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Abstrak 

 

Pneumonia adalah inflamasi yang mengenai parenkim paru. Sebagian besar 

disebabkan oleh mikroorganisme (virus/bakteri) dan sebagian kecil disebabkan oleh hal-

hal lain (aspirasi, radiasi dll). Adapun mikroorganisme penyebab pneumonia adalah 

pneumonia topical (klasik) atau Community Acquired Pneumonia (CAP), pneumonia 

atipikal (nasokomial), pneumonia aspirasi, dan pneumonia immuncompromised.ini 

bertujuan untuk mengetahui asuhan keperawatan pasien anak dengan pneumonia dalam 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi dan tindakan Pursed Lips Breathing.Tugas akhir ini 

dilakukan penelitian pada Rumah Sakit Dr. Moewardi yang berada di ruang Melati II. 

Penelitian ini dilakukan pada anak usia 10 tahun dengan metote terapi tiup lidah 

terhadap status oksigenasi dengan pneumonia. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi dan pengukuran RR dan saturasi oksigen. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan status oksigen sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan terapi tiup lidah, ditiup 30 kali dalam rentan waktu 10-15 menit 

dilakukan selama 3 hari. Hasil menunjukkan tindakan Pursed Lips Breathing terbukti 

dapat menurunkan frekuensi, pernapasan menjadi normal, frekuensi nadi menjadi 

normal, meningkatkan saturasi oksigen dan mengeluarkan sekret secara optimal ditandai 

dengan tidak adanya suara ronchi dilapang paru.  
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ABSTRACT 
 

Pneumonia is inflammation of the lung parenchyma caused by microorganisms 

(viruses/bacteria) and other things (aspiration, radiation, etc.). The microorganisms that 

cause pneumonia are topical (classic) pneumonia or Community-Acquired Pneumonia 

(CAP), atypical pneumonia (nosocomial), aspiration pneumonia, and 

immunocompromised pneumonia. One of the problems caused by pneumonia is the 

buildup of sputum in the respiratory tract. Some of the clinical symptoms due to sputum 

buildup are nasal lobe breathing, increased respiratory rate, dyspnea, creaking sounds 

when he is consulted, and difficulty breathing. Difficulty in breathing will inhibit the 

fulfillment of oxygen supply so that oxygen supply is reduced. Reduced oxygen supply 

will cause cell death, hypoxemia, and decreased consciousness. Treatment of pneumonia 

patients with airway hygiene problems aimed to cleanse the respiratory tract so that the 

oxygen supply that enters the body can be fulfilled. The method applied in dealing with 

airway hygiene disorders by following nursing care in patients with respiratory 

disorders. The independent nursing procedure to purify the respiratory tract from sputum 
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is chest physiotherapy. Sputum was successfully removed after chest physiotherapy in 

patients. Based on these actions, it can be concluded that the disruption of the patient's 

airway clearance is resolved. The intervention continued with promoting the patient's 

parents to provide chest physiotherapy actions to the child independently if a relapse 

returned. 
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PENDAHULUAN 

Pneumonia adalah inflamasi parenkim 

paru pada alveolus dan jaringan interstistal 

yang disebabkan oleh bakteri, dengan gejala 

demam tinggi disertai batuk berdahak, napas 

cepat (frekuensi napas >50x/menit), sesak, 

dan gejala lainya (sakit kepala, gelisah, napas 

makan berkurang). 

World Health Organization (WHO) 

mengidentifikasikan pneumonia hanya 

berdasarkan penemuan klinis yang didapat 

dari hasil  inspeksi dan frekuensi pernapasan  

(Departemen ilmu kesehatan anak RSCM, 

2015). 

Pneumonia hingga saat ini masih 

tercantum sebagai masalah kesehatan didunia 

pada anak-anak di negara berkembang. 

Pneumonia merupakan penyebab utama 

morbidilitas dan mortalitas diseluruh dunia, 

lebih kurang  2 juta anak balita, meninggal 

setiap tahun akibat pneumonia sebagian besar 

terjadi di Afrika dan Asia Tenggara (Niken, 

2012). Pneumonia tetap menjadi penyebab 

utama kematian dikalangan anak-anak balita, 

menewaskan 2.500 anak per hari. Pneumonia 

menyumbang 15% dari semua kematian 

balita dan menewaskan 920.000 anak pada 

tahun 2015. Efek pneumonia pada paru-paru 

melibatkan produksi berlendir dari lendir dan 

cairan lain, yang menyebabkan kesulitan 

bernapas dan menghambat petukaran gas di 

paru-paru. Menurut WHO pada tahun 2014, 

ada 935.000 balita meninggal karena 

pneumonia.  

