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ABSTRAK 

HENDRIK ARIFIN (P003200190183), Asuhan Keperawatan Pada NY “N” 

Dengan Asma Bronkial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terganggu Akibat 

Fatologis di Ruang Cumi-cumi Puskesmas Laonti Kabupaten Konawe Selatan, 

Dibimbing oleh Hj. Nurjannah, Bsc,S.Pd,M.Kes dan Abdul Syukur Bau, 

S.Kep.Ns,MM. Latarbelakang : Menurut para ahli, prevalensi asma akan terus 

meningkat, sekitar 100  -   150 juta penduduk dunia terserang asma dengan 

penambahan 180.000 setiap tahunnya, Dalam 3 tahun terakhir kasus Asma di 

Puskesmas Laonti terus meningkat dan menurut jenis kelamin tertinggi terjadi pada 

laki-laki, Sedangkan menurut kelompok usia terjadi pada usia 40 tahun keatas, 

tahun 2017 mencapai 16 kasus, laki-laki 9 kasus dan perempuan 7 kasus, pada 

tahun 2018 mencapai 17 kasus, laki-laki 10 kasus dan perempuan 7 kasus, pada 

tahun 2019 penyakit asma makin meningkat sebesar 19 kasus, laki-laki 11 kasus 

dan perempuan 8 kasus, metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif 

dengan subjek pendekatan studi kasus, Tujuan penulisan : Mampu menerapkan 

asuhan keperawatan secara komprehensif pada Ny. N dengan Asma bronkial dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar terganggu akibat fatologis di ruang cumi-cumi 

puskesmas laonti kabupaten konawe selatan, Hasil : Pada pengkajian didapatkan 

sesak napas, terdapat bunyi napas tambahan (ronchi), mengi/wheezing,batuk 

berdahak, respirasi 28 kali permenit, diagnosa keperawatan yang timbul adalah 

bersihan jalan napas tidak efektif,  pola napas tidak efektif dan ganguan pertukaran 

gas, Kesimpulan: Data yang ditemukan merupakan data yang tidak khas terjadi 

pada kasus asma bronkial sehingga diagnosa yang diangkat adalah bersihan jalan 

napas tidak efektif, masalah keperawatan ini dapat di atasi dengan intervensi yang 

telah direncanakan yaitu manajemen jalan napas yang dilaksanakan dalam waktu 3 

hari, Konseling dan edukasi dapat diberikan pada pasien dan keluarganya 

 

Kata kunci :Asuhan Keperawatan, Kebutuhan Dasar Manusia 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Asma bronkial merupakan satu hiperreaksi dari bronkus dan 

trakea,sehingga mengakibatkan penyempitan saluran nafas yang bersifat 

reversible (Naga, 2012). Asma adalah penyakit dengan karakteristik sesak napas 

dan wheezing, dimana frekuensi dan keparahan dari tiap orang berbeda. Kondisi 

ini akibat kelainan dari jalan napas di paru dan mempengaruhi sensitivitas saraf 

pada jalan napas sehingga mudah teriritasi. Pada saat serangan, jalur jalan napas 

membengkak karena penyempitan jalan napas dan pengurangan aliran udara 

yang masuk ke paru (Rosalina, 2015). Penyakit asma adalah efek peradangan 

paru yang menyebabkan menyempitnya jalan napas, sehingga pengeluaran udara 

dari paru-paru terhambat, dan demikian pula dengan udara yang dihembuskan ke 

paru-paru (Setiono, 2005 dalam Aspar,2014). Reaksi tubuh untuk memenuhi 

kebutuhan O2 adalah dengan menambah frekuensi pernapasan sehingga 

menimbulkan gejala sesak napas (Haryanto, 2014).  

Asma bronkial adalah penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat di hampir semua negara di dunia, di derita oleh anakanak sampai 

dewasa dengan derajat penyakit yang ringan sampai berat, bahkan dapat 

mengancam jiwa seseorang. Lebih dari seratus juta penduduk di seluruh dunia 

menderita asma dengan peningkatan prevalensi pada anak-anak (GINA, 2006). 

Asma biasanya dikenal dengan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya 
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wheezing (Mengi) intermiten yang timbul sebagairespon akibat paparan terhadap 

suatu zat iritan atau allergen.Pola pikir ini mengakibatkan penatalaksanaan asma 

hanya berfokus pada gejala asma yang muncul dan tidak ditunjukan pada 

penyebab yang mendasari terjadinya kondisi tersebut. (Clark &Varnell, 2013).  

Gejala asma sering terjadi pada malam hari dan saat udara dingin, 

biasanya dimulai mendadak dengan gejala batuk dan rasa tertekan di dada, 

disertai dengan sesak napas (dyspnea) dan Mengi. Batuk yang dialami pada 

awalnya susah, tetapi segera menjadi kuat. Karakteristik batuk pada penderita 

asma adalah berupa batuk kering, paroksismal, iritatif, dan nonproduktif, 

kemudian menghasilkan sputum yang berbusa, jernih dan kental. Jalan napas 

yang tersumbat menyebabkan sesak napas, sehingga ekspirasi selalu lebih sulit 

dan panjang dibanding inspirasi, yang mendorong pasien untuk duduk tegak dan 

menggunakan setiap otot aksesori pernapasan. Penggunaan otot aksesori 

pernapasan yang tidak terlatih dalam jangka panjang dapat menyebabkan 

penderita asma kelelahan saat bernapas ketika serangan atau ketika beraktivitas 

(Brunner & Suddard, 2002). 

Badan kesehatan dunia (WHO) memperkirakan 100-150 juta penduduk 

dunia menderita asma. Bahkan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah 

hingga mencapai 180.000 orang setiap tahun (GINA, 2006). Depkes RI (2008) 

menyebutkan bahwa pasien asma sudah mencapai 300 juta orang diseluruh dunia 

dan terus meningkat selama 20 tahun belakangan ini. Apabila tidak dicegah dan 

ditangani dengan baik, maka diperkirakan akan terjadi peningkatan. Hampir 44 

juta penduduk di Asia Timur atau daerah Pasifik menderita asma, meskipun 

prevalansi dan laporan yang ada menunjukan variasi yang besar di daerah 
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itu.Para ahli percaya bahwa peningkatan prevalensi asma yang signifikan akan 

dilaporkan Cina sebanyak 10 kali lipat. Mereka meramalkan bahwa peningkatan 

absolut prevalensi asma sebesar 2% di Cina akan menyebabkan penambahan 20 

juta pasien asma di seluruh dunia (Clark & Varnell, 2013).  

Prevelensi nasional penyakit asma sebesar 4,5%. Prevalensi asma 

tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah (7,8%), diikuti Nusa Tenggara Timur 

(7,3%), DI Yogyakarta (6,9%), Sulawesi Selatan (6,7%), Kalimantan Selatan 

(6,4%), dan Sulawesi Tenggara (5,3%), (RIKESDAS, 2007). Data studi Survey 

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) diberbagai propinsi di Indonesia, asma 

menduduki urutan kelima dari sepuluh penyebab kesakitan (morbiditas) 

bersama-sama dengan bronkitis kronik dan emfisema. Asma, bronchitis kronik, 

dan emfisema sebagai penyebab kematian (mortalitas) keempat diIndonesia atau 

sebesar 5,6%. Lalu dilaporkan prevalensi asma di seluruh Indonesia sebesar 13 

per 1.000 penduduk (PDPI, 2006).  

Data Riskesdas 2018 menunjukan bahwa prevalensi asma di seluruh 

Sulawesi Tenggara sebesar 6,04%, tersebar disetiap Kabupaten/kota. Kabupaten 

Buton 5,15%, Kabupaten Muna 2,56%, Kabupaten Konawe 6,56%, Kabupaten 

Kolaka 4,94%, Kabupaten Konawe Selatan 2,66%, Bombana 3,52%, Kabupaten 

Wakatobi 2,20%, Kabupaten Kolaka Utara 1,97%, Buton utara 4,63%, Konawe 

utara 1,63%, Kolaka timur 1,96%, Konawe kepulauan 2,35%, Muna barat 

0,11%, Buton tengah 6,10%, Buton selatan 3,65%, Kota Kendari 4,84%, dan 

Kota Bau-Bau 5,59%. Berdasarkan data yang  diperoleh dari Dinas Kesehatan 

Provinsi Sultra pada tahun 2018 bahwa penyakit Asma Bronkial berjumlah 

22.982 kasus (Dinkes Provinsi Sultra, 2018).  
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Rekam Medik Puskesmas Laonti dalam 3 tahun terakhir menunjukan 

kasus asma bronkial terus meningkat dan menurut jenis kelamin tertinggi selalu 

terjadi pada laki-laki sedangkan berdasarkan kelompok usia selalu terjadi pada 

kelompok usia 40 tahun ke atas. Tahun 2017 kasus asma diwilayah kerja 

Puskesmas Laonti mencapai 16 kasus dimana laki-laki  sebanyak 9 kasus dan 

perempuan sebanyak 7 kasus. Pada tahun 2018 kasus asma bronkial sebanyak 17 

kasus dimana laki-laki sebanyak 10 kasus dan perempuan sebanyak 7 kasus. 

Pada tahun 2019 penyakit asama bronkial makin meningkat yaitu sebesar 19 

kasus denagan kasus tertinggi pada laki-laki sebanyak 11 kasus dan terendah 

pada perempuan sebanyak 8 kasus asma bronkial. Penyakit asma bronkial  

masuk dalam tiga besar penyakit tertinggi (rekam medik puskesmas Laonti 

konsel, 2019). 

