TESIS

EFEKTIFITAS PURSED LIPS BREATHING
TERHADAP PERUBAHAN STATUS RESPIRASI PADA PASIEN
ASMA BRONKHIAL DI RUANG POLIKLINIK PARU RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

SATRIA HANGGARA PUTRA
R012172010

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019

Halaman Pengesahan Ujian Akhir

EFEKTIFITAS PURSED LIPS BREATHING
TERHADAP PERUBAHAN STATUS RESPIRASI PADA PASIEN
ASMA BRONCHIAL DI RUANG POLIKLINIK PARU RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
Diterima dan disetujui untuk Dilakukan ujian Akhir oleh :

SATRIA HANGGARA PUTRA
R012172010

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rosyidah Arafat. S.Kep.,Ns,.M.Kep.,Sp.KMB

Dr. Yuliana Syam, S.Kep.,Ns.,M.Kes

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Keperawatan

Dr. Elly L. Sjattar, S. Kp, M. Kes
NIP. 19740422 199903 2 002

i

ABSTRAK
Satria Hanggara Putra.Efektifitas Pursed Lips Breathing Terhadap
Perubahan Status Respirasi Pada Pasien Asma Bronkhial di Poliklinik
Paru Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas Pursed Lips Breathing
terhadap perubahan status respirasi pada pasien asma bronkhial
Desain penelitian quasi eksperimen pre test dan post test. Dengan
jumlah sampel sebanyak 32 terdiri dari 16 kelompok intervensi dan 16
kelompok kontrol. Perlakuan kelompok intervensi berupa pemberian
latihan Pursed Lips Breathing selama 5 minggu sedangkan kelompok
kontrol menjalani perawatan standart selama 5 minggu dengan menilai
status respirasi pasien meliputi Arus Puncak Ekspirasi (APE), Saturasi
Oksigen (Spo2) dan Respirasi Rate (RR). Adapun instrumen yang
digunakan berupa Peak Flow Meter untuk menilai Arus Puncak Ekspirasi
(APE), Pulse Oksimetri untuk menilai saturasi oksigen (Spo2) dan
Stopwatch untuk menilai Respiras Rate (RR) instrumen ini telah melalui
tahap kalibrasi oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kementrian
Kesehatan RI dan Medical Device Directive
Hasil pada kelompok intervensi terdapat perubahan signifikant setelah
diberikan PLB menunjukkan nilai Arus Puncak Ekspirasi (APE), saturasi
oksigen (Spo2) dan Respirasi Rate (RR) ( p <0.05) sedangkan Hasil pada
kelompok kontrol tidak terdapat perubahan signifikant setelah diberikan
PLB menunjukkan nilai Arus Puncak Ekspirasi (APE), saturasi oksigen
(Spo2) dan Respirasi Rate (RR) ( p >0.05).
Kata kunci: Pursed Lips Breathing, Status Respirasi, Asma Bronkhial.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Asma adalah penyakit pernapasan umum yang mempengaruhi sekitar
8% orang Amerika dan ditandai dengan gejala mengi, batuk, dan sesak
napas, proses ini berasal dari gejala-gejala yang disebabkan oleh
sensitisasi antigen atau alergen yang mengarah ke jalan napas, peradangan
terjadi akibat adanya pada paparan ulang dari lingkungan pencetus,
respons ini biasanya dimediasi oleh sel T alergi (Thelper 2) yang memicu
karakteristik inflamasi eosinofilik pada asma alergi (Wilson, HernandezLeyva, & Kau, 2019).
Berdasarkan data WHO pada panas ekstrem reaksi aeroallergen dan
lainnya ini dapat memicu asma, yang mempengaruhi sekitar 300 juta orang
sehingga menurut perkiraan WHO, 235 juta orang didunia positif
menderita asma. Peningkatan suhu yang sedang berlangsung diperkirakan
akan menambah kasus ini, diperkirakan angka ini akan terus mengalami
peningkatan sebanyak 400 juta orang pada tahun 2025 dan terdapat 250
ribu kematian akibat asma termasuk anak-anak (WHO, 2014).
Menurut World Health Organisasi (WHO) memperkirakan, lebih dari
300 juta anak-anak dan orang dewasa di seluruh dunia saat ini menderita
penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini penyakit dan 255.000
meninggal akibat penyakit ini setiap tahun. Sekarang diterima dengan baik
bahwa asma adalah heterogen sindrom dan banyak subtipe klinis telah
dijelaskan (Webley & Hahn, 2017), asma mempengaruhi sekitar 300 juta
orang di seluruh dunia dan sekitar 7,5% orang dewasa di Amerika Serikat,
asma ditandai oleh peradangan saluran udara, obstruksi aliran udara yang
bervariasi, dan hiperresponsivitas bronkial (Nanda & Wasan, 2020)
Berdasarkan hasil laporan asma di indonesia terdapat prevalensi asma
terus mengalami peningkatan terutama di negara-negara berkembang
akibat perubahan gaya hidup dan peningkatan polusi udara. Prevalensi
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asma di Indonesia adalah 57.5% dari semua provinsi, sedangkan di
wilayah kota tarakan provinsi kalimantan utara prevalensi asma sebesar
4.3 % dari sebagian populasi (Kemenkes, 2018).
Dengan adanya masalah pada asma maka akan memicu timbulnya
masalah pada paru – paru

yaitu obstruksi saluran pernafasan yang

membuat daya kembang paru terganggu sehingga memicu dampak
perubahan pada fisik (Saminan, 2016) berupa batuk disertai sesak,
dispneu, mudah lelah, adanya suara nafas tambahan wheezing (Association
A.L, 2018), prediksi dengan memperlihatkan hasil FEV1 dan FVC rendah
signifikan menunjukkan adanya masalah pada paru - paru (Vashakidze et
al, 2019).
Hipoksia kronis akibat asma dapat meningkatkan otot polos dan
jaringan ikat, sehingga memungkinkan menimbulkan perubahan pada
jaringan tubuh (Kim et al., 2015), reaksi interleukin merupakan sitokin
multifungsi yang telah terbukti meningkat dalam beberapa kondisi
patologis yang melibatkan sistem pernapasan (Rubini, 2013)
Oleh karena timbulnya masalah diatas jika tidak segera diatasi maka
dapat menyebabkan gangguan kebutuhan dasar oksigenasi pada pasien dan
bahkan sampai ke kematian. Adapun solusi yang di temukan untuk bisa
meringankan masalah obstruksi jalan nafas yang timbul yakni sebagai
tindakan nonfarmakologi. solusi tindakan sebagai non farmakologi dengan
hasil penelitian adalah tekhnik pursed lips breathing yang terbukti efektif,
mudah, murah, dan non-invasif dan sebagai faktor penting dalam
meningkatkan status oksigenasi dan perubahan fisiologis paru (Sakhaei, et
al, 2018).
Di beberapa penelitian juga menunjukan bahwa tindakan non
farmakologi berupa latihan pernafasan dapat dilakukan untuk mengatasi
keluhan sesak yang ternyata efektif dan bisa dilakukan sampai selesai
dalam waktu kurang dari 10 menit per hari (Karam et al, 2017),
pelaksanaan pursed lips breathing juga sangat baik dilakukan sesering
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mungkin guna untuk meningkatkan ventilasi paru (Babu, Centre, Ealias, &
Venunathan, 2016)
Semakin banyak bukti yang terkait dengan penggunaan metode
tekhnik pernafasan dalam meningkatkan kualitas hidup menurunkan dan
mengontrol sesak nafas (Dietrich et al, 2018).
Menurut Lin et al (2012) pelaksanaan pursed lips breathing dua kali
sehari pada pagi hari sangat baik di lakukan dikarenakan kondisi udara
yang baik serta kondisi tubuh yang prima namun masih belum efektif
untuk diterapkan, hal ini telah dibuktikan oleh penelitian harniati (2019)
dan dirujuk sebagai rekomendasi hal tersebut efektifitasnya belum
maksimal oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penambahan
frekuensi latihan pursed lips breathing dan di khususkan pada pasien asma
bronkhial dan sangat diharapkan nantinya dapat menjadi evidence based
practice di pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit maupun
puskesmas.
B. Rumusan Masalah
Angka kejadian pasien dengan penyakit asma tahun ketahun tergolong
besar masalahnya. dan akan meningkatkan biaya perawatan. Pada pasien
dengan penyakit asma akan mengalami sejumlah permasalahan dan salah
satu permasalahan yang dikeluhkan adalah obstruksi jalan nafas yang
menyebabkan kekurangan oksigen dan pembuangan karbon dioksida pada
membrane alveolus kapiler yang dapat menyebabkan pasien sesak nafas
dan dispneu dan apabila tidak ada penanganan yang baik maka masalah ini
bisa menjadi serius, akan tetapi ada berupa intervensi non farmakologi
yang telah terbukti untuk menangani masalah obstruksi paru – paru yang
dinamakan pursed lips breathing tapi kekurangannya masih hanya
terfokus pada penyakit PPOK.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian ini
adalah apakah Pursed lips Breathing efektif terhadap perubahan status
respirasi pada pasien asma bronchial ?
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C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui efektifitas Pursed lips breathing terhadap
perubahan status respirasi pada asma bronchial.
2. Tujuan khusus
a. Untuk mengetahui perubahan laju tingkat pernafasan sebelum dan
setelah pelaksanaan intevensi Pursed lips Breathing
b. Untuk mengetahui perubahan jumlah arus puncak respirasi
sebelum dan setelah pelaksanaan intervensi Pursed lips Breathing
c. Untuk mengetahui perubahan saturasi oksigen sebelum dan setelah
pelaksanaan intervensi Pursed lips Breathing
D. Originilitas penelitian
Beberapa penelitian tentang pursed lips breathing telah dilakukan pada
pasien PPOK, dalam penelitian jansang (2016) melakukan pursed lips
breathing selama 3 kali dalam seminggu namun hanya berfokus pada
pasien PPOK, dan dalam penelitian Lin et al (2012) pelaksanaan pursed
lips breathing dua kali sehari pada pagi hari sangat baik di lakukan
dikarenakan kondisi udara yang baik serta kondisi tubuh yang prima
namun masih belum efektif untuk diterapkan, hal ini telah dibuktikan
oleh penelitian harniati (2019) yang melakukan Pursed Lips Breathing
secara konsisten 2 kali sehari dalam waktu 1 bulan yang masih
memberikan rekomendasi terkait penambahan frekuensi latihan untuk
lebih mengoptimalkan status faal paru. Sehingga peneliti tertarik untuk
melakukan penambahan frekuensi latihan pursed lips breathing dan di
khususkan pada pasien asma bronkhial, dikarenakan pentingnya
penambahan manuver pernafasan seperti pursed lips breathing dapat
meningkatkan pernapasan dan direkomendasikan pada pasien asma
bronkhial (de F. Fregonezi, Resqueti, & Güell Rous, 2004), hal ini juga
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mengacu pada Babu et al (2016) dan mengatakan pursed lips breathing
di indikasikan juga pada pasien asma bronkhial.

BAB II
TINJUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tinjuaan umum tentang penyakit asma,
pursed lips breathing, patofisiologi sistem pernafasan, serta kerangka teori.
A. Algoritma pencarian
Tinjauan literatur ini melalui penelusuran hasil publikasi ilmiah dengan
rentang tahun 2010-2019 dengan menggunakan database Pubmed, Willey,
Science direct, dan SAGE journal. Adapun kata kunci ” Pursed Lips Breathing
“ Pada data base Pubmed hasilnya didapatkan 110 artikel, di data base Willey
hasilnya didapatkan 475 artikel, di data base Sciense direct 1280, di data base
SAGE journal didapatkan hasil 255. Dengan dilakukannya penggabungan kata
kunci dengan penerapan pendekatan PICOT maka didapatkan kata kunci
Pulmonary disease AND pursed lips breathing AND asthma. AND Bronchial
Diseases Adapun hasil pencarian dengan keyword tersebut diperoleh 44 artikel
penelitian di Pubmed, 93 artikel penelitian di Willey, 32 artikel penelitian
Science Direct, dan 21 artikel penelitian SAGE journal.
B. Tinjauan Literatur
1. Tinjauan umum pada penyakit asma
a. Defenisi
Asma adalah penyakit pernapasan kronis yang ditandai dengan
obstruksi jalan napas reversibel dan jalan napas hiperresponsivitas
terhadap agonis bronkokonstriksi non spesifik sebagai patofisiologi
utama yang mendasarinya. Kejadian asma di seluruh dunia telah
meningkat secara dramatis dalam 40 tahun terakhir (Webley & Hahn,
2017)
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Asma bronkial adalah penyempitan bronkus yang bersifat reversibel
yang terjadi oleh karena bronkus yang hiperaktif mengalami kontaminasi
dengan antigen. Autopsi yang dilakukan pada penderita asma yang
menjadi masalah pokok adalah bukan saja bronkospasme dari otot. Akan
tetapi juga adanya edema dan penuhnya mukus di intra luminal dari
bronkus yang menyebabkan jalan nafas menjadi tersumbat. Dari
pemeriksaan mukus diperlihatkan banyak eosinofil, sementara itu
limfosit T dan sel epitel telah mengalami kerusakan. Ternyata bukan
eosinofil saja yang berperanan dalam asma (bukan hanya proses alergi),
akan tetapi konsep asma sendiri mengalami perubahan bukan hanya
bronkospasme, akan tetapi interaksi berbagai faktor imunologi yang
abnormal, berbagai mediator di bebaskan dari berbagai sel yang
berperanan dalam proses immnulogi dan fase terakhir mekanisme neural
yang memegang peranan penting dalam terjadinya spasme otot bronkus (
Tabrani, 2010).
Asma bronkial adalah penyakit pernafasan obstruksi yang ditandai
degan inflamasi saluran pernafasan dan spasme otot polos bronkiale,
kondisi

ini

menyebabkan

mukus

berlebihan

dan

menumpuk,

penyumbatan aliran udara, dan penurunan ventilasi alveolus, status
asmatikus adalah keadaaan spasme bronkiolus yang berkepanjangan
yang mengancam jiwa yang tidak dapat dipulihkan dengan pengobatan
dan dapat terjadi pada beberapa individu (Corwin, 2009).
b. etiologi
Pada manusia alergen berupa debu rumah (tungau) merupakan
pencetus tersering dari eksaserbasi asma. Tungau-tungau tersebetut secara
biologis dapat merusak struktur daripada saluran nafas melalui aktifitas
proteolitik, yang selanjutnya menghancurkan integritas dari tight junction
antara sel sel epitel. Sekali fungsi dari epitel ini dihancurkan, maka alergen
dan partikel lain dapat dengan mudah masuk ke area yang lebih dalam
yaitu di daerah lamina propia. Penyusun dari pada tungau-tungau pada
debu rumah ini yang memiliki aktivitas protease ini dapat memasuki
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daerah epitel dan mempenetrasi daerah yang lebih dalam di saluran
pernafasan (Miglino, Roth, Tamm, & Borger, 2011)
Faktor

lingkungan

yang

berhubungan

dengan

imune

dan

nonimunologi juga merupakan pencetus daripada asma termasuk rokok
dan perokok pasif. Kira-kira 25% sampai 30% dari penderita asma adalah
seorang perokok, hal ini menyimpulkan bahwa merokok ataupun terkena
asap rokok akan meningkatkan morbiditas dan keparahan penyakit dari
penderita asma. Terpapar asap rokok yang lama pada pasien asma akan
berkontribusi terhadap kerusakan dari fungsi paru, yaitu penurunan kirakira 18% dari FEV 1 selama 10 tahun, pasien asma yang memiliki
kebiasaan merokok akan mempercepat terjadinya emfisema (Stapleton,
Howard-Thompson, George, Hoover, & Self, 2011)
Asma dan PPOK adalah penyakit kompleks yang timbul dari interaksi
gen-lingkungan serta infeksi pada masa kanak-kanak berupa asap,
obesitas, dan alergi mempengaruhi onset orang dewasa yang memicu
timbulnya penyakit asma, asma didominasi oleh tipe 2 helper T cell (Th2)
yang dimediasi oleh peradangan saluran napas, eosinofilik yang dimediasi
oleh sitokin jalan nafas yang reaksinya sangat hyperresponsiveness,
infiltrat sel inflamasi dalam saluran udara kecil sebagian besar terdiri dari
neutrofil dan sel T sitotoksik (limfosit positif CD8), destruksi parenkim
dikaitkan dengan hilangnya elastisitas jaringan paru, dan saluran udara
mengecil saat berjalannya

proses pernafasan (Abramson,

Perret,

Dharmage, McDonald, & McDonald, 2014), selain dar itu yang terlihat
dengan bronchiolitis, bayi dirawat di rumah sakit dengan bronchiolitis dan
anak kecil yang mengalami mengi yang diinduksi oleh virus maka dapat
berisiko lebih tinggi terkena asma (Carroll et al., 2012).
Ocupational asma telah mendefinisikan asma sebagai “batasan aliran
udara variabel dan / atau jalan nafas hyperresponsiveness karena paparan
agen sebab akibat spesifik hadir di lingkungan kerja tertentu dan bukan
untuk rangsangan yang ditemui di luar tempat kerja, Pasien dengan kondisi
ringan mungkin hanya mengalami batuk kering episodik, sesak dada,
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meningkatkan upaya pernapasan di tempat kerja, dalam kasus yang lebih
parah, gejalanya dapat mencakup mengi, batuk, sesak dada, sesak napas,
dan dispnea yang menetap jauh dari lingkungan kerja. Beberapa orang
mungkin mengalami bronkitis, nokturnal pencerahan, atau gejala
rinokonjungtivitis yang terjadi bersamaan (Lummus, Wisnewski, &
Bernstein, 2011)
American Lung Association (2018) risiko berkembangnya asma
merupakan interaksi antara faktor penjamu (host factor) dan faktor
lingkungan. Ada dua macam yakni, faktor host meliputi: genetik, obesitas,
jenis kelamin, sedangkan faktor lingkungan terdiri dari rangsangan
alergen, merokok, mengkonsumsi golongan obat – obatan tertentu.
Berbagai sel imunologi yang terlibat dalam proses asma yakni, mast
sell ( sel mast) 80% dari asma disebabkan oleh atopic forming dari
antibodi IgE untuk mengeluarkan alergen, fungsi dari sel mast ini dalam
asma belum diketahui dengan pasti, makrofag sel eosinofil menghasilkan
berbagai zat antara lain leukotrine dab faktor tromboaktif, serta sel limfosit
T yang menghasilkan sitokinase yang menyebabkan adhesi dari eosinofil
pada dinding endotelium pembuluh udara dan DCD4, berbagai mediator
yang memegang peranan penting pada asma seperti histamin yang
dikeluarkan oleh sel mast, sementara itu antihistamin tidak mempunyai
efek pada asma. Dan yang lain seperti leukotrien yang memicu
bronkontriksi ( Tabrani, 2010).
Menurut Tabrani (2010) faktor – faktor yang mengaktifkan asma
antara lain :
1). Infeksi saluran pernafasan
2). Alergen yang masuk melalui inhalasi dan pencernaan
3). Olahraga
4). Udara buruk
5). Emosional yang muncul seperti, marah, tersinggung, takut, tertawa dan
menangis.
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Selain dari itu infeksi retrovirus kerapkali menimbulkan asma
bronkiale, kejadian awal tampaknya berupa kerusakan epitel dan inflamasi
dinding jalan nafas ( Marya, 2013).
c. Tanda dan gejala
Pasien yang mengalami episode batuk, mengi, dada terasa seperti
diikat, dan dispneu (sesak) yang dimana sering memburuk pada malam
hari atau pagi hari, terdapat variasi keparahan dan ferkuensi serangan,
adapun ciri khas utama asma adalah penyempitan jalan nafas,
hipersinsitifitas, peningkatan jumlah sel inflamasi, hipersekresi mukus,
remodelling

struktur

jaringan

dinding

jalan

nafas

hal

tersebut

menyebabkan penyempitan jalan nafas yang irreversibel dan membatasi
efektifitas bronkodilator.
Sebagian besar penderita asma mengalami perasaan tegang di dada,
sesak napas, batuk atau mengi di beberapa titik dalam hidup mereka. Asma
adalah penyakit yang mengancam jiwa, tetapi dapat dikelola untuk
meminimalkan gejala sehingga orang yang hidup dengan asma dapat hidup
aktif dan sehat
Menurut American Lung Association (2018) Gejala asma dapat
berbeda untuk setiap orang, tetapi berikut adalah beberapa yang paling
umum seperti mengi melihat suara siulan saat bernafas. Terkadang ini
hanya terjadi ketika Anda berolahraga atau pilek, sering batuk. ini
mungkin lebih umum di malam hari, anda mungkin batuk atau tidak,
Sesak napas ini adalah bisa mendapatkan cukup air ke paru-paru. Ini dapat
terjadi hanya sesekali, atau sering serta sesak dada dan mungkin terasa
kencang, terutama saat cuaca dingin atau berolahraga. Ini juga bisa
menjadi pertanda awal terjadinya flare-up. Bagi penderita asma, infeksi
saluran pernapasan, alergen, bahan kimia, bau, aktivitas fisik, emosi,
perubahan musiman dan merokok dapat mengiritasi paru-paru. Kami
menyebut pemicu ini karena menyebabkan (memicu) perubahan di saluran
udara. Memahami apa yang memicu asma, dan akan membantu untuk
pengelolaan penyakit. Bekerja dengan penyedia layanan kesehatan untuk
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mengidentifikasi pemicu yang menyebabkan gejala asma. Setelah itu
mengidentifikasi pemicu anda, kerjakan cara untuk menghindari pemicu
sepenuhnya atau untuk membatasi pemaparan.
d. Patofisiologi
Penyakit asma ditandai oleh penyempitan reversibel jalan nafas yang
disertai dengan kontraksi otot polos pada dinding jalan nafas tersebut,
penyakit asma merupakan proses inflamasi dan hipereaktivitas saluran
napas yang akan mempermudah terjadinya obstruksi jalan napas.
Kerusakan epitel saluran napas, gangguan saraf otonom, dan adanya
perubahan pada otot polos bronkus juga diduga berperan pada proses
hipereaktivitas saluran napas.
Peningkatan reaktivitas saluran nafas terjadi karena adanya inflamasi
kronik yang khas dan melibatkan dinding saluran nafas, sehingga aliran
udara menjadi sangat terbatas tetapi dapat kembali secara spontan atau
setelah pengobatan. Hipereaktivitas tersebut terjadi sebagai respon
terhadap berbagai macam rangsang (Marya 2013).
Dikenal dua jalur untuk bisa mencapai keadaan tersebut. Jalur
imunologis yang terutama didominasi oleh IgE dan jalur saraf otonom.
Pada jalur yang didominasi oleh IgE, masuknya alergen ke dalam tubuh
akan diolah oleh APC (Antigen Presenting Cells), kemudian hasil olahan
alergen akan dikomunikasikan kepada sel Th ( T penolong ) terutama Th2
. Sel T penolong inilah yang akan memberikan intruksi melalui interleukin
atau sitokin agar sel-sel plasma membentuk IgE, sel-sel radang lain seperti
mastosit, makrofag, sel epitel, eosinofil, neutrofil, trombosit serta limfosit
untuk mengeluarkan mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin
(PG), leukotrien (LT), platelet activating factor (PAF), bradikinin,
tromboksin (TX), dan lain-lain. Sel-sel ini bekerja dengan mempengaruhi
organ sasaran yang dapat menginduksi kontraksi otot polos saluran
pernapasan sehingga menyebabkan peningkatan 8 permeabilitas dinding
vaskular, edema saluran napas, infiltrasi sel-sel radang, hipersekresi
mukus, keluarnya plasma protein melalui mikrovaskuler bronkus dan
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fibrosis sub epitel sehingga menimbulkan hipereaktivitas saluran napas.
Faktor lainnya yang dapat menginduksi pelepasan mediator adalah obatobatan, latihan, udara dingin, dan stress (Tabrani, 2010).

