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ABSTRAK
Tuberculosis paru masih menjadi masalah kesehatan di dunia. Menurut WHO (2018)

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah kasus terbanyak ke tiga di dunia terkait angka
Tuberculosis. Penderita tuberculosis terjadi dari beberapa faktor penyebab yaitu gizi buruk,
alkohol, rokok dan lingkungan buruk serta kurangnya pengetahan masyarakat tentang penyakit
Tuberculosis yang menyebabkan lemahnya sistem imun. Tuberculosis paru merupakan penyakit
infeksi yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis sehingga
bagian dinding alveous megalami peradangan dan akan mengecil. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan pasien Tuberculosis paru
dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan
menggunakan pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien
dengan tuberculosis yang mengalami sesak nafas diruang Dahlia 9 RST Dr. Asmir Salatiga.
Hasil studi menunjukan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien tuberculosis dalam
pemenuhan oksigenasi dengan masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif sehingga
dilakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada selama 3 hari dilakukan setiap pagi dan sore
didapatkan hasil adanya penurunan respirasi.

Kata kunci : Fisioterapi dada, tuberculosis paru, oksigenasi
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ABSTRACT

Pulmonary Tuberculosis enhances a health problem in the world. According to WHO
(2018), Indonesia was on the third-largest quantity of tuberculosis incidents in the world. The
tuberculosis factors are inadequate nutrition, alcohol, cigarettes, a harmful environment, and
limited public knowledge about this disease which impairs the immune system. Pulmonary
Tuberculosis is a lung infection produced by Mycobacterium tuberculosis that affects
inflammation and depreciation of the alveolar walls. This study aimed to define the
implementation of nursing care for pulmonary tuberculosis patients in fulfilling oxygenation
needs. This type of research is descriptive with a case study approach. The subject is one
tuberculosis patient with shortness of breath in Dahlia 9 RST Dr. AsmirSalatiga. The study on
the nursing care management for tuberculosis patients with ineffective airway clearance
performed by chest physiotherapy for three days in the morning and evening obtained a
reduction in respiration.
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PENDAHULUAN

Tuberculosis paru merupakan
penyakit infeksi yang menyerang paru-paru
disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis
sehingga bagian dinding alveolus
mengalami peradangan dan akan mengecil
(Rohman, 2019). Pada tahun 2018
diperkirakan insiden tuberculosis mencapai
316 per 100.000 penduduk atau sekitar
845.000 penduduk yang menderita
tuberculosis di Indonesia. WHO
menyebutkan ada sekitar 1,7 juta orang yang
meninggal akibat Tuberculosis atau sekitar
11 orang meninggal karena Tuberculosis
per-jamnya (Kemenkes, 2019). Tanda-tanda
seseorang terkena penyakit TB seperti batuk
disertai dengan bercak darah, sesak saat
bernafas, adanya secret dan penurunan berat
badan secara tiba-tiba. Penyakit tuberculosis
menular melalui udara yang tercemar
dengan bakteri tuberculosis yang dilepaskan
penderita saat batuk atau bersin dan secara
tidak sengaja terhirup oleh orang lain
(Wiwik, 2019).

Oksigen merupakan udara yang
dihirup sehari-hari dan kelangsungan hidup
sel dan jaringan dalam tubuh dikarenakan
oksigen diperlukan untuk proses
metabolisme tubuh secara terus menerus.
Pada Pasien tuberculosis apabila dalam
pemenuhan oksigen berkurang akan
mengakibatkan sesak nafas dan oksigen
tidak terpenuhi akan menyababkan
metabolisme sel terganggu dan
mengakibatkan kerusakan pada jaringan
otak apabila berlangsung lama akan
mengakibatkan kematian (Candra, 2017).

Fisioterapi dada merupakan salah
satu terapi untuk membersihkan jalan nafas
dari adanya sputum yang menghambat
pertukaran oksigen. Fisioterapi dada
dilapangan cukup jarang dilakukan pada
pasien TB paru. Hal ini dikarenakan
banyaknya pasien yang ditangani oleh
tenaga medis perawat sehingga perawat

hanya memberikan penanganan medis, tidak
tindakan keperawatan. Intervensi
keperawatan yang dapat di berikan untuk
meningkatkan dan mempertahankan oksigen
tersebut yaitu dengan memberikan
fisioterapi dada untuk membersihkan jalan
nafas dari sputum, memperbaiki saluran
pernafasan, mengatur frekuensi pernafasan,
men ventilasi paru-paru dan
mempertahankan ekspantasi pada paru pada
pasien dengan gangguan sistem pernafasan.
Langka-langkah fisioterapi dada yaitu teknik
clapping(menepuk), vibrasi (menggetarkan)
dan postural drainase (Ismoyo, 2016).

