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Abstrak 

 

Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK)  merupakan penyakit yang timbul akibat 

dari adanya respon inflamasi kronis yang tinggi pada saluran nafas dan paru. 

Pasien PPOK akan mengalami batuk-batuk, sesak nafas secara kronis dan 

menahun diakibatkan oleh tumpukan mukus yang kental dan mengendap 

menyebabkan obstruksi jalan nafas, sehingga asupan oksigen tidak adekuat. Salah 

satu tindakan non farmakologi adalah dengan relaksasi pernafasan dengan teknik 

ballon blowing. Relaksasi pernapasan mempunyai banyak teknik salah satunya 

adalah dengan menggunakan balon (ballon blowing) teknik relaksasi dengan 

meniup balon dapat membantu otot intracosta mengelevasikan otot diafragma dan 

kosta. Sehingga memungkinkan untuk menyerap oksigen, mengubah bahan yang 

masih ada dalam paru dan mengeluarkan karbondioksida dalam paru. Meniup 

balon sangat efektif untuk membantu ekspansi paru sehingga mampu mensuplai 

oksigen dan mengeluarkan karbondioksida yang terjebak dalam paru pada pasien 

dengan gangguan fungsi pernapasan. Peningkatan ventilasi alveoli dapat 

meningkatkan suplai oksigen, sehingga dapat dijadikan sebagai terapi dalam 

peningkatan saturasi oksigen. Tindakan dilakukan 1 kali sehari selama 15 menit. 

Hasil studi kasus didapatkan pasien mengalami peningkatan saturasi oksigen dari 

95% menjadi 98%. Tindakan meniup balon efektif dalam meningkatkan saturasi 

oksigen pasien PPOK. Diharapkan rumah sakit dapat menerapkan meniup balon 

untuk meningkatkan kesehatan terutama pada pasien PPOK.  

Kata Kunci : Ballon Blowing, PPOK, Oksigen. 

  



 

 

LATAR BELAKANG 

Penyakit paru obstruktif kronik 

(PPOK)  merupakan penyakit yang 

timbul akibat dari adanya respon 

inflamasi kronis yang tinggi pada 

saluran nafas dan paru yang biasanya 

bersifat progresif dan persisten. 

Penyakit ini memiliki ciri berupa 

terbatasnya aliran udara yang masuk 

dan umumnya dapat di cegah dan di 

rawat (GOLD, 2015). Penyakit Paru 

Obstruksi Kronis (PPOK) merupakan 

penyakit paru yang ditandai dengan 

obstruksi kronis aliran udara di paru 

yang mengganggu pernafasan normal 

yang bisa mengancam jiwa. Menurut 

Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD), 

PPOK adalah penyakit paru yang 

ditandai dengan gejala pernafasan 

persisten dan keterbatasan aliran 

udara akibat saluran nafas tersumbat 

dan atau kelainan alveolar yang 

disebabkan partikel atau gas yang 

berbahaya. PPOK juga disebut 

dengan Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD) (WHO, 

2019). 

World Health Organization 

(WHO) memperkirakan pada tahun 

2020 prevalensi PPOK akan 

meningkat sehingga sebagai 

penyebab penyakit tersering 

peringkatnya meningkat dari ke-12 

menjadi ke-5 dan sebagai penyebab 

kematian tersering peringkatnya juga 

meningkat dari ke-6 menjadi ke-3. 

Pravalensi PPOK lebih tinggi pada 

Negara-negara dimana merokok 

merupakan gaya hidup, yang 

menunjukkan bahwa rokok 

merupakan faktor risiko utama. 

Kematian akibat PPOK sangat 

rendah pada pasien usia dibawah 45 

tahun, dan meningkat dengan 

bertambahnya usia (Ikawati, 2016).  

Penatalaksanaan PPOK secara 

umum bertujuan untuk mencegah 

progresivitas penyakit, mengurangi 

gejala, meningkatkan toleransi 

terhadap aktivitas, meningkatkan 

status kesehatan, mencegah dan 

menangani komplikasi dan 

eksaserbasi, serta menurunkan angka 

kematian. Salah satu terapi 

farmakologi pada PPOK adalah 

dengan penggunaan bronkodilator. 

