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LITERATURE REVIEW PENERAPAN BATUK EFEKTIF DAN 

FISIOTERAPI DADA  PADA BERSIHAN JALAN NAPAS  

PASIEN TB PARU 
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JurusanKeperawatan, PoltekkesKemenkesKendari, Indonesia 

Email :bahrudinbakir242@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Pendahuluan: Tuberculosis paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

mycrobacterium tuberculosis. Basil ini adalah basil aereb yang tahan terhadap asam. 

Biasanya basil ini ditemukan paling banyak diparu atau diberbagai organ tubuh yang 

lain, penyakit ini dapat menyebar ke setiap bagian tubuh, termasuk meningen, ginjal, 

tulang dan nodus limfe dan lainnya. Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh penerapan 

latihan batuk efektif dan fisioterapi dada pada bersihan jalan napas pasien TB paru. 

Metode: Literature review dilakukan berdasarkan issue, metodologi, persamaan dan 

jurnal penelitian.  Dari keempat artikel yang didapatkan akan di analisis, masing-

masing memiliki metode penelitian yang beragam untuk artikel pertama mengunakan 

metode deskiftif, untuk artike kedua dan keempat menggunakan metode studi kasus, 

sedangkan artikel ketiga mengunakan metode pra experimental. Hasil: berdasarkan  

penilitian bahwa hasil yang didapatkan dari 4 artikel tentang penerapan batuk efektif 

dan fisioterapi dada dalam mengatasi bersihan jalan napas terdapat perbedaan yang 

signifikan setelah dilakukan batuk efektif dan fisioterapi dada secara rutin. 

Pembahasan: Penggunaan teknik batuk efektif dan fisioterapi dada 2-3 kali sehari 

yaitu pagi, sore dan malam hari.dengan teknik batuk efektif dan fisioterapi dada yang 

dilakukan secara rutin akan memberikan hasil yang signifikan sehingga pasien yang 

mendapatkan intervensi bantuk efektif dan fisioterapi dada akan merasa lebih relaks, 

sesak berkurang dan mampu mngeluarkan sputum dengan efektif. Simpulan: Hasil 

literatur review ini menunjukan bahwa teknik batuk efektif dan fisioterapi dada terbukti 

dapat membantu mengatasi masalah bersihan jalan napas tidak efektif pada pasien TB 

Paru. 

Kata Kunci: batuk efektif, fisioterapi dada, bersihan jalan napas tidak     efektif, 

TB Paru  
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LITERATURE REVIEW THE APPLICATION OF RFFECTIVE COUGH 

AND CHEST PHYSIOTHERAPY TRAINING ON  

CLEAN ROADS LUNG TB PATIENTS 

 
BahrudinBakir 

Department of Nursing, PoltekkesKemenkesKendari, Indonesia 

Email :bahrudinbakir242@gmail.com 

 

ABSTRACT 

Introduction: Pulmonary tuberculosis is a disease caused by mycrobacterium 

tuberculosis. This basil is an aerebasil that is resistant to acids. Usually this bacillus is 

found most widely or in various other organs of the body, this disease can spread to 

every part of the body, including meninges, kidneys, bones and lymph nodes and 

others. Objective: To determine the effect of applying effective cough exercises and 

chest physiotherapy on the airway clearance of pulmonary TB patients. Methods: 

Literature review is based on issues, methodology, equations and research journals. F 

rom the four articles obtained, they will be analyzed, each having various research 

methods for the first article using descriptive methods, for the second and fourth articles 

using the case study method, while the article when using the pre-experimental method. 

Results: based on the research that the results obtained from 4 articles on the application 

of effective cough and chest physiotherapy in dealing with airway clearance there were 

significant differences after effective coughing and routine chest physiotherapy. 

Discussion: The use of effective cough techniques and chest physiotherapy 2-3 times 

a day ie morning, evening and night. With effective coughing techniques and chest 

physiotherapy carried out routinely will provide significant results so that patients who 

get effective coughing interventions and chest physiotherapy will feel more relaxed, 

tightness is reduced and is able to eject sputum effectively. Conclusion: The results of 

this review literature show that effective cough techniques and chest physiotherapy are 

proven to help overcome the problem of ineffective airway clearance in pulmonary TB 

patients. 

 

Keywords : effective cough, chest physiotherapy, ineffective airway     clearance, 

pulmonary TB 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tuberculosis paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

mycrobacterium tuberculosis. Basil ini adalah basil aereb yang tahan 

terhadap asam. Biasanya basil ini ditemukan paling banyak diparu atau 

diberbagai organ tubuh yang lain, penyakit ini dapat menyebar ke setiap 

bagian tubuh, termasuk meningen, ginjal, tulang dan nodus limfe dan 

lainnya (Riznawati, 2018). Penyakit tuberkulosis adalah penyakit yang 

menular dan sangat berbahaya, penyakit ini masuk dalam salah satu 

masalah kesehatan yang paling besar di seluruh dunia (Rofi et al., 2019). 

