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ABSTRAK 

Latar Belakang : Bronkopneumonia adalah peradangan pada parenkim 

paru yang di sebabkan oleh bakteri, virus, jamur ataupun benda asing yang di 

tandai dengan gejala panas yang tinggi, gelisa, dispnea, napas cepat dan dangkal, 

muntah diare, serta batuk kering dan produktif.Pilihan terapi pada anak dengan 

bronkopneumonia terdiri dari terapi utama dan terapi tambahan. Terapi utama 

meliputi terapi antibiotik dan terapi tambahan merupakan terapi simotosis seperti 

terapi analgetik, antipiretik, terapi inhalasih bronkodilator dan mukolitik. Namun 

terapi pemberian inhalasi lebih efektif di berikan pada anak dengan 

bronkopneumonia karena pemberian terapi inhalasi bertujuan utuk memberikan 

efek bronkodilasi atau melebarkan lumen bronkus, dahak menjadi encer sehingga 

mempermudah di keluarkan, menurunkan hiperaktifitas bronkus dan dapat 

mengatsi infeksi. Tujuan :Mengidentifikasi keefektifan penerapan manajemen 

bersihan jalan napas untuk kepatenan jalan napas pada anak bronkopneumonia. 

Metode : Penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review dengan metode 

pencarian menggunakan electronik data base.Subjek penelitian adalah pasien anak 

yang dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis Bronkopneumonia.Hasil : 

Dari 4 jurnal di dapatkan pasien mengalami peningkatan pada kondisi 

kesehatannyadengan masalah sesak nafas teratasi sebagian dibuktikan dengan 

keluarga pasien mengatakan sesak berkurang setelah dilakukan pemberin terapi 

inhalasi nebulizer dan beberapa tindakan keperawatan lainnay. Kesimpulan : 

Hasil literatur review ini menunjukan bahwa penerapan manajemen bersihan jalan 

napas sangat efektifdi jadikan sebagai terapi untuk kepetenan jalan napas pada 

anak bronkopneumonia. 

Kata Kunci : manajemen bersihan jalan napas, bronkopneumonia, anak 
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ABSTRACK 

Background: Bronchopneumonia is inflammation of the lung parenchyma 

caused by bacteria, viruses, fungi or foreign bodies marked with symptoms of high 

heat, gelisa, dyspnea, rapid and shallow breathing, vomiting, diarrhea, and dry 

and productive cough. Treatment options in children with bronchopneumonia 

consist of primary therapy and adjunctive therapy. The main therapy includes 

antibiotic therapy and adjunctive therapy is simotosis therapy such as analgesic, 

antipyretic, bronchodilator and mucolytic inhalative therapy. However, inhalation 

therapy is more effective in children with bronchopneumonia because inhalation 

therapy aims to provide a bronchodilation effect or dilate the bronchial lumen, 

expectoration becomes watery, making it easier to remove, reduce bronchial 

hyperactivity and can overcome infection. Objective: To determine the effect of 

airway management on airway patency therapy in bronchopneumonia children. 

Method: Qualitative research with a literature review approach with a search 

method using an electronic data base.research subjects were pediatric patients 

treated in hospitals with bronchopneumonia diagnosa. Results: Based on 4 

journals found that the patient experienced an improvement in his health 

condition with the problem of shortness of breath partially resolved as evidenced 

by the patient's family saying shortness was reduced after providing nebulizer 

inhalation therapy and several other nursing measures. Conclusion: The results 

of this review literature show that the application of airway management is very 

effective as a therapy for airway patency in bronchopneumonia children. 

Keywords : Airway management, bronchopneumonia,children 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan masalah kesehatan global yang terutama di negara 

berkembang karena dapat menimbulkan angka kesakitan dan angka kematian yang 

cukup tinggi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Penyakit infeksi sering terjadi 

pada anak balita, salah satu penyakit menular yang sering terjadi pada anak balita  

adalah Bronkopneumonia, terdapat sekitar 70% terjadi di negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia. Bronchopneumonia adalah penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas pada anak berusia di bawah 5 tahun (Dicky & Wulan, 2017). Berdasarkan 

data Informasi Kesehatan RI presentase pneumonia maupun bronkopneumonia di 

Indonesia pada tahun 2015 yaitu sebanyak 63,45%, pada tahun 2016 mengalami 

peningkatan yaitu menjadi 65,27%, pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 

menjadi 51,19%(Kementrian Kesehatan RI, 2017). Berdasarkan hasil Riset Kesehatan 

Dasar Tahun 2018 presentase pneumonia maupun bronkopneumonia di Indonesia 

mengalami peningkatan sebanyak 0,4% dari 1,6% pada tahun 2013 menjadi 2,0% pada 

tahun 2018 (Kementrian Kesehatan RI, 2018) 

Angka prevalensi Pneumonia pada balita di Provinsi Sulawesi Tenggara 

mengalami kenaikan dan penurunan, kasus tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 

9.91% (1.127 kasus), tahun 2018 yaitu sebesar 9,86% (1.018 kasus) dan pada tahun 

2019 kembali mengalami kenaikan sebesar `10.28% atau 1.323 kasus (Dinkes Provinsi 

Sulawesi Tenggara, 2020). Pneumonia juga selalu berada pada daftar 10 penyakit 

terbesar setiap tahunnya di fasilitas kesehatan.Hal ini menunjukkan bahwa pneumonia 
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merupakan penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat utama dan 

berkontribusi tinggi terhadap angka kematian balita di Indonesia (Kemenkes, 2020). 