Bronkodilator bekerja dengan cara 

melebarkan bronkus (saluran 

pernapasan) dan merelaksasi otot-

otot pada saluran pernapasan 

sehingga proses bernapas menjadi 

lebih ringan dan lancar. Obat ini 

sering diberikan pada orang yang 

memiliki keluhan napas berat 

(Kristiningrum, 2019). Salah satu 

tindakan non farmakologi adalah 

dengan relaksasi pernafasan dengan 

teknik ballon blowing. Relaksasi 

pernapasan mempunyai banyak 

teknik salah satunya adalah dengan 

menggunakan balon (ballon blowing) 

teknik relaksasi dengan meniup 

balon dapat membantu otot intracosta 

mengelevasikan otot diafragma dan 

kosta. Sehingga memungkinkan 

untuk menyerap oksigen, mengubah 

bahan yang masih ada dalam paru 

dan mengeluarkan karbondioksida 

dalam paru. Meniup balon sangat 

efektif untuk membantu ekspansi 

paru sehingga mampu mensuplai 

oksigen dan mengeluarkan 

karbondioksida yang terjebak dalam 

paru pada pasien dengan gangguan 

fungsi pernapasan. Peningkatan 

ventilasi alveoli dapat meningkatkan 

suplai oksigen, sehingga dapat 

dijadikan sebagai terapi dalam 

peningkatan saturasi oksigen. Dalam 

hal ini perawat menganjurkan kepada 

klien relaksasi pernafasan yaitu nafas 



 

 

dalam dengan teknik  meniup balon 

(Tunik et al, 2017). Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Royani 

(2017) hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terapi aktivitas 

meniup balon dilakukan selama 1 

bulan, dimana perlakuan dilakukan 

seminggu 3 kali. Setelah dilakukan 

intervensi meniup balon didapatkan 

frekuensi yang fungsi parunya baik 

sebanyak 18 (60%) dan fungsi 

parunya kurang baik sebanyak 12 

responden (40%). Hasil studi 

pendahuluan Astriani, 2020 dengan 

teknik pernapasan meniup balon 

menunjukkan rata-rata nilai saturasi 

oksigen sesudah diberikan intervensi 

dari 30 responden adalah 94,53 

dengan standar deviation 2,417 nilai 

saturasi oksigen terendah 91% dan 

tertinggi 99%. Data ini menunjukkan 

nilai saturasi oksigen pasien PPOK 

setelah diberikan intervensi sebagian 

besar mengalami peningkatan nilai 

saturasi oksigen menjadi SpO2 

normal. Sehingga dapat disimpulkan 

pemberian ballon blowing sangat 

efektif untuk membantu ekspansi 

paru sehingga mampu mensuplai 

oksigen dan mengeluarkan 

karbondioksida yang terjebak dalam 

paru pada pasien dengan gangguan 

fungsi pernapasan (Astriani, 2020). 

Dari latar belakang diatas penulis 

tertarik melakukan studi kasus 

dengan judul “Asuhan Keperawatan 

Pada Pasien PPOK Dengan 

Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi”. 

 

METODOLOGI STUDI KASUS 

Karya tulis ilmiah ini 

menggunakan metode studi kasus 

untuk mengeksplorasi masalah 

asuhan keperawatan pada pasien 

PPOK dalam pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi dengan pemberian 

relaksasi ballon blowing. Subjek 

yang digunakan adalah satu orang 

pasien yang mengalami PPOK 

dengan gangguan pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi. Fokus studi 

dalam studi kasus ini berfokus pada 

pasien PPOK dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi. 

Tempat pengambilan studi kasus ini 

berada di ruang IGD RSUD 

Ungaran. Waktu pelaksanaan 

pengambilan studi kasus dilakukan 

pada tanggal 21 Februari 2021. 

Tindakan dilakukan 1 kali sehari 

selama 15 menit.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan anamnesis pasien 

mengatakan pagi hari pada tangal 21 

Februari 2021 pukul 8.00 pasien 

mengalami sesak napas, batuk, badan 

terasa lemas, dan sesak bertambah 

ketika beraktifitas kemudian 

keluarga membawa pasien ke IGD 

Ungaran. Hasil pengkajian TTV 

didapatkan RR : 25x/ menit, S : 

36,5
o
C, SPO2 : 95%, N : 93x/menit. 

Penyakit paru obstruktif kronik 

(PPOK)  merupakan penyakit yang 

timbul akibat dari adanya respon 

inflamasi kronis yang tinggi pada 

saluran nafas dan paru yang biasanya 

bersifat progresif dan persisten. 

Penyakit ini memiliki ciri berupa 

terbatasnya aliran udara yang masuk 

dan umumnya dapat di cegah dan di 

rawat (GOLD, 2015).. 

Diagnosis keperawatan 

pertama yaitu bersihan jalan napas 

tidak efektif berhubungan dengan 

sekresi yang tertahan (D.0001) 

dengan data fokus Subjektif pasien 

mengeluh batuk dan sulit 

mengeluarkan dahak, Objektif : 

pasien tampak batuk, terdapat secret. 