Menurut WHO,Secara global kasus baru tuberkulosis sebesar 6,4 

juta, setara dengan 64% dari insiden tuberkulosis (10,0 juta). Tuberkulosis 

tetap menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di dunia dan kematian 

tuberkulosis secara global diperkirakan 1,3 juta pasien (WHO, Global 

Tuberculosis Report, 2018). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban 

tuberkulosis yang terbesar diantara 8 negara yaitu India (27%), China (9%), 

Indonesia (8%), Philippina (6%), Pakistan (5%), Nigeria (4%), Bangladesh 

(4%) dan Afrika Selatan (3%) (Global Tuberculosis Report, 2018; hal. 1). 

Masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu meningkatnya 

kasus TB-MDR, TB-HIV, TB dengan DM, TB pada anak dan masyarakat 
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rentan lainnya. Hal ini mendorong pengendalian tuberkulosis nasional 

terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi 

program (Profil Kesehatan Indonesia 2018, 2018). 

Pada tahun 2017 di Sulawesi Tenggara ditemukan 2.587 kasus baru 

BTA positif (BTA+), menurun dibandingkan tahun 2016 dengan 3.105 

kasus. Tidak seperti trend yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, 

penemuan kasus baru tertinggi yang dilaporkan pada tahun 2017 berasal 

dari 4 kabupaten yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kolaka, Baubau, 

dan Bombana. Jumlah kasus baru di empat kabupaten tersebut mencapai 

˃50% dari keseluruhan kasus baru BTA+ di Sulawesi Tenggara. 

Berdasarkan jenis kelamin, seperti tahun sebelumnya, rata-rata kasus baru 

BTA+ padalaki-laki lebih tinggi daripada perempuan dengan 59% 

berbanding 41%. Proporsi tersebut terjadi di hampir semua kabupaten 

(PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGGARA Tahun 2017). 

Ketidakefektifan bersihan jalan nafas merupakan  ketidakmampuan 

dalam  membersihkan sekresi atau penyumbatan yang terjadi pada saluran 

nafas untuk mempertahankan bersihan jalan nafas (Tahir et al., 2019). 

Ketidakefektifan bersihan jalan nafas mempunyai batasan karakteristik  

yaitu  tidak ada batuk, perubahan frekuensi napas, suara nafas tambahan, 

perubahan irama napas, sianosis, kesulitan berbicara atau mengeluarkan 

suara, sputum dalam jumlah berlebihan, mata terbuka lebar, gelisah, 

othopneu, batuk yang tidak efektif, dispneu,dan penurunan bunyi nafas. 

Untuk memudahkan dalam mobilisasi sekret dari jalan napas, maka perlu 
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diberikan intervensi keperawatan untuk masalah tersebut. (Handayani, 

2018). Ada tiga kelompok faktor yang berhubungan dengan masalah 

tersebut, yaitu faktor fisiologis (mencakup asma, disfungsi neuromuskular, 

infeksi, dan jalan nafas alergik, faktor lingkungan (mencakup perokok, 

perokok pasif, dan terpajan asap), dan faktor  obstruksi jalan nafas 

(mencakup adanya jalan nafas buatan, benda asing dalam jalan nafas, 

eksudat dalam alveoli, hiperplasia pada dinding bronkus, mukus 

berlebihan, penyakit paru obstruksi kronis, sekresi yang tertahan, dan 

spasme jalan nafas) (Riznawati, 2018).  

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas penulis tertarik 

melakukan pengkajian yang mendalam untuk mengetahui pengaruh teknik 

batuk efektif dan fisioterapi dada terhadap bersihan jalan napas tidak 

efektif. Penelitian tersebut diambil untuk dianalisis melalui literatur 

review.  

 

 

 

 

 

B. Tujuan  

1. Tujuan umum 
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Untuk mengetahui pengaruh penerapan batuk efektif dan fisioterapi 

dada pada bersihan jalan napas pasien TB paru 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah latihan batuk 

efektif dan fisioterapi dada 

  



 

5 
 

BAB II 

METODE PENELITIAN 

Design penelitian yang masuk dalam literatur review ini menggunakan 

study Literature. jenis metode penelitian ini merupakan metode terbaik 

dalam menjawab pertanyaan klinis di lapangan. Tipe studi yang direview 

adalah semua jenis penelitian yang menggunakan teknik latihan batuk efektif 

dan fisioterapi dada untuk mengatasi masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif. Pencarian jurnal melalui Google scoller, batasan mengambil jurnal 

dan lainnya. Intervensi yang masuk dalam kriteria inklusi adalah intervensi 

latihan batuk efektif dan fisioterapi dada dengan tipe outcomes berbatas pada 

penerapan teknik batuk efektif dan fisioterapi dada terhadap masalah 

bersihan jalan napas tidak efektif.  

Literatur review ini disusun melalui penelusuran artikel penelitian 

yang sudah terpublikasi. Populasi sampelnya adalah seluruh sampel dengan 

masalah TB Paru yang mendapat perlakuan terapi batuk efektif dan 

fisioterapi dada. Penelusuran dilakukan menggunakan Google scholar. 