2. Tinjauan umum pada laju tingkat pernafasan ( Respiration Rate)
Laju pernapasan, juga dikenal sebagai frekuensi pernafasan (fR), yang
berada di antara variabel yang paling vital untuk diukur karena memberikan
informasi mendasar yang sangat sensitif terhadap berbagai perubahan
fisiologis, psikologis dan stresor lingkungan pada seseorang (Nicolò, Girardi,
& Sacchetti, 2017).
Ada berbagai metode untuk mengukur laju pernapasan, yang dapat
digolongkan berdasarkan kontak atau tanpa kontak, untuk yang berdasarkan
kontak bisa dilakukan dengan elemen penginderaan yang melekat pada tubuh
subjek, juga berdasarkan rekaman aliran udara pernapasan , suara, suhu udara,
kelembaban udara, komponen udara, gerakan dinding dada, dan modulasi
aktivitas jantung disajikan, khususnya pada pemeriksaan laju pernafasan
dengan menggunakan metode mendengarkan suara nafas adalah suara nafas
yang dihasilkan oleh udara mengalir melalui tenggorokan dan saluran udara
pasien dapat dikumpulkan untuk menyelidiki fase inspirasi dan ekspirasi untuk
memperkirakan kecepatan pernafasan (Massaroni et al., 2019).
Kecepatan pernafasan normal bervariasi tergantung usia dan untuk dewasa,
kecepatan nafas kurang dari 12 kali/menit disebut bradipnea dan kecepatan
nafas lebih dari 20 kali/menit disebut takhipnea (Rhonda M Jones, 2009)
Menururt sherwood (2011) dalam proses fisiologi respirasi memiliki arti
yang jauh lebih luas, respirasi mencakup dua proses yang terpisah tetapi
berkaitan satu sama lain respirasi internal dan respirasi eksternal, respirasi
eksternal merujuk kepada seluruh rangkaian dalam pertukaran O2 dan CO2
antara lingkugan eksternal dan sel tubuh, respirasi eksternal mencakup 4
langkah antara lain :
a. Udara secara bergantian dimasukkan dan dikeluarkan dari paru – paru
sehingga udara dapat dipertukarkan antara atmosfer dan alveoli.
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b. Oksigen dan CO2 dipertukarkan antara udara di alveolus dan darah didalam
kapiler paru melalui proses difusi.
c. Darah mengangkut O2 dan CO2 antara paru dan jaringan.
d. Oksigen dan CO2 dipertukarkan melalui proses difusi.
Abnormalitas dalam laju pernapasan sering merupakan indikator
gangguan pernapasan akut atau penurunan kondisi pasien, tingkat pernapasan
kurang dari 16 atau lebih dari 30 napas per menit dikaitkan dengan peningkatan
mortalitas pada pasien di lantai perawatan umum dan perubahan laju
pernapasan dapat mempengaruhi perubahan parameter pernapasan lainnya
seperti saturasi oksigen arteri (Bergese et al., 2017), kemampuan untuk
memonitor laju pernapasan yang merupakan salah satu tanda - tanda vital yang
sangat penting untuk perawatan medis, kesehatan, dan kebugaran (Cho, Julier,
Marquardt, & Bianchi-Berthouze, 2017)
Kontrol saraf atas proses respirasi melibatkan tiga komponen berbeda
yakni faktor yang menghasilkan irama inspirasi dan ekspirasi, faktor yang
mengatur besar ventilasi yaitu kecepatan dan kedalaman pernafasan guna untuk
memenuhi kebutuhan tubuh, faktor yang memodifikasi aktifitas pernafasan
untuk tujuan lain. Modifikasi yang terakhir ini mungkin bersifat volunter,
misalnya dalam mengontrol nafas untuk berbicara yang di mana pusat konrol
pernafasan yang terdapat dibatang otak yang menghasilkan pola bernafas yang
berirama. Pusat kontrol pernafasan primer letaknya pusat respirasi medula,
selain dari itu terdapat juga dua pusat pernafasan lain terletak lebih tinggi di
batang otak yakni tempatnya di daerah pons – pusat pneumotaksik dan pusat
apnustik ( Sherwood, 2011).
Tingkat pernapasan diketahui berkorelasi dengan aspek kesejahteraan
psikologis, dan perhatian terhadap pernapasan dan merupakan komponen
utama dari pelatihan meditasi mindfulness, baik secara tradisional dan bukti
empiris terbaru mendukung hubungan antara praktik mindfulness formal dan
penurunan tingkat pernapasan (Wielgosz, Schuyler, Lutz, & Davidson, 2016)
Hubungan antara latihan pernafasan dengan perubahan frekuensi
pernafasan ini bisa didapatkan pada hasil review hasil penelitian sebelumnya
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yang mengatakan dari 15 jurnal tersebut dilakukan review terhadap jumlah
sampel yang bervariasi dan lamanya latihan pernapasan intervensi antara 1
bulan hingga 12 bulan semua studi yang berkaitan dengan latihan pernapasan
efektif sebagai satu intervensi non farmakologis menurun tingkat pernapasan
(RR) pada pasien dengan COPD (Ika et al, 2018)
3. Tinjauan umum pada Arus Puncak Ekspirasi (APE)
Arus puncak ekspirasi (APE) adalah laju aliran ekspirasi maksimal yang
dihembuskan melalui paru – paru serta dipertahankan oleh subjek dan
dinyatakan dalam liter per menit (L / mnt) (Mrindha, Amin, & Kabir, 2012)
Arus puncak ekspirasi merupakan aliran atau hembusan udara dari paru –
paru yang secara maksimum pada saat melakukan proses ekspirasi, Arus
puncak ekspirasi (APE), yaitu mengukur seberapa besar kekuatan seseorang
mengeluarkan udara dengan ekspirasi maksimal, ini adalah salah satu cara
mengukur fungsi jalan udara yang pada umumnya dipengaruhi oleh banya
penyakit, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan Pada
penyakit paru-paru tersebut aliran udara pada saat pengeluaran akan
mengalami penurunan karena penyempitan atau obstruksi jalan napas, APE ini
memiliki harga skala yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tinggi
badan, umur dan jenis kelamin. Seseorang dikatakan masih dalam batas skala
normal jika nilai prediksi APE nya antara 80% - 120% dan nilai prediksi
adalah hasil bagi nilai aktual APE subyek penelitian dengan nilai normal APE
standarnya, lalu dikalikan 100% (Santosa, 2004).
Berbagai macam bentuk pemeriksaan arus puncak ekspirasi (APE) yang
dapat dilakukan untuk mendapatkan nilai hasil, berupa arus puncak ekspirasi
(APE) sesaat adalah nilai arus puncak ekspirasi yang bisa kapan saja diukur
atau pada waktu yang tidak tertentu guna untuk mengetahui adanya obstruksi
paru pada saat itu, arus puncak ekspirasi (APE) tertinggi merupakan
pemeriksaan APE yang dapat diambil pada waktu tertentu misal pada pagi hari,
dan sore hari guna untuk mengetahui standar nilai arus puncak ekspirasi (APE)
seseorang, arus puncak ekspirasi (APE) variansi harian dapat dilakukan
pemeriksaan setiap hari dalam waktu 2 minggu (Lasmana, 2010).
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Peak flow meter merupakan salah satu alat untuk mengukut faal paru yang
berdasarkan azas mekanika yang deras arus udara diukur dengan gerakan
piston yang terdorong oleh arus udara yang ditiupkan melalui pipa peniup yang
kemudian akan mendorong jarum penunjuk

guna untuk mendeteksi arus

puncak ekspirasi (APE) (Widiyani, 2015).
Volume udara yang dapat dihembuskan selama detik pertama ekspirasi
dalam suatu penentuan FEV adalah sekitar 80 % udara yang dapat
dihembuskan secara paksa dari paru maksimal yang dapat dicapai ( Sherwood,
2011).
Penggunaan instrumen serupa dan protokol fungsi paru-paru dalam
populasi referensi seperti di laboratorium dan menggunakan nilai referensi
yang diturunkan oleh model statistik yang valid dan bermakna secara biologis,
dengan mempertimbangkan ketergantungan fungsi paru dengan parameter
harus diambil dari sumber referensi yang sama (Pellegrino et al., 2005)
Arus Puncak Eskpirasi (APE) merupakan volume didetik pertama pada
ekspirasi maksimal setelah inspirasi maksimal, dalam keadaan normal adalah
sekitar 80 % dari kapaitas vital yang berarti dalam keadaan normal udara dapat
dihembuskan secara paksa dalam satu detik dari paru yang telah mengembang
secara maksimal (Huether & McCance, 2017)
Disini pemeriksaan arus puncak ekspirasi (APE) merupakan cara sederhana
yang dapat diandalkan untuk menindaklanjuti baik pada usia anak maupun
dewasa dengan diagnosa asma bronkial dan penyakit saluran napas obstruktif
lainnya (Srinivas, 2013). Hasil normal arus puncak ekspirasi (APE) pada pria
dewasa adalah 500-700 L/menit dan pada wanita dewasa 380-500 L/menit
(Jain, Kavuru, Emerman, & Ahmad, 1998), ada juga yang berpendapat bahwa
nilai normal arus puncak ekspirasi (APE) untuk orang dewasa adalah antara
300-600 L / menit (Rafnsson, 1997) serta nilai normal untuk pria dan wanita
dewasa berkisar dari 400-600 L/menit dan 300-500 L/menit (Vestbo, Knudsen,
Raffn, Korsgaard, & Rasmussen, 1991).
Sebagian besar Asosiasi reseksi bedah dengan peningkatan paru-paru
fungsi layak studi lebih lanjut khususnya Median ekspirasi paksa rasio volume
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(FEV1) / kapasitas vital paksa (FVC) dengan 24 subjek (41%) korelasi yang
signifikan ada antara langkah-langkah PFT dan skor dan komponen SGRQ
keseluruhan (Vashakidze et al., 2019).
4. Tinjauan umum pada Saturasi Oksigen (SpO2)
Tujuan utama bernapas adalah secara kontinyu memasok O2 segar untuk
diserap oleh darah dan mengeluarkan CO2 dari darah darah bekerja sebagai
transpor untuk O2 dan CO2 antara paru dan jaringan dan sel jaringan
mengekstraksi O2 dari darah dan mengeliminasi CO2 ke dalamnya. Semakin
aktif suatu jaringan melakukan metabolisme maka akan semakin rendah PO2
dan PCO2 akan tinggi, hal ini dikarenakan O2 banyak berdifusi dari darah
kedalam sel dan CO2 berpindah kearah keluar sel ( Sherwood, 2011).
Pengukuran saturasi oksigen dengan oksimeter genggam banyak dilakukan
dipraktikkan sebagai pengganti analisis gas darah arteri invasif, saturasi
oksigen adalah parameter yang penting dalam kasus COPD, tetapi ada data
yang tidak cukup tentang peran oksimetri nadi pada pasien dengan COPD,
justru lebih banyak penyakit pada spektrumnya, seperti bronkiti kronis dan
emfisema (Amalakanti & Pentakota, 2016)
Pulse oksimetri mode transmisi adalah metode optik untuk menentukan
saturasi oksigen dalam darah yang terbatas hanya pada jaringan yang dapat
ditransilluminasi seperti daun telinga dan jari, oksimeter menentukan saturasi
oksigen (SO2) dalam jaringan dengan secara kuantitatif mengukur konsentrasi
oksihemoglobin (HbO2) dan deoxihemoglobin (Hb) (1) (Khan et al., 2018).
Saturasi oksigen dalam darah arteri (SaO₂) memberikan informasi tentang
kinerja sistem pernapasan. Pengukuran non-invasif SaO₂ dengan oksimeter
pulsa komersial (SpO₂) memanfaatkan photoplethysmographic di daerah
merah dan inframerah dan memanfaatkan berbagai spektrum penyerapan
cahaya oleh hemoglobin yang teroksigenasi dan yang tidak teroksigenasi (Hay
et al., 2018).
Pendeteksi dishemoglobin dari alat pulse oksimetri digunakan di manamana untuk memantau oksigenasi dalam pengaturan perawatan kritis, dengan
memperingatkan dokter tentang adanya hipoksemia, oksimeter denyut nadi
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dapat menyebabkan pengobatan hipoksemia serius lebih cepat dan mungkin
menghindari komplikasi seriupada kejadian hipoksia ringan bila nilai SpO2
berada pada 91- 95 %, hipoksia sedang 85 – 90 % dan terjadi hipoksia berat
bila SpO2 kurang dari 85 % (Jubran, 2015)
Penurunan SpO2 paling kuat terkait dengan keterbatasan aliran udara
karena faktor mempunyai riwayat merokok sehingga apabila merokok dapat
terhentikan dan mengurangi obesitas tampaknya menjadi langkah penting
untuk menargetkan untuk menghindari SpO2 menurun pada populasi dan
penurunan nilai saturasi oksigen sangat berkaitan dengan penurunan nilai
forced Expiratory Volume in 1 second (FEV1) (Vold, Aasebø, & Melbye,
2014). Keterbatasan aliran udara dan tanda-tanda lain penyakit paru yang
diketahui, seperti yang diharapkan, sangat terkait dengan penurunan saturasi
oksigen. Adapun kelebihan pada alat pulse oksimetri aman dan mudah
dilakukan (Vold, Aasebø, Hjalmarsen, & Melbye, 2012).
5. Pursed Lips Breathing
a. Defenisi
Pursed Lips Breathing adalah teknik relaksasi pernapasan yang bisa
digunakan untuk mengurangi gejala dispnea (Vatwani, 2019).
Penurunan retrukmen otot diafragma sehingga dapat menurunkan
frekuensi pernapasan, hiperinflasi paru-paru

serta memperbaiki oksigen

dalam darah dan meningkatkan volume tidal dan saturasi oksigen
dikarenakan Pursed lips breathing dapat menyebabkan perubahan dalam otot
pernapasan meningkatkan kerja otot-otot aksesoris dinding dada dan
meningkatkan aktivitas otot perut (Mendes et al., 2018).
Pursed Lips Breathing ( PLB) dianggap untuk mencegah sesak di jalan
napas dengan memberikan resistensi terhadap dispneu. Teknik ini telah
terbukti meningkatkan penggunaan otot diafragma dan mengurangi
rekrutmen otot tambahan dalam proses respirasi (Occupational therapy,
2016).
Pelatihan pernapasan pursed lips breathing mengerutkan bibir bernapas
adalah dengan menghirup udara melalui hidung kemudian mengerucutkan
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bibir untuk perlahan-lahan menghembuskan napas selama 10 menit dan
dilakukan selama dua kali sehari pada pagi hari dikarenakan latihan
pernafasan sangat baik di lakukan pada pagi hari dikarenakan kondisi udara
yang baik serta kondisi tubuh yang prima untuk melakukan aktifitas (Lin et
al., 2012).
Adapun jurnal terbaru dengan pelaksanaan pursed lips breathing yang
diketahui untuk mengontrol pernafasan guna untuk meredakan sesak nafas,
telah tersedianya cara cepat dan mudah untuk dilakukan empat, lima atau 10
kali sehari dan membantu untuk mengurangi dispnea serta meningkatkan
level saturasi oksigenasi. Lebih hemat biaya, mudah diterapkan sesuai untuk
pernapasan umum pasien (Ealias, & Venunathan, 2016)
Pelaksanaan pursed lips breathing dapat mengurangi perubahan
fisiologis paru – paru secara signifikan berupa hiperinflasi alveoli yang
menyebabkan dispnea dan akibat keterbatasan terhadap kapasitas fungsional
pada penyakit paru obstruktif kronik, hyperinflation memainkan peran
penting dalam upaya keterbatasan pada pasien dengan penyakit paru
obstruktif kronik sedang sampai berat (Pereira et all, 2015).
Pursed lips breathing (PLB) adalah strategi pelatihan pernapasan, yang
diadopsi secara spontan oleh sebagian orang pasien telah dianjurkan untuk
meringankan dispnea dalam penyakit paru obstruktif

Penyakit paru-paru

(Ranaweera, 2005)
Pursed lips breathing terdiri dari pernafasan slow disertai bibir tertutup
rapat dan posisi gigi terkatup yang dilakukan selama 4 hingga 6 detik dengan
hasil meningkatkan volume dinding dada dan oksigenasi, mengurangi
frekuensi pernapasan, dan menyediakan lebih banyak volume untuk
hematosis tanpa meningkat dispnea berperan dalam beberapa individu yang
mengalami

COPD

dan

bisa

direkomendasikan

untuk

pelaksanaan

management COPD (Mendes et al., 2019).
b. Manfaat
Manfaat pursed lips breathing merupakan teknik yang memungkinkan
orang untuk mengontrol oksigenasi dan ventilasi pada paru – paru sehingga
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udara yang telah terperangkap didalam lumen saluran pernafasan akan keluar
melalui bronkus dengan cara ekspirasi. Pelaksanaan pursed lips breathing
mengontrol kepatenan dan memperluas permukaan saluaran pernafasan dan
mendorong aktifitas pertukaran gas dalam alveoli (Nguyen, 2019).
Selain dari itu juga tindakan latihan pernafasan yang dimana hasil
penelitian menunjukkan bahwa lebih efektif dalam mengurangi laju
pernapasan, meningkatkan saturasi oksigen (SpO2) (Asrianty et al, 20),
mengurangi hiperinflasi alveoli yang menyebabkan dispnea (Pereira et all,
2015).
Memberikan intervensi Pursed Lip Breathing selama 4 minggu mampu
memberikan kontribusi yang cukup baik dalam menangani dyspnea
memberikan manfaat secara fisiologis pada keadaan paru yang mengalami air
trapping serta mempunyai peranan dan tujuan yang sama yaitu mengurangi
persepsi dyspnea (Rozi, 2018) Meskipun terjadi peningkatan oksigen dalam
tubuh kedua latihan pernapasan mampu meningkatkan volume dinding dada
tanpa mempengaruhi dispnea. Kombinasi latihan mempertahankan manfaat
tetapi tidak mengurangi efek buruk dari pernapasan diafragma.
Menurut Babu et al (2016 ) ada beberapa manfaat yang bisa dihasilkan
oleh pelaksanaan pursed lips breathing antara lain :
1). Meningkatkan ventilasi dan oksigenasi.
2). Meningkatkan kapasitas paru – paru untuk menjaga saluran udara terbuka
selama pernafasan untuk ekskresi CO2.
3). Mengurangi sesak napas akibat udara yang terperangkap didalam bronkus
4). Melatih otot-otot pernapasan.
5). Meredakan gejala pernapasan.
c. Metode
Dalam melakukan tindakan pursed lips breathing ada beberapa hal yang
harus di jalani oleh seseorang untuk mencapai hasil yang optimal serta tidak
diperlukan persiapan khusus untuk melaksanakan latihan PLB di mana udara
dihirup perlahan melalui hidung seperti mencium bunga mawar, menjaga
mulut ditutup dan dihembuskan perlahan melalui mulut dengan bibir
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memegang dalam mengerucut cara seperti meniup lilin dan latihan ini dapat
dilakukan dalam posisi apa pun seperti duduk, berdiri, berbaring atau bahkan
di antara kegiatan seperti berjalan, membungkuk, mengangkat atau memanjat
tangga bisa juga di lakukan dengan posisi tegak lebih baik dari pada
berbaring karena memberikan ruang maksimum bagi paru-paru untuk
mengembang. Karena ini adalah teknik manajemen diri, pasien dapat
menentukan posisi, waktu dan durasi latihan. Buat pasien rileks dan nyaman
sebelum latihan (Queensland Health and The Australian Lung Foundation,
2016).
Prinsip latihan pernapasan adalah untuk meningkatkan kekuatan otot
diafragma dan otot-otot interkostal eksternal, sehingga dengan penurunan
sesak napas akan menyebabkan penurunan

otot-otot inspirasi dapat

menyebabkan relaksasi dari otot-otot pernapasan sehingga mempengaruhi
pola pernapasan yang awalnya cepat dan dangkal akan menjadi lebih dalam
dan lambat (Borge, Hagen, & Mengshoel, 2014).
Manajemen pengelolaan dypsnea terdiri latihan pernapasan dengan
strategi hemat energi, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien dan
menurunkan kecemasan (Effing et al., 2012)
e. Kontra indikasi
Menurut Babu et al (2016) latihan PLB tidak dilakukan jika pasien
mempunyai masalah komplikasi penyakit antara lain:
1). Peningkatan ICP ( Intra Cranial Pressure)
2). Cidera kepala atau tulang belakang.
3). Gagal jantung atau Miokard infark.
4). Perdarahan dengan ketidakstabilan hemodinamik pada tubuh.
5). Flail chest.
f. Mekanisme
Pelaksanaan ekspirasi yang berkepanjangan dan lambat dapat melibatkan
kekuatan otot intra abdomen meningkat, guna untuk memicu aktifitas
diafragma mengendur sehingga membuat paru – paru mengecil dan
menghasilkan tekanan rongga thoraks yang menurun, pada saat tekanan
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rongga thoraks menurun

terjadilah peningkatan terhadap tekanan intra

bronkus (Smeltzer, 2013) meningkatnya tekanan pada saluran nafas
membuat saluran nafas terbuka serta meningkatkan ekskresi CO2 udara yang
telah terperangkap didalam lumen saluran pernafasan akan keluar melalui
bronkus dengan cara ekspirasi (Nguyen, 2019) dan mencegah terjadinya jalan
napas yang kolaps. Jalan nafas membaik maka akan terjadinya ventilasiperfusi

dalam memperluas volume paru-paru

yang pada

akhirnya

meningkatkan saturasi oksigen, faktor risiko yang paling umum untuk
mengembangkan asma adalah memiliki orang tua dengan asma, memiliki
infeksi pernapasan yang parah saat kanak-kanak, memiliki kondisi alergi,
atau terkena iritasi kimia tertentu atau debu industri di tempat kerja.
(Australian Lung Foundation, 2016 ).

