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Abstrak  

Latar Belakang: Pneumoonia adalah peradangan yang terjadi paa paru-

paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Gejala yang muncul pada 

pneumonia diantaranya sesak napas, demam, batuk, dll. Jika sudah terjadi 

pneumonia, maka pengobatan yang harus dilakukan ada dua cara, yaitu 

dengan cara farmakologi dan non farmaklgi, dengan cara non farmakologi 

yang efektif yaitu menggunakan tindakan fisioterapi dada dan pursed lips 

breathing yang berguna untuk mengurangi sesak naps dan mengeluarkan 

sekret. Studi kasus ini dilakukan karena bertujuan untuk Mampu 

mengetahui gambaran pelaksanaan Asuhan Keperawatan Pneumonia 

dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Metode yang digunakan dalam 

studi kasus ini adalah awancara dan observasi. Subjek studi kasus ini 

adalah satu orang yang mengalami pneumonia dalam pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi. Tindakan yang telah dilakukan selama tiga hari 

tersebut menunjukkan efektif dan bisa mengurangi sesak napas dan bisa 

mengeluarkan sekret. 
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Abstract 

Background: Pneumoonia is inflammation that occurs in the lungs caused by 

microorganisms. Symptoms that arise in pneumonia include shortness of breath, 

fever, cough, etc. If pneumonia has occurred, then the treatment that must be done 

there are two ways, namely by means of pharmacology and non-pharmacology, 

by effective non-pharmacological means of using chest physiotherapy and pursed 

lips breathing which is useful for reducing tightness of naps and secreting 

secretions. This case study is carried out because it aims to be able to know the 

description of the implementation of Pneumonia Nursing Care in fulfilling 

oxygenation needs. The method used in this case study is cloud method and 

observation. The subject of this case study is one person who has pneumonia in 

fulfilling oxygenation needs. Actions that have been carried out for three days are 

effective and can reduce shortness of breath and can secrete secretions. 
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PENDAHULUAN  

 

Pneumonia adalah inflamasi atau 

penyakit paru-paru yang terjadi di rongga 

alveoli, peradangan ini disebabkan oleh 

beberapa faktor  mikroorganisme misalnya 

virus, bakteri, jamur, parasit (Pusapasari, 

2019). Pneumonia merupakan penyebab 

kematian terbesar di dunia. Pada tahun 

2015 penyakit pneumonia memasuki 

angka 15 sampai 20% (WHO, 2015). Di 

Indonesia sendiri pada tahun 2018 

memasuki angka 2,0%.  

 Gejala tersebut berupa nyeri dada 

yang hebat dan disertai keringat, nyeri ini 

terjadi di satu sisi dan nyeri akan 

memburuk ketika bernapas dalam, batuk, 

atau bersin (Brunner & suddarth, 2012). 

Mikroorganisme tersebut menular bisa 

melalui droplet, yang disebabkan oleh 

streptococcus pneumonia, (Ardiyansyah, 

2012). 

 Masalah keperawatan yang sering 

muncul pada penyakit pneumonia adalah 

ketidakefektifan bersihan jalan napas 

berhubungan dengan sekresi 

trakeobronkial, resiko kekurangan volume 

cairan berhubungan dengan demam dan 

frekuensi pernapasan yang cepat, 

intoleransi aktivitas yang berhubungan 

dengan fungsi pernapasan, defisiensi 

pengentahuan mengenai regimen terapi 

(Brunner dan Suddarth, 2011). Jika 

masalah keperawatan tersebut tidak segera 

ditanggani maka akan bisa terjadi gagal 

nafas, syok, efusi pleura, atelektasis. 

Adapun tindakan yang bisa dilakukan pada 

masalah keperawatan tersebut adalah 

pursed lips breathing dan Fisioterapi dada. 

Berdasarkan penelitian menurut 

Handayani (2019) tindakan fisioterapi 

dada sangat efektif dilakukan untuk 

mengatasi masalah keperawatan bersihan 

jalan napas yang mengalami pneumonia. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan 

30 responden di waktu pagi dan sore hari 

sebelum makan, hasilnya bahwa fisioterapi 

dada efektif dilakukan untuk mengatasi 

masalah keperawatan bersihan jalan napas 

tidak efektif. Tindakan pursed lips 

breathing menurut (Rizky, dkk. 2018) 

Tindakan non farmakologi misalnya 

latihan pursed lips breathing dan 

Fisioterapi dada. Pursed lips breathing 

adalah  latihan pernafasan yang ditujukan 

pada proses ekspirasi yang dilakukan 

secara rileks yang bertujuan untuk 

mempermudah pengeluaran udara (Nerini 

dkk, 2011). Dengan teknik pursed lips 

breathing maka udara yang keluar akan 

dihambat oleh kedua bibir yang 

mengakibatakan tekanan dalam mulut 

lebih baik. 