Penulis membuka website www.googlescholar.com. Pencarian dilakukan 

dengan memasukkan semua kata yang ada di dalam judul literature review 

Didapatkan 195 temuan kemudian di spesifikan lagi dalam 5 tahun terakhir 

didapatkan 162 hasil dan dispesifikan lagi menjadi 3 tahun terakhir 

didapatkan 126 hasil, kemudian dispesifikan lagi menjadi 2 tahun terakhir 

didapatkan 113 hasil. Setelah di spesifikan ke 2 tahun terakhir kemudian 

http://www.googlescholar.com/
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hasil yang di dapatkan di analisa mana saja artikel yang memenuhi kriteria 

inklusi dan dapat dijadikan sebagai artikel yang akan digunakan dengan 

mengacu pada artikel yang terkait dengan intervensi batuk efektif dan 

fisioterapi dada terhadap bersihan jalan nafas tidak efektif pada pasen TB 

paru. 

Artikel yang ditemukan dibaca dengan cermat untuk melihat apakah 

artikel memenuhi kriteria inklusi penulis untuk dijadikan sebagai literatur 

dalam penulisan literatur review. Artikel yang masuk dalam kriteria inklusi 

dianalisis, diekstraksi, dan disintesis kemudian ditentukan evidancenya. Dari 

hasil ekstraksi dan analisis diharapkan akan ditemukan sebuah kesimpulan 

yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan intervensi keperawatan di 

rumah sakit ataupun tatanan komunitas. 

Berikut beberapa intisari yang diambil dari penelitian: judul penelitian, 

nama peneliti, tahun publikasi, metode, jumlah sampel, hasil dan kesimpulan 

penelitian. Intisari yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam sebuah 

tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca. Setelah dilakukan seleks 

berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi didapatkan 4 artikel, 4 artikel 

tersebut kemudian dianalisis. Di bawah ini merupakan 4 daftar artikel yang 

di ekstraksi dalam bentuk tabel. 
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Penelusuran menggunakan Google scholar 

Dilakukan pencarian dengan memasukan  

semua kata yang ada di dalam judul 

 literature review     

 

Dispesifikan dalam 5 tahun terakhir 

(2015-2020) 

 

 

Dispesifikan dalam 3 tahun terakhir 

(2017-2020) 

 

 

Dispesifikan dalam 2 tahun terakhir 

(2018-2020) 

 

 

Hasil dengan kriteria inklusi 

 

Hasil artikel Literatur untuk dianalisis 

 

Gambar 1. Artikel berdasarkan kriteria 

inklusi dan eksklusi 

 

195 hasil 

162 hasil 

126 hasil 

113 hasil 

5  hasil 

4 hasil 
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Tabel 2. Sinstesis/Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

 

PENULIS 

DAN 

TAHUN 

TUJUAN 

PENELITIAN 
DESAIN 

PENELITIAN 
JUMLAH 

RESPONDEN

/ SAMPEL 

TEMPAT 

PENELITIAN 
HASIL KESIMPULAN 

Rusna 

Tahir, 

Dhea Sry 

Ayu 

Imalia S , 

Siti 

Muhsinah 

Tahun 

2019.(Ta

hir et al., 

2019) 

Tujuan 

pelaksanaan 

studi kasus ini 

adalah untuk 

mengetahui 

gambaran 

penerapan 

fisioterapi 

dada dan 

batuk efektif 

sebagai 

penatalaksana

an 

ketidakefektif

an bersihan 

jalan nafas 

pada pasien 

TB paru di 

RSUD Kota 

Kendari. 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

deskiftif 

dengan 

pendekatan 

observasional 

melalui studi 

kasus untuk 

memperoleh 

gambaran 

penerapan 

fisioterapi 

dada dan 

batuk efektif 

pada pasien 

TB paru 

 

 

 

 

 

Sampel dalam 

studi kasus ini 

berfokus pada 

satu orang 

pasien yang 

menjalani 

perawatan di 

RSUD Kota 

Kendari. 

Studi kasus 

berlokasi  di 

Ruang 

Lavender 

RSUD Kota 

Kendari 

Penerapan fisioterapi dada dan 

batuk efektif dilaksanakan 

selama 3 hari, dengan 

frekuensi latihan 2x dalam 

sehari pada pagi (P) dan sore 

(S) hari. Setelah dilakukan 

tindakan fisioterapi dada dan 

batuk efektif terjadi penurunan 

RR dari 27x/menit menjadi 

26x/menit pada hari kedua  sesi 

pagi dan dari 26x/menit 

menjadi 25x/menit pada sesi 

sore. Terjadi penurunan dari 

25x/menit menjadi 24x/menit 

(RR normal) pada hari ketiga 

pada sesi pagi dan sore hari 

Kesimpulan dari studi 

kasus ini adalah fisioterapi 

dada dan batuk efektif 

dapat digunakan sebagai 

penatalaksanaan 

ketidakefektifan bersihan 

jalan nafas pada pasien TB 

paru dengan kriteria hasil 

kepatenan jalan napas 

yang ditandai dengan 

frekuensi napas normal, 

irama napas teratur, tidak 

ada suara napas tambahan, 

pasien mampu 

mengeluarkan sputum. 
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Egeria 

Dorina 

Sitorus, 

Rosita 

Magdalen

a Lubis, 

Eni 

Kristiani 

Tahun 

2018. 