Bronkopneumonia adalah peradangan pada parenkim paru yang di sebabkan 

oleh bakteri, virus, jamur ataupun benda asing yang di tandai dengan gejala panas yang 

tinggi, gelisa, dispnea, nafas cepat dan dangkal, muntah diare, serta batuk kering dan 

produktif ( Hidayat, 2011) 

Bronkopneumonia dapat terjadi sebagai akibat inhalasi mikroba yang ada di 

udara, aspirasi organisme dari nasofaring atau penyebaran hematogen dari fokus infeksi 

yang jauh. Bakteri yang masuk ke paru melalui saluran nafas masuk ke bronkioli dan 

alveoli, menimbulkan reaksi peradangan hebat dan menghasilkan cairan edema yang 

kaya protein dalam alveoli dan jaringan interstitial. Anak usia < 5 tahun tidak dapat 

mengatur bersihan jalan nafas secara mandiri sehingga anak yang mengalami 

ketidakefektifan bersihan jalan nafas ini beresiko tinggi untuk mengalami sesak nafas 

(Sukmawati, 2017). Sesak nafas yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan 

timbulnya suatu masalah seperti kecemasan, perasaan cemas timbul karena anak 

mengalami sesuatu yang tidak biasa dialaminya dan sesuatu yang dirasakan 

menyakitkan, hal ini dapat mempengaruhi proses penyembuhan (Dian, 2017) 

Anak dengan daya tahan tubuh terganggu akan menderita bronkopneumonia 

berulang atau tidak mampu mengatasi penyakit ini dengan sempurna. Faktor lain yang 

juga mempengaruhi timbulnya brokopneumonia adalah daya tahan tubuh yang 

menurun, misalnya akibat malnutrisi energi protein (MEP), penyakit menahun, faktor 

iatrogen seperti trauma pada paru, anastesia, aspirasi, pengobatan dengan antibiotika 

yang tidak sempurna. Selain itu faktor risiko bronkopneumonia dapat dibedakan 
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menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti 

riwayat berat badan lahir rendah (BBLR), prematur, status gizi buruk, tidak mendapat 

imunisasi campak, tidak mendapat ASI eksklusif, defisiensi vitamin A, tingginya 

prevalensi kolonisasi bakteri patogen di nasofaring. Faktor eksternal meliputi tingginya 

pajanan terhadap polusi udara (rokok, polusi industri) dan buruknya ventilasi (Sakina 

dan Larasati, 2016) 

Manajemen jalan napas merupakan salah satu ketrampilan khusus yang harus 

dimiliki oleh seorang perawat yang bekerja pada unit gawat darurat. Manajemen jalan 

napas memerlukan penilaian, mempertahankan dan melindungi jalan napas dengan 

memberikan oksigenasi dan ventilasi efektif. Manajemen airway dapat dilakukan 

dengan cara Terapi inhalasi nebulizer. Terapi inhalasi ini dipilih karena pemberian 

terapi inhalasi memberikan efek bronkodilatasi atau melebarkan lumen bronkus, dahak 

menjadi encer sehingga mempermudah dikeluarkan, menurunkan hiperaktifitas bronkus 

dan dapat menggatasi infeksi (Wahyuni, 2014).  

Ketidakefektifan kebersihan jalan nafas adalah suatu kondisi pernafasan yang 

tidak  normal akibat ketidakmampuan batuk secara efektif, dapat disebabkan oleh 

sekresi yang kental atau berlebihan akibat penyakit infeksi, imobilisasi, dan batuk tidak 

efektif (Hidayat dan Musrifatul, 2015). Di rumah sakit kasus inefektif bersihan jalan 

nafas masih banyak terjadi akibat beberapa faktor diantaranya adanya riwayat gangguan 

pernafasan yang pernah dialami oleh pasien atau akibat adanya infeksi di saluran 

pernafasan. 

Berdasarkan hasil penelitian Fausi (2014) menyatakan bahwa upaya perlu di 

lakukan dalam penanganan bronkopneumonia dengan bersihan jalan napas tidak efektif 
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meliputi terapi farmakologis dan non farmakologis. Terapi farmakologis antara lain 

memberikan ventolin melalui nebulizer dan saction, sedangkan terapi non farmakologis 

yaitu fisioterapi dada dan teknik napasa dalam .Tujuan untuk penggunaan nebulizer 

adalah untuk menghilangakan obstruksi sekresi dan memperbaiki hygiene 

bronchus.Terapi inijuga bertujuan untuk melembabkan udara inspirasi dengan 

menggunakan bronchodilator berupa ventolin atauberotec, mucolitik yaitu bisolvon dan 

NaCL 0,9 %  (Alexander & Anggraeni, 2017).Anak yang sudah mendapatkan terapi 

inhalasi akan mendapatkan tindakan fisioterapi dada. Fisioterapi dada dilakukan dengan 

teknik Tapping dan Clapping. Teknik ini adalah suatubentuk terapi dengan 

menggunakan tangan, dalam posisi telungkup serta dengan gerakan fleksi dan ekstensi 

wrist secara ritmis. Teknik ini sering digunakan dengan dua tangan. Pada anak-anak 

tapping dan clapping dapat dilakukan dengan dua atau tiga jari. Teknik dengan satu 

tangan dapat digunakan sebagai pilihan pada tapping dan clapping yang dilakukan 

sendiri (Soemarno, Astuti, & Dwi, 2015). 