6. Masalah yang timbul dari gangguan respirasi
Gangguan sistem respirasi yang selalu dijadikan sebagai diagnosa
keperawatan antara lain
a. Gangguan pertukaran gas
Pertukaran gas ini juga dapat mengalami masalah salah satunya disebut
dengan gangguan pertukan gas yang dimana kelebihan atau kekurangan
oksigenasi atau eleminasi karbondioksida pada membran alveolus (SDKI,
2016).
Pertukaran gas terjadi di paru-paru di mana melibatkan dua proses umum
yaitu membawa darah ke jaringan kapiler paru (perfusi) dan membawa udara
ke permukaan alveolus (ventilasi). Difusi dalam cairan pada pertukaran O2
dan CO2 di jaringan, molekul-molekul dalam suatu gas pada suatu ruangan
bergerak dengan kecepatan seperti kecepatan suara, setiap molekul
bertumbukan sekitar 10 kali/detik dengan molekul sekitarnya (Saminan,
2012).
Menurut SDKI ( 2016) tanda dan gejala gangguan pertukaran gas adalah
takikardia, dispneu, adanya bunyi nafas tambahan, pola nafas abnormal,
sianosis, serta Po2 oksigenasi menurun. Sedangkan menurut Herdman (2012)
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tanda dan gejala dari diagnosa gangguan pertukaran gas yaitu perubahan
tanda – tanda vital, jalan nafas abnormal dan oksigenasi menurun.
b. Obstruksi jalan nafas
Obstruksi jalan nafas merupakan kondisi yang disebabkan oleh adanya
infeksi, trauma, paralisis, benda asing dan adanya tumor. Adapun tanda dan
gejala yang bisa didapatkan apabila seseorang mengalaminya antara lain :
perubahan suara nafas, distress pernafasan, disfagia, pembengkakan pada
wajah dan takikardia. Setelah obstruksi saluran napas atas berlangsung
beberapa menit, asfiksia dapat menyebabkan sianosis, bradikardia, hipotensi,
kolaps kardiovaskular bersifat ireversibel. Kadang-kadang obstruksi saluran
napas atas dapat berkembang secara perlahan (Foresto, Tenda, & Rumende,
2015)

c. Sianosis
Sianosis merupakan perubahan warna kulit dan membran mukosa
menjadi kebiruan. Kata sianosis adalah turunan dari kata cyan, warna biruhijau. Kehadiran sianosis dapat menimbulkan tantangan diagnostik

yang

serius. Pada sebagian besar seseorang yang mempunyai kulit cerah dapat
mudah ditemukan pada dasar kuku dan daerah bibir dapat terdeteksi dengan
mudah. Sianosis sentral menunjukkan penurunan saturasi oksigen sedangkan
sianosis perifer merupakan keadaan pelambatan aliran darah pada jari – jari
tangan dan kaki, yang paling jelas terlihat jika kita memeriksa pada daerah
kuku, sianosis dapat terjadi karena desaturasi oksigen dan keadaan yang
mengakibatkan sianosis meliputi penurunan oksigenasi darah arteri yang
ditunjukkan oleh PaO2 yang rendah, seseorang yang tidak menunjukkan
gejala sianosis belum tentu memiliki oksigenasi yang adekuat (Ward, 2010)
d. Bronkiektasis
Bronkiektasis ditandai dengan dilatasi kronis bronkus yang abnormal
serta dekstruksi dinding bronkus dan dapat terjadi di seluruh percabangan
trakeobronkial. Bronkiektasis dapat terbatas pada satu segmen atau pada satu
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lobus saja. Kelainan ini biasanya bersifat bilateral dan meliputi segmen
basiler lobus paru sebelah bawah, ada tiga bentuk bronkiektasis antara lain :
silindir, fusimoris dan sakuler (kistik) ketiganya terjadi karena keadaan yang
berkaitan dengan kerusakan berulang pada dinding bronkus sehingga
menyebabkan kerusakan pada jaringan penyangga didekat saluran nafas. Pada
pasien bronkiektasis sputum akan menumpuk didalam bronkus yang
mengalami dilatasi dan menimbulkan infeksi sekunder ditandai oleh reaksi
inflamasi serta adanya akumulasi leukosi. Debris tambahan akan berkumpul
di dalamnya dan menyumbat bronkus, peningkatan tekanan akibat retensi
sekresi ini akan menimbulkan cedera mukosa (Ward, 2010)

e. Atelektasis
Atelektasi terjadi kalau sakus alveolaris atau seluruh segmen paru tidak
mengembang seutuhnya sehingga terdapat kolaps paru yang bersifat parsial
maupun total. Fenomena ini membuat bagian tertentu paru tidak bisa
melakukan pertukaran gas sehingga darah kotor mengalir tanpa berubah
kadarnya sehingga darah masuk kedalam sel tidak membawa oksigen dan
menyebabkan hipoksia (Ward, 2010).
7. Teori keperawatan virginia anderson
Fungsi dasar seorang perawat adalah membantu individu yang sakit maupun
sehat, kegiatanya keperawatan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan sehingga
individu mendapatkan pemulihan atau perfoma yang baik. Henderson
menekankan asuhan keperawatan didasari pada 14 kebutuhan dasar manusia dan
Henderson sendiri kemudian mengemukakan sebuah definisi keperawatan yang
ditinjau dari sisi fungsional. Menurutnya, tugas unik perawat adalah membantu
individu, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, melalui upayanya
melaksanakan berbagai aktifitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan
individuatau proses meninggal dengan damai, yang dapat dilakukan secara
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mandiri oleh individusaat ia memiliki kekuatan, kemampuan, kemauan, atau
pengetahuan untuk itu (Alligood, 2014).
Virginia anderson lahir di kansas city di daerah missiouri pada tahun 1837
yang dimana beliau adalah tokoh yang telah memfokuskan asuhan keperawatan
untuk kebutuhan pasien pada ruang lingkup bio, psiko, sosio maupun spiritual di
dalam ilmu keperawatan. Mayor asumsi dari teori ini ialah bahwa keberhasilan
suatu pelayanan perawatan apabila seorang pasien dirawat mulai dia sakit
sampai pasien bisa secara mandiri dan tidak ketergantungan lagi dengan
tindakan perawatan yang telah diberikan pada dirinya. lingkungan

sebagai

seluruh faktor eksternal dan kondisi yang memengaruhi kehidupan dan
perkembangan manusia, ada 14 komponen kebutuhan dasar hidup yang akan
selalu berusaha dipertahankan oleh teori virginia anderson salah satunya ialah
kebutuhan oksigenasi agar pasien mampu bernafas secara normal (Alligood,
2014).
8. Kerangka Teori
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KERANGKA TEORI
Terjadi peningkatan Forced
Expiratory Volume In the 1 second
(FEV1)
(Lin et al., 2012),

Memudahkan oksigen
masuk dalam darah
Kriteria :
Pemenuhan Kebutuhan
Oksigenasi

Bernafas secara normal
air traping dalam alveolus
keluar saat ekspirasi

Faktor Pencetus :
Alergen yang masuk melalui inhalasi, Udara yang buruk,
debu, genetik
Tabrani, 2010, Borger, 2011, American lung (2018)

Teori Keperawatan
Virginia anderson
Alligood, 2014
Aktifitas
diafragma
meningkat

Melibatkan
kekuatan otot
intra abdomen
meningtkat
Pada ekspirasi
panjang dan
kuat

reaksi
aeroallergen
(Webley &
Hahn, 2017).

Rongga
toraks
mengecil

Penatalaksanaan
Pursed Lips
Bretahing
Smeltser, 2013 ;
Ealias, J, 2016

Memicu
tekanan intra
bronkus
meningkat

Jantung tidak
tersupali oksigen
dan terjadi
peningkatan
pompa jantung
(Kathyryn, 2006)

Mencegah
penyempitan
saluran
pernafasan

Terjadi
nya
peruba
han
Status
Respira
si

Halangan aliran
udara keluar dan
kedalam alveoli
Traping udara
dalam
alveolus

Kolaps
pada
bronkhiolus
Ealias, J, 2016

eosinofil
Terjadi respon
imun dan
peradangan

Magrofag

Corwin, 2009
Ig E

Hypersensit
ifty
interleuikin
respons
Lyndon,
2014

Histamin
Leukotrien
Prostaglandi
n
Bradikinin
Ward et al,
2010

menginduk
si kontraksi
otot polos
saluran
pernapasan
Ward et al,
2010

Sekresi
Mukus
yang
berlebih
terjadinya
Bronkospas
me
Ward et al,
2010

Penyempita
n jalan
nafas
disertai
suara nafas
Mengi
Ward et al,
2010

Obstruksi
Saluran
pernafasa
n
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BAB III
KERANGKA KONSEPTUAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN
A.

Kerangka Konseptual Penelitian
Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variabel independen
dengan variabel dependen. Variabel independen yang akan diteliti adalah
pemberian Pursed Lips Breathing kemudian dilihat efektifitasnya dengan
variabel dependen, yaitu dengan melihat perubahan indikator alat pasien
pada pasien asma. Dengan demikian, kerangka konsep penelitian ini
dapat digambarkan sebagai berikut:

Variable Independen

Variable Dependen
Status Respirasi :
1. Respirasi Rate
2. Arus Puncak
Ekspirasi (APE)
3. SpO2

Pursed Lips Breathing

1. Pemberian obat
2. Skor Asma Kontrol
Test ( ACT)
3. Usia
4. Frekuensi serangan asma

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian
Keterangan :
: Variabel Independent
: Variabel dependent
: Variabel Moderate/ Variabel yang tidak diteliti
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B. Variable Penelitian
1. Variable Independen
Yang termasuk variabel independen dalam penelitian ini adalah
Pursed lips breathing.
2. Variable Dependen
Yang termasuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah
status respirasi yang meliputi: Respirasi Rate (RR), Arus Puncak
Ekspirasi (APE), SpO2.
3. Variable Moderat
Variable moderat adalah variable yang juga disebut variable
independen

kedua

yang

mempengaruhi

(memperkuat

atau

memperlemah) hubungan antara variable independen dengan dependen
(Sugiyono, 2011). Variable moderat dalam penelitian ini adalah
pemakaian obat inhaler semprot dan tablet, skor kuisioner Asma
Control Test, Frekuensi serangan asma
C. Definisi Operasional
Pada penelitian efektifitas pursed lips breathing dalam perubahan
status respirasi pada pasien asma bronkial, diuraikan sebagai berikut :
Table 3.2. Definisi Operasional
Variabel

Definisi
operasional
Variable Independen :
Proses
Pursed lips
respirasi
breathing
dengan
inpirasi
melalui
hidung serta
ekspirasi
panjang
disertai mulut
mengerucut

Parameter

Selama
frekuensi 4
kali
sehari
dan 1 kali
melakukan
dianjurkan
inspirasi
selama
2
detik
dan
ekpirasi
selama
4
detik
dilakukan
dalam waktu
10 menit

Alat ukur

Skala

Skor

Nominal
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Perawatan
Standar

Tindakan
keseharian
yang dijalani
oleh
responden
yang
didapatkan
dari instruksi
dokter/
perawat
yang bertugas
di poliklinik
paru RSUD
Tarakan.

Pemberian
Perawatan
Standar
Oleh
Dokter dan
Perawat
Meliputi
Pemakaian
obat dan
Senam
Pagi.

Nominal

Kuisioner
Asma Control
Test (ACT)

kuisioner
yang terdiri
dari lima
pertanyaan
yang dapat
mendeteksi
kontrol asma
memiliki
nilai
maksimal
25.

Asma tidak
Kuisioner
terkontrol
apabila
skore 19
atau kurang,
asma
terkontrol
sebagian
apabila
skore 20-24,
dan asma
terkontrol
total apabila
skorenya 25.

Kategorik

Variabel Dependen :
Respiratory Rate
jumlah siklus
( RR)
pernafasan
(inspirasi dan
ekspirasi
spontan) yang
dihitung
dalam waktu
1 menit atau
60 detik
Arus Puncak
Ekspirasi
(APE)

jumlah aliran
udara
maksimal
yang
dapat
dicapai saat
ekspirasi
paksa dalam
waktu
tertentu

Stop Watch
Jam Tangan

Numerik
Interval

Peak flow
Meter
Portabel

Numerik
Interval

1. <12
kali/menit =
bradipnea
2. 12-20
kali/menit =
normal
3. >20
kali/menit =
takhipnea
1. Normal
- laki –laki
500 – 700
L/menit
- Perempuan
380 – 500
L/menit.
2. Tidak Normal
- laki – laki
< 500

30

L/menit
- Perempuan
< 380
L/menit

SpO2

Merupakan
persentase
oksigen yang
diikat
oleh
hemoglobin
dalam aliran
darah
arteri
perifer

Pulse
Oxymetri
Portabel

Numerik
Interval

1. Normal
96 – 100 %
2. Ringan
91 – 95 %
3. Sedang
85 – 90 %
4. Berat
< 85 %

D. Hipotesis
Masalah penelitian yang ada sampai terbukti dengan adanyanya hasil
data yang terkumpul. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya,
hipotesis yang peneliti ajukan adalah:
1. Ada perubahan respirasi rate (RR) setelah diberikan pursed lips
breathing pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok
kontrol pada pasien asma bronkiale
2. Ada perubahan Arus Puncak Ekspirasi (APE) setelah diberikan pursed
lips breathing pada kelompok intervensi dibandingkan dengan
kelompok kontrol pada pasien asma bronkiale
3. Ada perubahan saturasi oksigen (SpO2) setelah diberikan pursed lips
breathing pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok
kontrol pada pasien asma bronkiale

BAB IV
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METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi Experimen dengan
pendekatan kuantitatif, dengan pre test and post test group design. Pada
desain ini peneliti memilih sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi
kemudian tidak melakukan randomisasi untuk membagi kelompok
intervensi dan kelompok kontrol. Selanjutnya pre test dilakukan sebelum
diberi intervensi kemudian post test dilakukan setelah pemberian
intervensi (Dharma K.K, 2012). Peneliti melakukan perlakuan atau
intervensi teknik Pursed lips breathing pada responden, peneliti
melakukan posttest pada responden yaitu dengan mengukur perubahan
status respirasi dan tekanan darah pada responden setelah diberikan
perlakuan atau intervensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efektivitas dari terhadap Pursed lips breathing terhadap perubahan status
respirasi pada pasien asma bronkiale di Rumah Sakit Umum Daerah
Tarakan.
Desain penelitian dapat digambarkan pada skema sebagai berikut :

Pre test

Intervensi

Post test

X1

Pursed Lips Breathing

X2

X3

Perawatan standar

X4

Gambar. 4.1 Desain Penelitian

Keterangan :
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X :

Responden yang semua mendapat perlakuan

X1 :

Hasil pengukuran status respirasi sebelum dilakukan tindakan Pursed lips
Breathing

X2 :

Hasil pengukuran status respirasi setelah dilakukan tindakan Pursed lips
Breathing

X3 :

Hasil pengukuran perubahan status respirasi sebelum perawatan standar

X4 :

Hasil pengukuran perubahan status respirasi setelah setelah diberikan
perawatan standar

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat :
Penelitian akan dilakukan pada bulan Desember 2019 – April 2020 di
RSUD Tarakan – Indonesia. Selain dari pada itu RSUD Tarakan
merupakan rumah sakit rujukan wilayah Provinsi Kalimantan Utara,
Rumah sakit pemerintah pertama di Kalimantan Utara
2. Waktu penelitian :
Table 4.2. Time Schedule Penelitian
No Kegiatan

Bulan
Sept

1.
2.

4.
5.

Ujian Hasil

6.

Submit
Jurnal
Oral
Presentase
Ujian Tutup

7.
8.

Nov

Des

Feb

Maret

april

april

Ujian
proposal
Izin etik &
administrasi
Pengambilan
data
Analisa data

3.

Oktober

C. Populasi dan Sampel
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1. Populasi
Populasi merupakan kelompok individu yang menjadi fokus
penelitian dengan kualitas maupun karakteristik yang ditetapkan oleh
peneliti demi tujuan penelitian (Grove, Gray, & Burns, 2015).
Populasi ialah penjabaran karakteristik dari semua individu atau
responden yang secara umum terlibat dalam penelitian (Polit &
Beck, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah pasien asma
bronkhial yang datang berobat serta menjalani rawat jalan di
poliklinik paru di RSUD Tarakan Kalimantan Utara.
2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk menjadi
subjek penelitian (Grove et al., 2015), untuk penentuan kelompok
intervensi dan kontrol berdasarkan dengan menentukan jumlah hari
yang ditetapkan, 2 hari pertama calon responden yang datang ke
poliklinik paru masuk kategori kelompok intervensi dan 2 hari kedua
responden yang datang berkunjung masuk kategori kelompok
kontrol dan dimana sampel dipilih berdasarkan penggunaan rumus
snedecor GW & Cochran WG, 1967.

Keterangan :

𝑁=

𝑍𝑎2 𝑃𝑄
𝑑2

𝑍𝑎2 = derivat baku alfa = 1.96 (tingkat kepercayaan 95%)
P

= Proporsi keadaan yang dicari ( pada penelitian yang
menggunakan prevalensi penyakit asma bronkhial di wilayah
kalimantan utara yaitu sebesar 4.3 % )

Q

= 1-P

d

= tingkat ketepatan absolut yang dikehendaki ( 10%)

𝑁=

𝑍𝑎2 𝑃𝑄
𝑑2

N=

( 1.96)2 𝑥 0.043 𝑥 0.957
( 0.10)2
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N=

3.8416 𝑥 0.043 𝑥 0.957
( 0.10)2

N = 15

Maka perhitungan yang dilakukan mendapatkan besar sampel
minimal 15 responden. Namun peneliti juga mempertimbangkan
adanya responden yang dropt out sebanyak 10% maka perhitungan
drop out menggunakan rumus :
𝑛
n = 1−𝐹
Keterangan :

n = Perkiraan besar sampel
f = Perkiraan besar sampel yang dropout

n=

15

1−0.1

n = 16.6 maka dibulatkan menjadi 17 responden minimal.
Setelah menentukan jumlah sampel minimal, maka proses
selanjutnya adalah tekhnik pengambilan sampel secara purposive
sampling yang dimana penentuan kriteria sampel sangat membantu
peneliti untuk mengurangi bias pada hasil penelitian, adapun kriteria
inklusi dan eksklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Kriteria inklusi
1) Usia > 20 tahun
2) Pasien dengan diagnosa asma bronkhial
3) Menjalani rawat jalan di poli paru
4) Terdapat keluarga yang mendampingi

5) Pasien yang bersedia untuk mengikuti intervensi serta
memberikan persetujuan tertulis
6) Mengkonsumsi obat inhaler
b. Kriteria eksklusi
1) Pasien yang mengalami komplikasi penyakit seperti
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penyakit jantung, gangguan kejiwaan
2) Pasien yang menjalani rawat inap
3) Pasien yang tidak bersedia untuk mengikuti intervensi serta
memberikan persetujuan tertulis.
c. Kriteria dropout
1) Responden tidak mengikuti prosedur pemberian Pursed Lips
Breathing 4 kali sehari selama 5 minggu
2) Responden yang mengundurkan diri selama berjalannya
proses penelitian.
3. Teknik Sampling
metode purposive sampling dalam pengambilan sampel dengan
menentukan kriteria inklusi dan ekslusi. Polit & Beck (2010)
mengungkapkan bahwa sebelum menetapkan besar sample dan
kriteria kelayakan sampel, terlebih dahulu harus ditentukan metode
samplingnya menetapkan beberapa kriteria agar data yang diperoleh
bisa lebih representatif (Sugiyono, 2010)
D. Instrumen, Metode & Prosedur Pengumpulan Data
1. Instrumen Penelitian
a) Data demografi
Lembar observasi yang berisi tentang data demografi responden
dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan lembar data demografi
responden. Lembar data demografi tersebut diisi sendiri oleh
peneliti pada saat pemeriksaan dan pengambilan data. Data
demografi responden terdiri atas inisial, usia, jenis kelamin,
alamat, nomor telepon, pendidikan, pekerjaan, tinggi badan, berat
badan dan status merokok serta skor ACT yang diukur oleh
kuisioner ACT ( Asma Control Test) yang dikeluarkan oleh
American Lung Association dan sudah melalui tahap uji validitas
reabilitas oleh (Nathan et al., 2004), obat yang dikonsumsi, serta
tekanan

darah

menggunakan

alat

Sphymomanometer

dan

stetoskop dengan merek produk ABN AS-041-NB blood pressure
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cuff dengan standar kalibrasi oleh Balai Pengamanan Fasilitas
Kesehatan Kementrian Kesehatan nomor kalibrasi 00210354 dan
Kemenkes RI AKD 20501600327 serta Kemenkes RI AKD
10501600277 made in Indonesia.
b). Respiratory rate
Respiratori rate adalah jumlah siklus pernafasan (inspirasi dan
ekspirasi spontan) yang dihitung dalam waktu 1 menit atau 60
detik dengan menggunakan jam tangan, dan stopwatch android.
c). Arus Puncak Ekspirasi (APE)
Arus puncak ekspirasi adalah jumlah aliran udara maksimal yang

dapat dicapai saat ekspirasi paksa dalam waktu tertentu guna
melihat pada fungsi paru, kapasitas fungsi paru diukur dengan
Peak Flow Meter asma bronkhial dewasa dengan merek alat
Spengler SAS F-36100 made in France dengan standart kalibrasi
EN ISO 13485 dan EN ISO 23747 oleh Medical Device Directive
93/42/EEC L169. Adapun hasil normal pada laki –laki sebesar
500 – 700 L/menit sedangkan perempuan 380 – 500 L/menit dan
hasil tidak normal laki – laki < 500 L/menit sedangkan Perempuan
< 380 L/menit
d). Saturasi Oksigen (SpO2)
Untuk melihat presentasi hemoglobin yang berikatan dengan
oksigen dalam arteri dengan menggunakan pengukuran saturasi
Oksigen digunakan pulse oximeter dengan merek produk Choice
MMed made in Indonesia dengan standar kalibrasi oleh Balai
Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kementrian Kesehatan nomor
kalibrasi 185151400230 dan Kemenkes RI AKD 20501600327,
adapun hasil normal SpO2 95 – 100% dan hipoksia ringan 90 94% hipoksia sedang 85 – 89 % dan hipoxia berat < 80 %(Jubran,
2015).
2. Metode
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Semua kelompok mendapatkan perlakuan berupa: kelompok
kontrol hanya diberikan perawatan standar dan diberikan leaflet tidak
diberikan tindakan pursed lips breathing sedangkan kelompok
intervensi mendapatkan tindakan pursed lips breathing dilakukan
selama 4 kali sehari berturut – turut selama 5 minggu dan untuk
memantau pelaksanaan tindakan pursed lips breathing maka
responden diberikan lembar panduan yang ber sumber dari (Smeltzer,
2013) latihan pernapasan pursed lips breathing disertai lembar ceklist
tindakan pursed lips breathing untuk memastikan pelaksanaan pursed
lips breathing dilakukan 4 kali sehari selama 5 minggu sekaligus
dilakukan kunjungan rumah selama 15 kali kunjungan dan ditambah
dengan pemberian perawatan standar, frekuensi penggunaan obat
hanya berfokus pada kuisioner ACT.
3. Time line penelitian
1 Hari
1 Minggu

Informent Consent
A. Perkenalan
B.Pemberian
kuisioner untuk
pengisian data
demografi,
selanjutnya
menilai skor ACT
( Asma Control
test ) dengan
kuisioner ACT

5 minggu

Pre Intervensi
A. Demonstrasi
Pelaksanaan
Pursed lips
Breathing
B. Pengukuran :

C.Pemberian
Panduan PLB dan
Lembar ceklist 4
kali sehari
Selama 5 minggu

- Respirasi Rate
- Arus Puncak
Ekspirasi
- Saturasi
Oksigen

Pelaksanaan Intervensi
A. Melakukan
Intervensi PLB
Selama 4 kali
Sehari selama
5 minggu, dalam
1 kali PLB
Menghirup nafas
Selama 2 detik
Dan hembuskan
Nafas selama
4 detik dengan
Mulut rapat
dilakukan
Selama 10 menit

Post

A. Pengukuran :
- Respirasi Rate
- Arus Puncak
Ekspirasi
- Saturasi
Oksigen
B. Pengisian
Kuisioner ACT

E. Analisa Data
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Sesuai dengan variabel penelitian. Data yang diperoleh dengan
menggunakan teknik statistik kuantitatif dengan menggunakan analisis
univariat dan analisis bivariat.
1. Analisa Univariat
Dalam penelitian ini, analisis univariat digunakan untuk data
karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, tinggi badan,
pekerjaan, kebiasaan merokok, Asma Control Test, Obat yang
dikonsumsi, tekanan darah dan tingkat pendidikan (Nursalam, 2010).
Pada penelitian ini, analisis univariat dilakukan untuk memperoleh
gambaran tentang distribusi karakteristik responden. Uji statistik yang
digunakan dalam penelitian ini untuk data numerik seperti usia dan tinggi
badan dilakukan uji independent t test dengan melihat nilai mean dan
standar deviasi sedangkan data kategorik yang terdiri jenis kelamin,
pendidikan, pekerjaan dan kebisaan merokok dan skor ACT ( Asma
control test), obat yang dikonsumsi, tekanan darah dengan melihat
frequensi dan presentase (%) serta uji chisquare
2. Analisa Bivariat
Analisis bivariat dilakan untuk mengetahui hubungan antara dua
variabel yaitu hubungan

antara variabel independent dan variabel

dependen. pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol, Untuk data
numerik data terdistribusi normal digunakan uji Pairet T Test dan
measured Anova sedangkan untuk uji wilcoxon dan Friedman bila data
tidak berdisribusi normal (Dahlan, 2016).