(Sitorus 

et al., 

2018) 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

memperoleh 

gambaran 

terhadap 

penerapan 

prosedur 

batuk efektif 

dan fisioterapi 

dada untuk 

meningkatkan 

pengeluaran 

sekret pada 

klien dengan 

TB paru 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

studi kasus, 

dengan 

wawancara 

terstruktur, 

studi 

dokumen, dan 

observasi 

menggunakan 

instrumen 

yang sudah 

ditetapkan. 

Partisipan 

dalam 

penelitian 

adalah dua 

orang pasien 

TB Paru yang 

mengalami 

ketidakefektif

an bersihan 

jalan nafas 

RSUD KOJA 

Jakarta Utara 

Hasil studi kasus 

menunjukkan adanya 

peningkatan pengeluaran 

sekret pada klien dengan tb 

paru yang mendapat terapi 

batuk efektif dan fisioterapi 

dada, sehingga klien mampu 

mempertahankan jalan napas 

yang efektif. 

Melakukan fisioterapi 

dada dan mengajarkan 

batuk efektif dapat 

memperbaiki kondisi 

umum klien. Evaluasi 

keberhasilan penerapan 

fisioterapi dada dan batuk 

efektif pada kedua klien 

menunjukan Bahwa Tn. S 

dan Tn. M sama- sama 

cepat membaik hal 

tersebut disebebkan 

karena Tn. S dan Tn. M 

sama-sama mematuhi 

program fisioterapi dada 

dan batuk efektif. 

Panenta 

Margaret

ha Tamba 

Tahun 

2019. 

(Tamba et 

al., 2019) 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

pengaruh 

batuk efektif 

dengan 

fisioterapi 

dada terhadap 

pengeluaran 

sputum pada 

Jenis 

penelitian ini 

menggunakan 

pra 

experimental 

design dengan 

pendekatan 

one group pre-

post tes 

Penelitian ini 

menggunakan 

25 responden 

Penelitian ini 

bertempat di 

RSUP 

H.Adam 

Malik Medan 

Hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti pada pasien 

TB Paru di RSUP H. Adam 

Malik Medan Tahun 2019 

didapatkan hasil pre test 

sebanyak 20 orang responden 

yang tidak mengeluarkan 

sputum dan 5 orang responden 

yang mengeluarkan sputum. 

Hasil post test menunjukkan 

sebanyak 18 orang responden   

Setelah pemberian Batuk 

Efektif dengan Fisioterapi 

dadapada pasien TB 

diperoleh bahwa 

mayoritas responden yang 

mengalami Pengeluaran 

sputum meningkat 

sebanyak 18 responden 

dan sebanyak 7 responden 

yang mengalami tidak 

mengeluarkan sputum 
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Pasien TB 

paru 

yang mengeluarkan sputum 

dan 7 orang yang tidak 

mengeluarkan sputum. 

Berdasarkan hasil uji 

McNemar, yang dilakukan 

pada pasien TB diperoleh nilai 

p = 0,001 dimana p= <0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa ada pengaruh batuk 

efektif dengan fisioterapi dada 

terhadap pengeluaran sputum 

pada pasien TB di RSUP H. 

Adam Malik Medan Tahun 

2019 

setelah Dilakukan batuk 

Eektif dengan Fisioterapi 

Dada. Ada pengaruh 

Batuk Efektif dengan 

Fisioterapi dada terhadap 

pengeluaran sputum yang 

menunjukan bahwa nilai 

p<0,05 dimana yang 

berarti bahwa pemberian 

Efektif dengan Fisioterapi 

dada terhadap pengeluaran 

sputum berpengaruh 

terhadap pengeluaran 

sputum pada pasien TB di 

RSUP H.Adam Malik 

Medan Tahun 2019. 

Siti 

Fatimah, 

Syamsudi

n  

Tahun 

2019. 

(Sitti 

Fatimah, 

2019) 

Menggambark

an penerapan 

pemberian 

teknik batuk 

efektif pada 

kasus bersihan 

jalan napas 

pada Tn. M 

dengan 

tuberkulosis. 

Karya ilmiah 

ini 

mengunakan 

metode studi 

kasus. Metode 

pengumpulan 

data dilakukan 

dengan 

metode 

wawancara 

trestuktur dan 

Subjek studi 

kasus ini 

diterapkan 

pada pasien 

Tn. M dengan 

tuberkulosis 

yang berusia 

59 tahun 

RS TK II 

04.05.01  dr. 

Soedjono 

Magelang. 