Penderita asma dapat melakukan inspirasi dengan baik namun sangat 

sulit saat ekspirasi (Guyton & Hall 2006). Sehingga terjadi gangguan difusi gas 

di alveoli. Hal tersebut menyebabkan, pasien mengalami gangguan pemenuhan 

kebutuhan oksigen (O2). Penanganan yang tepat dalam masalah gangguan 

pemenuhan O2  adalah dengan pemberian O2 dan pengobatan. Pemberian 

oksigen pada penderita asma bronkial  minimal 94% melalui masker 

Rebreathing mask (RM) atau non Rebreathing mask (NRM) maupun kanul 

nasal sesuai dengan kebutuhan dari pasien itu sendiri. Konsentrasi oksigen 

yang tinggi dalam pemberian terapi dapat menyebabkan peningkatan kadar 

PCO2  dalam tubuh pada pasien dengan asma. Walaupun pemberian terapi 

oksigen digunakan secara sering dan luas dalam perawatan pasien asma, 
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pemberian oksigen seringkali tidak akurat, sehingga pemberian, monitoring, 

dan evaluasi terapi tidak sesuai (Perrin et al, 2011).  

Oksigen (O2) adalah salah satu komponen gas dan unsur vital dalam 

proses metabolisme. Oksigen memegang peranan penting dalam semua proses 

fisiologis  dalam  tubuh.  Tidak  adanya  oksigen  akan  menyebabkan  tubuh 

mengalami kemunduran secara fungsional  atau bahkan dapat menimbulkan 

kematian. Oleh karena itu kebutuhan oksigen merupakan kebutuhan yang 

paling utama dan sangat vital bagi tubuh (Fatmawati, 2009). Salah satu 

penyebab terganggunya pemenuhan kebutuhan oksigenasi (O2). Pada    asma 

bronkial adalah produksi mukus yang berlebihan menyebabkan obstruksi 

saluran napas. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi  untuk  membantu  

mengurangi  obstruksi  saluran  napas  adalah dengan cara pemberian terapi 

farmakologi dan non farmakolgi, terapi farmakologi terdiri dari inhalasi 

nebulizer, suction, terapi oksigen, dan terapi pemberian  obat,  sedangkan  

terapi  non  farmokolgi  terdiri  dari  fisioterapi dada,   postural   drainage,   dan   

mengajarkan   klien   teknik   batuk   efektif (Hasanah, 2016). 

Intervensi keperawatan seperti teknik batuk efektif mudah dilakukan 

oleh pasien tanpa menggunakan biaya dan dapat dilakukan secara mandiri di 

rumah pasien (Apriani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh     Apriani (2017) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

atau bermakna sebelum dan sesudah perlakuan batuk efektik pada pasien 

dengan ketidakefektifan bersihan jalan nafas di Instalasi Rehabilitasi Medik RS 

Baptis Kediri. 
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Dari penjelasan diatas, yang disertai dengan data-data yang lengkap, 

penulis merasa tertarik melakukan studi kasus yang akan disusun sebagai 

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan Pada Ny “N” Dengan 

Asma Bronkhial Dalam Pemenuhan kebutuhan Dasar Terganggu Akibat 

Fatologis di Ruang Cumi-cumi Puskesmas Laonti Kabupaten Konawe Selatan 

B. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan di bagi atas dua yaitu : 

1. Tujuan umum 

Melaporkan kasus penyakit dalam dan mampu menerapkan asuhan 

keperawatan dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang 

komprehensif pada Ny. N dengan kasus Asma Bronkial hari ke-1 sampai ke-

4 diruang Cumi- cumi Puskesmas Laonti Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Tujuan khusus 

a. Penulis mampu melakukan pengkajian pada pasien dengan kasus 

asma bronkial 

b. Penulis mampu merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien 

dengan kasus asma bronkial. 

c. Penulis mampu menyusun rencan keperawatan pada pasien dengan 

kasus asma bronkial. 

d. Penulis mampu melakukan implementasi pada pasien dengan kasus 

asma bronkial. 

e. Penulis mampu melakukan evaluasi pada pasien dengan kasus asma 

bronkial. 

C. Manfaat Penulisan 
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Karya tulis ini di harapkan memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Penulis 

Menambah khasanah keilmuan terutama ilmu Keperawatan Medikal 

Bedah Sistem Pernapasan untuk memberikan asuhan keperawatan pada 

penyakit Asma bronkial dengan masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat /Pasien 

Manfaat bagi klien dan keluarga sebagai tambahan pengetahuan 

untuk memahami keadaanya, sehingga mampu mengambil 

keputusan yang sesuai dengan masalah serta ikut memperhatikan dan 

melaksanakan tindakan keperawatan yang diberikan dan diajarkan 

oleh perawat,seperti intervensi Fisioterapi dada dan Latihan batuk 

efektif pada pasien Asma Bronkial. 

b. Bagi Instansi / Pendidikan 

Sebagai penyambung Ilmu Asuhan Keperawatan dengan klien 

asma bronchial sehingga dapat menambah referensi dan acuan dalam 

memahami Asuhan Keperawatan pada klien dengan asma bronchial 

c. Bagi Puskesmas 

Memberikan masukan bagi tim kesehatan di Puskesmas dalam 

memberikan Asuhan keperawatan pada klien dengan asma bronkial. 

D. Metode Dan Tehnik Penelitian 

1. Tempat dan waktu pelaksanaan studi kasus 
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Penelitian ini dilakukan di PUSKESMAS LAONTI KABUPATEN 

KONAWE SELATAN pada tanggal  2 april 2020 s/d 5 april 2020 

2. Tehnik pengumpulan data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

  Observasi kegiatan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan 

secara langsung seperti pengukuran, pengamatan dengan 

menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan 

pertanyaan. Yang perlu di observasi, suara napas, frekuensi napas, 

jumlah produksi sputum, warna sputum,  konsentrasinya (kental atau 

cair), dan reaksi klien selama dilakukan tindakan 

b. Wawancara 

  Menurut soekidjo (2012), wawancara adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mengumpilkan data, dimana peneliti mendapatkan 

keterangan dan informasi secara lisan dari seorang klien dan 

keluarganya(responden), atau dengan cara bercakap-cakap dan 

berhadapan muka (face to face). Dalam wawancara hendaknya antara 

pewawancara dan responden : 

1) Saling melihat, saling mendengar, dan saling mengerti 

2) Terjadi percakapan biasa tidak perlu kaku 

3) Mengadakan persetujuan rencana pertemuan 

4) Menyadari adanya kepentingan yang berbeda, antara pencari 

informasi dan pemberi informasi 
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c. Pemeriksaan fisik 

1) Inspeksi adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara 

melihat bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. Fokus 

inspeksi pada bagian tubuh meliputi, ukuran, warna, bentuk, serta 

posisi tubuh yang simetris. 

2) Palpasi adalah pemeriksaan fisikdengan caramenggunakan indra 

peraba. Tangan dengan bantuan jari-jari merupakan instrument 

yang bertugas sebagai media untuk mengumpulkan data 

misalnyatentang tempratur, turgor, bentuk, kelembapan, vibrasi 

dan ukuran 

3) Perkusi adalah pemeriksaan fisik dengan cara mengetuk 

permukaan badan dengan perantara jari tangan. Tujuannya untuk 

mengetahui keadaan organ-organ dalam tubuh. 

4) Auskultasi adalah mendegarkan suara yang terdapat di dalam 

tubuh dengan bantuan alat yang disebut stetoskop. 

d. Studi dokumentasi 

   Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, buku, transkrip, dan lain sebagainya. Dalam 

studi kasus ini dokumentasi yang digunakan berupa hasil dari rekam 

medik, literatur, pemeriksaan diagnostik, jurnal, dan data yang 

menunjang lainnya 

e. Metode diskusi 

   Diskusi dilakukan dengan perawat yang bertugas di ruang cucmi-

cumi puskesmas laonti kabupaten konawe selatan.



 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Asma 

Asma adalah suatau keadaan dimana saluran nafas mengalami 

penyempitan karena hivesensivitas terhadap rangsangan tertentu, yang 

menyebabkan peradanagan, penyempitan ini bersifat berulang dan di antara 

episode penyempitan bronkus tersebut terdapat keadaan ventilasi yang lebih 

normal. Penderita Asma Bronkial, hipersensensitif dan hiperaktif terhadap 

rangasangan dari luar, seperti debu rumah, bulu binatang, asap, dan bahan lain 

penyebab alergi. Gejala kemunculan sangat mendadak, sehingga gangguan asma 

bisa datang secara tiba-tiba jika tidak dapat mendapatkan pertolongan 

secepatnya, resiko kematian bisa datang. Gangguan asma bronkial juga bias 

muncul lantaran adanya radang yang mengakibatkan penyempitan saluran 

pernapasan bagian bawah. Penyempitan ini akibat berkerutnya otot polos saluran 

pernapasan, pembengkakan selaput lender, dan pembentukan timbunan lendir 

yang berlebihan (Irman Somarti, 2012). 

Asma adalah suatu keadaan klinik yang ditandai oleh terjadinya 

penyempitan bronkus yang berulang namun revesibel, dan diantara episode 

penyempitan bronkus tersebut terdapat keadaan ventilasi yang lebih normal. 

Keadaan ini pada orang-orang yang rentang terkena asma  oleh berbagai 

rangsangan yang menandakan suatu keadaan hiperaktivitas bronkus yang khas 

(Solmon, 2015). 
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Asma adalah suatu gangguan pada saluran bronkial yang mempunyai ciri 

brokospasme periodik (kontraksi spasme pada saluran napas) terutama pada 

percabangan trakeobronkial yang dapat diakibatkan oleh berbagai stimul seperti 

oleh faktor biokemikal, endokrin, infeksi, otonomik dan psikologi (Irman 

Somarti, 2012). 