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam 

mengenai “ Manajemen Bersihan Jalan Napas Sebagai Terapi Untuk Kepatenan Jalan 

Napas Pada Anak Bronkopneumonia. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanapenerapan manajemen bersihan jalan napas sebagai terapi kepatenan 

jalan napas dengan penerapan terapi inhalasi pada anak dengan bronkopneumonia? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengidentifikasi keefektifan penerapan manajemen bersihan jalan napas untuk 

kepatenan jalan napas pada anak bronkopneumonia 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengembagan ilmu dan teknologi keperwatan 

Menambah kelulusan ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan dalam 

penerapan manajemen jalan napas pada pasien bronkopneumonia 

2. Bagi Masyarakat 

Menabah penegtahuan masyarakat mengenai penyakit bronkopneumonia dan 

penangananya jika terjadi kepada anak mereka. 

3. Bagi penulis 

Memperoleh pengalaman dalam mengaplikasihkan hasil riset keperawatan, 

khususnya studi kasus tentang pelaksanaan penerapan manajemn jalan napas pada 

pasien bronkopneumonia 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Strategi Pencarian Literatur 

1. Frame work yang digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification 

Artikel di identifikasi melalui 

pencarian Google Schoolar dengan 

keyword manajemen jalan napas 

yaitu sebanyak 251 artikel. 

 

Excluded by title/abstract: 

• Tidak menjawab 

pertanyaaan peneliti 

sebanyak 5 artikel. 

 

screnning 
Artikel yang dinilai layak 

adalah sebanyak 92 artikel. 

 

Excluded by full text : 

• Data yang sama di 

tempat lain 13 

artikel.  

 

 

Eligibilityy 
Artikel yang terpilih 

berdasarkan kriteria inklusi 

adalah sebanyak 30 artikel. 

 

Excludeddari analisis data : 

• cara menganalisis tidak 

di laporkan sebanyak 6 

artikel. 

•  Hasilnya tidak di 

tujukan untuk tujuan 

penelitian sebanyak 4 

artikel. 

 

Jumlah artikel yang 

memenuhi syarat review 

yaitu sebanyak 4 artikel. 

 

Included 
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2. Kata kunci yang di gunakan 

manajemen bersihan jalan napas sebagai kepatenan jalan napas pada anak 

bronkopneumonia 

3. Data base/aplikasi yang di gunakan untuk pencarian 

Penulusuran di gunakan dengan menggunakan googlesearch dan google schoolar 

B. Kreteria Inklusi dan Eksklusi 

a. Dengan kriteria  inklusi sebagai berikut: 

1. Jurnal nasional yang membahas tentang manajemen bersihan jalan napas sebagai 

terapi kepatenan jalan napas pada anak bronkopneumonia. 

2. Literature yang dimuat dalam jurnal terakreditasi 

3. Literature yang terbit pada rentang waktu tahun 2015 – 2020 

4. Literature Menggunakan konsep/variabel bersihan jalan napas dan kepatenan jalan 

napas 

5. Objek penelitian pada literature adalah anak usia 0- 5 tahuan 

b. Kretria ekslusi : 

1. Subyek penelitian selain dari anak 

2. Artikel penelitian yang hanya tersedia dalam bentuk absrtak 

3. Artikel yang hasilnya bersumber dari hasil review penelitian 

C. Seleksi Study & Penilain Kualitas 

1. Hasil Pencarian & Seleksi Study 
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Tabel Sintesis / Ekstrasi Data Hasil Penelitian 

 

Studi/Outhor Tempat Penelitian 
Jumlah 

Responden 
Usia 

Kelompok 
Metode 

Penelitian/Alat 

ukur 
Outcome 

Intervensi Kontrol 

Penerapan Terapi Inhalasi 

Nebulizer Untuk 

Mengatasi Bersihan Jalan 

Nafas Pada Pasien 

Bronkopneuminoia 

Wahyu Tri Astuti, Emah 

Marhama, Nasihatut 

Diniyah 

 (2019) 

RS TK II. 04.05.01 

dr. Soedjono 

Magelang 

1 orang responden 

 

3 tahun Tindakan keperawatan 

yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah 

ketidakefektifan 

bersihan jalan napas 

berhubungan dengan 

mukus berlebih pada 

hari Rabu tanggal 7 Juni 

2017 jam 15.50 WIB 

yaitu dengan dilakukan 

terapi inhalasi nebulizer 

dengan Nacl 1cc + 

Ventolin 1cc + Bisolvon 

10 tetes. 

_ Penelitian 

penulisan 

publikasi ilmia 

yaitu 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

studi kasus 

Tindakan nebulizer di 

lakukan selama 3 x 24 jam, 

anak dan keluarga awalnya 

tidak kooperatif, anak 

sering melepas sungkup 

nebul dan sering menangis, 

setelah 1 kali tindakan anak 

kooperatif dalam tindakan. 