 

 

 

METODE  

 

Metode penelitian ini adalah 

deskriptif dengan menggunakan 

metode pendekatan studi kasus. Studi 



kasus merupakan suatu tinjauan yang 

berisi tentang tempat,waktu, subjek 

tunggal, atau peristiwa tertentu 

(Bodgan & biklen, 1998 dalam buku 

Hidayah, 2014). Studi kasus aspek 

dari kasus khusus (keluarga, individu, 

pusat kesehatan masyarakat) yang 

dibatasi secara jelas di ruang Angrek 1 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Subjek studi kasus yang digunakan 

adalah salah satu pasien yang 

mengalami pneumonia dengan 

pneumonia dengan pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi di ruang 

Anggrek 1 RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta.  

Fokus studi kasus ini adalah 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi 

pada pasien yang mengalalmi 

pneumonia dengan pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi. Studi kasus ini 

dilakukan pada tanggal 17-29 Febuari 

2020 di ruang Anggrek 1 RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Untuk 

mengentahui tindakan tersebut efektif 

atau tidak maka dilakukan 

pengumpulan data pada studi kasus ini 

menggunakan metode pengumpulan 

data wawancara dan observasi. 

 

 

 

HASIL  

Hasil studi kasus ini terjadi 

penurunan frekuensi napas pada pasien 

pneumonia setelah dan sebelum dilakukan 

tidakan Fisioterapi dada dan pursed lips 

breathing. Jadi tindakan ii sangat efektif 

dilakukan pada pasien pneumonia dengan 

masalah memenuhan kebutuhan 

oksigenasi.  

Tabel 1.  

 

 
Keterangan:1(ronchi basah halus), 

2(ronchi basah kuat) 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Pengkajian yang dipadatkan pada 

studi kasus ini mendapatkan hasil 

bahwa Ny. P mengeluh sesak napas, 

batuk disertai dahak. Data obyektif 

yang didapatkan dari pasien yaitu 

pasien tampak sesak napas, RR 31x/ 

menit, suara napas ronchi dan 

wheezing, menggunakan otot bantu 

napas. Menurut Riyadi (2011) 

pernapasan ada dua yaitu pernapasan 
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bagian atas dan bagian bawah. Gejala 

pernapasan bagian bawah biasanya 

lebih barah dibandingkan pernapasan 

bagian atas. Pernapasan bagian bawah 

mempunyai gejala seperti sesak napas, 

suara napas tambahan berupa ronchi, 

batuk berdahak.nyeri dada. Dari hasil 

pengkajian pada Ny. P dan teori diatas, 

dapat disimpulkan bahwa tanda dan 

gejala pada pasien pneumonia tidak ada 

kesenjangan antara teori dan hasil studi 

kasus, karena tanda dan gejala pada 

pasien sama dengan teori. 

Berdasarkan pengkajian yang 

didapat maka penulis menentukan 

diagnosa keperawatan yang sesuai 

dngan Standar diagnosa keperawatan 

indonesia (SDKI) yaitu Bersihan jalan 

napas tidak efektif berhubungan dengan 

hiperskresi jalan napas ditandai dengan 

batuk tidak efektif atau tidak mampu 

batuk, sputum berlebih/ obstruksi 

dijalan napas  (D.0001). Masalah yang 

prioritas dalam pneumonia yaitu 

masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif, karena dari penyakit ini bisa 

mengakibatkan produksi sekret 

meningkat yang didapatkan dari 

mikroorganisme (Ardiansyah,2012).  

Ketidakefektifan jalan napas merupakan 

keadaan dimana tidak mampu untuk 

mengeluarkan sekret dari saluran napas 

(Herdman, 2015). Berdasarkan 

diagnosa diatas tidak ada kesenjangan 

antara fakta dan teori, karena pada 

pasien Ny. P juga termasuk diagnosa 

bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan hiperskresi jalan 

napas ditandai dengan batuk tidak 

efektif atau tidak mampu batuk, sputum 

berlebih, suara napas ronchi sebelah 

kanan atas, leukosit 14.5 rubu/ ul. 

Berdasarkan diagnosa keperawatan 

bersihan jalan nafas tidak efektif 

berhubungan dengan hiperskresi jalan 

napas maka penulis akan menyusun 

rencana keperawatan berdasarkan 

Standar Intervensi Keperawatan 

Indonesia (SIKI) berupa manajemen 

jalan napas (I.01011): dengan kriteria 

hasil batuk tidak efektif menurun, 

produksi sputum menurun, dipsnea 

menurun, frekuensi napas membaik, 

dan pola napas membaik. selain itu 

menurut penelitian Titin Handayani 

(2019) juga akan melakaukan tindakan 

Fisioterpi Dada dan Pursed Lips 

Breathing. Prioritas intervensi 

dilakukan adalah fisioterapi dada dan 

pursed lips breathing. Fisioterapi dada 

merupakan tindakan yang dilakukan 

perawat dengan cara pengaturan posisi, 

vibrasi dada, dan perkusi untuk 

memperbaiki fungsi paru. yang 

bertujuan untuk mengeluarkan sputum 

agar jalan napas tidak tersumbat 

sehingga terjadi penurunan fungsi paru. 