Menurut (Solmon, 2015), Tipe asma berdasarkan penyebab terbagi 

menjadi alergi, diopatik, dan nonalergik atau campuran (mixed) antara lain : 

a. Asma alergik/Ekstrinsik 

Merupakan suatu bentuk asma dengan alergan seperti bulu binatang, 

debu, ketombe, tepung sari, makanan, dan lain-lain.Alergi terbanyak adalah 

airboner dan musiman (seasonal).Klien dengan asma alergik biasanya 

mempunyai riwayat penyakit alergi pada keluarga dan riwayat pengobatan 

eksrim atau rhinitis alergik. Paparan terhadap alergik akanmencetus 

serangan asma. Bentuk asma ini biasanya di mulai sejak kanak kanak. 

b. Idiopatik atau nonarelgik asma/instrinsik 

Tidak berhubungan secara langsung dengan allergen spesifik. Faktor-

faktor seperti common cold, infeksi saluran nafas atas, aktivitas, emosi/stres, 

dan populasi lingkungan akan mencetuskan serangan. Beberapa agen 

farmakologi seperti antagonis b-adrenergik dan bahan sulfat (penyedap 

makanan) juga dapat menjadi faktor penyebab.Serangan dari asma idiopatik 

atau  non nalregik menjadi lebih berat dan sering kali berjalannya waktu 

dapat berkembang menjadi btis dan emfisma.Pada beberapa kasus dapat 
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dapat berkembang menjadi asma campuran. Bentuk asma ini biasanya 

dimulai ketika dewasa (> 35 tahun). 

c. Asma campuran (Mixed Asma) 

Merupakan bentuk asma yang paling sering.Asma campuran 

dikarateristikkan dengan bentuk kedua jenis asma alergik dan idiopatik atau 

nonalergik. 

B. Etiologi   

Menurut berbagai penelitian patologi dan etiologi asma belum diketahui 

dengan pasti penyebababnya, akan tetapi hanya menunjukan dasar gejala asma 

yaitu inflamasi dan respon saluran nafas yang berlebihan ditandai dengan 

dengan adanya kalor (panas karena vasodilatasi), tumor (esudasi plasma dan 

edema), dolor (rasa sakit karena rangsagan sensori), dan function laesa fungsi 

yang terganggu (sudoyoAru,dkk.2015). Sebagai pemicu timbulnya serangan 

dapat berupa infeksi (infeksi virus RSV), iklim (perubahan mendadak suhu, 

tekanan udara), inhalan (debu, kapuk, tunggau, sisa serangga mati, bulu 

binatang, serbuk sari, bau asap, uap cat), makanan (putih telur, susu sapi, kacang 

tanah, coklat, biji bijian, tomat), obat (aspirin), kegiatan fisik (olahraga berat, 

kecapaian, tertawa terbahak-bahak), dan emosi (sudoyoAru,dkk.2015). 

C. Patofisiologi 

Asma akibat alergi bergantung kepada respon IgE yang dikendalikan 

oleh limfosit T dan B serta diaktifkan oleh interaksi antara antigen dengan 

molekul IgE dengan sel mast.Sebagian besar allergen yang mencetus asma 

bersifat airborne dan agar dapat menginduksi keadaan sensitivitas, allergen 
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tersebut harus tersedia dalam jumlah banyak untuk periode waktu terentu. Akan 

tetapi, sekali sensitivitasi telah terjadi, klien akan memperlihatkan respon yang 

sangan baik, sehingga sejumlah kecil allergen yang mengganggu sudah dapat 

menghasilkan eksaserbasi penyakit yang jelas (Nurarif & kusuma, 2015).  

Obat yang paling sering berhubungan dengan induksi episode akut asma 

adalah aspirin, bahan pewarna seperti tartazin, antagonis, beta adrenergik, dan 

bahan sulfat.Sindrom pernafasan sensitif-aspirin khususnya terjadi pada orang 

dewasa, walaupun keadaan ini juga dapat dilihat pada masa kanak-

kanak.Masalah ini biasanya berawal dari rhinitis vasomotor perennial yang 

diikuti oleh rhinosinusitis hiperplastik dengan polip nasal.Baru kemudian 

muncul asma progresif.Klien yang sensitive terhadap aspirin dapat didesentisasi 

dengan pemberian obat setiap hari. Setelah menjalani terapi ini, toleransi silang 

juga akan terbentuk terhadap agen anti-inflamasi non-steroid. Mekanisme yang 

menyebabkan bronkospasme karena penggunaan aspirin dan obat lain tidak 

diketahui, tetapi mungkin berkaitan dengan pembentukan leukotrien yang 

diinduksi secara khusus oleh aspirin (Solomon, 2015).  

Antagons ᵝ-adenergik biasanya menyebabkan obtruksi jalan napas pada 

klien asma, halnya dengan klien lain. Dapat menyebabkan peningkatan 

reaktivitas jalan nafas dan hal tersebut harus dihindari.Obat sulfat, seperti 

kalium metabisulfit, kalium dan natrium bisulfit, natrium sulfit dan sulfat 

klorida, yang secara luas dignakan dalam industri makanan dan farmasi sebagai 

agen sanitasi serta pengawet dapat menimbulkan obstruksi jalan nafas akut pada 

klien yang sensitive. Pajanan biasanya terjadi setelah menelan makanan atau 
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cairan yang mengandung senyawa ini, seperti salad, buah segar, kentang, 

karang, dan anggur (Irman Somarti, 2012). 

Pencetus-pencetus serangan diatas ditambah dengan pencetus lainnya 

dari internal klien akan mengakibatkan timbulnya reaksi antigen dan antibody. 

Reaksi antigen antibody ini akan mengeluarkan substansi pereda alergi yang 

sebetulnya merupakan mekanisme tubuh dalam menghadapi serangan. Zat yang 

dikeluarkan dapat berupa histamine, bradikinin, dan anafilaktoksin.Hasil ini dari 

reaksi tersebut adalah timbulnya tiga gejala, yaitu berkontraksinya otot polos, 

peningkatan permeabilitas kapiler, dan peningkatan sekret mukus (nurarif & 

kusuma, 2015). 

D. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan 

Sistem pernapasan adalah sistem yang memiliki fungsi utama untuk 

melakukan respirasi dimana pernapasan merupakan proses mengumpulkan 

oksigen dan mengeluarkan karbondioksida. Fungsi utama sistem pernapasan 

adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang 

cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbondioksida  (Peate and Nair, 

2011). 

Sistem pernapasan terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Sistem pernafasan atas : terdiri dari hidung, faring dan laring 

2. Sistem pernafasan bawah : terdiri dari trakea, bronkus dan paru-paru (Peate  

and Nair, 2011).   

a. Hidung 
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Masuknya udara bermula dari hidung. Hidung merupakan organ pertama 

dalam sistem respirasi yang terdiri dari bagian eksternal (terlihat) dan 

bagian internal. Di hidung bagian eksternal terdapat rangka penunjang 

berupa tulang dan hyaline kartilago yang terbungkus oleh otot dan kulit.  

Struktur interior dari bagian eksternal hidung memiliki tiga fungsi :  

1) menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk;  

2) mendeteksi stimulasi olfaktori (indra pembau) 

3) modifikasi getaran suara yang melalui bilik resonansi yang besar dan 

bergema.  

Rongga hidung sebagai bagian internal digambarkan sebagai ruang yang 

besar pada anterior tengkorak (inferior pada tulang hidung; superior pada 

rongga mulut); rongga hidung dibatasi dengan otot dan membrane 

mukosa (Tortorra and Derrickson, 2014)  

b. Faring 

Faring, atau tenggorokan, adalah saluran berbentuk corong dengan 

panjang  13 cm. Dinding faring disusun oleh otot rangka dan dibatasi 

oleh membrane mukosa. Otot rangka yang terelaksasi membuat faring 

dalam posisi tetap sedangkan apabila otot rangka kontraksi maka sedang 

terjadi proses menelan. Fungsi faring adalah sebagai saluran untuk udara 

dan makanan, menyediakan ruang resonansi untuk suara saat berbicara, 

dan tempat bagi tonsil (berperan pada reaksi imun terhadap benda asing) 

(Tortorra and Derrickson, 2014)  

c. Laring 
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Laring tersusun atas 9 bagian jaringan kartilago, 3 bagian tunggal dan 3 

bagian berpasangan. 3 bagian yang berpasangan adalah kartilago  

arytenoid, cuneiform, dan corniculate. Arytenoid adalah bagian yang 

paling signifikan dimana jaringan ini mempengaruhi pergerakan 

membrane mukosa (lipatan vokal sebenarnya) untuk menghasilkan suara. 

3 bagian lain yang merupakan bagian tunggal adalah tiroid, epiglotis, dan 

cricoid. Tiroid dan cricoid  keduanya berfungsi melindungi pita suara. 

Epiglotis melindungi saluran udara dan mengalihkan makanan dan 

minuman agar melewati esofagus (Peate and Nair, 2011). 

d. Trakea 

Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran tubuler yang dilewati 

udara dari laring menuju paru-paru. Trakea juga dilapisi oleh epitel 

kolumnar bersilia sehingga dapat menjebak zat selain udara yang masuk 

lalu akan didorong keatas melewati esofagus untuk ditelan atau 

dikeluarkan lewat dahak. Trakea dan bronkus juga memiliki reseptor 

iritan yang menstimulasi batuk, memaksa partikel besar yang masuk 

kembali keatas (Peate and Nair, 2011). 

e. Bronkus  

Setelah laring, trakea terbagi menjadi dua cabang utama, bronkus kanan 

dan kiri, yang mana cabang-cabang ini memasuki paru kanan dan kiri 

pula. Didalam masing-masing paru, bronkus terus bercabang dan 

semakin sempit, pendek, dan semakin banyak jumlah cabangnya, seperti 

percabangan pada pohon. Cabang terkecil dikenal dengan sebutan 

bronchiole (Sherwood, 2010).  Pada pasien PPOK sekresi mukus 
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berlebih ke dalam cabang bronkus sehinga menyebabkan bronkitis 

kronis.  

f. Paru-paru 

Paru-paru dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut lobus. Terdapat 

tiga lobus di paru sebelah kanana dan dua lobus di paru sebelah kiri. 