Penerapan Teknik Nafas 

Dalam Pada Anak Balita 

Dengan 

Bronkopneumonia 

Putri Mulyani (2018) 

RSUD Wonosori 

Kabupaten 

Gunungkidul 

1 orang responden 

 

3 tahun  intervensi keperawatan 

yaitu observasi respirasi 

rate dan heart, latihan 

napas dalam dengan 

cara tiup balon, motivasi 

pasien banyak minum, 

edukasih keluarga untuk 

melatih nafas dalam dan 

kelola pemberian 

nebulizer 

- Metode yang 

di gunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah studi 

kasus 

Kegiatan nafas dalam 

dengan cara meniup balon 

efektif untuk menurunkan 

tingkat respirasi rate pada 

anak dengan 

bronkopneumonia. 

penurunan Respirasi Rate 

dipegaruhi oleh banyaknya 

tiupan yang dapat di tiup 

oleh pasien. 
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Asuhan Keperawatan 

Pada Pasien Anak 

Dengan 

Bronkopneumonia 

Dengan Fokus 

Ketidakefektifan 

Bersihan Jalan Napas 

Muslimah Wiguna 

Arufina (2018) 

 

 

 

RSU.D Kabupaten 

Magelang 

1 orang responden 

 

7 bulan Tindakan keperawatan 

untuk mengatasi 

masalah keperawatan 

ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas ini, 

penulis memutuskan 

untuk menggunakan 

perencanaan menurut 

buku NIC (Nursing 

Intervention Care), 

beberapa intervensi 

yang digunakan 

diantaranya yaitu 

monitor RR dan TTV 

lainnya, monitor 

pernafasan dan status 

oksigenasi, dan kelola 

terapi nebulizer 

ultrasonik. 

- metode yang 

di gunakan 

adalah metode 

deskriptif yang 

menggambark

an kasus 

kelolaan sesara 

sistematis 

Metode yang 

di gunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

deskritif 

dengan 

wawancara, 

pemeriksaan 

fisik dan 

dokumentasi 

 

Hasil dari penelitian di 

dapatkan selama di berikan 

asuhan keperawatan 3x24 

jam masalah 

ketidakefektifan jalan nafas 

dapat teratasi dengan 

kriteria yang di tetapkan 

dengan hasil implementasih 

yang di lakukan memiliki 

respon yang memnunjukan 

perkembangan pasien 

Penerapan Fisioterapi 

Dada Pada Pasien 

Bronkopneumonia 

Dengan Masalah 

Keperawatan 

Ketidakefektifan 

Bersihan Jalan Napas 

Nurul Qoyimah (2016) 

Rumah Sakit Islam 

Jamursari Surabaya 

1 pasien 2 tahun intervensi keperawatan 

yaitu memfasilitasi 

kepatenan jalan 

napas,kaji frekuensi 

napas, auskultasi suara 

napas, pastikan 

kebutuhan oral, berikan 

oksigen, psisikan pasien 

semi fowler, ajarkan 

batuk efektif, lakukan 

fisioterapi dada, 

_ Metode yang 

di gunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

deskritif 

dengan 

wawancara, 

pemeriksaan 

fisik dan 

dokumentasi 

Hasil dari penerapan 

fisioterapi dada sela 4 hari 

secara berturut-turut pada 

pasien didapatkan bersihan 

jalan napas kembali efektif. 

Hal ini di buktikan dengan 

di dapatkan pasien sudah 

tidak sesak dan tidak 

didapatkan suara tambahan 

ronkhi 
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keluarkan sekret dengan 

batuk atau suction 
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BAB III 

HASIL DAN ANALISA 

A. Hasil 

 

Didapatkan 4 artikel, metode penelitian artikel yang di analisis adalah 

metode deskritif, wawancara, asuhan keperawatan, integrativ dan komprehensif. 

Tempat penelitian dari artikel di lakukan di tempat yang berbeda, artikel pertam 

pengambilan data dilakuakn di RS TK II. 04.05.01 dr. Soedjono Magelang, artikel 

ke 2 di RSUD Wonosori Kabupaten Gunungkidul, jurnal ke 3 pengambilan 

datanya di pengambilan datanya di RSUD Kabupaten Magelangdan artikel ke 4 

Rumah Sakit Islam Jamursari Surabaya. 

Untuk jurnal pertama olehWahyu Tri Astuti1, Emah Marhamah,  (2019), 

dengan judul “Penerapan Terapi Inhalasi Nebulizer Untuk Mengatasi Bersihan 

Jalan Nafas Pada Pasien Bronkopneuminoia”. Penelitian ini bertujuan 

menggambarkan penerapan terapi inhalasi nebulizer pada pasien untuk mengatasi 

kebersihn jalan nafas bronkopneuonia. Metode penelitian penulisan publikasi 

ilmia yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus 

dengan subjek adalah anak usia 3 tahun, dengan batuk produktif pada 

bronkopneumonia tanpa komplikasih, frekuensi napas 43 kali/menit, ronkhi.  

Hasil evaluasi pada pukul 14.00 WIB di dapatkan data ibu An. A 

mengatakan An. A masih batuk berdahak dan sesak napas, An. A belum 

mengeluarkan dahak, batuk terus menerus, oksigen 2 liter/menit, frekuensi 

pernapasan 43 kali/menit. Perencanaan intervensi tindakan terapi inhalasi 

nebulizer dengan Nacl 1cc + Ventolin 1cc + Bisolvon 10 tetes dilanjutkan. 

Implementasi pada hari Kamis tanggal 
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8 Juni 2017 jam 07.00 WIB dilakukaan kembali tindakan terapi inhalasi 

nebulizer dengan Nacl 1cc + Ventolin 1cc + Bisolvon 10 tetes, respon pasien 

kooperatif dan dahak yang keluar masih sedikit, frekuensi pernapasan 40 

kali/menit, oksigen masih terpasang. Hasil evaluasi di dapatkan data ibu An. A 

mengatakan masih batuk dan sesak napas berkurang, An. A tampak bisa 

mengeluarkan dahak tetapi sedikit, frekuensi pernapasan 33 kali/menit. 