(Jauhar, 2013).   



Setelah penulis menetapkan 

intervensi keperawatan, maka penulis 

akan melakukan implementasi 

keperawatan yang sesuai dengan 

diagnosa keperawatan bersihan jalan 

napas tidak efektif berhubungan dengan 

hiperskresi jalan napas yang ditandai 

dengan batuk tidak efektif, sputum 

berlebih, suara napas ronchi. Tindakan 

yang dilakukan adalah mengobservasi 

jalan napas, melakukan tindakan 

fisioterapi dada dan pursd lios 

breathing yang dilakukan selama tiga 

hari, dalam satu hari dilakukan dua kali 

di waktu pagi dan sore hari, lama 

tindakan kurang lebih selama 40 menit.  

Evaluasi dari tindakan tersebut yaitu 

pada hari ke tiga pasien mengatakan 

sesak napas suadah berkuang, sudah 

bisa mengeluarkan sekret meskipun 

hanya sedikit, dan pasien mengatakan 

sudah terasa enak dan sudah mengalami 

perubahan yang lebih baik meskipun 

belum sepenuhnya.  

 

KESIMPULAN  

Studi kasus ini dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 

Asuhan Keperawatan Pneumonia dalam 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi yang 

dilakukan diruang Anggrek 1 RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Fokus studi kasus ini 

adalah pasien yang mengalami Pneumonia 

dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. 

Pada pasien pneumonia didapatkan hasil 

pengkajian pasien mengatakan sesak 

napas, batuk berdahak dan didapatkan data 

obyektif frekuensi napas 31x/ menit, suara 

napas ronchi, menggunakan tot bantu 

napas. Setelah melakukan pengkajian 

maka menetapkan diagnosa keperawatn 

berdasarkan SDKI yaitu Bersihan jalan 

napas tidak efektif berhubungan dengan 

hiperskresi jalan napas ditandai dengan 

batuk tidak efektif atau tidak mampu 

batuk, sputum berlebih/ obstruksi dijalan 

napas  (D.0001). langkah selanjutnya 

setelah menentukan diagnosa yaitu 

menetapkan inervensi berdasarkan SIKI 

dan SLKI yang berupa menejemen jalan 

napas, fisioterapi dada dan pursed lips 

breathing selama tiga hari. Dalam 

melakukan tindakan, penulis melakukan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

yaitu mengobservasi jalan napas, 

melakukan fisioterapi dada, dan pursed 

lips breathing selama tiga hari, dalam 

sehari dilakukan dua kali dipagi dan sore 

hari, lalu tindakan itu  efektif dilakukan 

pada pasien yang mengalalami pneumonia 

dengan masalah pemenuhan oksgenasi. 

 

 

SARAN  



Setelah penulis melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien pneumonia, 

maka penulis akan memberikan saran 

dalam bidang kesehatan agar menjadi lebih 

baik, mislnya selama memberikan asuhan 

keperawatan dirumah sakit, perawat tetap 

memperhatikan kondisi pasien terutama 

aspek bio, psiko dan keamanan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Aryayuni, C & Siregar, T. (2015). 

Pengaruh Fisioterapi Dada 

Terhadap   Pengeluaran Sputum 

Pada Anak Dengan Penyakit 

Gangguan Pernapasan Di Poli Anak 

RSUD Kota Depok. Vol.2 No.2 Pp. 

34-42. 

Brunner., & Suddarth (2013). Buku Ajar 

Keperawatan Medikal-Bedah. 

Jakarta: Kedokteran EGC 

 

Hidayat, A.A. (2014). Metode Penelitian 

Kebidanan Dan Teknik Analisis 

Data. Jakarta: Salemba Medika 

PPNI. (2018).  Standar Diagniosis 

Keperawatan Indonesia: Definisi 

Dan Indikaor Diagnostic, Edisi 1. 

Jakarta: DPP PPNI. 

 

PPNI. (2018). Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia: definisi dan 

tindaka keperawatan, edisi 1. 

Jakarta: DPP PPNI. 

 

PPNI. (2018). Standar luaran 

keperawatan Indonesia: definisi dan 

criteria hasil keperawatan, edisi 1, 

Jakarta: DPP PPNI.  

 

Permadi, A & Wahyudi, A. (2017).  

Pengaruh Pursed Lips Breathing 

Dan Sustained Maximal Inspiration 

Terhadap Peningkatan Kekuatan 

Otot Pernapasan Untuk Mengurangi 

Keluhan Sesak Napas Pada Kasus 

Kardio Respirasi. Vol. 6 No. 2 Pp. 

118-240. 

 

Riyadi, S. (2011). Keperawatan Medikal 

Bedah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Riskesdas. (2018). Pravelensi Pneumonia 

Berdasarkan Diagnosis Nakes 

Menurut Provinsi, 2013-2018. 

Kementrian Kesehatan. Jakarta. 

 

World Health Organization. (2015). 

Pneumonia, Media Center, 09 April 

2015. Available from  

 

 

 

 