Diantara kedua paru terdapat ruang yang bernama cardiac notch yang 

merupakan tempat bagi jantung. Masing-masing paru dibungkus oleh 

dua membran pelindung tipis yang disebut  parietal dan visceral pleura. 

Parietal pleura membatasi dinding toraks sedangkan visceral pleura 

membatasi paru itu sendiri. Diantara kedua pleura terdapat lapisan tipis 

cairan pelumas. Cairan ini mengurangi gesekan antar kedua pleura 

sehingga kedua lapisan dapat bersinggungan satu sama lain saat 

bernafas. Cairan ini juga membantu pleura visceral dan parietal melekat 

satu sama lain, seperti halnya dua kaca yang melekat saat basah (Peate 

and Nair, 2011).  

Cabang-cabang bronkus terus terbagi hingga bagian terkecil yaitu 

bronchiole. Bronchiole pada akhirnya akan mengarah pada bronchiole 

terminal. Di bagian akhir bronchiole terminal terdapat sekumpulan 

alveolus, kantung udara kecil tempat dimana terjadi pertukaran gas 

(Sherwood, 2010). Dinding alveoli terdiri dari dua tipe sel epitel 

alveolar. Sel tipe I merupakan sel epitel skuamosa biasa yang 

membentuk sebagian besar dari lapisan dinding alveolar. Sel alveolar 

tipe II jumlahnya lebih sedikit dan ditemukan berada diantara sel 
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alveolar tipe I. sel alveolar tipe I adalah tempat utama pertukaran gas. Sel 

alveolar tipe II mengelilingi sel epitel dengan permukaan bebas yang 

mengandung mikrofili yang mensekresi cairan alveolar. Cairan alveolar 

ini mengandung surfaktan sehingga dapat menjaga permukaan antar sel 

tetap lembab dan menurunkan tekanan pada cairan alveolar. Surfaktan 

merupakan campuran kompleks fosfolipid dan lipoprotein. Pertukaran 

oksigen dan karbondioksida antara ruang udara dan darah terjadi secara 

difusi melewati dinding alveolar dan kapiler, dimana keduanya 

membentuk membran respiratori (Tortora dan Derrickson, 2014).   

Pernapasan mencakup dua proses yang berbeda namun tetap 

berhubungan yaitu respirasi seluler dan respirasi eksternal.Respirasi 

seluler mengacu pada proses metabolism intraseluler yang terjadi di 

mitokondria. Respirasi eksternal adalah serangkaian proses yang terjadi 

saat pertukaran oksigen dan karbondioksida antara lingkungan eksternal 

dan sel-sel tubuh (Sherwood, 2014) Terdapat empat proses utama dalam 

proses respirasi ini yaitu:  

1) Ventilasi pulmonar – bagaimana udara masuk dan keluar dari 

paru 

2) Respirasi eksternal – bagaimana oksigen berdifusi dari paru ke 

sirkulasi darah dan karbondioksida berdifusi dari darah ke paru  

3) Transport gas – bagaimana oksigen dan karbondioksida dibawa 

dari paru ke jaringan tubuh atau sebaliknya  

4) Respirasi internal – bagaimana  oksigen dikirim ke sel tubuh dan 

karbondioksida diambil dari sel tubuh (Peate and Nair, 2011)  
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E. Manisfestasi Klinis 

Beberapa kondisi klinis yang terkait dengan terjadinya asma bronkhial di 

antaranya adalah : gejala klinis asma klasik terdiri dari trias sesak napas, batuk, 

dan mengi. Gejala lainnya dapat berupa rasa berat di dada, produksi sputum, 

penurunan toleransi kerja, nyeri tenggorokkan, dan pada asma alergik dapat 

disertai dengan pilek atau bersin. Gejala tersebut dapat bervariasi menurut waktu 

dimana gejala tersebut timbul musiman atau perenial, beratnya, intensitas, dan 

juga variasi diurnal. Timbulnya gejala juga sangat dipengaruhi oleh adanya 

faktor pencetus seperti paparan terhadap alergen, udara dingin, infeksi saluran 

nafas, obat-obatan, atau aktivitas fisik. Faktor sosial juga mempengaruhi 

munculnya serangan pada pasien asma, seperti karakteristik rumah, merokok 

atau tidak, karakteristik tempat bekerja atau sekolah, tingkat pendidikan 

penderita, atau pekerjaan (H. Sukamto, 2006).  

Gejala-gejala yang lazim muncul pada asma bronkhial adalah batuk, 

dispnea, dan wheezing. Serangan sering kali terjadi pada malam hari. Asma 

biasanya bermula mendadak dengan batuk dan rasa sesak dalam dada, disertai 

dengan pernapasan lambat,wheezing. Ekspirasi selalu lebih susah dan panjang 

dibanding inspirasi, yang mendorong pasien unutk duduk tegak dan 

menggunakan setiap otot-otot aksesori pernapasan. Jalan napas yang tersumbat 

menyebabkan dispnea. Serangan asma dapat berlangsung dari 30 menit sampai 

beberapa jam dan dapat hilang secara spontan. Meskipun serangan asma jarang 

ada yang fatal,kadang terjadi reaksi kontinu yang lebih berat, yang disebut 

“status asmatikus”, kondisi ini mengancam hidup (Smeltzer & Bare, 2002). 
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Gejala penyakit asma bronkhial biasanya pada penderita yang sedang 

bebas serangan tidak ditemukan gejala klinis, tetapi pada saat serangan asma 

bronchial penderita tampak bernafas cepat dan dalam, gelisah, duduk dengan 

menyangga ke depan, serta tanpa otot-otot bantu pernafasan bekerja dengan 

keras. Gejala klasik dari asma bronkhial ini adalah sesak nafas, mengi 

(whezing), batuk, dan pada sebagian penderita ada yang merasa nyeri di dada. 

Gejala-gejala tersebut tidak selalu dijumpai bersamaan. Pada serangan asma 

yang lebih berat, gejala-gejala yang timbul makin banyak, antara lain: silent 

chest, sianosis, gangguan kesadaran, hyperinflasi dada, tachicardi dan 

pernafasan cepat dangkal. (Tanjung, 2003). Gejala asma terdiri atas triad, yaitu 

dipsnea, batuk dan mengi.Gejala yang disebutkan terakhir sering dianggap 

sebagai gejala yang harus ada (sine qua non), data lain terlihat pada pemeriksaan 

fisik (Nurarif & kusuma, 2015). 

F. Pemeriksaan Penunjang 

1. Pemeriksaan radiologi 

Gambaran radiologi pada asma pada umumnya normal. Pada waktu 

serangan menunjukan gambaran hiperinflasi pada paru-paru yakni 

radiolusen yang bertambah dan peleburan rongga intercostalis, serta 

diafragma yang menurun. Akan tetapi bila terdapat komplikasi, maka 

kelainan yang didapat adalah sebagai berikut:  

a. Bila disertai dengan bronkitis, maka bercak-bercak di hilus akan 

bertambah. 

b. Bila terdapat komplikasi empisema (COPD). Maka gambaran 

radiolusen akan semakin bertambah. 
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c. Bila terdapat komplikasi, maka terdapat gambaran infiltrate pada 

paru. 

d. Dapat pula menimbulkan gambaran atelektasis lokal.  

e. Bila terjadi pneumonia mediastinum, pneumotoraks, dan pneumo 

perikardium. 

f. maka dapat dilihat bentuk gambaran radiolusen pada paru-paru. 

2. Pemeriksaan tes kulit 

Dilakukan untuk mencari faktor alergi dengan berbagai alergen 

yang dapat menimbulkan reaksi yang positif pada asma. 

3. Elektrokardiografi  

Gambaran elektrokardiografi yang terjadi selama serangan dapat 

dibagi  menjadi 3 bagian, dan disesuaikan dengan gambaran yang terjadi 

pada empisema paru yaitu:  

a. Perubahan aksis jantung 

Perubahan aksis jantung yakni pada umumnya terjadi right axis 

deviasi dan clock wise rotation.  

b. Terdapatnya tanda-tanda hipertropi otot jantung 

Tanda-tanda hipertropi otot jantung yakni terdapatnya RBB (Right 

bundle branch block). 

c. Tanda-tanda hopoksemia 

Tanda-tanda hopoksemia yakni terdapatnya sinus tachycardia, 

SVES, dan VES atau terjadinya depresi segmen ST negative. 

d. Scanning paru 
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Dengan scanning paru melalui inhalasi dapat dipelajari bahwa 

redistribusi udara selama serangan asma tidak menyeluruh pada 

paru-paru.  

e. Spirometri 

Untuk menunjukkan adanya obstruksi jalan nafas reversible, cara 

yang paling cepat dan sederhana diagnosis asma adalah melihat 

respon pengobatan dengan bronkodilator. Pemeriksaan spirometer 

dilakukan sebelum dan sesudah pemberian bronkodilator aerosol 

golongan adrenergic. Peningkatan FEV1 atau FVC sebanyak lebih 

dari 20% menunjukkan diagnosis asma. Tidak adanya respon aerosol  

bronkodilator lebih dari 20%. Pemeriksaan spirometri tidak saja 

penting untuk menegakkan diagnosis tetapi juga penting untuk 

menilai beratobstruksi dan efek pengobatan. Banyak penderita tanpa 

keluhan tetapi pemeriksaan spirometrinya menunjukkan obstruksi 

G. Komplikasi  

Komplikasi yang dapat teradi pada Asma Bronkial apabila tidak segera 

ditangani, adalah : (Sundaro & Sukanto, 2006). 

1. Gagal napas. 

2. Bronkhitis. 

3. Fraktur iga (patah tulang rusuk). 

4. Pneumotoraks (penimbunan udara pada rongga dada disekeliling paru 

yang   menyebabkan paru-paru kolaps). 

5. Pneumodiastinum penimbunan dan emfisema subkitus. 

6. Aspergilosis bronkopulmoner alergik. 
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7. Atelektasis. 

H. Penatalaksanaan 

Prinsip-prinsip penatalaksanaan asma bronkial adalah  sebagai berikut : 

(Somantri, 2009). 