Perencanaan tindakan selanjutnya pemberian nebulizer dengan Nacl 1cc + 

Ventolin 1cc + Bisolvon 10 tetes dilanjutkan. 

Implementasi pada hari Jumat tanggal 9 Jun i 2017 jam 07.10 WIB 

dilakukan terapi inhalasi nebulizer dengan Nacl 1cc + Ventolin 1cc + Bisolvon 10 

tetes ulang, respon pasien tampak mengeluarkan dahak tetapi sedikit, frekuensi 

pernapasan 35 kali/menit, napas normal, oksigen tidak terpasang, batuk 

berkurang. Hasil evaluasi di dapatkan data ibu An. A mengatakan An. A masih 

batuk namun berkurang, tidak sesak napas, oksigen dilepas, frekuensi pernapasan 

26 kali/menit, setelah dilakukan terapi inhalasi nebulizer dahak dapat keluar 

dengan dimuntahkan keluar tetapi sedikit. Perencanaan pasien An. A pulang 

tanggal 10 Juni 2017. 

Jurnal ke dua oleh Putri Mulyani (2018) dengan judul “Penerapan Teknik 

Nafas Dalam Pada Anak Balita Dengan Bronkopneumonia”. Tujuan tindakan 

pursed lip breathing dengan cara meniup balon yaitu untuk mengetahui penerapan 

teknik napas dalam pada anak. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus. 

Hasil evaluasi: pada tahap analisa data pada pasien , keluarga mengatakan 

pasien batuk selama 2 hari, demam saat malam hari dan sesak naps ditandai 
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dengan terdengar suara ronkhi, RR : 42 x/menit, terdapat penggunaan ootot-otot 

pernapasan. Pada evaluasi hari ke 1, melakukan intervensi yaitu observasi 

respirasi rate dan heart, latihan napas dalam dengan cara tiup balon, motivasi 

pasien banyak minum, edukasih keluarga untuk melatih nafas dalam dan kelola 

pemberian nebulizer, RR: 40 x/menit, terdapat penggunaan otot-otot tambahan 

pernapasan, belum ada reflek batuk, dahak tidak keluar, dapat melakukan tiup 

balon sebnyak 25x selama 30 menit. Pada hari ke 2, intervensi yaitu observasi 

respirasi rate dan heart, latihan napas dalam dengan cara tiup balon, motivasi 

pasien banyak minum, edukasih keluarga untuk melatih nafas dalam dan kelola 

pemberian nebulizer, RR pasien menjadi 38 x/menit terdapat penggunaan otot-

otot tambahan pernapasan, belum ada reflek batuk, dahak tidak keluar, dapat 

melakukan tiup balon sebnyak 26x/menit. Pada hari ke 3 setelah memberikan 

inervensi yang sama pada hari pertama dan ke dua, observasi respirasi rate dan 

heart, latihan napas dalam dengan cara tiup balon, motivasi pasien banyak 

minum, edukasih keluarga untuk melatih nafas dalam dan kelola pemberian 

nebulizer, RR: 36 x/menit, terdapat penggunaan otot-otot tambahan pernapasan,  

ada reflek batuk, dahak tidak keluar, dapat melakukan tiup balon sebnyak 25x 

Jurnal ke 3 oleh Wahyu Tri Astuti, Emah Marhamah, (2019), denga judul 

“ Asuhan Keperawatan Pada Pasien Anak Dengan Bronkopneumonia Dengan 

Fokus Ketidakefektifan Bersihan Jalan Napas”. Tujuan penelitian untuk 

membahas dan mengkaji penerapan asuhan keperawatan dengan fokus 

ketidakefektifan bersihan jalan napas pada pasien dengan bronkopneumonia. 

metode yang di gunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan kasus 

kelolaan sesara sistematis. Pada tanggal 8 januari 2018 penulis melakukan 
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pengkajian awal pada pasienpada pukul 7:30 pagi dan diperoleh data subjektif 

dimana ibu pasien mengatakan anaknya batuk dan diare sekitar 4 hari dan juga 

pilek. Pasien juga muntah bercampur dahak dan BAB 1x dengan konsistensi 

lembek pagi ini. Sedangkan data objektif yang diperoleh adalah klien menangis 

dan menyebabkan ia menjadi batuk, klien muntah setelah diberikan diet ASI 

PASI, RR: 40x/menit N: 137 S:36,7oC. 

Tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah keperawatan 

ketidakefektifan bersihan jalan napas ini, penulis memutuskan untuk 

menggunakan perencanaan menurut buku NIC (Nursing Intervention Care), 

beberapa intervensi yang digunakan diantaranya yaitu monitor RR dan TTV 

lainnya, monitor pernafasan dan status oksigenasi, dan kelola terapi nebulizer 

ultrasonik. 