Implementasi keperawatan 

pada hari pertama yang 

dilakukan yaitu 

mengauskultasi suara napas, 

memposisikan pasien untuk 

memaksimalkan ventilasi, 

mengajarkan teknik batuk 

efektif dan fisioterapi dada, 

mengauskultasi suara napas 

setelah dilakukan tindakan 

batuk efektif, dan memonitor 

Berdasarkan hasil yang 

didapatkan selama tiga hari 

evaluasi akhir dari Tn. M yaitu 

Tn. M dan keluarga sudah 

dapat melakukan teknik batuk 

efektif, tindakan batuk efektif 

dilakukan dua kali sehari 

dengan bantuan keluarga 

ataupun mandiri, dan 

auskultasi didapatkan hasil 

suara ronkhi masih terdengar 
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rollplay pada 

pasien atau 

keluarga, 

observasi 

dengan 

memantau 

keadaan 

pasien, 

pemeriksaan 

fisik, 

diagnostik, 

pemeriksaan 

penunjang dan 

pengukuran 

yang dapat 

dikenakan 

pada subjek 

studi kasus. 

kemampuan batuk efektif 

pasien. Tindakan batuk efektif 

dilakukan dua kali sehari 

dengan bantuan keluarga 

ataupun mandiri, dan 

auskultasi didapatkan hasil 

suara ronkhi masih terdengar 

tetapi hanya di sebelah kanan 

saja dan sudah berkurang dari 

hari sebelum dilakukan 

tindakan batuk efektif pada 

Tn. M. 

tetapi hanya di sebelah kanan 

saja dan sudah berkurang dari 

hari sebelum dilakukan 

tindakan batuk efektif pada 

Tn. M. Jadi, terbukti bahwa 

tindakan batuk efektif yang 

dilakukan selama tiga hari 

mampu membantu Tn. M 

dalam mengeluarkan sekret 
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BAB III 

HASIL  

Berdasarkan hasil penelusuran literatur review di tentukan 4 artikel 

yang akan di analisis. Dari keempat artikel yang didapatkan akan di 

analisis, masing-masing memiliki metode penelitian yang beragam untuk 

artikel pertama mengunakan metode deskiftif, untuk artike kedua dan 

keempat menggunakan metode studi kasus, sedangkan artikel ketika 

mengunakan metode pra experimental. Begitu pula tempat dilakukan 

penelitian juga berbeda. Untuk artikel pertama dilaku kan penelitian di 

Ruang Lavender RSUD Kota Kendari, artikel kedua dilakukan di RSUD 

KOJA Jakarta Utara, artikel ketiga dilakukan di RSUP H.Adam Malik 

Medan, dan artikel keempat dilakukan di RS TK II 04.05.01  dr. Soedjono 

Magelang. 

Artikel pertama menunjukan bahwa berdasarkan hasil analisis data 

setelah dilakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif terjadi 

penurunan RR dari 27x/menit menjadi 26x/menit pada hari kedua  sesi pagi 

dan dari 26x/menit menjadi 25x/menit pada sesi sore. Terjadi penurunan 

dari 25x/menit menjadi 24x/menit (RR normal) pada hari ketiga pada sesi 

pagi dan sore hari. Setelah dilakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk 

efektif suara napas tambahan (ronchi) tidak terdengar lagi pada hari kedua 

sesi sore sampai pada hari ketiga baik pada sesi pagi maupun sore. Setelah 

dilakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif terjadi perubahan 
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irama napas dari tidak teratur menjadi teratur pada hari kedua sesi sore. 

Selanjutnya pada hari ketiga irama napas normal baik pada sesi pagi 

maupun sore. Setelah dilakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif 

pasien mampu (M) mengeluarkan sputum pada hari pertama sesi pagi 

sampai hari ketiga. Setelah dilakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk 

efektif terjadi perubahan kepatenan jalan napas pada hari kedua sesi sore 

hari yang ditandai dengan RR normal (24x/menit), irama napas teratur, 

tidak ada ronchi, serta pasien mampu mengeluarkan sputum. Kepatenan 

jalan napad dapat dipertahankan sampai hari ketiga. 

Artikel kedua menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran sekret 

pada klien dengan tb paru yang mendapat terapi batuk efektif dan 

fisioterapi dada, sehingga klien mampu mempertahankan jalan napas yang 

efektif. Pada kasus 1 hari pertama klien mengatakan sesak berkurang, klien 

mengatakan secret sudah bisa untuk dikeluarkan ketika batuk dan nyeri saat 

batuk masih ada. klien tampak lebih rileks, suara napas ronchi, tekanan 

darah 110/75 mmHg, nadi 95x/menit, RR 23x/menit, suhu 37,4 0C. Pada 

hari kedua klien mengatakan sudah tidak sesak lagi tetapi masih batuk, 

klien mengatakan secret sudah mudah untuk dikeluarkan ketika batuk dan 

nyeri saat batuk sudah tidak ada. Klien tampak lebih rileks, suara napas 

normal/vesikuler, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 89x/menit, RR 

20x/menit, suhu 37oC. Pada kasus 2 hari pertama klien mengatakan sesak 

berkurang, klien mengatakan sudah bisa mengeluarkan dahak. Klien 

tampak lebih rileks, suara napas ronchi, tekanan darah 100/69 mmHg, nadi 
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93 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu 37,7oC. Pada hari kedua klien 

mengatakan sesak sudah tidak ada lagi, klien mengatakan sudah bisa 

mengeluarkan dahak. Klien tampak lebih rileks suara napas 

normal/vesikuler, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 97 x/menit, 

pernapasan 18 x/menit, suhu 37,2oC. 