Berdasarkan pengkajian diangkat 



 

 

diagnosis keperawatan kedua yaitu 

pola napas tidak efektif berhubungan 

dengan hambatan upaya napas 

(D.0005), dengan data fokus 

Subjektif : pasien mengatakan sesak 

napas, Objektif : pasien tampak nafas 

cepat, pasien tampak pucat, RR : 

25x/menit, SPO2 : 95%. Standar 

Diagnosis Keperawatan Indonesia 

(SDKI) (2017) bersihan jalan napas 

tidak efektif berhubungan dengan 

sekresi yang tertahan (D.0001) gejala 

dan tanda mayor subjektif : (tidak 

tersedia), objektif : batuk tidak 

efektif, tidak mampu batuk, sputum 

berlebih, wheezing, meconium di 

jalan napas. Geala dan tanda minor 

subjktif : dyspnea, sulit bicara, 

ortopnea, objektif : gelisah, sianosis, 

bunyi napas menurun, frekuensi 

napas berubah, pola napas berubah.  

Intervensi yang dilakukan yaitu 

latihan batuk efektif (I.01006) 

Observasi : monitor tanda-tanda 

vital, identifikasi kemampuan batuk. 

Tindakan : berikan teknik ballon 

blowing. Edukasi : ajarkan teknik 

ballon blowing. Kolaborasi : 

kolaborasi dengan dokter. Setelah 

perumusan diagnosa keperawatan, 

maka hal selanjutnya yang dapat 

dilakukan untuk menyusun rencana 

tindakan keperawatan dari diagnosis 

keperawatan utama setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 1x8 jam 

diharapkan masalah teratasi dengan 

kriteria hasil bersihan jalan nafas 

(L.01001) : batuk efektif meningkat, 

produksi sputum menurun, frekuensi 

napas membaik.  

Implementasi berdasarkan 

intervensi yang telah direncanakan, 

maka implementasi pada diagnosis 

keperawatan bersihan jalan nafas 

(L.01001) pada hari Minggu 22 

Februari 2021 pukul 09.30 

memonitor tanda-tanda vital respon 

subjektif : pasien mengatakan 

bersedia, objektif : pasien tampak 

sesak, TD : 160/90 mmHg, N : 93x/ 

menit, RR : 25x/ menit, S : 36,5
o
C, 

SPO2 : 95%. Pukul 09.35 

memberikan terapi oksigen respon 

subjektif : pasien mengatakan 

bersedia, objektif : pasien tampak 

terpasang oksigen nasal kanul 3Lpm. 

Pukul 09.45 memonitor pola napas 

respon subjektif : pasien mengatakan 

sesak napas, objektif : pasien tampak 

sesak dan pola napas tidak teratur 

(takipnea). 09.50 mengauskultasi 

bunyi napas respon objektif : pasien 

mengaktaan sesak napas, objektif : 

terdengar suara napas tambahan 

ronchi. Pukul 10.00 berkolaborasi 

dengan dokter dalam pemberian obat 

salbutamol 2mg respon subjektif : 

pasien mengatakan bersedia 

diberikan obat, objektif : pasien 

tampak masih sesak. Pukul 11.20 

mengajarkan teknik ballon blowing 

respon subjektif : pasien mengatakan 

bersedia, objektif : pasien tampak 

masih sesak. Pukul 12.15 memonitor 

tanda-tanda vital respon subjektif : 

pasien mengataan bersedia, objektif : 

TD : 140/80 mmHg, N : 95x/menit, 

RR : 22x/menit, S : 36
o
C SPO2 : 

98%. Meniup balon sangat efektif 

untuk membantu ekspansi paru 

sehingga mampu mensuplai oksigen 

dan mengeluarkan karbondioksida 

yang terjebak dalam paru pada 

pasien dengan gangguan fungsi 

pernapasan. Peningkatan ventilasi 

alveoli dapat meningkatkan suplai 

oksigen, sehingga dapat dijadikan 

sebagai terapi dalam peningkatan 

saturasi oksigen. Dalam hal ini 

perawat menganjurkan kepada klien 

relaksasi pernafasan yaitu nafas 



 

 

dalam dengan teknik  meniup balon 

(Tunik et al, 2017). 