Evaluasi  hari pertama dilakukan pada pukul 11:00 tanggal 12 januari 

2018 yaitu penulis melakukan monitor RR serta TTV lainnya, lalu memonitor 

status pernafasan dan oksigenasi pasien. Setelah itu dilakukan terapi nebulizer 

pada pasien. Respon hari pertama yang didapatkan oleh penulis data subjektif dari 

ibu pasien dan data objektif dari pasien yaitu pasien tampak sesak dan terpasang 

oksigen 1 liter,ibu pasien mengatakan setiap anaknya menangis setelahnya ia akan 

batuk dan sesak,setelah dilakukan terapi nebulizer pasien masih belum bisa 

mengeluarkan sekretnya karena pasien masih kecil dan belum tau cara 

mengeluarkan sputumnya dan RR:40x/menit N:137x/menit dan S: 36,7oC. Hari 

kedua didapatkan pasien tampak masih sesak dan masih terpasang oksigen 1 liter, 

ibu pasien mengatakan anaknya masih batuk dan muntah yang bercampur dahak 

setelah dilakukan terapi nebulizer pada pasien, RR: 41x/menit N: 130x/menit dan 
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S:36,4oC. Hari ke tiga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hari 

kedua namun menunjukan keadaan yang lebih baik. Respon yang didapatkan 

adalah pasien masih sesak dan masih terpasang oksigen 1 liter,ibu pasien 

mengatakan anaknya masih batuk tetapi bisa tidur dimalam hari dengan nyenyak, 

pasien muntah bercampur sekret hari ini, RR: 37x/menit N:128x/menit S:36,6 

oC,pasien menangis dan batuk saat dipasang nebulizer.  

Jurnal ke 4 oleh Nurul Qoyimah (2016), dengan judul “Penerapan 

Fisioterapi Dada Pada Pasien Bronkopneumonia Dengan Masalah Keperawatan 

Ketidakefektifan Bersihan Jalan Napas” Penelitian bertujuanuntuk mengetahui 

efektivitas penerapan fisioterapi dada pada pasien bronkopneumonia dengan 

masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan napas. Metode yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif dengan cara wawancara, 

pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah pasien anak yang di 

rawat di rumah sakit dengan dignosa medis bronkopneumonia. Hasil: dari 

penerapan fisioterapi dada selama 4 hari secara berturut-turut pada pasien 

didapatkan bersihan jalan napas kembali efektif. Hal ini di buktikan dengan di 

dapatkan pasien sudah tidak sesak dan tidak di dapatkan suara tambahan ronkhi .  

Pada evaluasi hari ke 1 yaitu frekuensi kedalaman dan upaya pernapasan 

klien, mengauskultasi suara napas klien, menjelaskan dan mengajarkan posisi 

semi fowler pada keluarga, menganjurkan pasien utuk istrahat dan nafas dalam 

dan ajarkan batuk efektif, hasil evaluasi klien tampak sesak , RR : 38 x/menit, 

terdapat suara napas tambahan ronkhi, ibu klien mengganjal kepala klien dengan 

menggunakan bantal dan sekret belum bisa keluar. Hari ke 2 yaitu frekuensi 

kedalaman dan upaya pernapasan klien, mengauskultasi suara napas klien, 
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melaksanakan kolaborasi dalam pemberian antipiretik, menjelaskan kepada 

keluarga fungsi pemberian nebulizer dan fisioterapi dada, melaksanakan 

pemberian terapi inhalasi nebulizer dan fisioterapi dada selama 10 menit, hasil 

evaluasi klien tidak sesak, RR: 36 x/menit, batuk tidak efektif, terdapat sura napas 

tambahan ronkhi, injeksi ceftriaxone 250mg. Hari ke 3 yaitu frekuensi kedalaman 

dan upaya pernapasan klien, mengauskultasi suara napas klien, melaksanakan 

kolaborasi dalam pemberian antipiretik, menjelaskan kepada keluarga fungsi 

pemberian nebulizer dan fisioterapi dada, melaksanakan pemberian terapi inhalasi 

nebulizer dan fisioterapi dada selama 10 menit, hasil evaluasi ibu klien 

mengatakan anaknya sudah berkurang batuknya dan tidak sesak, RR: 34 x/menit, 

batuk efektif, terdengar suara ronkhi sedikit . Hari ke 4 yaitu frekuensi kedalaman 

dan upaya pernapasan klien, mengauskultasi suara napas klien, melaksanakan 

kolaborasi dalam pemberian antipiretik, menjelaskan kepada keluarga fungsi 

pemberian nebulizer dan fisioterapi dada, melaksanakan pemberian terapi inhalasi 

nebulizer dan fisioterapi dada selama 10 menit, hasil evaluasi hari terakhir ibu 

klien mengatakan anaknya sudah tidak sesak dan batuk, RR: 32 x/menit, batuk 

efektif suara napas bersih, tidak ada penumpukan sekret di saluran pernapasan.  