Arikel ketiga menunjukan bahwa hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti pada pasien TB Paru di RSUP H. Adam Malik Medan 

Tahun 2019 mayoritas responden yang memiliki penumpukan sputum 

umur 25-40 tahun 11 orang (44.0%) dan umur 40- 65 tahun sebanyak 11 

orang(44.0%). Mayoritas responden berjenis kelamin laki- laki sebanyak 

21 orang (84.0%), mayoritas responden beragama Kristen Protestan 

sebanyak9orang (36.0%), mayoritas responden bersuku Batak Karo 

sebanyak 11 orang(44.0%), mayoritas responden bekerja sebagai 

Wiraswasta sebanyak 12 orang (48.0%), mayoritas pendidikan terakhir 

responden jenjang SMA sebanyak 19 orang (76.0%). Pengukuran 

dilakukan dengan cara menggunakan gelas ukur pada saat pertemuan 

pertama dengan responden dan kemudian dilakukan Batuk Efektif dengan 

Fisioterapi Dada. Untuk mengetahui perubahan pengeluaran sputum 

sebelum dan sesudah Batuk Efektif dengan Fisioterapi Dada digunakan 

gelas ukur pada responden. Setelah semua data sudah terkumpul dari 

seluruh responden, dilakukan analisis menggunakan alat bantu program 

statistik computer, maka peneliti menggunakan uji McNemar. Berdasarkan 
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Hasil uji McNemar. Diperoleh angka Significant menunjukkan angaka 

0.001. karena nilai p<0.05, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa 

pengetahuan antara sebelum dan sesudah penyuluhan berbeda secara 

bermakna p = 0,000 dimana p< 0.05. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti pada pasien TB Paru di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2019 

didapatkan hasil pre test sebanyak 20 orang responden yang tidak 

mengeluarkan sputum dan 5 orang responden yang mengeluarkan sputum. 

Hasil post test menunjukkan sebanyak 18 orang responden yang 

mengeluarkan sputum dan 7 orang yang tidak mengeluarkan sputum. 

Artikel keempat menunjukan Pengkajian dilakukan pada tanggal 7 

Juni 2018 pukul 09.15 WIB, dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara. Diperoleh data observasi pemeriksaan paru dengan inspeksi: 

napas spontan, gerakan dinding dada simetris, perkusi: suara redup, 

palpasi: taktil fremitus teraba sama, auskultasi: terdengar suara ronkhi di 

kedua paru, karena adanya peningkatan produksi sekret pada saluran 

pernapasan, kesadaran composmentis, tampak lemas, sesak nafas, tekanan 

darah 120/80 mmHg, nadi 89 x/menit, suhu 36,7 0C, respirasi 26 x/menit, 

BB 58 kg, TB 160 cm. Sedangkan hasil wawancara dengan Tn. M 

diperoleh data Tn. M mengatakan batuk berdahak susah keluar selama 

kurang lebih 6 bulan, badan terasa lemas, sesak nafas, dada terasa nyeri, 

mual, nafsu makan menurun, berat badan turun, dan berkeringat dingin saat 

malam hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan rontgen thorax pada tanggal 06 
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Juni 2018, didapatkan hasil infiltrat di kedua lapangan pulmo suspect TB 

Paru. Terapi yang diberikan pada pasien yaitu infus ringer laktat (RL) 20 

tpm, nebul ventolin dan pulmicort (1:1) 3x1 hari dan pasien juga mendapat 

obat khusus untuk penyakit yang dideritanya, yaitu obat merah yang 

berisikan lima komponen, terdiri dari: Rifampisin, Isoniazid/INH, 

Pirazinamid, Streptomisin, dan Etambutol yang disingkat menjadi 

(RHZSE). Implementasi keperawatan pada hari pertama yang dilakukan 

yaitu mengauskultasi suara napas, memposisikan pasien untuk 

memaksimalkan ventilasi, mengajarkan teknik batuk efektif dan fisioterapi 

dada, mengauskultasi suara napas setelah dilakukan tindakan batuk efektif, 

dan memonitor kemampuan batuk efektif pasien. Sebelum dilakukan 

implementasi penulis melakukan apersepsi pada Tn. M dan keluarga 

berkaitan dengan penyakit yang diderita Tn. M. Keluarga dan Tn. M 

mengatakan belum mengetahui cara yang tepat agar sekret dalam saluran 

pernapasan dapat dikeluarkan dengan mudah. Kemudian peneliti membuat 

kontrak dengan Tn. M dan keluarga untuk mengajarkan teknik batuk efektif 

dan fisioterapi dada. Alasan pemberian teknik batuk efektif yaitu 

ketidakefektifan bersihan jalan napas pada Tn. M dapat teratasi dan dengan 

hal tersebut pernapasan pasien dapat berfungsi secara maksimal. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan melakukan batuk yang benar yaitu batuk 