Menurut catatan rekam medis 

menunjukan bahwa angka kejadian penderita 

pneumonia pada tahun  2016. 

penemuan kasus pneumonia pada balita 

tahun 2012 sebesar 14,98 % masih diatas 

tahun 2011 sebesar 10,9% namun masih 

dibawah angka tahun 2010 sebesar 74,46%. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di 

RSUD Wangaya ditemukan 177 kasus 

pneumonia pada tahun 2012, dan 182 kasus 

pneumonia pada tahun 2013. Selama bulan 

Januari sampai Mei 2014 ditemukan 74 kasus. 

Penyebab utama pneumonia 50% 

adalah bakteri Streptococcus pneumoniae 

(bakteri pneumokokus), 20% disebabkan oleh 

Haemophillus influenza type B (Hib), 

sisanya adalah virus dan penyebab lainnya 

(IDAI, 2010). Tanda dan gejala yang 

mengarahkan kepada diagnosis pneumonia 

pada anak adalah demam, sianosis 

(kebiruan, terutama pada bibir), dan lebih 

dari salah satu gejala tertekannya 

pernapasan (biasa disebut dengan distress 

respirasi) berikut: napas cepat (takipnea), 

batuk, pernapasan cuping hidung (ujung 

hidung kembang kempis saat bernapas), 

retraksi dinding dada (pada sela-sela iga dan 

ulu hati cekung ke dalam), dan terdapat suara 

tambahan dalam bernapas. Jika sudah bisa 

berkomunikasi/berbicara, anak akan 

mengeluhkan sesak napas (Safarodiyah, 

2007). 

Masalah keperawatan yang umumnya 

banyak ditemukan pada anak dengan 



 

pneumonia adalah masalah bersihan jalan 

nafas tidak efektif. Berdasarkan studi 

pendahuluan pada catatan asuhan 

keperawatan anak dengan pneumonia di 

Ruang Kaswari RSUD Wangaya, dari 10 

pasien pneumonia ditemukan 100% 

mengalami masalah bersihan jalan nafas tidak 

efektif. Salah satu intervensi keperawatan 

yang dapat diberikan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan Pursed Lips 

Breathing (PLB). Pursed Lips Breathing 

dapat meningkatkan ekspansi alveolus pada 

setiap lobus paru sehingga tekanan alveolus 

meningkat dan dapat mendorong secret pada 

jalan nafas saat ekspirasi. PLB bisa digunakan 

pada anak yang mau diajak bekerjasama. 

Namun sering kali anak sulit diajak 

bekerjasama untuk melakukan tehnik 

tersebut. Untuk dapat menarik minat anak-

anak, dibutuhkan modifikasi intervensi yaitu 

dengan aktivitas bermain meniup mainan 

tiupan yang mekanismenya mirip dengan 

PLB. 

METODE 

jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan mengunakan metode pendekatan 

studi kasus. Studi kasus ini adalah studi yang 

digunakan untuk mengeksplorasi suatu 

masalah asuhan keperawatan pada pasien 

pneumonia dalam pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi.  

Subjek yang digunakan pada studi 

kasus ini adalah satu orang anak pasien yang 

mengalami bersihan jalan napas tidak efektif. 

Lokasi pengambilan studi kasus dilakukan di 

Melati II Rumah Sakit Dr. Moewardi 

Surakarta. Pengolahan asuhan keperawatan 

pada studi kasus ini dilakukan selamat 3 hari 

waktu pengolahan asuhan keperawatan 

dilakukan 25-27 Februari 2020. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam  

studi kasus ini dilakukan wawancara, 

observasi dan dokumentasi.  dengan rincian 

sebagai berikut. 

Hasil Pengkajian awal pada hari Selasa, 

25 Februari 2020 didapat data keluhan utama 

yaitu Tn.S mengatakan An E, usia 10 tahun 

mengalami sesak napas, batuk, dan demam 

data objektif yaitu : pasien tampak sesak 

napas, terpasang selang O2 nasal kanul 2 lpm, 

auskultasi terdapat suara tambahan ronchi, 

RR : 35 x/menit,  HR : 110 x/menit,  Spo2 : 

88%, hasil foto thorak : sinus costophrenicus 

kanan anterior posterior tumpul, kiri anterior 

posterior tajam. 