F. Etika Penelitian
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Dalam

melaksanakan

seluruh

kegiatan

penelitian,

peneliti

memegang teguh sikap ilmiah dan menggunakan pertimbangan etika dengan
meyakini bahwa responden dilindungi dengan memperhatikan prinsip-prinsip
etik sebagai berikut Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, 2007:
1. Respect for person.
Partisipan atau responden sebagai individu memiliki otonomi dan
untuk membuat keputusan secara sadar dan dipahami dengan baik, bebas
dari paksaan, berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam penelitian ini
atau untuk menarik diri dari penelitian ini. Prinsip ini diaplikasikan
melalui adanya penjelasan oleh peneliti dan responden secara suka rela
memberikan tanda tangan pada lembar informed consent. Peneliti
memberi penjelasan singkat tentang tujuan penelitian, prosedur
penelitian, durasi keterlibatan partisipan, hak-hak responden, dan
bagaimana responden diharapakan dapat berpartisipasi dalam penelitian
ini. Jika responden setuju maka diminta untuk menandatangani lembar
persetujuan.

Apabila

berpartisipasi

lebih

responden
lanjut,

merasa

responden

tidak

nyaman

untuk

diperkenankan

untuk

mengundurkan diri dari proses penelitian kapanpun Ia inginkan.
2. Beneficence
Prinsip beneficence mengandung makna bahwa setiap penelitian
harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi subjek
peneliti dan populasi. Peneliti memastikan bahwa selama penelitian
berlangsung responden bebas dari rasa tidak nyaman, dan meminimalisi
dampak yang merugikan bagi subjek penelitian. Prinsip ini diaplikasikan
melalui adanya penjelasan kepada responden berupa risiko dan manfaat
dari tindakan yang diberikan kepada responden.

3. Justice
Prinsip juctice dalam penelitian ini mengandung makna bahwa
penelitian dilakukan secara adil, jujur, tepat, cermat, hati-hati dan
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dilakukan secara professional. Prinsip keadilan mengandung makna
bahwa penelitian memberikan keuntungan dan beban secara merata
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan responden. Prinsip ini
diaplikasikan saat selection of subject. Individu harus diperlakukan
dengan adil dan memberikan apa yang menjadi haknya. Selama
penelitian ini dilakukan, peneliti tidak melakukan perbedaan, dalam
memperlakukan setiap responden. Setiap individu mempunyai hak yang
sama untuk dipilih dan terlibat dalam penelitian tanpa diskriminasi usia,
suku, atau satutus sosial ekonomi selama berpartisipasi dalam penelitian
ini.
4. Informed Consent
Prosedur yang sangat penting untuk melindungi responden adalah
dengan mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini peneliti juga memberikan
informed consent pada responden sebelum melakukan pengambilan data,
baik dengan kuesioner maupun interview (wawancara), sebagai bentuk
persetujuan responden terlibat dalam penelitian. Informed consent
kemudian dijelaskan dan ditandatangani oleh responden penelitian
sebelum pengambilan data dilakukan oleh peneliti.
5. Anonymity
Dalam prinsip etika ini adalah kerahasiaan responden dijamin dimana
peneliti tidak dapat menghubungkan responden dengan data dari yang
bersangkutan. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengajukan
persetujuan etik (ethical clearance)

penelitian diurus dan

diperoleh

peneliti sebelum melaksanakan penelitian melalui Komisi Etik Penelitian
Politekhnik Kesehatan Makassar.

G. Alur Penelitian
Identifikasi pasien Asma di
Poliklinik Paru RSUD tarakan
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Menentukan sampel sesuai
kriteria inklusi dan Ekslusi

Informent Consent

Kelompok Intervensi
Kelompok Kontrol
Demonstrasi Pursed Lips
Breathing
Pengukuran RR, APE,
SPO2, dan tekanan darah
(Pre intervensi test)

Pengukuran RR, APE,
SPO2, dan tekanan darah
(Pre intervensi test)

Pelaksanaan
Intervensi
Pursed lips breathing 4
kali sehari selama 5
minggu disertai dengan
Perawatan standar di ikuti
Dengan kunjungan rumah

Pelaksanaan
perawatan
standar selama 5 minggu

Pengukuran RR, APE,
SPO2, dan tekanan darah
(Post test)

Pengukuran RR, APE,
SPO2, dan tekanan darah
(Post test)

Analisa data dengan SPSS Statistik
16.0

Penyajian data
Bagan
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BAB V
HASIL PENELITIAN
Adapun berjalannya proses penelitian dengan melakukan perlakuan atau
intervensi teknik Pursed lips breathing pada responden, peneliti melakukan
posttest pada responden yaitu dengan mengukur perubahan status respirasi pada
responden setelah diberikan perlakuan atau intervensi.
Lokasi penelitian dilakukan di Ruang Poliklinik Rumah sakit Umum Daerah
Tarakan, dengan berlandaskan pada persetujuan komisi etik

Politekhnik

Kesehatan Makassar dengan no. 1152/KEPK-PTKMKS/XI/2019 serta komisi etik
Rumah

Sakit

Umum

Daerah

Tarakan

dengan

no.

004/KEPK-RSUD

KALTARA/XI/2019. Adapun tekhnik pengambilan sampel secara purposive
sampling sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 33 responden namun pada
saat berjalannya proses penelitian didapatkan sampel dropout sebanyak 1
responden, lama penelitian mulai desember 2019 sampai april 2020.
5.1 Karakteristik Responden
Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan karakteristik responden penelitian
menurut karakteristik demografi yaitu jenis kelamin,umur, pekerjaan, status
merokok dan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 5.1
Karaktersitik Responden Asma Bronchial di Poli Klinik Paru
RSUD Tarakan
Kelompok
Kontrol(n=16)
(%)
n

Kelompok
Intervensi(n=16)
n

(%)

Laki-laki

6

(37.5)

3

(8.3 )

Perempuan

10

(62.5)

13

(81.2)

Karakteristik

Pa

Jenis Kelamin

Usia (Mean±SD)

39.06±11.71

Tinggi Badan (Mean±SD) 161.38±7.228

0.013b

35.31±10.01

0.246 a

158.69± 6.570

0.280 a

Pekerjaan
IRT

9

(56.2)

5

(31.2)

Honorer

0

(0)

1

(6.2)

PNS

1

(6.2)

1

(6.2)

Petani

2

(12.5 )

2

(12.5)

Wiraswasta

4

(25.0)

7

(43.8)

0.091b
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Kebiasaan Merokok
Tidak pernah

15

(93.8)

13

(36.1)

1

(6.2)

3

(18.8)

Terkontrol total

7

(43.8)

4

(25.0 )

Terkontrol sebagian

9

(56.2 )

12

(75.0 )

Tidak terkontrol

0

(0)

0

(0)

Tablet

0

(0)

0

(0)

Semprot

2

(6.2 )

4

(12.5 )

Pernah

0.620 b

Asma Control Test
0.771b

Obat dikonsumsi

Tablet dan Semprot
Tekanan Darah
Sistolik
Normal

14

(43.8)

12

(37.5)

10

(31.2)

7

(21.9)

Pre hipertensi

6

(18.8 )

9

(28.1)

Hipertensi 1

0

(0)

0

(0)

Hipertensi 2
Tekanan Darah
Diastolik
Normal

0

(0)

0

(0)

7

(43.8)

12

(37.5)

Pre hipertensi

9

(56.2 )

4

(12.5 )

Hipertensi 1

0

(0)

0

(0)

Hipertensi 2

0

(0)

0

(0)

SD

4

(25.0)

6

(37.5)

SMP

2

(12.5)

2

(12.5)

SMA
Diploma
Sarjana

9
0
1

(56.2)
(0)
(6.2)

6
0
2

(37.5)
(0)
(12.5)

0.383b

0.091b

0.119b

Tingkat Pendidikan

a

Uji Independent T Test,

0.831b

b

Chisquare Test

Dari Tabel 5.1 distribusi karakteristik di atas dapat dilihat, responden pada
kelompok kontrol masing-masing yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 10
orang atau 62.5 % dari jumlah responden, dan yang berjenis kelamin laki – laki
sebanyak 6 orang atau 37.5 % dari jumlah responden. Sedangkan pada kelompok
intervensi masing – masing yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang
atau 81.2% dari jumlah responden dan yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak
3 orang atau 8.3 %
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Distribusi kelompok intervensi yang mempunyai pekerjaan sebagai IRT
sebanyak 5 orang atau 31.2% dan kelompok kontrol sebanyak 9 orang atau
56.2%,

kelompok intervensi yang mempunyai pekerjaan sebagai honorer

sebanyak 1 orang atau 6.2% dan kelompok kontrol sebanyak 0 orang atau 0 %,
kelompok intervensi yang mempunyai pekerjaan sebagai PNS sebanyak 1 orang
atau 6.2% dan kelompok kontrol sebanyak 1 orang atau 6.2%, kelompok
intervensi yang mempunyai pekerjaan sebagai petani sebanyak 2 orang atau
12.5% dan kelompok kontrol sebanyak 2 orang atau 12.5 %, sedangkan kelompok
intervensi yang mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta sebanyak 7 orang atau
43.8% dan kelompok kontrol sebanyak 4 orang atau 25.0% dari total responden .
Distibusi kelompok intervensi yang tidak pernah merokok sebanyak 13 orang
atau 36.1 % dan kelompok kontrol sebanyak 15 orang atau 93.8% dari jumlah
responden sedangkan yang kelompok intervensi yang pernah merokok 3 orang
atau 18.8% dan kelompok kontrol sebanyak 1 orang atau 6.2% dari keseluruhan
responden.
Kelompok intervensi yang memiliki kategori ACT terkontrol total sebanyak 4
orang atau 25.0%, kategori ACT terkontrol sebagian sebanyak 12 orang atau
75.0% dan untuk kategori ACT tidak terkontrol sebanyak 0 orang atau 0%
sedangkan kelompok kontrol yang memiliki kategori ACT terkontrol total
sebanyak 7 orang atau 43.8%, kategori ACT terkontrol sebagian sebanyak 9
orang atau 56.2% dan untuk kategori ACT tidak terkontrol sebanyak 0 orang atau
0%
Kelompok intervensi yang mengonsumsi obat tablet sebanyak 0 orang atau
0%, penggunaan obat semprot sebanyak 4 orang atau 12.5% dan untuk kategori
penggunaan tablet dan semprot sebanyak 12 orang atau 37.5% sedangkan
kelompok control yang mengkonsumsi obat tablet sebanyak 0 orang atau 0%,
kategori penggunaan obat semprot sebanyak 2 orang atau 6.2% dan untuk kategori
penggunaan obat tablet dan semprot sebanyak 14 orang atau 43.8%
Kelompok intervensi yang memiliki tekanan darah normal sebanyak 7 orang
atau 21.9%, yang memiliki tekanan pre hipertensi sebanyak 9 orang atau 28.1%
dan yang memiliki tekanan darah hipertensi grade 1 dan 2 sebanyak 0 orang atau
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0% sedangkan kelompok control yang memiliki tekanan darah normal sebanyak
10 orang atau 31.2%, dan yang memiliki tekanan darah kategori pre hipertensi
sebanyak 6 orang atau 18.8% dan untuk kategori hipertensi grade 1 dan 2
sebanyak 0 orang atau 0%
Kelompok intervensi yang berpendidikan terakhir sekolah dasar sebanyak 6
orang atau 37.5% dan kelompok kontrol sebanyak 4 orang atau 25.0%, kelompok
kontrol yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 2 orang atau 12.5%, pada
kelompok intervensi pendidikan SMP sebanyak 2 orang atau 12.5%, kelompok
intervensi yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 6 orang atau 37.5% dan
kelompok kontrol sebanyak 9 orang atau 56.2%, sedangkan kelompok intervensi
yang berpendidikan Diploma sebanyak 0 orang atau 0% dan kelompok kontrol
sebanyak 0 orang atau 0%. kelompok intervensi yang berpendidikan Sarjana
sebanyak 2 orang atau 12.5% dan kelompok kontrol sebanyak 1 orang atau 6.2%
dari total responden secara keseluruhan.
Uji Homogenitas berdasarkan Tabel 5.1 menunjukkan bahwa karakteristik
usia, tinggi badan, pekerjaan, kebiasaan merokok, asma control test, obat yang
dikonsumsi dan tekanan darah serta tingkat pendidikan antara kelompok
intervensi dan kontrol di dapatkan nilai p > 0,05 yang berarti tidak perbedaan
yang bermakna pada

karakteristik usia, tinggi badan, pekerjaan, kebiasaan

merokok, asma control test dan tingkat pendidikan pada kedua kelompok.
Sehingga dapat disimpulkan karakteristik jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan,
status merokok dan usia pada kelompok intervensi dan kontrol adalah homogen.
5.2 Perubahan Nilai pada Arus puncak ekspirasi (APE), SpO2, RR pada
kelompok kontrol dan kelompok intervensi
Distribusi nilai Arus puncak ekspirasi (APE), SpO2, RR pada kelompok kontrol
dan intervensi pre test dan Post test dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut :
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Tabel 5.2
Perubahan nilai Arus puncak ekspirasi (APE), SpO2, RR Pre dan
Post test pada Kelompok kontrol dan intervensi
Kelompok kontrol (n=16)

Kelompok intervensi (n=16)

Variabel

P
Sebelum
Mean±SD

APE(%)

368.12± 59.35

Tidak Normal
Normal

Spo2(%)
Berat
Sedang
Ringan
Normal
RR
Bradipneu
Normal
Tadipneu

n(%)

Sesudah
Mean±SD

94.88 ± 3.538

0.180a

21.00 ± 1.414

324.±70.70
12 (37.5)
4 (12.5)

0.797b

93.69±2.056

0 (0.0)
2 (6.2)

Sesudah
Mean±SD

0.264b

0.001b

96.25±1.438

21.19±1.109

0 (0.0)
5 (15.6)
11 (34.4)

0.000a

6 (18.8)
10 (31.2)

0 (0.0)
2 (6.2)
11 (34.4)
3 (9.4)

8 (25.0)
6 (18.8)

n(%)

401.2±47.02

3(9.4)

21.56 ± 1.031
0 (0.0)
6 (18.8)
10 (31.2)

n(%)

13(40.6)

94.69 ± 2.243
0 (0)
2 (12.5)
7 (43.8)
7 (43.8)

Pa
Sebelum
Mean±SD

n(%)

375.0± 59.442
13 (40.6)
3 (9.4)

a

0 (0.0)
0 (0.0)
3 (27.5)
13(40.6)
0.001b

18.06±2.232
0 (0.0)
4 (12.5)
12 (37.5)

0(0.0)
13(40.6)
3 (9.4)

Probabilitas menggunakan uji paired sampel t test ; bProbabilitas menggunakan uji wilcoxon

a
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Dari Tabel 5.2 tingkat Arus puncak ekspirasi (APE) kategori tidak normal pre test
pada kelompok kontrol sebanyak 13 orang atau berkisar 40.6%, dan setelah post test masih
tetap 13 orang atau 40.6%. Sedangkan yang berkategori normal kategori pre test sebanyak
3 atau 9.4% dan setelah kategori post test masih tetap 3 orang atau 9.4% dari total
keseluruhan responden. Distribusi tingkat nilai Arus Puncak Ekspirasi kategori tidak
normal pada kelompok intervensi sebelum intervensi sebanyak 12 orang atau berkisar
37.5%, dan setelah dilakukan intervensi turun menjadi 6 orang atau 18.8%. Sedangkan
untuk kelompok intervensi yang berkategori normal sebelum intervensi sebanyak 4 orang
atau 12.5% dan setelah dilakukan intervensi meningkat menjadi 10 orang atau 31.2% dari
total keseluruhan responden.
Distribusi tingkat Saturation Pulse Oksige (SPO2) pada kelompok kontrol sebelum
dan sesudah dengan kategori berat sebanyak 0 orang atau berkisar 0%, yang berkategori
sedang sebelum intervensi sebanyak 2 orang atau 12.5% namun setelah dilakukan
intervensi masih tetap 2 orang atau 6.2% sedangkan yang berkategori ringan sebanyak 7
orang atau 43.8% sebelum intervensi dilakukan, namun setelah dilakukan intervensi
meningkat menjadi 8 orang atau 25.0% dan kategori normal sebanyak 7 orang atau 43.8%
sebelum intervensi dilakukan, namun setelah dilakukan intervensi menurun menjadi 6
orang atau 18.8% dari total keseluruhan responden, sedangkan pada kelompok intervensi
sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pada kategori berat sebanyak 0 orang atau
berkisar 0%, yang berkategori sedang sebelum intervensi sebanyak 2 orang atau 6.2%
namun setelah dilakukan intervensi menurun menjadi

0 atau 0% sedangkan yang

berkategori ringan sebanyak 11 orang atau 34.4% sebelum intervensi dilakukan, namun
setelah dilakukan intervensi menurun menjadi 3 orang atau 9.4% dan kategori normal
sebanyak 2 orang atau 6.2% sebelum intervensi dilakukan, namun setelah dilakukan
intervensi meningkat menjadi 13 orang atau 40.6% dari total keseluruhan responden.
Tingkat

Respirasi Rate (RR) pada tabel 5,2 menunjukkan tingkat RR dengan

kategori bradipneu pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah intervensi sebanyak 0
orang atau 0%, dan yang berkategori normal sebelum intervensi sebanyak 6 orang atau

48

18.8% namun setelah dilakukan intervensi meningkat menjadi 5 orang atau 15.6%
sedangkan yang berkategori tadipneu sebanyak 10 orang atau 31.2% sebelum intervensi
dilakukan, namun setelah dilakukan intervensi menurun menjadi 11 orang atau 34.4% dari
total keseluruhan responden, sedangkan pada kelompok intervensi kategori bradipneu
sebelum dan sesudah intervensi sebanyak 0 orang atau berkisar 0%, yang berkategori
normal sebelum intervensi sebanyak 4 orang atau 12.5% namun setelah dilakukan
intervensi meningkat menjadi 13 orang atau 40.6% sedangkan yang berkategori tadipneu
sebanyak 12 orang atau 37.5% sebelum intervensi dilakukan, namun setelah dilakukan
intervensi menurun menjadi 3 orang atau 9.4% dari total keseluruhan responden.
Uji normalitas dengan menggunakan Shapiro- Wilk mendaptkan hasil bahwa data
yang di kumpulkan terdistribusi normal untuk variabel Arus Puncak Ekspirasi (APE) pada
kelompok intervensi dan kontrol maka uji yang digunakan adalah uji parametrik Paired
Sampel t test didapatkan nilai sig atau P Value untuk variable Arus Puncak Ekspirasi
(APE) pada kelompok intervensi dibawah 0.05 maka dapat disimpulkan terdapat
perbedaan yang signifikan antara nilai Arus Puncak Ekspirasi (APE) sebelum dan sesudah
perlakuan sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan nilai sig atau P Value untuk
variable Arus Puncak Ekspirasi (APE) diatas 0.05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara nilai Arus Puncak Ekspirasi (APE) sebelum dan sesudah
perlakuan. Sedangkan uji normalitas dengan menggunakan Shapiro- Wilk mendaptkan
hasil bahwa data yang di kumpulkan tidak terdistribusi normal untuk variabel SPO2 dan
RR pada kelompok intervensi dan kontrol maka uji yang digunakan adalah uji non
parametrik Wilcoxon didapatkan nilai sig atau P Value untuk variable SPO2 pada
kelompok intervensi dibawah 0.05 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang
signifikan antara nilai SPO2 sebelum dan sesudah perlakuan sedangkan sedangkan pada
kelompok kontrol didapatkan nilai sig atau P Value untuk SPO2 diatas 0.05 maka dapat
disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai SPO2 sebelum dan
sesudah perlakuan, dan pada variabel variable RR pada kelompok intervensi didapatkan
nilai sig atau P Value dibawah 0.05 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang
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signifikan antara nilai RR sebelum dan sesudah perlakuan sedangkan pada kelompok
kontrol didapatkan nilai sig atau P Value untuk RR diatas 0.05 maka dapat disimpulkan
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai RR sebelum dan sesudah perlakuan.
5.3 Perbandingan nilai Arus Puncak Ekspirasi, Respirasi Rate, SPO2 setelah
pemberian perlakuan Pursed Lips Breathing pada kelompok post kontrol dan
kelompok post intervensi
Perbandingan nilai arus puncak ekspirasi (APE), respirasi rate (RR) dan SPO2
pada pasien asma bronchial khususnya pada kelompok intervensi yang diiberikan
latihan pernapasan pursed lips breathing dibandingkan dengan kelompok kontrol tanpa
di berikan latihan pursed lips breathing dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini;
Tabel 5.3

Perbandingan nilai Mean Arus Puncak Ekspirasi, Respirasi Rate dan SPO2
setelah pemberian perlakuan Pursed Lips Breathing pada kelompok post kontrol
dan kelompok post intervensi
Status
Respirasi
Arus Puncak
Ekspirasi
(APE)
Respirasi
Rate
(RR)
SpO2

Kelompok
Intervensi
Mean±SD

Kelompok
Kontrol
Mean±SD

P

401.25±47.028

375.00±59.442

0.125a

18.06±2.232

21.56 ± 1.031

0.001b

96.25±1.438

94.69 ± 2.243

0.012b

a

Probabilitas menggunakan uji paired sampel t test ;bProbabilitas menggunakan
uji wilcoxon

Pada hasil nilai arus puncak ekspirasi (APE) antara kelompok intervensi
dengan kelompok kontrol dilakukan uji normalitas data shapirowilk didapatkan
nilai P > 0.05 jadi dapat disimpulkan distribusi data normal maka selanjutnya
dilakukan uji parametrik paired sampel t test, pada kelompok intervensi yang
diberi latihan pursed lips breathing didapatkan nilai mean 401.25, sedangkan pada
kelompok kontrol yang tidak mendapatkan latihan pernapasan pursed lips
breathing didapatkan nilai mean sebesar 375.0, sedangkan nilai P > 0.05 uji paired
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sampel t

test disimpulkan, tidak terdapat perbedaan yang signifikant antara

kelompok intervensi dan kontrol, namun bila diamati perubahan secara klinis
terjadi perubahan pada kelompok intervensi yang diberikan latihan pursed lips
breathing dibandingkan kelompok kontrol yang tidak diberikan latihan pursed lips
breathing.
Pada hasil nilai respirasi rate (RR) antara kelompok intervensi dengan
kelompok kontrol dilakukan uji normalitas data shapirowilk didapatkan nilai P <
0.05 jadi dapat disimpulkan distribusi data tidak normal maka selanjutnya
dilakukan uji non parametrik wilcoxon, pada kelompok intervensi yang diberi
latihan pursed lips breathing didapatkan nilai mean

18.06, sedangkan pada

kelompok kontrol yang tidak mendapatkan latihan pernapasan pursed lips
breathing didapatkan nilai mean sebesar 21.56, sedangkan nilai P < 0.05 uji
wilcoxon disimpulkan, terdapat perbedaan yang signifikant antara

kelompok

intervensi dan kelompok kontrol.
Pada hasil nilai saturasi oksigen (SPO2) antara kelompok intervensi dengan
kelompok kontrol dilakukan uji normalitas data shapirowilk didapatkan nilai P <
0.05 jadi dapat disimpulkan distribusi data tidak normal maka selanjutnya
dilakukan uji non parametrik wilcoxon, pada kelompok intervensi yang diberi
latihan pursed lips breathing didapatkan nilai mean 96.25, sedangkan pada
kelompok kontrol yang tidak mendapatkan latihan pernapasan pursed lips
breathing didapatkan nilai mean sebesar 94.69, sedangkan nilai P < 0.05 uji
wilcoxon disimpulkan, terdapat perbedaan yang signifikant antara

kelompok

intervensi dan kelompok kontrol.