METODE PENELITIAN

Studi kasus ini untuk mengeksplorasi
masalah asuhan keperawatan pada pasien
TBC dalam pemenuhan kebutuhan
oksigenasi. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara wawancara, observasi,
pemeriksaan fisik serta studi dokumentasi
(Hidayat, 2016).

Subjek yang di gunakan adalah satu
orang pasien Tuberculosis dengan keadaan
sadar yang mengalami sesak nafas dalam
pemenuhan kebutuhan oksigenasi yang ada
di rumah sakit. Tempat dan waktu
pelaksanaan studi kasus berada di RST Dr.
Asmir Salatiga dimulai sejak 20 Februari –
22 Februari 2021 dengan pemberian
intervensi fisioterapi dada selama 3 hari dan
dilakukan 2 kali tindakan perhari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengkajian didapatkan Data
Subyektif: pasien mengeluh batuk, sesak
nafas. Data objekif : adanya suara nafas
tambahan ronki, adanya dahak, TD : 120/80
x/menit, N : 80x/menit, Rr : 21 x/menit, S :
36ᴼ, SPO2 : 98%.



Berdasarkan fokus diagnosis
keperawatan yang akan dibahas yaitu
bersihan jalan nafas tidak efektif
berhubungan dengan secret yang tertahan
dibuktikan dengan adanya suara nafas
tambahan ronki, adanya dahak, maka penulis
menyusun rencana keperawatan berdasarkan
SIKI ( Standar Intervensi Keperawatan
Indonesia) berupa latih fisoterapi dada dan
latih batuk efektif dengan monitor adanya
resistensi sputum dan jelaskan prosedur dan
tujuan fisioterapi dada.

Hasil dari penelitian frekuensi
fisiterapi dada

Hari/
tanggal
/jam

Wakt
u

Frekuensi
pernafasan
pagi
(x/menit)

Wakt
u

Frekuensi
pernafasan
sore
(x/menit)

Pre post Pre Post
Sabtu,
20-02-
2021

08.00
wib

23 21 16.00
wib

23 22

Mingg
u
21-02-
2021

09.00
wib

22 24 15.30
wib

25 23

Senin,
-22-02-
2021

08.00
wib

23 24 16.30
wib

27 22

Tabel 4.1 Hasil Frekuensi Fisioterapi Dada

Berdasarkan intervensi yang telah
direncanakan tersebut, pada tanggal 20
Februari – 22 Februari 2021 pukul 08.00
WIB (sebelum makan siang), yaitu:
memonitori adanya resistansi sputum,
menjelaskan prosedur dan tujuan fisioterapi
dada.

Hasil tindakan fisioterapai dada pada
pasien tuberculosis selama 3 hari berturut-
turut yang dilakukan pada pagi dan sore hari
didapatkan data pada hari pertama respirasi
mengalami penurunan, hari kedua respirasi
mengalami kenaikan pagi hari, saat sore hari
mengalami penurunan respirasi, dan hari

ketiga mengalami kenaikan respirasi pagi
hari dan mengalami penurunan respirasi sore
harinya.

Hasil evaluasi dengan metode SOAP
untuk mengetahui keefektifan tindakan
keperawatan fisioterapi dada yang telah
dilakukan, dengan memperhatikan pada
tujuan, kriteria hasil yang telah dibuat oleh
penulis, yang hasilnya adalah subyektif
pasien mengatakan sesak nafas dan batuk
berkurang. Obyektif terdapat adanya
produksi sputum, pernafasan klien 20 kali
per menit, suara nafas ronkhi berkurang.

PEMBAHASAN

Hasil pengkajian didapatkan Data
Subyektif: pasien mengeluh batuk, sesak
nafas. Data objekif : adanya suara nafas
tambahan ronki,adanya dahak. Pasien TBC
akan mengeluh batuk yang disertai dahak
atau batuk berdarah, sesak nafas, nyeri pada
daerah dada, keringat pada malam hari ,
penurunan nafsu makan. Pemeriksaan fisik
menunjukkan tanda-tanda berupa
peningkatan frekuensi nafas, irama nafas
tidak teratur dan ronkhi (Tahir, Dhea & Siti,
2019). Pada fakta yang ada dengan teori
yang disampaikan oleh Tahir, Sry &
Muhsinah tanda gejala hampir sama yang
membedakan hanya tidak mengalami batuk
berdarah.

Berdasarkan fokus diagnosis
keperawatan yang akan dibahas yaitu
bersihan jalan nafas tidak efektif
berhubungan dengan secret yang tertahan
dibuktikan dengan adanya suara nafas
tambahan ronki, adanya dahak. Dengan
batasan karakteristik bersihan jalan nafas
dipsnea, adanya suara nafas tambahan,
ronkhi, batuk tidak efektif, produksi sputum,
perubahan ritme dan frekuensi pernafasan,
gelisah. Etiologi diangkat oleh penulis
karena pasien melaporkan adanya batuk
yang disertai dengan sekret yang kadang
susah keluar dan adanya suara nafas ronkhi



saat auskultasi yang menandakan adanya
sumbatan pada jalan nafas akibat adanya
proses infeksi pada saluran pernafasan yang
mengakibatkan produksi secret (Hidayat,
2019). Pada pasien TB mempunyai tanda
gejala yang sering muncul yaitu batuk, sesak
nafas, adanya suara tambahan ronkhi.