Pengkajian selanjutnya  didapatkan data 

subjektif : Tn.S mengatakan anaknya demam 

dan tidak mau makan, didapatkan data 

objektif : S 38,5oC, mukosa bibir kering, 

muka tampak kemerahan, kuku pucat, pasien 

tampak gelisah. 

Diagnosa utama adalah Bersihan jalan 

napas tidak efektif berhubungan dengan 

hipersekresi jalan napas (D.0001), didukung 

dengan data subjektif : Tn.S mengatakan 

anaknya mengalami batuk berdahak disertai 

sekret, data objektif : pasien tampak batuk dan 

berlendir dan terdapat suara tambahan 



 

dilapang paru ronchi, pasien tampak gelisah, 

HR : 110 x/menit, TD: 100/60 mmHg, RR : 

35 x/menit, S : 38,5oC, Spo2 : 88%. 

Intervensi keperawatan yang telah 

dilakukan dengan monitor pola napas, 

monitor bunyi napas, monitor sputum,  

melakukan terapi tiup lidah PLB, berikan 

minum air hangat, posisikan semi fowler, 

ajarkan batuk efektif. 

Implementasi keperawatan yang telah 

dilakukan penulisan memberikan tindakan 

Pursed Lips Breathing yang dilakukan selama 

3 hari. Implementasi hari pertama, Selasa, 25 

Februari 2020 pada pukul 09.00 monitor 

status pernapasan didapat data subjektif : 

pasien mengatakan bersedia dilakukan 

pemeriksaan data objektif : pasien tampak 

sesak napas, pada pukul 10.00 

mengauskultasi suara tambahan didapat data 

subjektif : Tn.S mengatakan anak batuk dan 

ada sekret atau lendir adat objektif : terdapat 

suara tamabahan ronchi, pada pukul 13.00 

memberikan terapi Bursed Lips Breathing, 

didapat data subjektif : Tn.S mengatakan 

anaknya masih batukdan sekret, data Objektif 

: pasien batuk namun tidak tidak keluar 

sekret, 14.00 memberikan terapi Pursed Lips 

Breathing dilakukan selama 30 x dalam 

waktu 10-15 menit, setelah dilakukan 

tindakan Pured Lips Breathing diperoleh data 

Subjektif : Tn. S mengatakan anaknya masih 

batuk disertai sekret, setelah dilakukan 

tindakan Pursed Lips Breathing data 

objektifnya : pasien tampak kooperatif 

melakukan tindakan Pursed Lips Breathing 

pasien tampak mengelurkan sekret pada aat 

pasien batuk, pukul 15.00  memberikan terapi 

pursed lips breathing terdapat data Subjektif 

: pasien saat melakukan terapi Pused Lips 

Breathing tampak kooperatif apa yang di 

intruksikan data objektif : pasien tampak 

kooperatif, pasien batuk tapi tidak muntah, 

tidak keluar sekret pada pukul 15.15 

melakukan batuk efektif didapat data 

subjektif : pasien mengatakan batuk dan 

mengeluarkan sekret setelah melakukan 

tindakan PLB data objektif : pasien tampak 

mengeluarkan sekret. 

Implementasi hari ke dua hari Rabu 

tanggal 26/02/2020 pukul 08.15 

mengobservasi tanda-tanda vital dan 

auskultasi suara napas, subjektif : Tn. S 

mengatakan anaknya masih batuk, terdapat 

sekret,  objektif : terdapat suara tambahn 

ronchi di paru kiri, RR : 32 x/menit, S : 

38,3oC, TD: 100/60 mmHg, HR: 105 x/menit, 

Spo2 : 88%, pukul 13.00 memberikan terapi 

Pursed Lips Breathing di dapat data subjektif 

: pasien mengikuti perintah di dapat data 

objektif : pasien tampak kooperatif, pasien 

batuk tapi tidak muntah, tidak keluar sekret, 

pukul 14.00 memberikan terapi Pursed Lips 

Breathing di dapat data subjektif : pasien 

mengikuti perintah di dapat data objektif : 

pasien tampak kooperatif, pasien batuk tapi 

tidak muntah, tidak keluar sekret, pukul 15.00 

memberikan terapi Pursed Lips Breathing di 

dapat data subjektif : pasien mengikuti 



 

perintah di dapat data objektif : pasien tampak 

kooperatif, pasien batuk tapi tidak muntah, 

tidak keluar sekret, pukul 15.15 melakukan 

batuk efektif data subjektif : pasien 

mengatakan batuk dan mengeluarkan sekret 

setelah melakukan terapi PLB data objektif : 

pasien tampak mengeluarkan sekret. 