1. Diagnosis status asmatikus. Faktor penting  yang  harus diperhatikan: 

a. Saatnya serangan 

b. Obat-obatan yang telah diberikan (macam dan dosis) 

2. Pemberian obat bronkodilator 

3. Penilaian terhadap perbaikan  serangan. 

4. Pertimbangan terhadap pemberian  kartikosteroid. 

5. Penatalaksanaan setelah serangan mereda 

a. Cari faktor penyebab 

b. Modifikasi pengobatan penunjang selanjutya 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

24 
 

I. Patway 

Pencetus serangan (allergen, 

emosi/stress, obat-obatan, dan infeksi) 

 

Reaksi antigen dan antibody 

 

Dikeluarkannya substansi vasoaktif 

(histamine, bradikinin, dan anafilatoksin) 

 

Kontraksi Otot Polos  ↑ Permebilitas Kapiler  Sekreisi mucus↑ 

 

Bronkospasme 

 

Kontraksi otot polos  

 Edema mikosa  

 hipersekresi 

 Produksi mucus 

bertambah 

 

Obstruksi saluran nafas 

 

Bersihan jalan 

nafas tidak efektif 

 Ketidakseimbangan nutrisi 

kurang dari kebutuhan 

tubuh (resiko/actual 

 

Hipoventilasi DIstribusi ventilasi tidak merata 

dengan sirkulasi darah paru-paru gagguan difusi 

gas di alveoli 

 

Kerusakan pertukaran gas 

 

Hipoksemia Hiperkapnea 

 

Gambar Skema : Pathway Asma Bronkial 
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J. Fokus Pengkajian 

1. Biodata 

Asma baru dapat terjadi meyerang segala usia tetapi lebih sering 

dijumpai pada usia dini. Separuh kasus timbul sebelum 10 tahun dan 

sepertiga kasus lainnya terjadi sebelum usia 40 tahun. Predisposisi laki-

laki dan perempuan diusia sebesar 2 : 1 yang kemudian sama pada usia 

30 tahun. 

2. Riwayat Kesehatan 

a. Keluhan utama 

 Keluhan utama yang timbul pada klien dengan asma baru adalah 

dispnea (sesak napas) sampai bisa berhari-hari atau berbulan-bulan, 

batuk, dan mengi (pada beberapa kasus lebih banyak paroksimal). 

b. Riwayat kesehatan dahulu 

Terdapat data yang menyatakan adanya factor predisposisi timbulnya 

penyakit ini, di antaranya adalah riwayat alergi dan riwayat penyakit 

saluran nafas bagian bawah (rhinitis, urtikaria, dan eskrim). 

c. Riwayat kesehatan keluarga 

Klien dengan asma bronkial sering kali didapatkan adanya riwayat 

penyakit keturunan, tetapi pada beberapa klien lainnyatidak ditemukan 

adanya penyakit yang sama pada anggota keluarganya. 

3. Pemeriksaan Fisik 

a. Inspeksi 

1) Pemeriksaan dada dimulai dari torak posterior, klien pada posisi 

duduk. 

2) Dada diobservasi dengan membandikan satu sisi dengan yang 

lainnya. 

3) Tindakan dilakukan dari atas (apeks) sampai kebawah. 

4) Ispeksi torak posterior, meliputi warna kulit dan  kondisinya, skar, 

lesi, massa, dan gangguan tulang belakang, sperti kifosis, skoliosis, 

dan lordosis. 

5) Catat jumlah,irama, kedalaman pernapasan, dan kemestrian 

pergerakakan dada. 
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6) Observasi tipe pernapsan, seperti pernapasan hidung pernapasan 

diafragma, dan penggunaan otot bantupernapasan. 

7) Saat mengobservasi respirasi, catat durasi dari fase inspirasi (I) dan 

fase eksifirasi (E) Rasio pada fase ini normalnya 1 : 2. Fase 

ekspirasi  yang memanjang menunjukan adanya obstruksi pada 

jalan napas dan sering ditemukan pada klien Chronic Airflow 

Limitation (CAL) / Chornic obstructive Pulmonary Diseases 

(COPD) 

8) Kelainan pada  bentuk dada. 

9) Observasi kesemetrian pergerakan dada. Gangguan pergerakan atau 

tidak adekuatnya ekspansi dadamengindikasikan penyakit pada 

paru atau pleura. 

10) Observasi trakea obnormal ruang  interkostal selama inspirasi, yang     

dapat mengindikasikan obstruksi jalan nafas. 

b. Palpasi 

1) Dilakukan untuk mengkaji kesimetrisan pergerakan dada dan 

mengobservasi abnormalitas, mengidentifikasikan keaadaan kulit, 

dan mengetahui vocal/tactile premitus (vibrasi). 

2) Palpasi toraks untuk mengetahui abnormalitas yang terkaji saat 

inspeksi seperti : mata, lesi, bengkak. 

3) Vocal premitus, yaitu gerakan dinding dada yang dihasilkan ketika 

berbicara 

c. Perkusi 

Suara perkusi normal.: 

1) Resonan (Sonor) : bergaung, nada rendah. Dihasilkan pada jaringan  

paru normal. 

2) Dullness : bunyi yang pendek serta lemah, ditemukan diatas bagian  

jantung, mamae, dan hati 

3) Timpani : musical, bernada tinggi dihasilkan di atas perut yang 

berisi udara.  

  Suara perkusi abnormal : 
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1) Hiperrsonan (hipersonor) : berngaung lebih rendah dibandingkan 

dengan resonan dan timbul pada bagian paru yang berisi darah. 

2) Flatness : sangat dullness. Oleh karena itu, nadanya lebih 

tinggi.Dapat didengar pada perkusi daerah hati, di mana areanya 

seluruhnya berisi jaringan. 

d. Auskultasi 

1) Merupakan pengkajian yang sangat bermakna, mencakup 

mendengarkan bunyi nafas normal, bunyi nafas tambahan 

(abnormal), dan suara. 

2) Suara nafas abnormal dihasilkan dari getaran udara ketika melalui 

jalan   nafas dari laring ke alveoli, dengan sifat bersih. 

3) Suara nafas normal meliputi bronkial, bronkovesikular dan 

vesikular. 

4) Suara nafas tambahan meliputi wheezing, pleural friction rub, dan 

crackles. 

K. Fokus Diagnosa Keperawatan 

Tim Pokja SDKI PPNI 2016 yaitu : 

Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan  dengan hipersekresi jalan  

napas 

I. Fokus Intervensi 

1. Bersihan jalan napas 

a. Batasan karateristik 

b. Batuk tidak efektif 

c. Ada suara napas tambahan 

d. Sianosis 

e. Peningkatan frekuensi napas  

f. Dispnea 

g. Sputum dalam jumlah berlebih 

h. Gelisah 

2. Faktor-faktor yang berhubungan 

a. Obstruksi jalan napas 

b. Sputum dalam jumlah yang berlebihan 
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c. Materi asing dalam jalan napas 

d. Sekresi bertahan/sisa sekresi 

e. Sekresi  dalam bronki 

3. Fisiologi 

a. Asma 

b. Infeksi 

c. Jalan napas alergik 

d. Hiperplasi dinding bronkial 

e. Penyakit paru obstruktif kronik 

4. SLKI 

Bersihan jalan napas SLKI PPNI 2019 : Ekspektasi meningkat 

a. Batuk efektif meningkat 

b. Produksi sputum menurun 

c. Mengi (wheezing) menurun 

d. Frekuensi napas membaik 16 – 20 kali permenit 

e. Dispnea (sesak napas) membaik 

f. Ortopnea (rasa tidak nyaman saat bernapas sambil berbaring) 

membaik 

g. Sianosis membaik 

h. Gelisah membaik 

i. Sulit bicara membaik 

j. Pola napas membaik 

5. SIKI 

Manejemen jalan napas SIKI PPNI 2018 : 

a. Observasi 

1) Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) 

2) Monitor bunyi napas tambahan (mis. Gurgling, mengi, weezing, 

ronkhi kering) 

3) Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) 

b. Terapeutik 

1) Posisikan semi-Fowler atau Fowler 
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2) Berikan minum hangat 

3) Lakukan fisioterapi dada 

4) Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal 

5) Berikan oksigen 

c. Edukasi 

1) Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari 

2) Ajarkan teknik batuk efektif 

d. Kolaborasi  

Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

BAB III 

LAPORAN KASUS 

A. PENGKAJIAN 

1. Identitas Pasien 

 Nama    : Ny. ‘’N” 

 Umur    : 48 Tahun 

 Jenis kelamin   : Perempuan 

 Status    : Janda 

 Pendidikan   : SD 

 Pekerjaan   : IRT 

 Alamat    : Desa Ulusawa Kec.Laonti Kab.Konsel 

 Tanggal Masuk/ Jam  : 2 April 2020/ 07. 30 Wita 

 Tanggal Pengkajian/ Jam : 2 April 2020/ 08. 20 Wita 

 No. RM   : 075 

 Diagnosa Medis  : Asma Bronkial 

 Identitas penanggung jawab: 

 Nama    : Tn. S  

 Usia    : 28 Tahun 

 Jenis kelamin   : Laki – laki 

 Status    : Kawin 

 Pendidikan   : SMA  

 Pekerjaan   : Wiraswasta 

 Alamat    : Desa Ulusawa Kec.Laonti Kab.Konsel 
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 Hubungan dengan pasien : Anak 

2. Riwayat Penyakit 

a. Riwayat penyakit sekarang ( Keluhan utama ) 

Ny. N mengatakan sesak napas 

b. Keluhan yang menyertai 

Ny. N mengatakan batuk dan pilek 

c. Riwayat penyakit dahulu 

Ny.N mengatakan mempunyai riwayat penyakit asma kurang lebih 3 

tahun 

d. Riwayat penyakit keluarga 

Ny. N mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit yang diderita dari 

keluarga. 

e. Faktor pencetus 

Ny N mengatakan sesak terjadi apabila kedinginan 

3. Fokus pengkajian 

Data Subjektif 

a. Ny. N mengatakan sesak napas dan batuk berdahak 

b. Ny. N mengatakan serangan asma terjadi jika ia merasa 

kedinginan, atau terkena paparan debu. 

c. Ny. N mengatakan serangan sesak sering terjadi tiba-tiba dan 

terjadi di malam hari 

d. Ny. N mengatakan ketika serangan terjadi gejala lain yang di  

timbulkan yaitu pilek dan batuk 
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e. Ny. N juga mengatakan ketika batuk sulit untuk  mengeluarkan 

dahak 

           Data Objektif 

a. Nampak sesak. 

b. terdapat bunyi suara napas  tambahan (ronchi) 

c. pernapasan 28 x/menit. 

d. Irama napas cepat, 

e. Nampak batuk berdahak dengan konsistensi kental dan berwarna 

kuning. 

f.  TTV : 

TD  : 120/80 mmHg. 