51

5.4 Hubungan Latihan Pursed Lips Breathing terhadap perubahan status respirasi
arus puncak respirasi, respirasi rate dan SpO2
Untuk melihat hubungan antar pelaksanaan latihan pursed lips breathing
terhadap perubahan status respirasi arus puncak respirasi, respirasi rate dan SpO2
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.4
Hubungan Responden yang diberikan intervensi latihan PLB dan Responden tidak
diberikan intervensi PLB terhadap perubahan arus puncak respirasi (APE), SpO2
dan Respirasi rate (RR)
Variabel

RRc

Pelaksanaan r= -0.548
PLBb
pa= 0.001

SpO2d

APEe

r= 0.578

r= 0.440

pa= 0.000

pa= 0.007

a

Probabilitas menggunakan uji korelasi spearman ; bPursed Lips Breathing ; cRespirasi
Rate; dPulse Oxygen Saturation; eArus Puncak Ekspirasi

Berdasarkan tabel 5.6 diatas secara statistik dan klinis menunjukan nilai
korelasi yang bermakna antara pelaksanaan latihan pursed lips breathing terhadap
peningkatan nilai arus puncak respirasi (APE) dengan nilai r = 0.440, dan untuk
latihan pelaksanaan latihan pursed lips breathing terhadap nilai SpO2 mempunyai
nilai r = 0.578 serta untuk latihan pelaksanaan latihan pursed lips breathing
terhadap nilai respirasi rate (RR) mempunyai nilai r = -0.548, sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara statistik terdapat korelasi yang bermakna antara dalam
melakukan pursed lips breathing terhadap peningkatan arus puncak respirasi
(APE), SpO2 dan respirasi rate (RR) dengan nilai p < 0.05. adapun secara klinis
mengatakan bahwa pasien asma mengalami obstruksi jalan nafas disebabkan
adanya hipersekresi bronkus, bronkospasme diakibatkan kelemahan otot bronkus
(Yose, 2018) perubahan struktural pada jalan nafas meliputi hipersekresi lendir
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(Nanda & Wasan, 2020), dan apabila secara konsisten menjalani latihan manuver
pernafasan pursed lips breathing selama 4 kali sehari maka status respirasi semakin
baik dikarenakan adanya pursed lips breathing menciptakan tekanan balik di saluran
udara untuk membuka jalan nafas bagian bawah dan memicu peningkatan otot
pernafasan sehingga udara yang bergerak dari luar masuk paru – paru bisa menjadi
lancar (Babu et al, 2016 ), pelaksanaan

pursed lips breathing

mengontrol

kepatenan dan memperluas permukaan saluaran pernafasan dan mendorong aktifitas
pertukaran gas dalam alveoli (Nguyen, 2019).
5.5 Crostab Asma Control Test terhadap hasil perubahan Arus Puncak Ekspirasi
(APE), Respirasi Rate, Sp02 saturasi oksigen pada kelompok intervensi setelah
post intervensi Pursed Lips Breathing
Arus Puncak Ekspirasi
Selama 4 minggu
Terakhir, seberapa
Sering asma
mengganggu anda.?

Selalu
Sering
Kadang2
Jarang
Tidak Pernah
Jumlah

Normal
n (%)

Tidak Normal
n (%)

Jumlah
n (%)

0 (0 )
0 (0 )
4 (25.0 )
2 (12.5)
4 (25.0 )
10 (62.5)

0 ( 0)
0 (0 )
2 (12.5 )
1 (6.2)
3 (18.8)
6 (37.5)

0 (0)
0 (0)
6 (37.5)
3 (18.8)
7 (43.8)
16 (100)

0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
6 (37.5)
3 (18.8)
10 (62.5)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
3 (18.8 )
3 (18.8 )
6 (37.5)

0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
9 (56.2)
6 (37.5 )
16 (100)

0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
5 (31.2 )

0 (0)
0 (0)
0 (0)
3 (18.8 )

0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
8 (50.0 )

Selama 4 minggu
terakhir, seberapa
sering anda
mengalami sesak.?

> 1 kali sehari
1 kali sehari
3-6x seminggu
1-2x seminggu
Tidak Pernah
Jumlah
Selama 4 minggu
terakhir, seberapa
sering asma.?

4x seminggu
2-3x seminggu
1x seminggu
1-2x >seminggu
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Tidak Pernah
Jumlah
Dalam 4 minggu
terakhir, seberapa
anda gunakan
obat semprot
tablet/sirup.?
>3x sehari
1-2x sehari
2-3x seminggu
1x seminggu
Tidak pernah
Jumlah

4 (25.0)
10 (62.5)

3 (18.8 )
6 (37.5)

7 (43.8 )
16 (100)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
7 (43.8 )
3 (18.8 )
10 (62.5)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
5 (31.2)
1 (6.2 )
6 (37.5)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
12 (75.0 )
4 (25.0 )
16 (100)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)
0 (0)
2 (12.5)
8 (50.0 )
10 (62.5)

0 (0)
0 (0)
1 (6.2)
5 (31.2 )
6 (37.5)

Bagaimana anda
Menilai sendiri
Tingkat kontrol
Asma selama 4
minggu terakhir.?
Tidak Terkontrol
Kurang terkontrol
Cukup terkontrol
Terkontrol baik
Sangat Terkontrol
Jumlah

0 (0)
0 (0)
3 (18.8 )
13 (81.2 )
16 (100)

Dari hasil crostab pada kuisioner Asma Control Test terhadap perubahan Arus
Puncak Ekspirasi (APE) pada kelompok intervensi setelah pemberian pursed lips
breathing selama 5 minggu didapatkan jumlah nilai Arus Puncak ekspirasi (APE)
untuk kategori tidak normal sebesar 6 orang atau 37.5% dimana dari 6 pasien dalam
waktu 4 minggu terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 2 orang atau
12.5%, jarang terkena asma sebesar 1 orang atau 6.2 % dan yang belum pernah
mengalami asma sebesar 3 orang atau 18.8%, selain dari itu yang mengalami sesak
selama 4 minggu terakhir pada kategori sesak waktu 1-2 kali seminggu sebesar 3
orang atau 18.8%, yang sama sekali tidak mengalami sesak sebesar 3 orang atau
18.8 %, untuk serangan asma selama 4 minggu terakhir dari 6 pasien tersebut pada
kategori serangan asma didapatkan 1-2 kali >seminggu sebesar 3 orang atau 18.8%
dan sama sekali belum mengalami serangan asma sebesar 3 orang atau 18.8%, dari 6
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orang pasien yang mendapatkan hasil nilai Arus Puncak Ekspirasi (APE) yang tidak
normal didapatkan penggunaan obat semprot tablet/sirup selama 4 minggu terakhir
pada kategori 1 kali seminggu sebesar 5 orang atau 31.2% dan yang belum
menggunakan obat sebesar 1 orang atau 6.2%, selain dari itu dari 6 orang pasien
yang memiliki Arus Puncak Ekspirasi (APE) tidak normal mengatakan tingkat
kontrol asma selama 4 minggu terakhir untuk kategori terkontrol baik sebesar 1
orang atau 6.2 % dan kategori sangat terkontrol sebesar 5 orang atau 31.2%.
Sedangkan pada kelompok intervensi yang memiliki jumlah nilai Arus Puncak
ekspirasi (APE) untuk kategori normal sebesar 10 orang atau 62.5% dimana dari 10
pasien dalam waktu 4 minggu terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 4
orang atau 25.5%, jarang terkena asma sebesar 2 orang atau 12.5 % dan yang belum
pernah mengalami asma sebesar 4 orang atau 25.0%, selain dari itu yang mengalami
sesak selama 4 minggu terakhir pada kategori sesak 3-6 kali seminggu sebesar 1
orang atau 6.2%, waktu sesak dalam waktu 1-2 kali seminggu sebesar 6 orang atau
37.5%, yang sama sekali tidak mengalami sesak sebesar 3 orang atau 18.8 %, untuk
serangan asma selama 4 minggu terakhir dari 6 pasien tersebut pada kategori
serangan asma 1 kali seminggu sebesar 1 orang atau 6.2% dan didapatkan 1-2 kali
>seminggu sebesar 5 orang atau 31.2% dan sama sekali belum mengalami serangan
asma sebesar 4 orang atau 25.0%, dari 6 orang pasien yang mendapatkan hasil nilai
Arus Puncak Ekspirasi (APE) normal didapatkan penggunaan obat semprot
tablet/sirup selama 4 minggu terakhir pada kategori 1 kali seminggu sebesar 7 orang
atau 43.8% dan yang belum menggunakan obat sebesar 3 orang atau 18.8%, selain
dari itu dari 6 orang pasien yang memiliki Arus Puncak Ekspirasi (APE) normal
mengatakan tingkat kontrol asma selama 4 minggu terakhir untuk kategori terkontrol
baik sebesar 2 orang atau 12.5 % dan kategori sangat terkontrol sebesar 8 orang atau
50.0%.
Adapun kesimpulan pada tabel diatas mengatakan masih ditemukannya
beberapa responden yang menjalani intervensi pursed lips breathing selama 5
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minggu namun masih ditemukannya nilai Arus Puncak Ekspirasi yang tidak normal
sebanyak 6 orang hal ini dikarenakan berdasarkan screening ACT ditemukan 5
orang pemakaian obat hanya 1 kali seminggu dan 1 orang tidak pernah
menggunakan obat, padahal dari 3 dari 6 responden tersebut ditemukan yang
mengalami sesak nafas 1-2 kali seminggu ditambah lagi frekuensi serangan asma 12 kali dalam seminggu sehingga berdampak pada gangguan fungsi paru dengan hasil
Arus Puncak Ekspirasi (APE) masih dalam kategori tidak normal.

Respirasi Rate
Selama 4 minggu
Terakhir, seberapa
Sering asma
mengganggu anda.?

Selalu
Sering
Kadang2
Jarang
Tidak Pernah
Jumlah

Normal
n (%)

Takhipnea
n (%)

Jumlah
n (%)

0 (0)
0 (0)
5 (31.2 )
2 (12.5)
6 (37.5)
13 (81.2)

0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
1 (6.2 )
1 (6.2 )
3 (18.8 )

0 (0)
0 (0)
6 (37.5 )
3 (18.8)
7 (43.8 )
16 (100.0 )

0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
7 (43.8)
5 (31.2 )
13 (81.2)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (12.5)
1 (6.2 )
3 (18.8 )

0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
9 (56.2 )
6 (37.5 )
16 (100.0 )

0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
6 (37.5 )
6 (37.5 )
13 (81.2)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (12.5)
1 (6.2 )
3 (18.8 )

0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
8 (50.0)
7 (43.8 )
16 (100.0 )

Selama 4 minggu
terakhir, seberapa
sering anda
mengalami sesak.?

> 1 kali sehari
1 kali sehari
3-6x seminggu
1-2x seminggu
Tidak Pernah
Jumlah
Selama 4 minggu
terakhir, seberapa
sering asma.?

4x seminggu
2-3x seminggu
1x seminggu
1-2x >seminggu
Tidak Pernah
jumlah
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Dalam 4 minggu
terakhir, seberapa
anda gunakan
obat semprot
tablet/sirup.?
>3x sehari
1-2x sehari
2-3x seminggu
1x seminggu
Tidak pernah
Jumlah

0 (0)
0 (0)
0 (0)
9 (56.2)
4 (25.0 )
13 (81.2)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
3 (18.8 )
0 (0)
3 (18.8 )

0 (0)
0 (0)
0 (0)
12 (75.0 )
4 (25.0 )
16 (100.0 )

0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (12.5 )
11 (68.8)
13 (81.2)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
2 (12.5 )
3 (18.8 )

0 (0)
0 (0)
0 (0)
3 (18.8)
13 (81.2 )
16 (100.0 )

Bagaimana anda
Menilai sendiri
Tingkat kontrol
Asma selama 4
minggu terakhir.?
Tidak Terkontrol
Kurang terkontrol
Cukup terkontrol
Terkontrol baik
Sangat Terkontrol
Jumlah

Dari hasil crostab pada kuisioner Asma Control Test terhadap perubahan
Respirasi Rate (RR) pada kelompok intervensi setelah pemberian pursed lips
breathing selama 5 minggu didapatkan jumlah nilai Respirasi Rate (RR) untuk
kategori takipneu sebesar 3 orang atau 18.8% dimana dari 3 pasien dalam waktu 4
minggu terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 1 orang atau 6.2%,
jarang terkena asma sebesar 1 orang atau 6.2 % dan yang belum pernah mengalami
asma sebesar 1 orang atau 6.2%, selain dari itu yang mengalami sesak selama 4
minggu terakhir pada kategori sesak waktu 1-2 kali seminggu sebesar 2 orang atau
12.5%, yang sama sekali tidak mengalami sesak sebesar 1 orang atau 6.2 %, untuk
serangan asma selama 4 minggu terakhir dari 3 pasien tersebut pada kategori
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serangan asma didapatkan 1-2 kali >seminggu sebesar 2 orang atau 12.5% dan sama
sekali belum mengalami serangan asma sebesar 1 orang atau 6.2%, dari 3 orang
pasien yang mendapatkan hasil nilai Respirasi Rate (RR) yang takhipneu didapatkan
penggunaan obat semprot tablet/sirup selama 4 minggu terakhir pada kategori 1 kali
seminggu sebesar 3 orang atau 18.8% dan yang belum menggunakan obat sebesar 0
orang atau 0%, selain dari itu dari 3 orang pasien yang memiliki Respirasi Rate (RR)
takhipneu mengatakan tingkat kontrol asma selama 4 minggu terakhir untuk kategori
terkontrol baik sebesar 1 orang atau 6.2 % dan kategori sangat terkontrol sebesar 2
orang atau 12.5%.
Dari hasil crostab pada kuisioner Asma Control Test terhadap perubahan
Respirasi Rate (RR) pada kelompok intervensi setelah pemberian pursed lips
breathing selama 5 minggu didapatkan jumlah nilai Respirasi Rate (RR) untuk
kategori normal sebesar 13 orang atau 18.8% dimana dari 3 pasien dalam waktu 4
minggu terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 5 orang atau 31.2%,
jarang terkena asma sebesar 2 orang atau 12.5 % dan yang belum pernah mengalami
asma sebesar 6 orang atau 37.5%, selain dari itu yang mengalami sesak selama 4
minggu terakhir pada kategori sesak waktu 3-6 kali seminggu sebesar 1 orang atau
6.2%, untuk 1-2 kali seminggu sebesar 7 orang atau 43.8%, yang sama sekali tidak
mengalami sesak sebesar 5 orang atau 31.2 %, untuk serangan asma selama 4
minggu terakhir dari 13 pasien tersebut pada kategori serangan asma 1 kali
seminggu sebesar 1 orang atau 6.2%, dan untuk 1-2 kali >seminggu sebesar 6 orang
atau 37.5% dan sama sekali belum mengalami serangan asma sebesar 6 orang atau
37.5%, dari 3 orang pasien yang mendapatkan hasil nilai Respirasi Rate (RR) yang
normal didapatkan penggunaan obat semprot tablet/sirup selama 4 minggu terakhir
pada kategori 1 kali seminggu sebesar 9 orang atau 56.2% dan yang belum pernah
menggunakan obat sebesar 4 orang atau 25%, selain dari itu dari 3 orang pasien
yang memiliki Respirasi Rate (RR) normal mengatakan tingkat kontrol asma selama
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4 minggu terakhir untuk kategori terkontrol baik sebesar 2 orang atau 12.5% dan
kategori sangat terkontrol sebesar 11 orang atau 68.8%.
Adapun kesimpulan pada tabel diatas bahwa responden yang menjalani intervensi
pursed lips breathing selama 5 minggu masih ditemukan takipneu sebanyak 3 orang
hal ini dikarenakan berdasarkan screeening ACT

didapatkan dari 3 responden

tersebut hanya menggunakan obat semprot/tablet/sirup 1 kali seminggu padahal
didapatkan dari frekuensi timbulnya sesak nafas dari 3 responden sebanyak 2
responden mengalami sesak nafas 1-2 kali seminggu ditambah lagi serangan asma 12 kali seminggu

dimana akan mempengaruhi perubahan fungsi paru yang

menimbulkan takipneu.
Saturasi oksigen
Selama 4 minggu
Terakhir, seberapa
Sering asma
mengganggu anda.?

Selalu
Sering
Kadang2
Jarang
Tidak Pernah
Jumlah

Normal
n (%)

Ringan
n (%)

Jumlah
n (%)

0 (0 )
0 (0 )
4 (25.0 )
3 (18.8)
6 (37.5%)
13 (81.2)

0 (0)
0 (0)
2 (12.5)
0 (0 )
1 (6.2)
3 (18.8 )

0 (0 )
0 (0 )
6 (37.5)
3 (18.8)
7 (43.8 )
16 (100 )

0 (0 )
0 (0 )
1 (6.2 )
8 (50.0)
4 (25.0)
13 (81.2)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
1 (6.2 )
2 (12.5 )
3 (18.8 )

0 (0 )
0 (0 )
1 (6.2)
9 (56.2)
6 (37.5 )
16 (100 )

0 (0 )
0 (0 )
1 (6.2)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )

Selama 4 minggu
terakhir, seberapa
sering anda
mengalami sesak.?

> 1 kali sehari
1 kali sehari
3-6x seminggu
1-2x seminggu
Tidak Pernah
Jumlah
Selama 4 minggu
terakhir, seberapa
sering asma.?

4x seminggu
2-3x seminggu
1x seminggu

0 (0 )
0 (0 )
1 (6.2 )
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1-2x >seminggu

6 (37.5)
6 (37.5)
13 (81.2)

2 (12.5 )
1 (62% )
3 (18.8 )

8 (50.0)
7 (43.8)
16 (100 )

Dalam 4 minggu
terakhir, seberapa
anda gunakan
obat semprot
tablet/sirup.?
>3x sehari
1-2x sehari
2-3x seminggu
1x seminggu
Tidak pernah
Jumlah

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
9 (56.2)
4 (25.0 )
13 (81.2)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
3 (18.8 )
0 (0 )
3 (18.8 )

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
12 (75.0 )
4 (25.0)
16 (100 )

Bagaimana anda
Menilai sendiri
Tingkat kontrol
Asma selama 4
minggu terakhir.?
Tidak Terkontrol
Kurang terkontrol
Cukup terkontrol
Terkontrol baik
Sangat Terkontrol
Jumlah

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
3 (18.8)
10 (62.5 )
13 (81.2)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
3 (18.8)
3 (18.8 )

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
3 (18.8 )
13 (81.2 )
16 (100 )

Tidak Pernah
Jumlah

Dari hasil crostab pada kuisioner Asma Control Test terhadap perubahan
Saturasi Oksigen (Spo2) pada kelompok intervensi setelah pemberian pursed lips
breathing selama 5 minggu didapatkan jumlah nilai Saturasi Oksigen (Spo2) untuk
kategori Ringan sebesar 3 orang atau 18.8% dimana dari 3 pasien dalam waktu 4
minggu terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 2 orang atau 12.5%,
jarang terkena asma sebesar 0 orang atau 0 % dan yang belum pernah mengalami
asma sebesar 1 orang atau 6.2%, selain dari itu yang mengalami sesak selama 4
minggu terakhir pada kategori sesak waktu 1-2 kali seminggu sebesar 1 orang atau
6.2%, yang sama sekali tidak mengalami sesak sebesar 2 orang atau 12.5 %, untuk
serangan asma selama 4 minggu terakhir dari 3 pasien tersebut pada kategori
serangan asma didapatkan 1-2 kali >seminggu sebesar 2 orang atau 12.5% dan sama
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sekali belum mengalami serangan asma sebesar 1 orang atau 6.2%, dari 3 orang
pasien yang mendapatkan hasil nilai Saturasi Oksigen (Spo2) yang ringan
didapatkan penggunaan obat semprot tablet/sirup selama 4 minggu terakhir pada
kategori 1 kali seminggu sebesar 3 orang atau 18.8% dan yang belum menggunakan
obat sebesar 0 orang atau 0%, selain dari itu dari 3 orang pasien yang memiliki
Saturasi Oksigen (Spo2) ringan mengatakan tingkat kontrol asma selama 4 minggu
terakhir untuk kategori terkontrol baik sebesar 0 orang atau 0 % dan kategori sangat
terkontrol sebesar 3 orang atau 18.8%.
Dari hasil crostab pada kuisioner Asma Control Test terhadap perubahan
Saturasi Oksigen (Spo2) pada kelompok intervensi setelah pemberian pursed lips
breathing selama 5 minggu didapatkan jumlah nilai Saturasi Oksigen (Spo2) untuk
kategori Normal sebesar 13 orang atau 81.2% dimana dari 3 pasien dalam waktu 4
minggu terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 4 orang atau 25.0%,
jarang terkena asma sebesar 3 orang atau 18.8 % dan yang belum pernah mengalami
asma sebesar 6 orang atau 37.5%, selain dari itu yang mengalami sesak selama 4
minggu terakhir pada kategori sesak waktu 3-6 kali seminggu sebesar 1 orang atau
6.2%, dan untuk waktu 1-2 kali seminggu sebesar 8 orang atau 50.0%, yang sama
sekali tidak mengalami sesak sebesar 4 orang atau 25.0 %, untuk serangan asma
selama 4 minggu terakhir dari 13 pasien tersebut pada kategori serangan asma
didapatkan untuk waktu 1 kali seminggu sebesar 1 orang atau 6.2%, sedangkan
untuk waktu serangan asma 1-2 kali >seminggu sebesar 6 orang atau 37.5% dan
sama sekali belum mengalami serangan asma sebesar 6 orang atau 37.5%, dari 13
orang pasien yang mendapatkan hasil nilai Saturasi Oksigen (Spo2) yang normal
didapatkan penggunaan obat semprot tablet/sirup selama 4 minggu terakhir pada
kategori 1 kali seminggu sebesar 9 orang atau 56.2% dan yang belum menggunakan
obat sebesar 4 orang atau 25.0%, selain dari itu dari 13 orang pasien yang memiliki
Saturasi Oksigen (Spo2) normal mengatakan tingkat kontrol asma selama 4 minggu
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terakhir untuk kategori terkontrol baik sebesar 3 orang atau 18.8 % dan kategori
sangat terkontrol sebesar 10 orang atau 81.2%.
Adapun kesimpulan pada tabel diatas bahwa responden yang menjalani
intervensi pursed lips breathing

selama 5 minggu masih ditemukan takipneu

sebanyak 3 orang hal ini dikarenakan berdasarkan screeening ACT didapatkan dari
3 responden tersebut hanya menggunakan obat semprot/tablet/sirup 1 kali seminggu
padahal didapatkan dari frekuensi timbulnya sesak nafas dari 3 responden sebanyak
2 responden mengalami sesak nafas 1-2 kali seminggu ditambah lagi serangan asma
1-2 kali seminggu

dimana akan mempengaruhi perubahan fungsi paru yang

menimbulkan takipneu.
Adapun kesimpulan pada tabel diatas bahwa responden yang menjalani
intervensi pursed lips breathing selama 5 minggu masih ditemukan saturasi oksigen
kategori ringan sebanyak 3 orang hal ini dikarenakan berdasarkan screening ACT
didapatkan dari 3 responden tersebut hanya menggunakan obat semprot/tablet/sirup
1 kali seminggu padahal didapatkan dari frekuensi timbulnya sesak nafas dari 3
responden sebanyak 1 responden mengalami sesak nafas 1-2 kali seminggu
ditambah lagi 2 responden mengalami serangan asma 1-2 kali seminggu dimana
akan mempengaruhi perubahan fungsi paru yang menimbulkan perubahan nilai
saturasi oksigen masih ringan.
5.6 Crostab Asma Control Test terhadap hasil perubahan Arus Puncak Ekspirasi
(APE), Respirasi Rate, Sp02 saturasi oksigen pada kelompok kontrol setelah
post pemberian perawatan standart
Arus Puncak Ekspirasi
Selama 4 minggu
Terakhir, seberapa
Sering asma
mengganggu anda.?