 

 

Tabel 1 Observasi Saturasi Oksigen 

pre dan post tindakan 
Hari Sebelum Setelah 

Minggu 21 

Februari 2021 
95% 98% 

 

Evaluasi keperawatan pada hari 

Minggu 21 Februari 2021 pukul 

12.30 S : pasien mengatakan sesak 

napas berkurang, O : pasien tampak 

lebih rileks, TD : 140/80 mmHg, N : 

95x/menit, RR : 22x/menit, S : 36
o
C 

SPO2 : 98%.  A : masalah pola napas 

tidak efektif belum teratasi, P : 

lanjutkan intervensi diruang rawat 

inap. Menurut Astriani, (2020) 

latihan relaksasi pernafasan meniup 

balon dapat meningkatkan inflasi 

alveolar maksimal, meningkatkan 

relaksasi otot, meningkatkan 

ventilasi alveoli, memelihara 

pertukaran gas, menghilangkan 

ansietas, dan mengurangi kerja 

pernafasan. Latihan pernafasan dapat 

dilakukan dalam beberapa posisi 

karena distribusi udara dan sirkulasi 

pulmonal beragam sesuai dengan 

posisi dada. 

 

KESIMPULAN 

Pengkajian pagi hari pada tangal 

21 Februari 2021 pukul 8.00 pasien 

mengalami sesak napas, batuk, badan 

terasa lemas, dan sesak bertambah 

ketika beraktifitas kemudian 

keluarga membawa pasien ke IGD 

Ungaran. Hasil pengkajian TTV 

didapatkan RR : 25x/ menit, S : 

36,5
o
C, SPO2 : 95%, N : 93x/menit.  

Diagnosis keperawatan utama 

yaitu bersihan jalan napas tidak 

efektif berhubungan dengan sekresi 

yang tertahan (D.0001) dengan data 

fokus Subjektif pasien mengeluh 

batuk dan sulit mengeluarkan dahak, 

Objektif : pasien tampak batuk, 

terdapat secret 

Intervensi utama yang dilakukan 

yatiu ajarkan teknik ballon blowing 

dilakukan 3x sehari selama 5-10 

menit saturasi oksigen pasien 

meningkat dari 95% menjadi 98%.   

Implementasi berdasarkan 

intervensi yang telah direncanakan, 

maka implementasipada hari Minggu 

22 Februari 2021 pukul 09.30 

memonitor tanda-tanda vital respon 

subjektif : pasien mengatakan 

bersedia, objektif : pasien tampak 

sesak, TD : 160/90 mmHg, N : 93x/ 

menit, RR : 25x/ menit, S : 36,5
o
C, 

SPO2 : 95%. Pukul 11.20 

mengajarkan teknik ballon blowing 

respon subjektif : pasien mengatakan 

bersedia, objektif : pasien tampak 

masih sesak. Pukul 12.15 memonitor 

tanda-tanda vital respon subjektif : 

pasien mengataan bersedia, objektif : 

TD : 140/80 mmHg, N : 95x/menit, 

RR : 22x/menit, S : 36
o
C SPO2 : 

98%. 

Evaluasi keperawatan pada hari 

Minggu 21 Februari 2021 pukul 

12.30 terdapat peningkatan saturasi 

oksigen dari 95% menjadi 98%, hal 

ini menunjukkan bahwa teknik 

ballon blowing efektif dalam 

meningkatkan saturasi oksigen 

pasien PPOK.  

 

SARAN 

Bagi Institusi Pelayanan 

Kesehatan Rumah sakit khususnya 

RSUD Ungaran dapat memberikan 

pelayanan kesehatan dan 

mempertahankan hubungan kerja 

sama yang baik antara tim kesehatan 

maupun klien serta keluarga klien. 



 

 

Melengkapi sarana dan prasarana 

yang sudah ada secara optimal dalam 

pemenuhan asuhan Bagi 

Tenaga Kesehatan Khususnya 

Perawat. Diharapkan selalu 

berkoordinasi dengan tim kesehatan 

lainnya dalam memberikan tindakan 

keperawatan nonfarmakologis yaitu 

ballon blowing bisa diaplikasikan 

sebagai tindakan alternatif untuk 

meningkatkan saturasi oksigen 

secara maksimal agar klien merasa 

nyaman, khususnya pada klien 

dengan PPOK. Perawat diharapkan 

dapat memberikan pelayanan 

professional dan komprehensif. 

Bagi Institusi Pendidikan 

Meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang telah berkualiatas 

dengan mengupayakan aplikasi riset 

dalam setiap tindakan yang 

dilakukan sehingga mampu 

menghasilkan perawat yang 

profesional, terampil, inovatif, dan 

bermutu dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif 

berdasarkan ilmu dan kode etik 

keperawatan. 

Bagi Pasien Meningkatkan 

pengetahuan klien dan keluarga 

tentang bagaimana menangani 

masalah fraktur dengan tindakan 

yang benar sehingga masalah teratasi 

dan kebutuhan oksigenasi pasien 

terpenuhi. 
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