Respirasi  : 28x/ menit. 

Nadi  : 100x /menit 

Suhu  : 36.0C. 

4. Pemeriksaan fisik 

a. Keadaan Umum : 

1) Kesadaran : Composmentis 

2) GCS   : 15 

3) TTV : 

TD  : 120/80mmHg 

Nadi  : 100x/menit 

Suhu  : 36,0’C 

Respirate Rate : 28x/menit 

b. Kulit : 



 

33 
 

1) Inspeksi :Tidak pucat, tidak sianosis, tidak ada lesi 

2) Palpasi :Turgor kulit kurang baik 

c. Kepala : 

1) Inspeksi : Simetris, tidak ada benjolan 

2) Palpasi : Tidak ada nyeri tekan 

d. Mata : 

1) Inspeksi : Pergerakan bola mata simetris, Reeflek pupil normal, 

Konjungtivita anemis, Kornea bening 

2) Palpasi : Tidak ada nyeri tekan 

e. Hidung 

1) Inspeksi : Bentuk simetris, ada pernapasan cuping, terpasang 02 

2) Palpasi :  Tidak nyeri tekan 

f. Mulut 

1) Inspeksi : Mukosa bibir kering, Pucat, gigi dan lidah bersih 

2) Palpasi : Tidak ada nyeri tekan 

g. Telinga 

1) Inspeksi : Bentuk daun telinga simetris, bersih, tidak ada secret 

2) palpasi : Tidak ada nyeri tekan 

3) Perkusi : Pendengaran normal,  

h. Leher 

1) Inspeksi : Bentuk simetris, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid,  

2) Palpasi : Tidak ada nyeri tekan 

i. Jantung 

1) Inspeksi : Dada simetris 
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2) Palpasi : Pergerakan napas simetris 

3) Keluhan nyeri dada : Tidak ada 

j. Paru-paru 

1) Inspeksi : Bentuk dada simetris 

2) Palpasi : Pregerakan napas simetris 

3) Auskultasi : Irama napas tidak teratur dan cepat, terdengar suara 

napas tambahan (ronchi) 

4) Keluhan : Sesak, batuk non produktif 

k. Punggung   

1) Inspeksi : Bentuk punggung simteris, tidak ada lesi 

l. Abdomen 

1) Keluhan : Mual 

2) Inspeksi : Bentuk simetris, tidak ada pembesaran hepar dan limfe 

3) Palpasi : Tidak ada nyeri tekan 

4) Auskultasi : Bising usus 14x/menit 

m. Eksteremitas 

1) Inspeksi : Eksteremitas atas dan bawah Tidak ada kelainan 

n. Neurologi :  

1) Kesadaran : Composmentiis 

2) GCS : 4 – 5 – 6 = 15 

3) Keluhan  : Pusing 

5. Pemeriksaan Laboratorium : 

    HB  : 13,25 g/dl 

    Leukosit : 12.900 jul 
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6. Terapi : 

a. Nebuleizer dosis : 1 amp combivent : 2 ml Nacl 2 kali perhari 

b. Ambroksol tablet dosis : 3 kali 1 tablet perhari 

c. Cetrisin Tablet dosis : 3 kali 1 tablet perhari 

d. Oksigen dosis : 5 Liter permenit 

B. DATA FOKUS 

DATA SUBJEKTIF DATA OBJEKTIF 

1) Ny. N mengatakan sesak napas 

dan batuk berdahak 

2) Ny N mengatakan ketika batuk 

sulit untuk mengeluarkan dahak 

3) Ny, N mengatakan serangan asma 

terjadi jika ia merasa kedinginan, 

atau terkena paparan debu. 

4) Ny. N mengatakan sesak sering 

terjadi tiba-tiba dan terjadi di 

malam hari 

5) Ny. N Mengatakan ketika 

serangan terjadi gejala lain yang 

timbul yaitu pilek, mual dan batuk  

1) Nampak sesak. 

2) Terdapat bunyi suara napas 

tambahan (ronchi) 

3) pernapasan 28 x/menit. 

4) Irama napas cepat 

5) Nampak batuk berdahak dengan 

konsistensi kental dan berwarna 

kuning. 

       TTV :      

               TD            : 120/80 mmHg 

Respirasi   : 28x/ menit. 

Nadi          : 100x /menit 

Suhu          : 36.0C 
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C. PERUMUSAN MASALAH (DIAGNOSA KEPERAWATAN) 

No Masalah Kemungkinan Penyebab 

(Pohon Masalah) 

Data 

 

1. 

 

Bersihan jalan 

napas tidak 

efektif 

berhubungan 

dengan 

hipersekresi 

jalan napas 

 

Allergen (cuaca dingin) 

 

Antigen yang terikat 

IGE pada permukan sel 

mast atau basofil 

 

Pemiabilitas kapiler 

meningkat 

 

Edema mukosa, sekresi 

produktif, kontriksi otot 

meningkat 

 

Spasme otot polos 

sekresi kelenjar bonkus 

meningkat 

 

Penyempitan / obstruksi 

proksimal dari bronkus 

Data Subjektif : 

1) Ny. N mengatakan sesak napas dan 

batuk berdahak 

2) Ny N mengatakan ketika batuk sulit    

   untuk mengeluarkan dahak 

3) Ny, N mengatakan serangan asma 

terjadi jika ia merasa kedinginan, atau 

terkena paparan debu. 

4) Ny. N mengatakan serangan sesak 

sering tiba-tiba dan terjadi di malam 

hari 

5) Ny. N mengatakan ketika serangan 

terjadi gejala lain yang di timbulkan 

yaitu pilek dan batuk berdahak 

Data Subjektif : 

1) Nampak sesak 

2) Terdapat bunyi suara napas tambahan 

(ronchi) 

3) Pernapasan 28 kali permenit 

4) Irama napas cepat 
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  pada tahap eksprasi dan 

inspirasi 

 

 

Sputum berlebih, batuk, 

Mengi / wheezing, sesak 

napas 

 

 

Hipersekresi jalan napas 

 

 

Bersihan jalan napas 

tidak efektif  

 

5) Nampak batuk berdahak dengan 

konsistensi kental dan berwarna 

kuning. 

TTV : 

TD             :120/80 mmHg. 

Respirasi : 28x/ menit. 

Nadi             : 100x /menit 

Suhu             : 36.0C. 
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D. RENCANA TINDAKAN KEPERAWATAN (INTERVENSI) 

No DIAGNOSA 

KEPERAWATAN 

RENCANA KEPERAWATAN (INTERVENSI) 

Tujuan & Kriteria Objektif Intervensi Rasional 

 Bersihan jalan napas 

tidak efektif 

berhubungan 

hipersekresi jalan 

napas 

Bersihan jalan napas 

Setalah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3 kali 

24jam diharapkan bersihan 

jalan napas meningkat 

Dengan kriteria hasil : 

▪ Batuk efektif 

meningkat 

▪ Produksi sputum 

menurun  

Manajemen jalan napas 

1) Monitor Pola napas (Frekuensi, 

kedalaman dan usaha napas) 

2) Monitor bunyi napas tambahan 

(gurgling,mengi/wheezing,ronchi) 

3) Posisikan semi Fowler atau fowler 

4) Berikan minum hangat 

5) Lakukan fisioterapi dada, jika perlu 

6) Berikan oksigen, jika perlu 

7) Ajarkan tehnik batuk efektif 

1) Mengetahui peningkatan 

frekuensi napas,  dispnea, 

kedalaman napas kadang 

bervariasi, serta usaha 

mengatur napas  

2) Mengetahui adanya kelainan 

pada suara napas seperti bunyi 

ngorok dan bunyi suara mengi 

3) Dapat meningkatkan ekspansi 

paru sehingga upaya napas bisa 

lebih dalam dan lebih kuat 
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  ▪ Mengi /Whezing 

menurun 

▪ Dispnea (sesak napas) 

menurun 

▪ Ortopnea membaik 

▪ Sianosis membaik 

▪ Gelisah membaik 

▪ Frekuensi napas 

membaik 16 – 20 kali 

permenit 

▪ Pola napas membaik 

▪ Tidak ada ditemukan 

bunyi napas tambahan 

(ronchi) 

8) Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, mukolotik atau 

ekspektoran 

9) Konseling dan Edukasi diberikan 

serta dapat membantu 

mengurangi sesak napas 

4) Air hangat dapat memobilisasi 

dan membantu mengeluarkan 

sekret 

5) Fisioterapi dada dapat 

melonggarkan saluran napas, 

dan mencegah obstruksi jalan 

napas, serta membantu 

mengeluarkan dahak 

6) Membantu memenuhi 

kebutuhan oksigen dan dapat 

mengurangi beban otot-otot 

pernapasan 
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    7) Latihan batuk efektif dapat 

memudahkan keluarnya dahak 

dari jalan napas 

8) Pemberian obat bronkodilator 

berupa nebuleiser combivent 

dapat memperlebar luas 

permukaan bronkus dan 

bronkiolus pada paru – paru 

sehingga serapan oksigen paru-

paru meningkat, sedangkan gen 

mukolotik dan ekspektoran 

berupa obat ambroksol dapat 

menurunkan kekentalan  dahak 

dan merangsang pengeluaran 

dahak dari saluran napas 
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E. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Diagnosa 