Selalu
Sering
Kadang2

Normal
n (%)

Tidak Normal
n (%)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0)

0 ( 0)
0 (0 )
5 (31.2 )

Jumlah
n (%)

0 (0)
0 (0)
5 (31.2)
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Jarang
Tidak Pernah
Jumlah

2 (12.5)
1 (6.2 )
3 (6.2)

1 (6.2)
7 (43.8)
13 (81.2)

3 (18.8)
8 (50.0)
16 (100)

0 (0)
0 (0)
0 (0 )
2 (12.5)
1 (6.2)
3 (18.8)

0 (0)
0 (0)
1 (6.2)
4 (25.0 )
8 (50.0 )
13 (81.2)

0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
6 (37.5)
9 (56.2 )
16 (100)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (12.5 )
1 (6.2)
3 (18.8)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
5 (31.2 )
8 (50.0 )
13 (81.2)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
7 (43.8 )
9 (56.2 )
16 (100)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (12.5 )
1 (6.2 )
3 (18.8)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
6 (37.5)
7 (43.8 )
13 (81.2)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
8 (50.0)
8 (50.0 )
16 (100)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)
0 (0)
2 (12.5)
1 (6.2 )
3 (18.8)

0 (0)
0 (0)
1 (6.2)
12 (75.0 )
13 (81.2)

Selama 4 minggu
terakhir, seberapa
sering anda
mengalami sesak.?

> 1 kali sehari
1 kali sehari
3-6x seminggu
1-2x seminggu
Tidak Pernah
Jumlah
Selama 4 minggu
terakhir, seberapa
sering asma.?

4x seminggu
2-3x seminggu
1x seminggu
1-2x >seminggu
Tidak Pernah
Jumlah
Dalam 4 minggu
terakhir, seberapa
anda gunakan
obat semprot
tablet/sirup.?
>3x sehari
1-2x sehari
2-3x seminggu
1x seminggu
Tidak pernah
Jumlah
Bagaimana anda
Menilai sendiri
Tingkat kontrol
Asma selama 4
minggu terakhir.?
Tidak Terkontrol
Kurang terkontrol
Cukup terkontrol
Terkontrol baik
Sangat Terkontrol
Jumlah

0 (0)
0 (0)
3 (18.8 )
13 (81.2 )
16 (100)
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Dari hasil crostab pada kuisioner Asma Control Test terhadap perubahan Arus
Puncak Ekspirasi (APE) pada kelompok kontrol setelah menjalani perawatan
standart selama 5 minggu didapatkan jumlah nilai Arus Puncak ekspirasi (APE)
untuk kategori tidak normal sebesar 13 orang atau 81.2% dimana dari 13 pasien
dalam waktu 4 minggu terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 5 orang
atau 31.2%, jarang terkena asma sebesar 1 orang atau 6.2 % dan yang belum pernah
mengalami asma sebesar 7 orang atau 43.8%, selain dari itu yang mengalami sesak
selama 4 minggu terakhir pada kategori sesak untuk waktu 3-6 kali seminggu
sebesar 1 orang atau 6.2%, dan untuk waktu 1-2 kali seminggu sebesar 4 orang atau
25.0%, yang sama sekali tidak mengalami sesak sebesar 8 orang atau 50 %, untuk
serangan asma selama 4 minggu terakhir dari 6 pasien tersebut pada kategori
serangan asma didapatkan 1-2 kali >seminggu sebesar 5 orang atau 31.2% dan sama
sekali belum mengalami serangan asma sebesar 8 orang atau 50.0%, dari 13 orang
pasien yang mendapatkan hasil nilai Arus Puncak Ekspirasi (APE) yang tidak
normal didapatkan penggunaan obat semprot tablet/sirup selama 4 minggu terakhir
pada kategori 1 kali seminggu sebesar 6 orang atau 37.5% dan yang belum
menggunakan obat sebesar 7 orang atau 43.8%, selain dari itu dari 13 orang pasien
yang memiliki Arus Puncak Ekspirasi (APE) tidak normal mengatakan tingkat
kontrol asma selama 4 minggu terakhir untuk kategori terkontrol baik sebesar 1
orang atau 6.2 % dan kategori sangat terkontrol sebesar 12 orang atau 75.0%.
Sedangkan pada kelompok kontrol yang memiliki jumlah nilai Arus Puncak
ekspirasi (APE) untuk kategori normal sebesar 3 orang atau 6.2% dimana dari 3
pasien dalam waktu 4 minggu terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 0
orang atau 0%, jarang terkena asma sebesar 2 orang atau 12.5 % dan yang belum
pernah mengalami asma sebesar 1 orang atau 6.2%, selain dari itu yang mengalami
sesak selama 4 minggu terakhir pada kategori sesak 3-6 kali seminggu sebesar 0
orang atau 0%, waktu sesak dalam waktu 1-2 kali seminggu sebesar 2 orang atau
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12.5%, yang sama sekali tidak mengalami sesak sebesar 1 orang atau 6.2%, untuk
serangan asma selama 4 minggu terakhir dari 3 pasien tersebut pada kategori
serangan asma 1 kali seminggu sebesar 0 orang atau 0% dan didapatkan 1-2 kali
>seminggu sebesar 2 orang atau 12.5% dan sama sekali belum mengalami serangan
asma sebesar 1 orang atau 6.2%, dari 3 orang pasien yang mendapatkan hasil nilai
Arus Puncak Ekspirasi (APE) normal didapatkan penggunaan obat semprot
tablet/sirup selama 4 minggu terakhir pada kategori 1 kali seminggu sebesar 2 orang
atau 12.5% dan yang belum menggunakan obat sebesar 1 orang atau 6.2%, selain
dari itu dari 3 orang pasien yang memiliki Arus Puncak Ekspirasi (APE) normal
mengatakan tingkat kontrol asma selama 4 minggu terakhir untuk kategori terkontrol
baik sebesar 2 orang atau 12.5 % dan kategori sangat terkontrol sebesar 1 orang atau
18.8%.
Adapun kesimpulan pada tabel diatas mengatakan masih ditemukannya
beberapa responden yang menjalani perawatan standart selama 5 minggu namun
masih ditemukannya nilai Arus Puncak Ekspirasi yang tidak normal sebanyak 13
orang hal ini dikarenakan berdasarkan screening ACT ditemukan 6 orang pemakaian
obat hanya 1 kali seminggu dan 7 orang tidak pernah menggunakan obat, padahal
dari 13 responden tersebut sebanyak

1

responden tersebut ditemukan yang

mengalami sesak nafas 3-6 kali seminggu, 4 orang 1-2 kali seminggu ditambah lagi
frekuensi serangan asma 1-2 kali dalam seminggu sebanyak 5 orang sehingga
berdampak pada gangguan fungsi paru dengan hasil Arus Puncak Ekspirasi (APE)
masih dalam kategori tidak normal.

Respirasi Rate
Selama 4 minggu
Terakhir, seberapa
Sering asma
mengganggu anda.?

Selalu
Sering
Kadang2

Normal
n (%)

0 (0)
0 (0)
2 (12.5)

Takhipnea
n (%)

0 (0)
0 (0)
3 (18.8 )

Jumlah
n (%)

0 (0)
0 (0)
5 (31.2 )
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Jarang
Tidak Pernah
Jumlah

0 (0)
3 (18.8)
5 (31.2)

3 (18.8)
5 (31.2 )
11 (68.8 )

3 (18.8)
8 (50.0)
16 (100.0 )

0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (12.5)
3 (18.8)
5 (31.2)

0 (0)
0 (0)
1 (6.2)
4 (25.0)
6 (37.5 )
11 (68.8 )

0 (0)
0 (0)
1 (6.2 )
6 (37.5 )
9 (56.2 )
16 (100.0 )

Tidak Pernah
jumlah

0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (12.5)
3 (18.8 )
5 (31.2)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
5 (31.2)
6 (37.5 )
11 (68.8 )

0 (0)
0 (0)
0 (0)
7 (43.8)
9 (56.2 )
16 (100.0 )

Dalam 4 minggu
terakhir, seberapa
anda gunakan
obat semprot
tablet/sirup.?
>3x sehari
1-2x sehari
2-3x seminggu
1x seminggu
Tidak pernah
Jumlah

0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (12.5)
3 (18.8 )
5 (31.2)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
6 (37.5 )
5 (31.2)
11 (68.8 )

0 (0)
0 (0)
0 (0)
8 (50.0 )
8 (50.0 )
16 (100.0 )

Selama 4 minggu
terakhir, seberapa
sering anda
mengalami sesak.?

> 1 kali sehari
1 kali sehari
3-6x seminggu
1-2x seminggu
Tidak Pernah
Jumlah
Selama 4 minggu
terakhir, seberapa
sering asma.?

4x seminggu
2-3x seminggu
1x seminggu
1-2x >seminggu

Bagaimana anda
Menilai sendiri
Tingkat kontrol
Asma selama 4
minggu terakhir.?
Tidak Terkontrol
Kurang terkontrol
Cukup terkontrol

0 (0)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
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Terkontrol baik
Sangat Terkontrol
Jumlah

0 (0)
5 (31.2)
5 (31.2)

3 (18.8 )
8 (50.0 )
11 (68.8 )

3 (18.8)
13 (81.2 )
16 (100.0 )

Dari hasil crostab pada kuisioner Asma Control Test terhadap perubahan
Respirasi Rate (RR) pada kelompok kontrol setelah menjalani perawatan standart
selama 5 minggu didapatkan jumlah nilai Respirasi Rate (RR)

untuk kategori

takipneu sebesar 11 orang atau 68.8% dimana dari 11 pasien dalam waktu 4 minggu
terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 3 orang atau 18.8%, jarang
terkena asma sebesar 3 orang atau 18.8 % dan yang belum pernah mengalami asma
sebesar 5 orang atau 31.2%, selain dari itu yang mengalami sesak selama 4 minggu
terakhir pada kategori sesak waktu 3-6 kali seminggu sebesar 1 orang atau 6.2%, dan
untuk waktu 1-2 kali seminggu sebesar 4 orang atau 25.0%, yang sama sekali tidak
mengalami sesak sebesar 6 orang atau 6.2 %, untuk serangan asma selama 4 minggu
terakhir dari 11 pasien tersebut pada kategori serangan asma didapatkan 1-2 kali
>seminggu sebesar 5 orang atau 31.2% dan sama sekali belum mengalami serangan
asma sebesar 6 orang atau 37.5%, dari 11 orang pasien yang mendapatkan hasil nilai
Respirasi Rate (RR) yang takhipneu didapatkan penggunaan obat semprot
tablet/sirup selama 4 minggu terakhir pada kategori 1 kali seminggu sebesar 6 orang
atau 37.5% dan yang belum menggunakan obat sebesar 5 orang atau 31.2%, selain
dari itu dari 11 orang pasien yang memiliki Respirasi Rate (RR) takhipneu
mengatakan tingkat kontrol asma selama 4 minggu terakhir untuk kategori terkontrol
baik sebesar 3 orang atau 18.8 % dan kategori sangat terkontrol sebesar 8 orang atau
50.0%.
Dari hasil crostab pada kuisioner Asma Control Test terhadap perubahan
Respirasi Rate (RR) pada kelompok kontrol setelah menjalani perawatan standart
selama 5 minggu didapatkan jumlah nilai Respirasi Rate (RR) untuk kategori normal
sebesar 5 orang atau 31.2% dimana dari 5 pasien dalam waktu 4 minggu terakhir
mengalami asma kadang – kadang sebesar 2 orang atau 12.5%, jarang terkena asma

67

sebesar 0 orang atau 0 % dan yang belum pernah mengalami asma sebesar 3 orang
atau 318.8%, selain dari itu yang mengalami sesak selama 4 minggu terakhir pada
kategori sesak waktu 3-6 kali seminggu sebesar 0 orang atau 0%, untuk 1-2 kali
seminggu sebesar 2 orang atau 12.5%, yang sama sekali tidak mengalami sesak
sebesar 3 orang atau 18.8 %, untuk serangan asma selama 4 minggu terakhir dari 5
pasien tersebut pada kategori serangan asma 1 kali seminggu sebesar 0 orang atau
0%, dan untuk 1-2 kali >seminggu sebesar 2 orang atau 12.5% dan sama sekali
belum mengalami serangan asma sebesar 3 orang atau 18.8%, dari 5 orang pasien
yang mendapatkan hasil nilai Respirasi Rate (RR) yang normal didapatkan
penggunaan obat semprot tablet/sirup selama 4 minggu terakhir pada kategori 1 kali
seminggu sebesar 2 orang atau 12.5% dan yang belum pernah menggunakan obat
sebesar 3 orang atau 18.8%, selain dari itu dari 3 orang pasien yang memiliki
Respirasi Rate (RR) normal mengatakan tingkat kontrol asma selama 4 minggu
terakhir untuk kategori terkontrol baik sebesar 0 orang atau 0% dan kategori sangat
terkontrol sebesar 5 orang atau 31.2%.
Adapun kesimpulan pada tabel diatas bahwa responden yang menjalani
perawatan standart selama 5 minggu masih ditemukan takipneu sebanyak 11 orang
hal ini dikarenakan berdasarkan screening ACT

didapatkan dari 11 responden

tersebut hanya menggunakan obat semprot/tablet/sirup 1 kali seminggu sebanyak 6
responden dan 5 responden tidak pernah mengkonsumsi obat ditambah lagi
didapatkan dari frekuensi timbulnya sesak nafas dari 11 responden sebanyak 1
responden mengalami sesak nafas 3-6 kali seminggu dan sebanyak 4 responden
mengalami sesak 1-2 kali seminggu ditambah lagi frekuensi serangan asma

1-2

kali diatas seminggu sebanyak 5 responden dimana akan mempengaruhi perubahan
fungsi paru yang menimbulkan takipneu.
Saturasi oksigen
Selama 4 minggu
Terakhir,
seberapa Sering

Normal
n (%)

Ringan
n (%)

Sedang
n (%)

Jumlah
n (%)
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asma
mengganggu
anda.?

Selalu
Sering
Kadang2
Jarang
Tidak Pernah

0 (0 )
0 (0 )
1 (6.2 )
2 (12.5)
3 (18.8)
6 (37.5)

0 (0)
0 (0)
3 (18.8)
0 (0 )
5 (31.2)
8 (50.0 )

0 (0 )
0 (0 )
1 (6.2)
1 (6.2%)
0 (0 )
2 (12.5)

0 (0 )
0 (0 )
5 (31.2)
3 (18.8)
8 (50.0 )
16 (100)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
3 (18.8)
3 (18.8)
6 (37.5)

0 (0 )
0 (0 )
1 (6.2)
1 (6.2 )
6 (37.5 )
8 (50.0 )

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
2 (12.5)
0 (0 )
2 (12.5)

0 (0 )
0 (0 )
1 (6.2)
6 (37.5)
9 (56.2 )
16 (100)

Tidak Pernah
Jumlah

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
3 (18.8)
3 (18.8)
6 (37.5)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
2 (12.5 )
6 (37.5 )
8 (50.0 )

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
2 (12.5)
0 (0 )
2 (12.5)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
7 (43.8)
9 (56.2 )
16 (100)

Dalam 4 minggu
terakhir, seberapa
anda gunakan
obat semprot
tablet/sirup.?
>3x sehari
1-2x sehari
2-3x seminggu
1x seminggu
Tidak pernah
Jumlah

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
3 (18.8)
3 (18.8 )
6 (37.5)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
3 (18.8 )
5 (31.2 )
8 (50.0 )

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
2 (12.5 )
0 (0 )
2 (12.5)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
8 (50.0)
8 (50.0)
16 (100)

Jumlah
Selama 4 minggu
terakhir, seberapa
sering anda
mengalami
sesak.?

> 1 kali sehari
1 kali sehari
3-6x seminggu
1-2x seminggu
Tidak Pernah
Jumlah
Selama 4 minggu
terakhir,
seberapa sering
asma.?

4x seminggu
2-3x seminggu
1x seminggu
1-2x >seminggu

Bagaimana anda
Menilai sendiri
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Tingkat kontrol
Asma selama 4
minggu
terakhir.?
Tidak Terkontrol
Kurang terkontrol
Cukup terkontrol
Terkontrol baik
Sangat Terkontrol
Jumlah

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
2 (12.5)
4 (25.0 )
6 (37.5)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
8 (50.0)
8 (50.0 )

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
1 (6.2 )
1 (6.2 )
2 (12.5)

0 (0 )
0 (0 )
0 (0 )
3 (18.8 )
13 (81.2)
16 (100)

Dari hasil crostab pada kuisioner Asma Control Test terhadap perubahan
Saturasi Oksigen (Spo2) pada kelompok intervensi setelah menjalani perawatan
standart selama 5 minggu didapatkan jumlah nilai Saturasi Oksigen (Spo2) untuk
kategori sedang sebesar 2 orang atau 12.5% dimana dari 3 pasien dalam waktu 4
minggu terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 1 orang atau 6.2%,
jarang terkena asma sebesar 1 orang atau 6.2 % dan yang belum pernah mengalami
asma sebesar 0 orang atau 0%, selain dari itu yang mengalami sesak selama 4
minggu terakhir pada kategori sesak waktu 1-2 kali seminggu sebesar 2 orang atau
12.5%, yang sama sekali tidak mengalami sesak sebesar 0 orang atau 0%, untuk
serangan asma selama 4 minggu terakhir dari 2 pasien tersebut pada kategori
serangan asma didapatkan 1-2 kali >seminggu sebesar 2 orang atau 12.5% dan sama
sekali belum mengalami serangan asma sebesar 2 orang atau 12.5%, dari 2 orang
pasien yang mendapatkan hasil nilai Saturasi Oksigen (Spo2) yang sedang
didapatkan penggunaan obat semprot tablet/sirup selama 4 minggu terakhir pada
kategori 1 kali seminggu sebesar 2 orang atau 12.5% dan yang belum menggunakan
obat sebesar 0 orang atau 0%, selain dari itu dari 2 orang pasien yang memiliki
Saturasi Oksigen (Spo2) sedang mengatakan tingkat kontrol asma selama 4 minggu
terakhir untuk kategori terkontrol baik sebesar 1 orang atau 6.2 % dan kategori
sangat terkontrol sebesar 1 orang atau 6.2%.
Dari hasil crostab pada kuisioner Asma Control Test terhadap perubahan
Saturasi Oksigen (Spo2) pada kelompok control setelah menjalani perawatan
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standart selama 5 minggu didapatkan jumlah nilai Saturasi Oksigen (Spo2) untuk
kategori Ringan sebesar 8 orang atau 50.0% dimana dari 8 pasien dalam waktu 4
minggu terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 3 orang atau 18.8%,
jarang terkena asma sebesar 0 orang atau 0% dan yang belum pernah mengalami
asma sebesar 5 orang atau 31.2%, selain dari itu yang mengalami sesak selama 4
minggu terakhir pada kategori sesak waktu 3-6 kali seminggu sebesar 1 orang atau
6.2%, dan untuk waktu 1-2 kali seminggu sebesar 1 orang atau 6.2%, yang sama
sekali tidak mengalami sesak sebesar 6 orang atau 37.5%, untuk serangan asma
selama 4 minggu terakhir dari 8 pasien tersebut pada kategori serangan asma
didapatkan untuk waktu 1 kali seminggu sebesar 1 orang atau 6.2%, sedangkan
untuk waktu serangan asma 1-2 kali >seminggu sebesar 2 orang atau 12.5% dan
sama sekali belum mengalami serangan asma sebesar 6 orang atau 37.5%, dari 8
orang pasien yang mendapatkan hasil nilai Saturasi Oksigen (Spo2) yang ringan
didapatkan penggunaan obat semprot tablet/sirup selama 4 minggu terakhir pada
kategori 1 kali seminggu sebesar 3 orang atau 18.8% dan yang belum menggunakan
obat sebesar 5 orang atau 31.2%, selain dari itu dari 8 orang pasien yang memiliki
Saturasi Oksigen (Spo2) normal mengatakan tingkat kontrol asma selama 4 minggu
terakhir untuk kategori terkontrol baik sebesar 0 orang atau 0% dan kategori sangat
terkontrol sebesar 8 orang atau 50%.
Dari hasil crostab pada kuisioner Asma Control Test terhadap perubahan
Saturasi Oksigen (Spo2) pada kelompok kontrol setelah menjalani perawatan
standart selama 5 minggu didapatkan jumlah nilai Saturasi Oksigen (Spo2) untuk
kategori Normal sebesar 6 orang atau 37.5% dimana dari 6 pasien dalam waktu 4
minggu terakhir mengalami asma kadang – kadang sebesar 1 orang atau 6.2%,
jarang terkena asma sebesar 2 orang atau 12.5% dan yang belum pernah mengalami
asma sebesar 3 orang atau 18.8%, selain dari itu yang mengalami sesak selama 4
minggu terakhir pada kategori sesak waktu 3-6 kali seminggu sebesar 0 orang atau
0%, dan untuk waktu 1-2 kali seminggu sebesar 3 orang atau 18.8%, yang sama
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sekali tidak mengalami sesak sebesar 3 orang atau 18.8%, untuk serangan asma
selama 4 minggu terakhir dari 6 pasien tersebut pada kategori serangan asma
didapatkan untuk waktu 1 kali seminggu sebesar 1 orang atau 6.2%, sedangkan
untuk waktu serangan asma 1-2 kali >seminggu sebesar 3 orang atau 18.8% dan
sama sekali belum mengalami serangan asma sebesar 3 orang atau 18.8%, dari 6
orang pasien yang mendapatkan hasil nilai Saturasi Oksigen (Spo2) yang normal
didapatkan penggunaan obat semprot tablet/sirup selama 4 minggu terakhir pada
kategori 1 kali seminggu sebesar 3 orang atau 18.8% dan yang belum menggunakan
obat sebesar 3 orang atau 18.8%, selain dari itu dari 6 orang pasien yang memiliki
Saturasi Oksigen (Spo2) normal mengatakan tingkat kontrol asma selama 4 minggu
terakhir untuk kategori terkontrol baik sebesar 2 orang atau 12.5% dan kategori
sangat terkontrol sebesar 4 orang atau 37.5%.
Adapun kesimpulan pada tabel diatas bahwa responden yang menjalani
perawatan standart selama 5 minggu masih ditemukan saturasi oksigen kategori
sedang sebanyak 2 orang hal ini dikarenakan berdasarkan screening ACT
didapatkan dari 2 responden tersebut hanya menggunakan obat semprot/tablet/sirup
1 kali seminggu padahal didapatkan dari frekuensi timbulnya sesak nafas dari 2
responden sebanyak 1 responden mengalami sesak nafas 1-2 kali seminggu
ditambah lagi 2 responden mengalami serangan asma 1-2 kali seminggu sedangkan
untuk kategori ringan sebanyak 8 responden hal ini dikarenakan berdasarkan
screening ACT didapatkan dari 8 responden tersebut hanya menggunakan obat
semprot/tablet/sirup 1 kali seminggu sebanyak 3 responden dan 5 responden tidak
pernah menggunakan obat padahal didapatkan dari frekuensi timbulnya sesak nafas
dari 8 responden sebanyak 1 responden mengalami sesak nafas 3-6 kali seminggu
ditambah lagi 1 responden mengalami sesak nafas 1-2 kali seminggu serta sebanyak
2 responden mengalami serangan asma 1-2 kali seminggu dimana akan
mempengaruhi perubahan fungsi paru yang menimbulkan perubahan nilai saturasi
oksigen masih belum normal .
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BAB VI
PEMBAHASAN
Adapun berjalannya proses penelitian ini dengan melakukan perlakuan atau intervensi
tekhnik pursed lips breathing pada responden, peneliti melakukan pre test dan post test
pada responden yaitu mengukur perubahan status respirasi pada pasien asma bronkhial.
Serta pengambilan sampel secara purposive sampling menggunakan pendekatan two
group pre test dan post test. Penelitian ini terdiri dari 33 sampel penelitian ditambah
dropout 1 responden yang dibagi Kelompok kontrol (n= 16) tanpa diberikan diberikan
latihan pernafasan pursed lips breathing sedangkan kelompok intervensi ( n= 16)
diberikan latihan pernapasan pursed lips breathing yang dilakukan berdasarkan kunjungan
rumah pasien, adapun analisis hasil penelitian adalah sebagai berikut :
6.1 Analisis Hasil
6.1.1 Pengaruh Pursed Lips Breathing terhadap perubahan Arus Puncak Ekspirasi
(APE)
Berdasarkan hasil penelitian setelah