efektif dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat 

mengeluarkan dahak secara maksimal. Maka pemberian tindakan batuk 

efektif dapat mengatasi bersihan jalan napas pada Tn. M. Hal ini sesuai 
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dengan tujuan utama dilakukannya batuk efektif yaitu mempertahankan 

patensi jalan napas agar dapat berfungsi dengan baik. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi 

jumlah artikel yang didapat. Penentuan artikel yang diambil awalnya 

dengan cara memasukkan semua kata yang ada di dalam judul literature 

revieuw kemudian dilakukan pencarian menggunakan google scholar. 

Setelah dilihat bahwa jumlah artikel yang didapatkan terbatas kriteria 

pengambilan artikel selanjutnya dispesifikan dalam 5 tahun terakhir, hasil 

yang didapatkan masih terlalu luas untuk menentukan artikel yang bisa 

digunakan. Karena dirasa hasil yang didapatkan masih terlalu banyak untuk 

bisa ditentukan, kemudian dispesifikan  dalam 3 tahun terakhir karena hasil 

masih terlalu banyak maka di spesifikan lagi menjadi 2 tahun terakhir. 

Hasil artikel yang didapatkan dari pencarian dengan memasukkan kata 

kunci dan dispesifikan dalam 2 tahun terakhir diambil dan dianalisa mana 

saja yang memenuhi kriteria inklusi dan dapat dijadikan sebagai artikel 

yang akan digunakan. Setelah menurunkan kriteria berupa metode 

penelitian, akhirnya artikel yang didapatkan 4 artikel. Hasil yang sejalan 

ditunjukan pada hasil penelitian diartikel, hasil penelitian secara umum 

menyebutkan bahwa latihan batuk efektif dan fisioterapi dada terbukti 

signifikan mampu membantu mengatasi masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif. 
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Penggunaan teknik batuk efektif dan fisioterapi dada 2-3 kali sehari 

yaitu pagi, sore dan malam hari.dengan teknik batuk efektif dan fisioterapi 

dada yang dilakukan secara rutin akan memberikan hasil yang signifikan 

sehingga pasien yang mendapatkan intervensi bantuk efektif dan fisioterapi 

dada akan merasa lebih relaks, sesak berkurang dan mampu mngeluarkan 

sputum dengan efektif. 

Hasil yang didapatkan dari 4 artikel tentang penerapan batuk efektif 

dan fisioterapi dada dalam mengatasi bersihan jalan napas terdapat 

perbedaan yang signifikan setelah dilakukan batuk efektif dan fisioterapi 

dada secara rutin. Tingkat keberhasilan dari hasil latihan batuk efektif dan 

fisioterapi dada yang dilakukan dari keempat artikel yang direview tidak 

terdapat perbedaan dengan teori dimana kepatenan jalan napas yang terdiri 

dari empat kriteria hasil yaitu frekuensi napas, irama napas, suara napas 

tambahan, dan kemampuan mengeluarkan sekret. 

Batuk efektif adalah teknik latihan mengeluarkan sekret yang 

terakumulasi dan menggangu  pada saluran nafas dengan cara di 

batukkan(Handayani, 2018). Batuk efektif bertujuan untuk membebaskan 

jalan nafas dari akumulasi sekret, mengeluarkan sputum untuk 

pemeriksaan diagnostik laboratorium dan mengurangi sesak nafas akibat 

akumulasi secret. (Mardiyono,S, 2016).  

Fisioterapi dada adalah  tindakan drainase postural, yaitu 

pengaturan posisi serta perkusi dan vibrasi dada yang merupakan cara 

untuk memperbesar upaya klien dan memperbaiki fungsi dari paru 
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(Bruno, 2019). Menurut Potter dan Perry (2010) tujuan terapi fisioterapi 

pada penyakit sistem pernafasan adalah untuk mengeluarkan sekret 

yang tertampung, mengembalikan memelihara dan memperkuat fungsi 

otot-otot pernafasan, mencegah akumulasi secret agar tidak terjadi 

atelectasis, memperbaiki pergerakan dan aliran sekret , meningkatkan 

efisiensi pernapasan dan ekspansi paru, mencegah dan mengatasi 

hipoksia , mengeluarkan sekret dari saluran pernapasan dan agar klien 

dapat bernapas dengan bebas dan tubuh mendapatkan oksigen yang 

cukup(Arisandi, 2019). Fisioterapi dada dan batuk efektif dinilai efektif 

karena bisa dilakukan oleh keluarga, mudah dan bisa dilakukan kapan 

saja (Tahir et al., 2019).  

Subjek studi kasus dalam hal ini adalah pasien TB paru 

mengalami masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan napas. 