Keperawatan 

Hari Tgl 

& Jam 

Implementasi Paraf Hari Tgl 

& Jam 

Evaluasi SOAP Paraf CI 

Bersihan jalan 

napas tidak 

efektif 

berhubungan 

dengan 

hipersekresi jalan 

napas 

Jum’ät, 3 

April 2020 

09. 30 

 

 

 

 

 

1) Memonitor Pola napas 

Hasil : 

• Respirasi  : 24 kali/ menit 

• Ny. N masih sesak 

2) Memonitor bunyi napas 

tambahan dengan 

menggunakan steteskop 

Hasil :  

• Terdengar bunyi napas) 

tambahan (ronchi 

 Jum’ät,  

3 April 

2020 

13. 00 

Subjektif : 

• Ny N mengatakan masih 

merasa Sesak 

• Ny N mengatakan masih 

batuk dan sulit untuk 

mengeluarkan dahak 

Objektif : 

• Keadaan umum  : Lemah 

• Ny. N nampak sesak 

• Ny. N nampak batuk 
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 09. 40 

 

 

 

 

 

09. 45 

3.  Mengatur posisi semi 

fowler atau fowler 

Hasil : 

• Ny N  merasa lebih nyaman 

dengan posisi semi fowler 

 

4. Memberikan minum hangat 

Hasil : 

▪ Dahak yang kental menjadi 

encer sehingga mudahkan 

keluarnya secret dari jalan 

napas 

  • Pernapasan cepat 

• Terdapat bunyi suara napas 

tambahan (ronchi) 

TTV :  

• TD           : 120/80 mmHg 

• Respirasi : 24 kali 

permenit 

• Nadi        : 90 kali 

permenit 

• Suhu       : 36,5ºC 

Assesment : 

• Masalah Ny N belum 

teratasi 
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 09. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Melakukan fisioterapi dada 

dengan tehnik postural 

drainage 

Hasil : 

▪   Pasien dianjurkan tarik 

napas dalam (hirup 

melalui hidung keluarkan 

melalui mulut) sebanyak 3 

kali kemudian pada napas 

ketiga tahan selama 10 

detik dan batukakan 

dengan kuat menggunakan 

otot abnormal sebanyak 

dua kali 

  Planning 

• Intervensi dilanjutkan 

• Monitor pola napas 

• Monitor bunyi napas 

• Berikan posisi semi fowler 

• Lakukan fisioterapi dada 

• Berikan oksigen 

• Ajarkan tehnik batuk 

efektif 

• Kolaborasi pemberian 

Nebuleizer masker 

inhalasi, ambroksol tablet 

dan cetrisin tablet 
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 10. 00 6). Memberikan okseigen 

Hasil : 

▪ O2 diberikan secara nasal 

canula dengan dosis 5 

Liter/menit 

    

 10. 15 7). Mengajarkan tehnik batuk  

      efektif 

Hasil : 

▪ Ny. N nampak kesulitan 

melakukan batuk efektif 

karena baru pertama kali 

melakukannya 

▪ Melakukan batuk efektif 

dilakukan 2 kali sehari 
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 10. 30 8).Mengkolaborasikan  

     Pemberian bronkodilator, 

mukolitik dan ekspektoran  

Hasil : 

▪ Nebuleizer masker 

inhalasi diberikan dosis :  

1 amp Combivent : 2 ml 

Nacl diberikan 2 kali 1 

sehari 

▪ Ambroksol tablet 

diberikan 3 kali 1 tablet 

sehari 

▪ Cetrisin tablet diberikan 

3 kali 1 tablet sehari 
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Diagnosa 

Keperawatan 

Hari Tgl 

& Jam 

Implementasi Paraf Hari Tgl 

& Jam 

Evaluasi SOAP Paraf CI 

Bersihan jalan 

napas tidak 

efektif 

berhubungan 

dengan 

hipersekresi jalan 

napas 

Sabtu, 4 

April 2020 

09. 00 

1. Memonitor pola napas 

Hasil : 

▪ Respirasi : 20 kali 

permenit 

▪ Sesak berkurang 

2. Memonitor bunyi napas 

dengan steteskop 

Hasil : 

▪ Masih terdapat bunyi 

suara tambahan 

(ronchi) 

▪ Mengi berkurang 

 Sabtu, 4 

April 

2020 

12. 30 

Subjektif : 

▪ Ny  N mengatakan masih 

batuk berdahak 

▪ Ny N mengatakan sesak 

berkurang 

Objektif : 

▪ Keadan Umum  : mulai 

membaik 

▪ Nampak batuk berdahak 

▪ Terdapat bunyi suara 

tambahan (ronchi) 
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 09. 05 

 

 

 

 

3. Memberikan posisi semi 

Fowler atau fowler 

Hasil : 

▪ Ny. N merasa lebih 

nyaman dengan posisi 

semi fowler 

  ▪ Dahak nampak keluar dan 

berwarna putih 

TTV : 

▪ TD : 110/70 mmHg, 

▪ RR : 20 kali  permenit. 

▪ Nadi : 88 kali permenit. 

▪ Suhu : 36,2℃ 

Assesment:  

▪ masalah  teratasi  sebagian 

Planing : 

▪ Intervensi dilanjutkan 

▪ Monitor pola napas 

▪ Monitor bunyi suara napas 

tambahan (ronchi) 
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 09. 15 4. Memberikan oksigen 

Hasil : 

▪ O2 diberikan secara 

nasal canula 3 liter 

permenit  

  ▪ Berikan posisi semi fowler 

▪ Ajarkan tehnik batuk efektif 

▪ Berikan oksigen 

▪ Kolaborasi pemberian 

Nebuleizer masker inhalasi, 

ambroksol tablet dan 

cetrisin tablet 

 

 09. 30 5. Melatih batuk efektif 

Hasil : 

▪ Ny. N mulai biasa 

melakukan batuk 

efektif namun masih 

dibantu oleh perawat 

melatih batuk efektif 
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 10. 15 6. Mengkolaborasikan 

pemberian Nebuleiser 

masker inhalasi, 

ambroksol tablet dan 

cetrisin tablet 

Hasil : 

▪ 1 amp Combivent : 2 

ml Nacl diberikan dosis 

2 kali sehari 

▪ Ambroksol tablet 

diberikan 3 kali 1 tablet 

sehari 

▪ Cetrisin tablet diberikan 

3 kali 1 tablet sehari  
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Diagnosa 

Keperawatan 

Hari Tgl 

& Jam 

Implementasi Paraf 

Hari Tgl 

& Jam 

Evaluasi SOAP Paraf CI 

Bersihan jalan 

tidak efektif 

berhungan dengan 

hipersekresi jalan 

napas 

Minggu, 5 

April 2020 

09. 00 

1. Memonitor pola napas 

Hasil : 

▪ Respirasi : 18 kali/ menit 

▪ Ny.N sudah tidak sesak 

 Minggu, 

5 April 

2020 

13. 30 

Subjektif : 

▪ Ny. N mengatakan sudah 

tidak sesak 

▪ Ny. N mengatakan sudah 

tidak batuk 

 

 09.. 05 2. Memonitor bunyi suara 

napas tambahan 

Hasil : 

▪ Sudah tidak ada bunyi 

napas tambahan (ronchi) 

  ▪ Ny. N mengatakan sudah 

tidak ada lagi dahak yang 

keluar 

Objektif : 

▪ Keadaan umum : Baik 

 

 09. 10 3. Memberikan posisi   

    semifowler atau fowler 

  ▪ Nampak tidak sesak 

▪ Nampak tidak batuk 
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09. 20 

Hasil : 

▪ Ny. Merasa lebih nyaman 

dengan posisi semi fowler 

4. Mengajarkan tehnik batuk   

    efektif 

   Hasil : 

▪ Ny. N sudah dapat 

melakukan batuk efektif 

tanpa bantuan dan intruksi 

perawat  

▪ Batuk efektif dilakukan  

tiga kali Perhari 

  ▪ Tidak Terdapat bunyi suara 

napas tambahan (ronchi) 

TTV : 

▪ TD          : 1O0/ 70 mmHg 

▪ Respirasi : 18 kali permenit 

▪ Nadi        : 86  kali permenit  

▪ Suhu        : 36ºC 

 

Assesment : 

▪ Masalah teratasi 
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 10. 20 5. Memberikan oksigen 

    Hasil : 

▪ Oksigen berikan secara 

nasal canula 3 Liter 

permenit 

  Planning : 

Intervensi dihentikan 

Pasien pulang 

Konseling dan Edukasi diberikan : 

▪ Memberikan informasi 

kepada individu dan keluarga 

mengenai seluk beluk 

penyakit, sifat penyakit, 

perubahan penyakit,jenis dan 

Mengetahui kapan harus 

Kepelayanan kesehatan. 

▪ Kontrol secara teratur seperti 

menilai dan memantau berat 

asma secara berkala  
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 11. 00 5.  Mengkolaborasikan    

     pemberian obat Combivent 

secara Nebuleizer inhalasi, 

ambroksol tablet dan 

cetrisin tablet. 