Implementasi hari ke tiga Kamis, 

27/02/2020 pukul 08.00 monitor tanda-tanda 

vital dan auskultasi suara napas didapat data 

subjektif : Tn. S mengatakan batuk berkurang, 

data objektif : masih terdapat suara tambahan 

ronchi di paru kiri, RR :30 x/ menit, S:37,8oC  

TD:100/60 mmHg, HR:105 x/menit pukul 

08.20 didapat data subjektif : pasien 

kooperatif melakukan terapi Pursed Lips 

Breathing didapat data objektif : paien 

tampak tenang dan mengikuti intruksi, pasien 

batuk tetapi tidak muntah, dan mengelurkan 

sekret pada pukul 08: 15 memberikan posisi 

semi fowler didapat data subjektif : paien mau 

untuk di berikan posisi mesi fowler atau 

etengah duduk, data objektif : paien tampak 

kooperatif, pukul  09.00  memberikan terapi 

Pursed Lips Breathing data subjektif : pasien 

mnegatakan mau untuk melakukan terapi 

Pursed Lips Breathing data objektif : paien 

tampak batuk, tapi tidak muntah, pukul 10.00 

melakukan tindakan pursed Lips Breathing 

data subjektif : pasien mau untuk melakukan 

tindakan terapi Pursed Lips Breathing data 

objektif : pasien tampak kooperatif, pukul 

11.00 melakukan tindakan pursed Lips 

Breathing data subjektif : pasien mau untuk 

melakukan tindakan terapi Pursed Lips 

Breathing data objektif : pasien tampak 

kooperatif, pada pukul 11.15 melakukan 

batuk efektif data subjektif : pasien 

mengatakan batuk dan mengeluarkan sekret 

setelah melakukan terapi PLB data objektif : 

pasien tampak mengeluarkan sekret. 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3 hari diperoleh data 

evaluasi atau catatan perkembangan  

keperawatan pada hari pertama Selasa, 25 

februari 2020, subjektif ayah pasien 

mengatakan anaknya batuk disertai sekret 

yang tertahan, objektif  RR : 35 x/menit  Spo2 

: 88%, terpasang O2 nasal kanul 2lpm, 

terdapat suara tambhan ronchi di paru kiri, 

Assement ; masalah belum teratasi, Planning 

: lanjutkan intervensi monitor pernapasan dan 

tanda-tanda vital, beri posisi nyaman semi 

fowler. 

Evaluasi hari ke dua Rabu, 26 februari 

2020, subjektif : ayah pasien mengtaka masih 

batuk dan disertai sekret yang tertaha objektif 

: RR : 32 x/menit Spo2 : 88%, terpasang O2 

nasal kanul 2lpm, terdapat suara tambahan 

ronchi di paru kiri Assesment : masalah 

belum teratasi Planing lanjutkan intervensi 

monitor pernapasan dan tanda-tanda vital, 

beri posisi nyaman semi fowler. 

Evaluasi hari ketiga kamis, 27 februari 

2020, subjektif : ayah pasien mnegt akan 

batuk berkurang setelah dilakukan Pursed 

Lips Breathing objektif : RR : 30 x/menit,  

Spo2:88% Assesment ; masalah teratasi, 



 

Planning : lanjutkan intervensi, monitor 

tanda-tanda vital, monitor status pernapasan, 

monitor suara tambahan. 

PEMBAHASAN 

Pengkajian merupakan tahap awal dari 

proses keperawatan dan proses yang 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

atau data tentang klien, agar dapat 

mengidentifikasi, mengenai masalah-masalah 

kebutuhan kesehatan dan perawatan klien, 

baik fisik, mental sosial dan lingkungan 

(Dermawan, 2012). 

Pada tahap pengkajian subjek didapat 

data, keluhan utama yaitu Tn.S mengatakan 

anaknya batuk selama 3 hari, sesak napas, 

hasil pengkajian suara tambahan ronchi, RR : 

35 x/menit,  HR : 110 x/menit,  Spo2 : 88%,  

terdapat sekret, sedangkan data pengkajian 

fisik paru didapat hasil inspeksi : bentuk tidak 

simetris karena dada sebelah kiri lebih tinggi, 

palpasi : vocal premitus kanan dan kiri tidak 

sama, perkusi : dada kanan normal, dada kiri 

tidak redup, auskultasi ;  terdapat suara 

tambahan ronchi hasil foto thorak : sinus 

costophrenicus kanan anterior posterior 

tumpul, kiri anterior posterior tajam. 