Rencana keperawatan berdasarkan
SIKI ( Standar Intervensi Keperawatan
Indonesia) berupa latih fisoterapi dada dan
latih batuk efektif dengan monitor adanya
resistensi sputum dan jelaskan prosedur dan
tujuan fisioterapi dada. Rencana
keperawatan pada pasien dengan bersihan
jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan
pemumpukan sekret antara lain : lakukan
fisioterapi dada untuk membersihkan jalan
nafas dari sumbatan sekret, ajarkan batuk
efektif dengan rasional untuk mengeluarkan
sekret yang menyumbat jalan nafas pasien,
anjurkan pasien minum hangat yang cukup
dengan rasional untuk mengencerkan dahak,
kolaborasi dengan dokter dalam pemberian
terapi medis sesuai indikasi (Muttaqin,
2017). Untuk membantu pasien
mengeluarkan secret yang tertahan dapat
dengan melakukan fisioterapi dada dan
batuk efektif. Intervensi atau rencana
keperawatan yang penulis susun mengacu
SIKI dan disesuaikan dengan kondisi dan
reaksi pasien yaitu observasi pola nafas
pasien, melakukan fisioterapi dada, ajarkan
batuk efektif.

Hasil tindakan fisioterapai dada pada
pasien tuberculosis selama 3 hari berturut-
turut yang dilakukan pada pagi dan sore hari
didapatkan data pada hari pertama respirasi
mengalami penurunan, hari kedua respirasi
mengalami kenaikan pagi hari, saat sore hari
mengalami penurunan respirasi, dan hari
ketiga mengalami kenaikan respirasi pagi
hari dan mengalami penurunan respirasi sore
harinya. Maidartati (2017), menunjukkan
terdapat perbedaan frekuensi bersihan jalan
nafas sebelum dan sesudah fisioterapi dada.
tindakan fisioterapai dada pada pasien

tuberculosis selama 3 hari berturut-turut
yang dilakukan pada pagi dan sore hari
dapat membantu menurunkan respirasi

Hasil evaluasi dengan metode SOAP
untuk mengetahui keefektifan tindakan
keperawatan fisioterapi dada yang telah
dilakukan, didapatkan data subyektif pasien
mengatakan sesak nafas dan batuk
berkurang. Obyektif terdapat adanya
produksi sputum, pernafasan klien 20 kali
per menit, suara nafas ronkhi berkurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Hasil dari pengkajian dengan
diagnosis medis Tindakan yaitu:
memonitori adanya resistansi sputum,
menjelaskan prosedur dan tujuan
fisioterapi dada, didapatkan data
Subjektif: pasien mengatakan sesak
dan batuk. Data obyektif: terdapat
suara nafas tambahan ronki, adanya
secret.

2. Diagnosis yang muncul bersihan
jalan nafas tidak efektif berhubungan
dengan secret yang tertahan.

3. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu
monitor resistensi Amanda sputum,
jelaskan tindakan, prisedur Dan
tujuan fisioterapi dada.

4. Implementasi dalam membersihkan
jalan nafas dengan melakukan
fisioterapi dada selama 3 hari yang di
lakukan setiap pagi Dan sore

5. Hasil evaluasi selama di lakukan
fisioterapi dada, bahwa tindakan
tersebut dapat membantu pasien
tuberculosis dalam membersihkan
jalan nafas dari sputum sehingga
dapat menurunkan respirasi pada
pasien yang mengalami sesak nafas.



SARAN

1. Bagi perawat
Dapat memberikan asuhan

keperawatan pada pasien yang
memiliki gangguan pada oksigenasi
terutama pada pasien TB paru sesuai
dengan SOP.

2. Bagi rumah sakit
Dapat memmberikan pelayanan

yang optimal , mampu menyediakan
sarana dan prasarana yang memadai
dalam memberikan asuhan
keperawatan pada pasien TBC Paru.

3. Bagi institusi pendidikan
Dapat memberikan bimbingandan

menyediakan fasilitas dalam proses
pendidikan.

4. Bagi pasien dan keluarga
a) Pasien dapat melakukan

pengbatan secara rutin dan
mengikuti program terapi yang
di berikan.

b) Keluarga dapat memberikan
motivasi dan memberikan
perawatan pada anggota
keluarga yang sakit

5. Peneliti selanjtnya
Bagi peneliti selanjutnya di

harapkan dapat melakukan penelitian
lebih lanjut mengenai pengaruh
fisioterapi dada terhadap bersihan
jalan nafas pada pasien TBC paru.
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