Kesimpulan yang didapat dengan data tersebut adalah bahwa masalah 

yang dialami pasien telah teratasi. Dari kesimpulan evaluasi tersebut terlihat 

bahwa pasien mengalami peningkatan pada kondisi kesehatannya setelah 

dilakukan pemberin terapi inhalasi nebulizer, teknik nafas dalam dan fisioterapi 

dada dan beberapa tindakan keperawatan lainnay. 
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B. Analisa 

 

Dari keempatjurnal yang di dapat memiliki beberapa perbedaan dan 

pesamaan contohnya seperti tempat. Keempat jurnal ini melakukan penelitian di 

tempat yang berbeda. Untuk sampel dari jurnal 1 sampai 4memiliki 1 

sampel/pasien karena menggunakan desain studi kasus.  metode penelitian yang di 

gunakan yaitu metode deskritif analitik dengan pendekatan studi kasus. Jurnalke 1 

memiliki tujuan  yaitu untuk mengetahui gambaran penerapan terapi inhalasi 

dapat menguragi gejala sesak nafas pada anak dengan bronkopneumonia 

sedangkan jurnal 2  yaitu tindakan pursed lip breathing dengan cara meniup balon 

yaitu untuk mengetahui penerapan teknik napas dalam pada anak. Jurnal 3 penulis 

bertujuan untuk membahas dan mengkaji penerapan asuhan keperawatan dengan 

fokus ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada pasien dengan bronkopneumonia, 

dan terakhir jurnal ke 4  bertujuanuntuk mengetahui efektivitas penerapan 

fisioterapi dada pada pasien bronkopneumonia dengan masalah keperawatan 

ketidakefektifan bersihan jalan napas 

Dari beberapa perbedaan penelitian di atas serta menunjukan hasil yang 

beragam, contohnya saja jurnal pertama menunjukan hasil evaluasi hari ke tiga 

pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 jam 07.10 WIB dilakukan terapi inhalasi 

nebulizer dengan Nacl 1 cc + Ventolin 1 cc + Bisolvon 10 tetes ulang, respon 

pasien tampak mengeluarkan dahak tetapi sedikit, frekuensi pernapasan 35 

kali/menit, napas normal, oksigen tidak terpasang, batuk berkurang. Maka hasil 

evaluasi di dapatkan data ibu An. A mengatakan An. A masih batuk namun 

berkurang, tidak sesak napas, oksigen dilepas, frekuensi pernapasan 26 kali/menit, 
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setelah dilakukan terapi inhalasi nebulizer dahak dapat keluar dengan 

dimuntahkan keluar tetapi sedikit.  

Jurnal ke 2 dua menunjukan hasil evaluasi hari ke pertama , melakukan 

intervensi yaitu observasi respirasirate dan heart, latihan napas dalam dengan 

cara tiup balon, motivasi pasien banyak minum, edukasih keluarga untuk melatih 

nafas dalam dan kelola pemberian nebulizer, RR: 40 x/menit, terdapat 

penggunaan otot-otot tambahan pernapasan, belum ada reflek batuk, dahak tidak 

keluar, dapat melakukan tiup balon sebnyak 25x selama 30 menit. Pada hari ke 

dua, intervensi yaitu observasi respirasi rate dan heart, latihan napas dalam 

dengan cara tiup balon, motivasi pasien banyak minum, edukasih keluarga untuk 

melatih nafas dalam dan kelola pemberian nebulizer, RR pasien menjadi 38 

x/menit terdapat penggunaan otot-otot tambahan pernapasan, belum ada reflek 

batuk, dahak tidak keluar, dapat melakukan tiup balon sebnyak 26x/menit. Pada 

hari ke tiga setelah memberikan inervensi yang sama pada hari pertama dan ke 

dua, RR: 36 x/menit, terdapat penggunaan otot-otot tambahan pernapasan,  ada 

reflek batuk, dahak tidak keluar, dapat melakukan tiup balon sebnyak 25 x/menit. 

Jurnal ke tiga menunjukan hasil evaluasi  hari pertama dilakukan pada 

pukul 11:00  tanggal 12 januari 2018 yaitu penulis melakukan monitor RR serta 

TTV lainnya, lalu memonitor status pernafasan dan oksigenasi pasien. Setelah itu 

dilakukan terapi nebulizer pada pasien. Respon hari pertama yang didapatkan oleh 

penulis data subjektif dari ibu pasien dan data objektif dari pasien yaitu pasien 

tampak sesak dan terpasang oksigen 1 liter,ibu pasien mengatakan setiap anaknya 

menangis setelahnya ia akan batuk dan sesak,setelah dilakukan terapi nebulizer 

pasien masih belum bisa mengeluarkan sekretnya karena pasien masih kecil dan 
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belum tau cara mengeluarkan sputumnya dan RR:40x/menit N:137x/menit dan S: 

36,7oC. Hari kedua didapatkan pasien tampak masih sesak dan masih terpasang 

oksigen 1 liter, ibu pasien mengatakan anaknya masih batuk dan muntah yang 

bercampur dahak setelah dilakukan terapi nebulizer pada pasien, RR: 41x/menit 

N: 130x/menit dan S:36,4oC. Hari ke tiga menunjukkan hasil yang tidak jauh 

berbeda dengan hari kedua namun menunjukan keadaan yang lebih baik. Respon 

yang didapatkan adalah pasien masih sesak dan masih terpasang oksigen 1 

liter,ibu pasien mengatakan anaknya masih batuk tetapi bisa tidur dimalam hari 

dengan nyenyak, pasien muntah bercampur sekret hari ini, RR: 37x/menit 

N:128x/menit S:36,6oC,pasien menangis dan batuk saat dipasang nebulizer. 

kesimpulan bahwa pasien mengalami peningkatan pada kondisi kesehatannya 

setelah dilakukan terapi inalasi nebulizer dan beberapa tindakan keperawatan. 