dilakukan pursed lips breathing

didapatkan hasil bahwa kelompok intervensi ada perbedaan yang signifikant latihan
pursed lips breathing dengan peningkatan nilai APE dengan nilai p < 0.05
dibanding dengan kelompok kontrol tanpa diberikan PLB. dari hasil rerata mean
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antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi secara statistik terdapat
perbedaan yang signifikant, setelah diberikan latihan pursed lips breathing terhadap
peningkatan nilai APE pada kelompok intervensi sebesar 401.25 sedangkan pada
kelompok kontrol tanpa diberikan PLB nilai rata ratanya lebih rendah yaitu 375.00
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
ada pengaruh metode pursed lip breathing terhadap nilai arus puncak ekspirasi pada
pasien yang mengalami obstruksi paru (Mukromah et al., 2019) yang memperoleh
data bahwa ada perbedaan arus puncak ekspirasi sebelum dan setelah dilakukan
metode pursed lip breathing pada responden yang mengalami gannguan fungsi
ventilasi paru mendapatkan intervensi pursed lips bretahing dengan (p=0,001, α=
0,05). dapat diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan nilai FEV1 yang
signifikan antara sebelum dan sesudah pursed lips breathing dan six minutes walk
test pada pasien COPD stabil di RS Paru Respira Yogyakarta. Pursed lips breathing
mempunyai kecenderungan yang lebih besar dalam meningkatkan nilai FEV1
dibandingkan dengan six minutes walk test (Suryantoro, Isworo, & Upoyo, 2017).
Gangguan fungsi ventilasi paru dapat menyebabkan penurunan nilai Forced
Expiratory Volume in 1 Second

(FEV1) < 70 % (Vogelmeier et al., 2017).

Penelitian lain yang dilakukan , menunjukan bahwa teknik pernapasan pursed lips
breathing mampu meningkatkan nilai Forced Expiratory Volume in One Second
(FEV1) dengan nilai p < 0.05 (Qamila, Ulfah Azhar, Risnah, & Irwan, 2019).
Selain dari itu juga hasil penelitian juga mengatakan pelaksanaan Pursed lips
breathing dapat menyebabkan perubahan dalam otot pernapasan meningkatkan
kerja otot-otot aksesoris dinding dada dan meningkatkan aktivitas otot perut dan
penurunan retrukmen otot diafragma sehingga dapat menurunkan frekuensi
pernapasan, hiperinflasi paru-paru serta memperbaiki oksigen dalam darah dan
meningkatkan volume tidal dan saturasi oksigen (Mendes et al., 2018)
Dan didukung pula oleh penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa
pernapasan pursed lips breathing dan breathing exercise dapat meningkatkan
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volume ekspirasi paksa detik pertama (FEV1) dan kapasitas paru (Imania,
Tirtayasa, & Lesmana, 2015),
Diperkuat juga dengan hasil penelitian lain bahwa Menurut latihan pursed lips
breathing adalah tehnik kontrol pernapasan yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kapasitas paru melalui peningkatan tekanan pada bagian dalam
rongga mulut yang kemudian diterukan ke dalam cabang-cabang bronkus sehingga
mencegah penyempitan saluran napas pada saat ekspirasi sehingga dapat
meningkatkan Forced Expiratory Volume (Lin et al., 2012). Selain dari itu Dapat
disimpulan bahwa Penambahan pursed lip abdominal breathing pada latihan
aerobik lebih baik dari pada latihan aerobik saja dalam meningkatkan kapasitas
fungsi paru pada penderita Asma bronkial (Andrianty, Adiputra, & -, 2017).
Adapun penelitian yang dilakukan (Araujo, Karloh, Reis, Palú, & Mayer, A,
2015), yang mendapatkan hasil dengan adanya pemberian latihan pursed lips
breathing ternyata tidak memberikan pengaruh pada kapasitas fungsional paru.
Yang menyatakan dengan pernapasan pursed lips breathing tidak berpengaruh
terhadap kapasitas paru bahwa pasien yang menjalani program rehabilitasi paru
yang menjalani program rehabilitasi paru (Arnoldus. et al., 2012)
6.1.2 Pengaruh pursed lips breathing terhadap Perubahan Saturasi Oksigen(SpO2)
Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan pursed lips breathing didapatkan
hasil kelompok kontrol tanpa diberikan pursed lips breathing maupun kelompok
intervensi dengan latihan pursed lips breathing ada perbedaan yang signifikant
dengan peningkatan nilai Spo2 dari hasil rerata mean pada kelompok kontrol
sebesar 94.69 sedangkan pada kelompok intervensi nilai rata ratanya lebih tinggi
yaitu 96.25.
Penurunan aliran udara yang disebabkan karena udara yang sebagian terjebab
dalam paru paru sehingga mempengaruhi proses perfusi dan ventilasi
berkurang

alveolus

dan rasio ventilasi perfusi menjadi tidak normal dan menyebabkan
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turunnya PaO2 yang mempengaruhi terjadinya polisitemia ( produksi eritrosit yang
berlebih ) sebagai kompensasi dari hipoksemia ( Black & Hawks, 2014).
Peningkatan pertukaran gas pada pasien yang melakukan pursed lipsbreathing
memberikan peningkatan oksigen kedalam kapiler paru dan pengeluaran CO2 dari
alveolus akan meningkat sehingga peningkatan jumlah oksigen yang masuk ke
dalam kapiler paru akan mengakibatkan peningkatan jumlah oksigen yang terikat
pada Hb. Selama melakukan latihan pernapasan pursed lips breathing jumlah
oksigen yang memasuki aliran darah paru menyebabklkan peningkatan ventilasi
alveoulus dan memperbesar kapasitas difusi membran pernapasan sehingga akan
meningkatkan oksigenasi darah (Guyton & Hall, 2007), dalam hasil penelitian
(Salama, Mohamed, & El-gamil, 2015) yang mengatakan bahwa terjadi perubahan
pada parameter fungsi paru pada pasien yang rutin melakukan latihan pernapasan
pursed lips breathing yang dikombinasikan dengan pernapasan diafragma ditandai
dengan peningkatan secara signifikant pada

peningkatan nilai SpO2, Pao2dan

PCO2, latihan pernapasan pursed lips breathing dapat menurunkan frekuensi
pernapasan, hiperinflasi pada paru-paru serta dapat memperbaiki saturasi oksigen
dalam darah sehingga dapat mencegah terrjadinya hipoksia (Mendes et al., 2018),
penurunan aliran udara di paru paru dengan gejala sesak dan batuk yang diselilingi
oleh eksaserbasi yang menyebabkan kegagalan pernapasan akut (Rodriguez et al.,
2017).
Latihan pernapasan bertujuan untuk melatih cara bernapas yang benar,
melenturkan dan memperkuat otot pernapasan, melatih ekspektorasi yang efektif,
meningkatkan sirkulasi, mempercepat dan mempertahankan pengontrolan Asma
bronkial yang ditandai dengan penurunan gejala dan meningkatkan kualitas hidup
bagi penderitanya. Pada penderita Asma bronkial terapi pernapasan selain ditujukan
untuk memperbaiki fungsi alat pernapasan, juga bertujuan melatih penderita untuk
dapat mengatur pernapasan pada saat terasa akan datang serangan, ataupun sewaktu
serangan Asma bronkial (Nugroho, 2016), dalam melakukan latihan Pursed Lip
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Abdominal Breathing waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 3 kali
dalam satu minggi selama 8 minggu, karena akan mendapatkan hasil yang maksimal
dalam meningkatkan kapasistas fungsi paru.
Berdasarkan pengujian statistik dari penelitian lain didapatkan hasil nilai 0,007
untuk Respiratory rate(RR) dan nilai 0,004 untuk Pulse Oxygen Saturation (SpO2),
dimana p < 0.05 artinya terdapat pengaruh pemberian pursed-lip breathing (PLB)
terhadap penurunan respiratory rate (RR) dan peningkatan Pulsed Oxygen Saturation
(SpO2).

Latihan pernapasan pursed lips breathing memberikan pengaruh terhadap
peningkatan saturasi oksigen pada kelompok intervensi (Hafiizh, 2013) pernapasan
pursed lps breathing meningkatkan manuver inspirasi dan menyebabkan
peningkatan asupan oksigen pada paru paru akan menyebabkan relaksasi otot polos
arteriol paru dan dilatasi pembuluh darah paru sehingga otot pernapasan lebih
mampu berkontraksi untuk menghasilkan ekspirasi aktif atau paksa sehingga
memperlambat aliran udara ekspirasi dan mengurang volume paru paru residual dan
dapat meringankan dypnea pada pasien (Xi et al., 2015), hasil penelitian dari 17
responden, pada pengukuran pertama mengalami hipoksia ringan dan sedang
sebelum diberikan latihan pursed lips breathing, sedangkan pada pengukuran ke dua
keseluruhan responden mengalami peningkatan SpO2 setelah diberikan latihan
pursed lips breathing (Isnainy & Tias, 2019)
6.1.3 Pengaruh pursed lips breathing terhadap Perubahan Respirasi Rate (RR)
Pernapasan pursed lips breathing mengakibatkan peningkatan dinding dada
volume tidal selama latihan pernapasan adalah karena peningkatan yang signifikant
dalam volume tulang rusuk pada akhir inspirasi dan volume perut pada akhir
inspirasi (Salama et al., 2015).
Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan pursed lips breathing didapatkan
hasil bahwa kelompok intervensi ada perubahan yang signifikant latihan pursed lips
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breathing dengan peningkatan nilai Respirasi Rate dengan nilai p < 0.05. dari hasil
rerata mean antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi secara statistik
terdapat perbedaan yang signifikant peningkatan nilai RR pada kelompok kontrol
sebesar 21.56 sedangkan pada kelompok intervensi nilai rata ratanya menurun yaitu
18.06.
Pernapasan pursed lips breathing membantu mengontrol jumlah pernapasan
dimana pernapasan yang sebelumnya cepat dan dangkal menjadi pernapasan yang
lebih lambat dan dalam, dengan pernapasan pursed lips breathing membantu
memperbaiki ventilasi dan menyinkronkan kerja otot abdomen dan thoraks
sehingga dengan pernapasan pursed lipsbreathing memperbaiki pola napas,
meningkatkan volume tidal dan mengurangi sesak napas (Smeltzer & Bare, 2013).
Bahwa dengan pemberian intervensi pursed lips breathing (PLB) adalah
strategi pelatihan pernapasan, yang diadopsi secara spontan oleh sebagian orang
pasien, yang telah dianjurkan untuk pengobatan dispnea saat aktivitas dan terbukti
dapat mengontrol proses pernafasan (Roberts, Schreuder, Watson, & Stern, 2017).
Juga sejalan dengan hasil penelitan yang mengatakan pursed lips breathing
menyebabkan napas menjadi normal dan peningkatan volume tidal, peningkatan
ventilasi paru, meningkat saturasi oksigen, mengurangi laju pernapasan (Ugalde et
al., 2000), adapun juga hasil penelitian yang sejalan dengan pemberian pursed lips
breathing terhadap pengaruh perubahan laju pernafasan yang sangat signifikan
dengan nilai p < 0.05 dengan selisih mean antara sebelum dilakukan pursed lips
breathing dan pada saat dilakukan pursed lips breathing didapatkan mean
differences sebesar – 3.063 (Visser, Ramlal, Dekhuijzen, & Heijdra, 2011).
Perubahan dalam pemberian pursed lips breathing dan pernapasan dan
pernafasan normal didapatkan hasil terjadi peningkatan Saturasi oksigen dan
khususnya untuk laju pernafasan terjadi penurunan nilai mean dengan mean
difference 22.00 sebelum interensi dan pada saat selesai intervensi menunjukkan
mean difference 15.00 dengan nilai P value <0.01 (Breslin, 1992).
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Hasil sistematik review menunjukkan pursed lips breathing dapat digunakan
sebagai tindakan nonfarmakologis terapi pada pasien dengan obstruksi paru dapat
menambah maksimal inflasi alveolar, meningkatkan relaksasi otot, mengurangi
hiperinflasi dinamis menjadi menurun laju respirasi (RR), tingkatkan SPO2 dan
tingkatkan signifikan dalam kapasitas fungsional, ntervensi ini merupakan
intervensi yang murah bahwa itu dapat dilakukan oleh semua pasien dengan
obstruksi paru dari semua tingkat ekonomi untuk membantu mereka masuk
mengatasi kondisi penyakit. Harapan bersama dengan terapi farmakologis dapat
mencegah eksaserbasi akut pada pasien dengan obstruksi paru (Kurniasih et al.,
2018).
Pernafasan diafragma dan pernafasan diafragma ditambah pernafasan pursed
lips breathing yang dipacu meningkatkan volume pasang-surut dinding dada yang
signifikan

dan

kompartemennya

serta

pengurangan

frekuensi

pernapasan

dibandingkan dengan pernafasan yang tenang, tidak ada perubahan signifikan yang
diamati pada dispnea atau volume ekspirasi akhir dari dinding dada, peningkatan
yang signifikan dalam asinkron (rasio fase ekspirasi-ekspirasi) diamati selama
pernapasan diafragma dan pernapasan diafragma ditambah pursed lips breathing
kencang dibandingkan dengan pernapasan yang tenang, tanpa ada perbedaan yang
diamati antara latihan namun kedua intervensi tersebut dapat mempengaruhi laju
pernafasan dengan hasil perbandingan nilai mean kedua intervensi tersebut sebesar
8.5 standar deviasi 2.60 dengan p value < 0.05 (Mendes et al., 2019)
Pernapasan pursed lips breathing meningkatkan manuver inspirasi dan
menyebabkan peningkatan asupan oksigen pada paru paru akan menyebabkan
relaksasi otot polos arteriol paru dan dilatasi pembuluh darah paru sehingga otot
pernapasan lebih mampu berkontraksi untuk menghasilkan ekspirasi aktif atau paksa
sehingga memperlambat aliran udara ekspirasi dan mengurang volume paru paru
residual dan dapat meringankan dypnea pada pasien(Xi et al., 2015).
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Pursed lips breathing

melalui Masker Mulut dan sambil berjalan teradmil

menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam mengurangi rasa sakit kedua
kelompok membuktikan diri mereka sama efektifnya dalam pemulihan parameter
dispneu dan perubahan laju tingkat pernafasan, hasil statistik yang didapatkan untuk
laju pernafasan dengan pre test didapatkan nilai mean 20.73 dengan standar deviasi
1.98 dan pada saat post test didapatkan nilai mean sebesar 18.73 dengan standar
deviasi 2.05, untuk nilai t value sebesar 0.449 dan

nilai p < 0.05 (Sachdeva,

Pawaria, & Kalra, 2014).
Namun terdapat hasil yang tidak sejalan yang mengatakan tidak ada perbedaan
yang signifikant antara kelompok yang diberikan intervensi pursed lips breathing
dan yang tanpa intervensi dalam mempengaruhi fungsi faal paru salah satunya laju
tingkat pernafasan (Faager, Stähle, & Larsen, 2008)
Pernapasan pursed lilps breathing mengakibatkan peningkatan dinding dada
volume tidal selama latihan pernapasan adalah karena peningkatan yang signifikant
dalam volume tulang rusuk pada akhir inspirasi dan volume perut pada akhir
inspirasi sehingga dapat mempengaruhi laju respirasi(Salama et al., 2015).
Namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola pernafasan antara
lain apabila masih
6.1.4 Patomekanisme pengaruh pursed lips breathing terhadap Perubahan arus
puncak ekspirasi, respirasi rate, saturasi oksigen.
Asma bronkhial adalah penyakit jalan nafas obstruktif intermitten, reversible
dimana trakeobronkial berespon secara hiperaktif terhadap stimuli tertentu bisa
berupa adanya penyebab infeksi pada saluran pernafasan oleh karena itu massa otot
polos bronkial meningkat secara signifikan pada asma. Peningkatan tersebut telah
dikaitkan dengan pengendapan protein matriks ekstraseluler, dan peningkatan dalam
ukuran dan jumlah sel (Bara, Ozier, Tunon De Lara, Marthan, & Berger, 2010).
Infeksi saluran pernapasan, baik virus atau bakteri, adalah penyebab utama
eksaserbasi akut berupa infeksi melalui virus umumnya disebabkan oleh virus
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influensa pada negara Asia sedangkan pada negara Australia , Amerika Utara dan
Eropa lebih umum disebabkan oleh picomavirus sedangkan penyebab lainnya virus
relatif umum termasuk respiratory syncytial virus, coronavirus, parafin influenza,
adenovirus dan metapneumovirus manusia dan untuk infeksi melalui bakteri adalah
pseudomonas aerugeninosa, klebsiella pneumoniae dan haemophilus influenzae
sehingga berdampak pada terjadinya reaksi alergi pada saluran nafas (Ko Chan, et
al., 2016).
Selain dari itu pada manusia alergen berupa debu rumah (tungau) marupakan
pencetus tersering dari eksaserbasi asma, tungau-tungau tersebetut secara biologis
dapat merusak struktur dari pada saluran nafas melalui aktifitas proteolitik, yang
selanjutnya menghancurkan integritas dari tight junction antara sel-sel epitel, sekali
fungsi dari epitel ini dihancurkan, maka alergen dan partikel lain dapat dengan
mudah masuk ke area yang lebih dalam yaitu di daerah lamina propia, penyusun
daripada tungau-tungau pada debu rumah ini yang memiliki aktivitas protease ini
dapat memasuki daerah epitel dan mempenetrasi daerah yang lebih dalam di saluran
pernafasan sehingga memicu alergi (Miglino et al., 2011)
Alergi mempunyai kecenderungan untuk membentuk sejumlah antibody Ig E
abnormal dalam jumlah besar dan antibodi ini menyebabkan reaksi alergi bila reaksi
dengan antigen spesifikasinya, pada asma, antibody ini terutama melekat pada sel
mast yang terdapat pada interstisial paru yang berhubungan erat dengan brokhiolus
dan bronkhus kecil, bila seseorang menghirup alergen maka antibody Ig E orang
tersebut meningkat, alergen bereaksi dengan antibodi yang telah terlekat pada sel
mast dan menyebabkan sel ini akan mengeluarkan berbagai macam zat, diantaranya
histamin, zat anafilaksis yang bereaksi lambat (yang merupakan leukotrient), faktor
kemotaktik eosinofilik dan bradikinin, efek gabungan dari semua faktor faktor ini
akan menghasilkan adema lokal pada dinding bronkhioulus kecil maupun sekresi
mucus yang kental dalam lumen bronkhioulus dan spasme otot polos bronkhiolus
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sehingga menyebabkan tahanan saluran napas menjadi sangat meningkat (Tanjung,
2003).
Penyempitan saluran napas merupakan hal yang mendasari timbulnya gejala
dan perubahan fisiologis asma. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya
penyempitan saluran napas yaitu kontraksi otot polos saluran napas, edema pada
saluran napas, penebalan dinding saluran napas dan hipersekresi mukus, Kontraksi
otot polos saluran napas yang merupakan respon terhadap berbagai mediator
bronkokonstiktor dan neurotransmiter adalah mekanisme dominan terhadap
penyempitan

saluran

napas

dan

prosesnya

dapat

dikembalikan

dengan

bronkodilator. Edema pada saluran napas disebabkan kerena adanya proses
inflamasi. Hal ini penting pada eksaserbasi akut. Penebalan saluran napas
disebabkan karena perubahan struktural atau disebut juga ”remodelling” (Miglino et
al., 2011)
Proses inflamasi kronik pada asma akan menimbulkan kerusakan jaringan yang
secara fisiologis akan diikuti oleh proses penyembuhan (healing process) yang
menghasilkan perbaikan (repair) dan pergantian sel-sel yang mati atau rusak dengan
sel-sel yang baru. Proses penyembuhan tersebut melibatkan perbaikan jaringan yang
rusak dengan jenis sel parenkim yang sama dan pergantian jaringan yang rusak
dengan jaringan penyambung yang menghasilkan jaringan parut. Pada asma kedua
proses tersebut berkontribusi dalam proses penyembuhan dan inflamasi yang
kemudian akan menghasilkan perubahan struktur yang komplek yang dikenal
dengan airway remodelling (Mangunegoro. et al, 2010).
Inflamasi kronis yang terjadi pada bronkus menyebabkan kerusakan jaringan
yang menyebabkan proses perbaikan (repair) yang terjadi berulang-ulang. Proses
remodeling ini yang menyebabkan terjadinya asma. Namun, pada onset awal
terjadinya proses ini kadang-kadang sebelum disesbkan oleh inflamasi eosinofilik,
dikatakan proses remodeling ini dapat menyebabkan asma secara simultan. Proses
dari remodeling ini dikarakteristikan oleh peningkatan deposisi protein ekstraselular
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matrik di dalam dan sekitar otot halus bronkial, dan peningkatan daripada ukuran
sel atau hipertropi dan peningkatan jumlah sel atau hiperplasia (Sukamto, 2006).
Penyempitan saluran respiratorik secara berlebihan merupakan patofisiologis
yang secara klinis paling relevan pada penyakit asma. Mekanisme yang
bertanggungjawab terhadap reaktivitas yang berlebihan atau hiperreaktivitas ini
belum diketahui dengan pasti tetapi mungkin berhubungan dengan perubahan otot
polos saluran napas (hiperplasi dan hipertrofi) yang terjadi secara sekunder yang
menyebabkan perubahan kontraktilitas. Selain itu, inflamasi dinding saluran
respiratorik terutama daerah peribronkial dapat memperberat penyempitan saluran
respiratorik selama kontraksi otot polos, kontraksi otot polos bronkial menginduksi
jalan napas menyempit. Otot polos juga berkontribusi terhadap peradangan bronkial
dengan mengeluarkan berbagai mediator inflamasi, merekrut dan mengaktifkan selsel inflamasi, seperti sel mast atau T-limfosit (Bara et al., 2010)
Kortikosteroid adalah agen antiinflamasi yang paling banyak digunakan asma
dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), Namun, sebagian besar penderita asma
dan PPOK parah menunjukkan respons yang buruk terhadap manfaat antiinflamasi
kortikosteroid (Mei, Tan, & Wong, 2019).
Latihan pernafasan yang secara konsisten dapat merangsang sekresi
neurotransmitter endorphin pada sistem syaraf otonom yang berefek pada
penurunan kerja syaraf simpatis dan meningkatkan kerja syaraf parasimpatis yang
efeknya dapat mempengaruhi denyut jantung menjadi lebih lambat dan terjadiya
vasodilatasi pada pembuluh darah (Mahtani et al., 2016). Prinsip latihan pernapasan
adalah untuk meningkatkan kekuatan otot diafragma dan otot-otot interkostal
eksternal, sehingga dengan penurunan sesak napas akan menyebabkan penurunan
otot-otot inspirasi dapat menyebabkan relaksasi dari otot-otot pernapasan sehingga
mempengaruhi pola pernapasan yang awalnya cepat dan dangkal akan menjadi
lebih dalam dan lambat (Borge, Hagen, & Mengshoel, 2014).
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Pursed lips breathing merupakan latihan pernapasan dengan merapatkan bibir
untuk melambatkan ekspirasi,mencegah kolaps unit paru, dan membantupasien
untuk mengendalikan frekuensi pernapasan serta kedalaman pernapasan,sehingga
pasien dapat mencapai kontrol terhadap dispnea dan perasaan panik (Smeltzer &
Bare, 2013).