Berdasarkan Nursing Intervention Clasification (NIC), salah satu 

intervensi mandiri yang dapat dilakukan perawat untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah fisioterapi dada dan mengajarkan teknik batuk 

efektif. Sedangkan keberhasilan intervensi ini dinilai berdasarkan 

kepatenan jalan napas yang terdiri dari empat kriteria hasil yaitu 

frekuensi napas, irama napas, suara napas tambahan, dan kemampuan 

mengeluarkan sputum (Tahir et al., 2019). Penumpukan sputum terjadi 

karena adanya iritasi pada bronkus yang mana mungkin saja batuk baru 

ada setelah penyakit berkembang dalam jaringan paru yakni setelah 

berminggu minggu atau berbulan bulan peradangan bermula dan 
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merupakan gangguan yang paling sering dikeluhkan. Pasien biasanya 

tidak bisa mengeluarkan sputum secara maksimal, sebagian besar yang 

dikeluarkan adalah ludah hal ini dikarenakan pasien belum tahu 

bagaimana cara batuk efektif mereka hanya melakukan batuk dengan 

cara biasa sehingga tidak bisa secara maksimal dalam mengeluarkan 

sputum(Tamba et al., 2019). Cara melakukan batuk efektif posisi badan 

agak condong kedepan, kemudian hirup napas dalam 2 kali secara 

perlahan-lahan melalui hidung dan hembuskan melalui mulut hirup 

napas dalam ketiga kalinya ditahan 3 detik kemudian batukkan dengan 

kuat 2 atau 3 kali secara berturut turut tanpa menghirup napas kembali 

selama melakukan batuk kemudian napas ringan. Melakukan batuk 

yang benar bukan saja dapat mengeluarkan sputum secara maksimal 

tetapi juga dapat menghemat energi. Batuk efektif memberikan 

kontribusi yang positif terhadap pengeluaran volume sputum(Alie & 

Rodiyah, 2015). Sebelum dilakukan batuk efektif, terlebih dahulu 

dilakukan tindakan fisioterapi dada, karena fisioterapi dada merupakan 

suatu rangkaian tindakan keperawatan yang terdiri atas perkusi dan 

vibrasi, postural drainase, latihan pernapasan/napas dalam, dan batuk 

yang efektif (Sitti Fatimah, 2019). Fisioterapi dada merupakan tindakan 

mandiri perawat yang bisa dilakukan dengan mudah dan murah yang 

dapat dilakukan di rumah sakit maupun puskesmas. Kedua tindakan 

tersebut tidak memiliki efek samping, batuk efektif dan fisioterapi dada 

baik dilakukan pagi hari setelah bangun tidur, atau dilakukan sebelum 



 

22 
 

makan siang apabila sputum masih sangat banyak, sehingga dapat 

keluar maksimal (Tamba et al., 2019). Batuk efektif dan fisioterapi dada 

dapat membantu pasien dalam mengeluarkan sputum, hal ini telah 

dibuktikan dengan  banyak penelitian(Tahir et al., 2019). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil literatur review ini menunjukan bahwa teknik batuk efektif 

dan fisioterapi dada terbukti dapat membantu mengatasi masalah 

bersihan jalan napas tidak efektif pada pasien TB Paru. Alat yang 

digunakan dalam teknik batuk efektif dan fisioterapi dada sangat mudah. 

Teknik batuk efektif dan fisioterapi dada tidak menimbulkan efek yang 

buruk terhadap pasien. fisioterapi dada dan batuk efektif dapat digunakan 

sebagai penatalaksanaan ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada 

pasien TB paru dengan kriteria hasil kepatenan jalan napas yang ditandai 

dengan frekuensi napas normal, irama napas teratur, tidak ada suara napas 

tambahan, pasien mampu mengeluarkan sputum. 

B. Saran 

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan segala keterbatasan 

yang dimiliki oleh peneliti maka peneliti mengajukan beberapa saran 

yaitu pada pasien tb paru perlu meningkatkan pengetahuannya dengan 

cara mencari informasi tentang penyakit tersebut melalui media 

elektronik, buku, internet,dan mengikuti penyuluhan kesehatan 

khususnya informasi yang menyangkut tentang tb paru serta harus 

menjaga pola hidup sehat dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi, tidak 

merokok dan rutin berolahraga.  
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Dengan sedikitnya hasil penelitian dengan menggunakan metode 

yang terbaik dilakukan pada manusia, penelitian selanjutnya dengan 

kualitas lebih baik akan sangat membantu proses perkembangan terapi 

komplementer khususnya teknik batuk efektif dan fisioterapi dada untuk 

di praktikkan di indonesia. 

 Jika sudah ditemukan evidence yang terbaru dengan kualitas 

penelitian yang baik maka literatur review ini dapat di upgrade sebagai 

pedoman dalam memberikan terapi komplementer berupa teknik batuk 

efektif dan fisioterapi dada untuk mengatasi bersihan jalan napas tidak 

efektif. 
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