Jurnal ke emapat Pada evaluasi hari ke 1 yaitu frekuensi kedalaman dan 

upaya pernapasan klien, mengauskultasi suara napas klien, menjelaskan dan 

mengajarkan posisi semi fowler pada keluarga, menganjurkan pasien utuk istrahat 

dan nafas dalam dan ajarkan batuk efektif, hasil evaluasi klien tampak sesak , RR 

: 38 x/menit, terdapat suara napas tambahan ronkhi, ibu klien mengganjal kepala 

klien dengan menggunakan bantal dan sekret belum bisa keluar. Hari ke 2 yaitu 

frekuensi kedalaman dan upaya pernapasan klien, mengauskultasi suara napas 

klien, melaksanakan kolaborasi dalam pemberian antipiretik, menjelaskan kepada 

keluarga fungsi pemberian nebulizer dan fisioterapi dada, melaksanakan 

pemberian terapi inhalasi nebulizer dan fisioterapi dada selama 10 menit, hasil 

evaluasi klien tidak sesak, RR: 36 x/menit, batuk tidak efektif, terdapat sura napas 

tambahan ronkhi, injeksi ceftriaxone 250mg. Hari ke 3 yaitu frekuensi kedalaman 



 

21 

 

dan upaya pernapasan klien, mengauskultasi suara napas klien, melaksanakan 

kolaborasi dalam pemberian antipiretik, menjelaskan kepada keluarga fungsi 

pemberian nebulizer dan fisioterapi dada, melaksanakan pemberian terapi inhalasi 

nebulizer dan fisioterapi dada selama 10 menit, hasil evaluasi ibu klien 

mengatakan anaknya sudah berkurang batuknya dan tidak sesak, RR: 34 x/menit, 

batuk efektif, terdengar suara ronkhi sedikit . Hari ke 4 hasil evaluasi hari terakhir 

ibu klien mengatakan anaknya sudah tidak sesak dan batuk, RR: 32 x/menit, batuk 

efektif suara napas bersih, tidak ada penumpukan sekret di saluran pernapasan 

Dari perbedaan dan persamaan hasil penelitian dari jurnal di atas dapat di 

simpulkan bahwa pemberian manajemen jalan napas dengan terapi inhalasi 

nebulizer, teknik napas dalam dan fisioterapi dada sebagai terapi kepatenan jalan 

napas pada anak bronkopneumonia sangat efektif dalam menguragi gejala sesak 

nafas pada anak. 

 Respirasi ratemengalami penurunan pada jurnak ke 2 sesuai dengan 

penelitian dari (Sulisnadewi 2015) menunjukan bahwa RR sebelum di lakukan 

intervensi lebih tinggi di bandingkan dengan sesudah di berikan kegiatab bermain 

tiupan. Respirasi Ratepasien turun dari 42 x/menit menjadi 36 x/menit. Selain itu 

menurut penelitian (Sultina,2011 dalam Isnaini,2015) menunjukan bahwa 

pemberian aktivitas bermain meniup terhadap status oksigenasi, yaitu 

menurunkan frekuensi RR dan meningkatkan frekuensi HR serta meningkatkan 

SaO2. 

Nebulisasi yaitu proses pembentukan aerosol dengan cara melewatkan 

suatu gas diatas cairan. Aerosol merupakan suspensi berbentuk padat atau cair 

dalam bentuk gas dan lama nebulasi dapat dibatasi, dengan cara yang optimal, 
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maka hanya 12% larutan yang akan terdeposisi di paru. Bronkodilator yang 

memberikan efek bronkodilatasi yang bermakna tanpa menimbulkan efek 

samping (Rahajoe et al., 2008). 

Terapi inhalasi ini dipilih karena pemberian terapi inhalasi memberikan 

efek bronkodilatasi atau melebarkan lumen bronkus, dahak menjadi encer 

sehingga mempermudah dikeluarkan, menurunkan hiperaktifitas bronkus dan 

dapat menggatasi infeksi (Wahyuni, 2014). Terapi inhalasi adalah pemberian obat 

secara inhalasi (hirupan) ke dalam saluran respiratori. (Rahajoe et al., 2010). 

Fisioterapi dada merupakan kelompok terapi yang di gunakan dengan 

kombinasi untuk membolisasi sekresi pulmonary. Terapi ini terdiri postural 

drainase, perkusi dada, dan vibrasi. Fisioterapi dada harus di ikuti dengan batuk 

produktif dan pengisapan pada klien yang mengalami penurunan kemampuan 

untuk batuk. Tujuan fisioterapi dada adalah membuang sekresi bronchial, 

memperbaiki efesiensi otot-otot penpasan ( Potret dan Perry 2006) 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian dari4 jurnal di atas dapat di simpulkan bahwa pemberian 

manajemen jalan napas dengan menggunakan terapi inhalasi nebulizer, teknik 

napas dalam dan fsioterapi dada sebagai kepatenan jalan napas pada anak 

bronkopneumonia sangat efektif dalam menguragi sesak nafas pada anak. 

B. Saran 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta dapat menambah 

kepustakaan dan wawasan di Politeknik Kesehatan Kendari Jurusan D-III 

Keperawatan.Diharapkan dapat menjadi bahan ajar keperawatan Anak. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi Masyarakat di harapkan dapat memenuhu ilmu pengetahuan tenang 

infeksi saluran napas dan di sarankan agar lebih memperhatikan gejala dan 

kondisi infeksi saluran napas dengan ketidak efektifan bersihan jalan napas. 

3. Peneliti selanjutnya 

Dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang lain 

untuk mengurangi sesak napas. 
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Lampiran 1. Surat keterangan bebas pustaka 
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Lampiran 2. Surat bebas administrasi 