6.1.5 Keterbatasan penelitian.
Selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengalami keterbatasan penelitian
yaitu :
-

Pelaksanaan pursed lips breathing masih bersifat kunjungan rumah ditambah
lagi sampel yang tersebar di beberapa tempat yang observasi lapangannya
masih agak sulit sehingga solusi kedepannya membutuhkan beberapa
enumerator supaya semua terjangkau.

-

Masih banyaknya komponen komponen yang dapat membiaskan data
terhadap efektifitas pemberian intervensi seperti waktu, randomisasi sulit
dilakukan akan tetapi dikontrol dengan sampel yang sudah dihomogenkan
dan karakteristiknya dianalisis, perlunya pengambilan sampel laboratorium
pada responden. Sehingga solusi kedepannya seluruh aspek – aspek yang
sudah tertera bisa dilengkapi dan diaplikasikan.
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-

Proses pengukuran efektifitas pursed lips breathing belum maksimal hanya
dilakukan 2 kali antara pre test dan post test dalam waktu 5 minggu.

BAB VII
PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan untuk melihat efek latihan
pernapasan

pursedlips breathing pada pasien

asma bronkhial dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :
a. Pursed lips breathing selama 5 minggu dapat meningkatkan kemampuan Arus
Puncak Ekspirasi secara signifikant
b. Latihan pursed Lips breathing memberikan hasil yang positif terhadap
penurunan Respirasi Rate secara secara siginifikat
c. Latihan pursed Lips breathing meningkatkan secara signifikant terhadap
perubahan saturasi oksigen (SpO2) selama latihan 5 minggu
2. Saran
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Berkaitan dengan kesimpulan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang
peneliti sarankan demi pengembangan hasil penelitian ini :
a. Perawat yang bertugas diharapkan dapat selalu mendemonstrasikan tindakan
pursed lips breathing pada pasien asma bronkhial yang datang berkunjung di
ruang poliklinik paru
b. Pelayanan kesehatan diharapkan dapat menyediakan standar operasional
prosedur (SOP) dan dibuatka dalam bentuk leaflet mengenai pentingnya
latihan pursed lips breathing selama 5 minggu di ruang tunggu poliklinik paru.
c. Diharapkan dapat dijadikan pengembangan pembelajaran dan penerapan
evidence based practice bagi mahasiswa dan tenaga kependidikan
d. Untuk penelitian selanjutnya agar pelaksanaan pursed lips breathing bisa di
kombinasikan oleh intervensi lain guna untuk meningkatkan kemampuan faal
paru.
e. Implikasi terhadap perawat untuk pursed lips breathing ini bisa dijadikan
sebagai suatu tindakan mandiri dan pendamping apa bila menemukan masalah
gangguan respirasi pada pasien asma bronkhial baik di pelayanan kesehatan
maupun di masyarakat
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Pubmed
(n = 44)

Science Direct
(n = 32)

Artikel yang diidentifikasi
(n = 190)

SAGE
(n = 21)

Willey
(n = 93)

Ekslusi double publikasi
5 tahun terakhir
(n = 55 )

Hasil skrining
(n = 135)

Sesuai pertanyaan penelitian
(n = 83 )

Jumlah literatur yang diinklusi
(n = 10 )

Skrining judul, abstrak & full
text ( n = 52)
(n = 3 )
Relevan dengan hasil
penelitian
(n = 8 )
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Lampiran 2. Synthesis Grid
First
Author and Methodological
Country
Mendes et quasi-experimental
al., (2019)
study
Brazil

Jansang et
al., 2016
Thailand

randomized,
control trial

Participants&
Colection

Data

17 subjek dengan COPD
pada usia dewasa dengan
riwayat
merokok
dan
stabilitas klinis tanpa rawat
inap
disertai
gejala
eksaserbasi
dalam
4
minggu terakhir. Instrumen
yang digunakan spirometri
Vitalograph 2120, Borg
scale dan optoelectronic
plethysmography.
54 pria dan wanita yang
lebih tua (berusia 60
hingga 75 tahun) secara
acak ditugaskan ke tiga
kelompok kontrol (CON, n
= 18), latihan pernapasan
diafragma (DBE, n = 18),
dan latihan pernapasan
Pursed lips breathing (PBE,
n = 18) kelompok,
instrumen yang digunakan
shortness of breath
questionnaire (SOBQ),
sphygmomanometer,
bioelectrical impedance

Aim

Result

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menilai efek dari pernafasan
diafragma dan pursed lips breathing terhadap
perubahan sesak napas, dan dinding dada
pada subjek dengan COPD.

Pernafasan diafragma ditambah pursed lips
breathing membuat peningkatan yang signifikan
pada volume pasang surut dinding dada dan
kompartemennya serta penurunan frekuensi
pernapasan dibandingkan dengan tekhni pernafasan
biasa.

Untuk menyelidiki apakah latihan pernafasan
pursed lips breathing dapat meningkatkan
fungsi paru-paru, dan kekuatan otot
pernapasan melakukan manuver tiga kali per
minggu selama 12 minggu dan di ukur selama
pre test dan post test sedangkan untuk
Denyut jantung (HR) dan tekanan darah
diambil hanya selama 10 menit.

Analisis data menggunakan uji repeated ANOVA
yang didapatkan Skor sesak napas, rasio kapasitas
vital kekuatan (FVC), volume ekspirasi paksa dalam
satu detik (FEV1) dan tekanan inspirasi maksimal
(MIP) terjadi perubahan secara signifikan (semua p
<0,05)
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analyzer (Omron,
Japan),spirometer
Lin et al.,
2012.
Taiwan

A randomised
clinical trial

Pasien dengan penyakit
paru obstruktif kronis
secara acak ditugaskan
untuk intervensi (n = 20)
dan kontrol grup (n = 20).
Instrumen yang digunakan
SGRQ scores, spirometer
(HI-801; tokyo, Japan),
pulse oximeter

Untuk menilai efek pelatihan pernafasan
pursed lips breathing pada fungsi paru-paru,
toleransi aktivitas dan kualitas hidup di pasien
dengan penyakit paru obstruktif kronis.

Hasil uji statistik Wilcoxon tes peringkat digunakan
untuk menentukan peningkatan di kedua kelompok
oleh bandingkan nilai sebelum dan sesudah
intervensi Tes Mann-Whitney digunakan untuk
menentukan
perbedaan
antara
kelompok
eksperimen dan kontrol dengan hasil terjadi
peningkatan fungsi paru yang signifikan, termasuk
kapasitas vital paksa (p = 0.037), volume ekspirasi
paksa dalam satu detik (p = 0.006) dan persen
diprediksi volume ekspirasi paksa dalam satu detik (p
= 0.008) pada kelompok intervensi.

Venunath
an et al.,

A randomised
clinical trial

Pasien dengan penyakit
paru obstruktif kronis
secara acak ditugaskan
untuk intervensi (n = 20)
dan kontrol grup (n = 20).
Instrumen yang digunakan
SGRQ scores, spirometer
(HI-801; tokyo, Japan),
pulse oximeter

Latihan Pernafasan Pursed lips breathing
membantu
menghemat
energi
untuk
menjalankan kegiatan sehari-hari, efektivitas
pernapasan pursed lips lebih baiknya
digunakan 4
atau 5 kali sehari agar
mendapatkan hasil yang optimal.

Latihan pernapasan pursed lips breating terbukti
ampuh dapat digunakan oleh penderita ketika
merasakan dispnea, baik saat beraktivitas dan
bahkan saat istirahat

2016.
India
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Lampiran 3
Lembar Persetujuan Menjadi Responden

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
Saya yang bertandatangandibawahini :
No. responden

: ……………………….……………………..

Inisial

: …………………………..………………….

Usia

: ……………………………………..……….

Alamat/ No Telepon : ………………………………………………
Setelah mendengar, membaca dan memahami penjelasan yang diberikan
oleh peneliti, maka saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini. Saya
mengerti bahwa dalam penelitian ini ketika saya menjalani perawatan saya akan
diberikan Gerakan relaksasi nafas yang bernama pursed lips breathing.
Saya menjadi responden karena keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan
dari pihak manapun dan tidak ada biaya yang akan ditanggungkan kepada saya
sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti.
Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini yang bersumber dari saya
sebagai responden , dapat dipublikasikan dengan tidak akan mencantumkan nama
kecuali nomor responden.
Nama
Responden

: ……………………...

TandaTangan
……………….......

Tgl/Bln/Thn
…………......

Penanggung jawab penelitian
Nama
Alamat
Telpon
Email

: Satria Hanggara Putra
: Karang Rejo, Tarakan Barat
: 081349653944
: anggakaltara1991@gmal.com
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Lampiran 4
Panduan Latihan Pursed Lips Breathing
A. Pengertian
Pursed Lips breathing merupakan breathing control yang dapat
memberikan perasaan relaksasi dan mengurangi dysnea, membantu
bernapas lebih efektif dan dapat meningkatkan Forced Expiratory Volume
in the first second (FEV1) dan Pulse Oxygen Saturation ( Mendes , 2018)
B. Tujuan
1. Untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien serta
mengurangi kerja pernapasan
2. Meningkatkan inflasi alveolar maksimal, relaksasi otot dan
menghilangkan anxietas
3. Mencegah pola aktifitas otot pernapasan, melambatkan frekuensi
pernapasan, mengurangi udara yang terperangkap dalam paru (
Smeltzer & Bare, 2013)
C. Prosedur
1. Mengatur posisi pasien duduk dikursi atau di tempat tidur
2. Menginstruksikan pasien untuk rileks dengan melemaskan otot otot
leher dan bahu.
3. Meletakkan satu tangan pasien diabdomen ( tepat dibawak Proc.
Xipedeus) dan tangan yang lain ditengah dada untuk merasakan gerakan
dada dan abdomen saat bernapas.
4. Menarik napas dalam melalui hidung selama 1 sampai 2 detik ( sampai
dada terangkat dan posisi mulut tetap tertutup .
5. Hembuskan napas melalui bibir yang dirapatkan dan sedikit terbuka
sambil mengkontraksikan otot otot abdomen selama 4 detik
6. Pursed Lips dapat dilakukan 4 sehari dan dilakukan selama 10 menit
(Ealias, & Venunathan, 2016)
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Lampiran 5
INSTRUMEN PENELITIAN

A. Kuesioner Data Demografi
Tanggal , …………2019
Kode/Inisial Responden
Hari/tanggal

: ………….

: ………….

Lokasi Penelitian

: ………………………………….

Berilah tanda (√) dalam kolom yang telah disediakan sesuai dengan jawaban responden.
Pertanyaan dengan tanda (*) akan diisi oleh peneliti.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Usia
: …………. Tahun
Agama
: ………….
Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan
Suku
: ………….
Status perkawinan:
( ) belum kawin
( ) kawin
Pendidikan terakhir
( ) Tidak Sekolah

:
( ) Sekolah Dasar (SD) ( ) SMP/SLTP

( ) SMA / SMU / SLTA ( ) Diploma
7.

( ) janda/ duda

( ) Sarjana

Pekerjaan
:
( ) Ibu Rumah Tangga ( ) Pelajar/ Mahasiswa ( ) Petani
( ) Honorer

( ) PNS

( )Wiraswasta

( ) lain-lain, sebutkan: .....................
8.

Status Kesehatan
:
Tinggi Badan
: ………….. cm
Berat Badan
: ………….. kg
9. Tekanan Darah
: ………… mmHg
10. Kebiasaan
Riwayat Merokok
: ( ) Tidak pernah
( ) Pernah
dan lain – lain : Sebutkan …………………………..
11.Riwayat pengobatan
Lama pengobatan

( ) Aktif

:
:

Obat yang sering dikonsumsi :
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KUESIONER
ASTHMA CONTROL TEST
Silahkan menjawab semua pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang
[√] pada kotak yang tersedia di samping jawaban
1. Selama 4 minggu terakhir, seberapa sering asma mengganggu anda untuk
melakukan pekerjaan sehari-hari (kantor, rumah, dll)?
Selalu
Sering
Kadang-kadang
Jarang
Tidak pernah
2. Selama 4 minggu terakhir, seberapa sering anda mengalami sesak nafas?
Lebih dari 1 kali sehari
1 kali sehari
3-6 kali seminggu
1-2 kali seminggu
Tidak pernah
3. Selama 4 minggu terakhir, seberapa sering asma (mengi, batuk-batuk, sesak nafas, nyeri dada,
rasa sesa atau nyeri tekan di dada) menyebabkan anda terbangun malam/lebih awal?
4 kali atau lebih seminggu
2-3 kali dalam seminggu
kali seminggu
1 sampai 2 kali
Tidak Pernah
4. Dalam 4 minggu terakhir, seberapa sering anda menggunakan obat semprot atau obat tablet/sirup
untuk melegakkan pernafasan?
3 kali atau lebih sehari
1-2 kali sehari
2-3 kali seminggu
1 kali seminggu atau kurang
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Tidak pernah
5. Bagaimana anda menilai sendiri tingkat kontrol asma dalam 4 minggu terakhir ?
Tidak terkontrol
Kurang terkontrol
Cukup terkontrol
Terkontrol dengan baik
Sangat terkontrol

Skor ACT
1. < 19

: Tidak Terkontrol

2. 20 – 24 : Agak Terkontrol
3. 25

: Terkontrol total
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LAMPIRAN 7
SURAT KOMISIS ETIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
DAN POLTEKHNIK PENELITIAN KESEHATAN
MAKASSAR

114

SKENARIO KUNJUNGAN RUMAH
PEMBERIAN INTERVENSI PURSED LIPS BREATHING
PASIEN ASMA BRONKHIAL
KUNJUNGAN
RUMAH

AKTIFITAS

PERTEMUAN 1

A. Pre test :
Arus Puncak Ekspirasi
Respirasi Rate
Saturasi Oksigen SpO2
B. Mengecek kembali lembar
panduan dan lembar ceklist
pelaksanaan Pursed Lips
Breathing yang telah diberikan
pada saat informent consent
kepada responden.
C. Demonstrasi
pemberian Pursed lips
breathing Kepada pasien dan
kelurga pasien
Demonstrasi antara lain :
1. Mengatur posisi pasien
duduk dikursi atau di
tempat tidur
2. Menginstruksikan
pasien
untuk
rileks
dengan
melemaskan otot otot leher
dan bahu.
3. Meletakkan satu tangan
pasien diabdomen ( tepat
dibawak Proc. Xipedeus)
dan tangan yang lain
ditengah
dada
untuk
merasakan gerakan dada
dan abdomen saat bernapas.
4. Menarik
napas
dalam
melalui hidung selama 1
sampai 2 detik ( sampai
dada terangkat dan posisi
mulut tetap tertutup.
5. Hembuskan napas melalui
bibir yang dirapatkan dan
sedikit
terbuka
sambil
mengkontraksikan otot otot
abdomen selama 4 detik

KET
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PERTEMUAN KE 2
Sampai ke
PERTEMUAN KE 14

6. Pursed Lips dapat dilakukan
4 sehari dan dilakukan
selama 10 menit.
D. Menganjurkan kepada pasien
Untuk dilanjutkan melakukan
Pursed lips breathing siang,
sore dan malam hari, serta
menganjurkan keluarga untuk
memantau aktifitas latihan
pursed lips breathing selama 4
kali sehari dengan lembar
ceklist pelaksanaan.
A.Monitoring
pelaksanaan
Pursed lips breathing dengan
melalui lembar ceklist.
Jika lembar ceklist tidak
Terisi full 4 kali sehari maka
Sampel masuk kategori
kriteria drop out.
B. Melakukan ulang PLB kepada
Pasien terkait pelaksanaan
Pursed lips breathing
Antara lain :
1. Mengatur posisi pasien
duduk dikursi atau di
tempat tidur.
2. Menginstruksikan
pasien
untuk
rileks
dengan
melemaskan otot otot leher
dan bahu.
3. Meletakkan satu tangan
pasien diabdomen ( tepat
dibawak Proc. Xipedeus)
dan tangan yang lain
ditengah
dada
untuk
merasakan gerakan dada
dan abdomen saat bernapas.
4. Menarik
napas
dalam
melalui hidung selama 1
sampai 2 detik ( sampai
dada terangkat dan posisi
mulut tetap tertutup.
5. Hembuskan napas melalui
bibir yang dirapatkan dan
sedikit
terbuka
sambil
mengkontraksikan otot otot
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abdomen selama 4 detik

6. Pursed Lips dapat dilakukan
4 sehari dan dilakukan
selama 10 menit.
C. Menganjurkan kepada pasien
untuk dilanjutkan melakukan
pursed lips breathing siang,
sore dan malam hari, serta
menganjurkan keluarga untuk
memantau aktifitas latihan
pursed lips breathing selama 4
kali sehari dengan lembar
ceklist pelaksanaan PLB

PERTEMUAN
15
5 minggu terakhir

A. Evaluasi
Post Intervensi
1. Pemeriksaan Arus Puncak
Ekspirasi (APE)
2. Pemeriksaan Respirarasi
Rate (RR)
3. Pemeriksaan Saturasi
Oksigen (Spo2).
B. Pengisian ulang Kuisioner
Asthma Control Test (ACT)
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No

Responden

Pr 1

Pr 2

Pr 3

1

Responden
1

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehar
2.Melakukan
PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

2

Responden
2

1. Pre test
2. Mengecek
kembali lembar
panduan dan
lembar ceklist
pelaksanaan
Pursed Lips
Breathing yang
telah diberikan
pada saat
informent consent
kepada responden.
3. Demonstrasi
PLB
4. Menganjurkan
kepada pasien
Untuk
dilanjutkan
melakukan
Pursed lips
breathing siang,
sore dan malam
hari, serta
menganjurkan
keluarga untuk
memantau
aktifitas latihan
pursed lips
breathing selama
4 kali sehari
dengan lembar
ceklist
pelaksanaan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehar
2.Melakukan
PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

3

Responden
3

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

Pr 4

Pr 5

Pr 6

Pr 7

Pr 8

Pr 9

Pr 10

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

. 1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehar
2.Melakukan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
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4

Responden
4

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB
Didampingi
Keluarga.

. 1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehar
2.Melakukan
PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga
1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehar
2.Demonstrasi
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
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5

Responden
5

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

. 1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2.Melakukan
PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

6

Responden
6

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

7

Responden
7

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
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8

Responden
8

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

. 1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehar
2.Melakukani
PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

9

Responden
9

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
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10

Responden
10

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

11

Responden
11

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2.Melakukan
PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2.Melakukan
PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2.Melakukan
PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
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12

Responden
12

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2.Melakukan
PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2.Melakukan
PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

13

Responden
13

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

Responden
14

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

14

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2.Melakukan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2.Melakukan
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PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB
Didampingi
Keluarga.

15

Responden
15

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami
Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada
Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

16

Responden
16

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
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No
1

2

Responden
Responden 1

Responden 2

Pr 11

Pr 12

Pr 13

Pr 14

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

Pr 15
Minggu ke 5 terakhir

A. Evaluasi
Post Intervensi
1. Pemeriksaan Arus
Puncak Ekspirasi
(APE)
2. Pemeriksaan
Respirasi
Rate (RR)
3. Pemeriksaan
Saturasi
Oksigen (Spo2).
B. Pengisian
Asthma Control
Test (ACT)
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Keluarga.

3

Responden 3

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2.Melakukan
PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

4

Responden 4

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

5

Responden 5

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehar
2.Melakukan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
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PLB pada
Pasien
3. lanjutkan
PLB
Didampingi
keluarga

PLB
Didampingi
Keluarga.

6

Responden 6

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

7

Responden 7

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

8

Responden 8

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
lupa
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2.Demonstrasi
3. lanjutkan

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB

PLB
Didampingi
Keluarga.

PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
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PLB
Didampingi
keluarga

Didampingi
Keluarga.

Didampingi
Keluarga.

Didampingi
Keluarga.

9

Responden 9

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

10

Responden 10

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

11

Responden 11

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
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Didampingi
Keluarga.

Didampingi
Keluarga.

Didampingi
Keluarga.

Didampingi
Keluarga.

12

Responden 12

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

13

Responden 13

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

14

Responden 14

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
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Keluarga.

Keluarga.

Keluarga.

Keluarga.

15

Responden 15

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

16

Responden 16

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
-Lembar
Ceklist
-Responden
Mengalami Sesak
2. Klien
Istrahatkan
Sejenak
3.Melakukan
PLB pada Pasien
4. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga..

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.

1.Monitoring
Hasil :
Responden
Tampak
aktif
Melakukan
PLB
Lembar
Ceklist terisi
4 kali sehari
2. lanjutkan
PLB
Didampingi
Keluarga.
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