Penelitian ini mengunakan 

mengunakan pra-experimental desing dengan 

pendekatan rancangan pretes-posttest group 

desing dan analisis pada variabel-variabel 

dalam penelitian ini dilakukan secara 

univariat dan bivariat. Analisa univariat di 

gunakan untuk menjelaskan variabel 

karakteristis responden yang meliputi umur, 

dan jenis kelamin serta gambaran satatus 

oksigenasi yang meliputi RR, HR dan saturasi 

oksigen. Semua data dianalisis dengan tingkat 

kemakan 95%. Analisis bivariat digunakan 

untuk mengetahui hubungan atau perbedaan 

yang bermakna anata dua variabel untuk 

analisis bivariat mengunakan dependent 

sampel T-test. 

Diagnosa keperawatan berdasarkan 

data hasil pengkajian yang muncul, penulis 

mengambil diagnosis keperawatan bersihan 

jalan napas tidak efektif ditandai dengan 

sekret yang tertahan. Hal ini sesuai dengan 

batasan karakteristik yaitu adanya batuk yang 

tidak efektif, sputum berlebih, adanya suara 

tambahan,dispnea,perubahan frekuensi 

napas, perubahan pola napas (Herman dkk, 

2015). 

Intervensi keperawatan perencanaan 

adalah bagian dari tahap proses keperawatan 

yang meliputi tujuan perawatan, penetapan 

kriteria hasil, penetapan rencana tindakan 

yang akan diberikan kepada klien 

(Hutahaean, 2010). 

Intervensi utama keperawatan disusun 

berdasarkan SDKI (Standar Diagnosa 

Keperawatan Indonesia) Manajemen jalan 

napas (I. 01001) intervensi : monitor pola 

napas, monitor bunyi napas, pertahankan 

kepatenan jalan napas, posisikan semi-fowler, 

berikan minum hangat, ajarkan batuk efektif, 

kolaborsi dengan dokter. 

Pursed Lips Breathing merupakan 

teknik dengan cara mudah dalam 



 

memperlambat frekuensi napas menjadi lebih 

efektif. Teknik ini dapat membantu 

menghasilkan udara yang banyak ke dalam 

paru-paru dan mengurangi energi yang 

dikeluarkan saat bernapas. Selain itu teknik 

ini dapat meningkatkan tekanan alveolus pada 

setiap lobus sehingga dapat meningkatnya 

aliran udaranya. Peningkatanya aliran udara 

pada saat ekspirasi dan mukosa jalan napas 

mampu mengevakuasi sekret keluar disaluran 

napas.  Tindakan ini juga sebagai salah satu 

upaya diduga  mampu meningkatkan status 

oksigenasi (Brunner & Sudarth, dalam Sutini 

2011). 

 

KESIMPULAN  

Pemberian terapi Pursed Lips 

Breathing sangat efektif diberikan kepada 

anak karena PLB juga memberikan efek yang 

baik terhadap system pernafasan, diantaranya 

meningkatkan ventilasi, membebasakan 

udara yang terperangkap dalam paru-paru, 

menjaga jalan nafas terbuka dan megurangi 

kerja nafas, memperpanjang waktu ekshalasi 

yang kemudian memperlambat frekuensi 

nafas, menghilangkan sesak nafas dan 

menigkatkan relaksasi 

 

SARAN 

Setelah penulis melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien pneumonia, penulis 

akan memberikan usulan dan masukan yang 

positif khususnya dibidang anatar lain :  

a. Bagi Rumah Sakit  

Karya Tulis Ilmiah ini dapat digunakan 

sebagai acuan dalam melakukan asuhan 

keperawatan khususnya pada anak dengan 

pneumonia. 

b. Bagi Institusi pendidikan  

Menambah pengetahuan tentang ilmu 

keperawatan, terutama dalam penanganan 

kasus pada anak dengan pneumonia yang 

mengalami bersihan jalan napas tidak 

efektif. 

c. Bagi Pasien dan keluarga  

Memberikan pengetahuan dan wawasan 

kepada keluarga agar diterapkan dalam 

perawatan pada anak dengan pneumonia 

yang mengalami bersihan jalan napas tidak 

efektif. 

d. Bagi penulis  

Sebagai acuan untuk meningkatkan 

kualitas kesehatan khususnya pada 

pneumonia anak dengan memberikan 

tindakan terapi pursed Lips Breathing 
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