Hasil : 

▪ 1 ampul combivent : 2 ml 

nacl diberikan 2 kali 

sehari 

▪ Amboksol tablet diberikan 

3 kali sehari 

▪ Cetrisin tablet diberikan 3 

kali sehari 

 

  ▪ Lakukan PHBS (pola hidup 

bersih dan sehat) 

▪ Menjelaskan pentingnya 

melakukan pencegahan 

dengan cara menghindari 

faktor pencetus kambuhnya 

asma 

▪ Menjelaskan pentingnya 

melakukan pencegahan 

pemberian dengan 

menggunakan 

bronkodilator/steroid inhalasi 
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BAB IV 

PEMBAHASAN KASUS 

A. Pengkajian 

 Pada klien Ny N pengkajian riwayat kesehatan didapatkan terdapat bunyi 

suara napas tambahan (ronchi), pernapasan 28 kali permenit. irama napas 

cepat, Ny N nampak sesak dan batuk berdahak  konsistensi kental dan 

berwarna kuning, Tekanan darah 120/80 mmHg, Respirasi 28 kali permenit, 

Nadi 100 kali permenit, Suhu: 36ºC. 

 Gejala penyakit asma menurut PDPI (2003), penyakit asma ditandai 

berupa batuk sesak napas, wheezing (mengi). Gejala biasanya timbul atau 

memburuk terutama malam atau dini hari. Menurut (Brunner & Suddard,2002). 

Gejala asma sering terjadi pada malam hari dan saat udara dingin, biasanya 

dimulai mendadak dengan gejala batuk dan rasa tertekan di dada, disertai 

dengan sesak napas (dyspnea) dan mengi.Menurut (Price & Wilson, 2006), 

penyakit asma juga ditandai dengan akan timbul mengi yang merupakan ciri 

khas asma saat pasien memaksakan udara keluar. Biasanya juga diikuti batuk 

produktif dengan sputum berwarna keputih-putihan. Menurut Smeltzer (2012), 

ciri khas pada asma bronkial adalah terjadinya penyempitan bronkus, yang 

disebabkan oleh spasme atau kontraksi otot-otot polos bronkus, dan 

hipersekresi mukosa/ kelenjar bronkus. 

 Hasil analisa peneliti terdapat kesenjangan antara teori dan kasus Pada 

pemeriksaan fisik teori terdapat bunyi suara napas mengi (wheezing), 

sedangkan pemeriksaan fisik yang di dapatkan peneliti pada kasus terdapat 
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bunyi suara napas tambahan (ronchi). Menurut Anisa (2012), wheezing atau 

mengi merupakan  salah satu ciri khas dari gejala asma. Hal ini diakibatkan 

oleh penyempitan saluran napas yang terjadi namun kondisi tertentu ronchi 

juga dapat terdengar pada serangan asma karena penumpukan sekret dijalan 

napas. 

 Pasien Ny N mengatakan faktor penyebab serangan asma terjadi jika ia 

merasa kedinginan atau terkena paparan debu, ketika serangan terjadi gejala 

lain yang di timbulkan yaitu pilek, mual dan batuk berdahak. Menurut GINA 

(2005), faktor pencetus Asma diperburuk oleh keadaan lingkungan seperti 

perubahan temperatur, terpapar bulu bianatang, uap kimia, debu, serbuk, obat-

obatan,olahraga berat, infeksi saluran napas, asap rokok dan stress. Menurut 

Sundaru (2009), pada awal serangan asma gejala tidak jelas seperti rasa berat di 

dada, pada asma alergik biasanya disertai pilek atau bersin. Meski pada 

mulanya batuk tidak disertai sekret, namun dalam perkembangannya pasien 

asma akan mengeluarkan sekret baik yang mukoid, putih dan terkadang 

puluren. Terdapat sebagian kecil pasien asma yang hanya mengalami gejala 

batuk tanpa disertai mengi. Menurut analisa penelitian faktor penyebab dari 

penyakit asma yang di temukan pada pasien sama dengan teori faktor pencetus 

yang dikemukakan oleh GINA (2005), & Sundaru (2009). 

B. Diagnosa 

Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang mengambarkan respon 

aktual atau potensial klien terhadap masalah kesehatan dimana perawat 

mempunyai lisensi dan kemampuan untuk mengatasinya (Potter &Perry, 2005). 

Peneliti menegakan diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif sesuai dengan 
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batasan kareteristik data yang diperoleh saat pengkajian pada  Ny.N yaitu : 

dispnea, ada suara napas tambahan(ronchi), frekuensi napas berubah, sianosis, 

bunyi napas menurun, pola napas berubah, sputum berlebih  dan batuk tidak 

efektif. 

Bersihan jalan napas tidak efektif adalah ketidak mampuan untuk 

membersihkan sekret atau obstruksi saluran napas untuk mempertahankan jalan 

napas tetap paten  (Tim Pokja SDKI PPNI, 2016). Batasan karateristik bersihan 

jalan napas tidak efektif adalah ada bunyi suara napas tambahan(ronchi), 

frekuensi napas berubah, sianosis, bunyi napas menurun, pola napas berubah, 

sputum berlebih  dan batuk tidak efektif. Dalam teori pada kasus asma 

dibuktikan dengan diagnosa keperawatan utama yang muncul adalah bersihan 

jalan napas tidak efektif , Pola napas tidak efektif, dan gangguan pertukaran 

gas,(Tim Pokja SDKI PPNI, 2016). 

C. Intervensi 

Intervensi adalah katagori dari perilaku keperawatan dimana tujuan yang 

berpusat pada klien dari hasil perkiraan ditetapkan dan intervensi keperawatan 

dipilih untuk mencapai tujuan tersebut (Potter & Perry, 2005). Penulis 

mencantumkan diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan 

dengan hipersekresi jalan napas, dengan tujuan setelah dilakukan intervensi 

selama 3 kali 24 jam bersihan jalan napas meningkat, dalam  teori juga 

disebutkan setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam bersihan jalan 

napas meningkat ( SLKI PPNI, 2019). 

Intervensi keperawatan yang dilakukan sesuai dengan SIKI PPNI 2018 

adalah Manajemen jalan napas :  
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1. Monitor pola napas rasionalnalnya untuk mengetahui peningkatan 

ferekuensi napas, mengetahui kedalaman napas yang bervariasi serta usaha 

yang dilakukan untuk mengatur napas. Frekuensi pernapasan yang 

diharapkan  dalam rentang normal antara 16 – 20 kali permenit. 

2. Monitor bunyi napas tambahan rasionalnya untuk mengetahui adanya bunyi 

suara napas seperti pernapasan bising, ronchi dan mengi menunjukan 

tertahannya sekret atau adanya obtruksi jalan napas. Adapun hasil yang 

diinginkan dari intervensi ini adalah tidak ditemukannya lagi bunyi suara 

napas tambahan (ronchi) 

3. Atur posisi semi fowler atau Fowler rasionalnya dengan memberikan posisi 

semi fowler Ny N merasa lebih baik dan nyaman dan dapat meningkatkan 

ekspansi paru . Menurut Muttaqin (2008) sekresi bergerak sesuai gaya 

grafitasi akibat perubahan posisi dan meningkatkan kepala, tempat tidur 

akan merendahkan isi perut menjadi diafragma sehingga meningkatkan 

diafragma berkontraksi. 

4. Berikan minum hangat rasionalnya air minum hangat dapat mengencerkan 

dahak yang kental serta memudahkan keluarnya dahak dari jalan napas. 

5. Lakukan fisioterapi dada yang rasionalnya dapat melonggarkan saluran 

napas, dan mencegah obstruksi jalan napas, serta membantu mengeluarkan 

dahak 

6. Berikan oksigen yang rasionalnya dapat membantu memenuhi kebutuhan 

oksigen serta dapat mengurangi beban otot-otot pernapasan yang kelelahan 

7. Ajarkan tehnik batuk efektif rasionalnya dengan dapat melakukan batuk 

efektif akan dengan mudah mengeluarkan dahak yang tertahan dijalan 
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napas, Menurut Apriani (2017) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

atau bermakna sebelum dan sesudah perlakuan batuk efektif pada pasien 

dengan penumpukan sekret. 

8. Kaloborasi pemberian nebuleizer masker inhalasi, ambroksol tablet dan 

cetrisin tablet sesuai program terapi rasionalnya Pemberian nebuleizer 

masker inhalasi dapat memperlebar luas permukaan bronkus dan bronkiolus 

pada paru – paru sehingga serapan oksigen paru-paru meningkat, sedangkan 

gen mukolotik dan ekspektoran berupa obat ambroksol dapat menurunkan 

kekentalan  dahak dan merangsang pengeluaran dahak dari saluran napas, 

sedangkan cetrisin dapat mengatasi adanya penyebab alergen. 

Menurut teori intevensi yang diberikan pada pasien asma dengan 

diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi 

jalan napas adalah monitor pola napas,monitor bunyi suara napas tambahan, 

atur posisi semi fowler, berikan minum hangat, berikan oksigen, ajarkan 

cara batuk efektif, lakukan fisioterapi dada dengan teknik postural drainase, 

perkusi, dan fibrilasi , kaloborasikan pemberian obat nebulizer masker 

inhaler, agen mukolitik untuk menerunkan kekentalan dan perlengketan 

sekret paru,dan agen ekspetoran akan memudahkan sekret lepas dari 

perlengketan jalan napas pemberian kortikosteroid (Muttaqin, 2008).  

D. Implementasi 

Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat 

untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status 

kesehatan yang lebih baik yang mengambarkan kriteria hasil yang di harapkan 

Gordon, 2013). Implementasi keperawatan merupakan inisiatif dari rencana 
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tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik.Tahap pelaksanaan dimulai 

setelah rencana tindakan disusun dan ditujukan pada nursing orders untuk 

membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan.Oleh karena itu rencana 

tindakan yang spesifik dilakasanakan untuk memodifikasi faktor yang 

mempengaruhi masalah kesehatan klien (Carpenito, 2000). 

Implementasi hari pertama yaitu dilakukan pada tanggal 3 April 2020 

jam 09.35 WITA, monitor pola napas, monitor bunyi napas tambahan, berikan 

posisi semifowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada, berikan 

oksigen nasal canula 5 liter permenit, ajarkan tehnik batuk efektif, kolaborasi 

pemberian nebuleiser masker inhalasi dengan dosis 1 amp combivent : 2 ml 

Nacl diberikan 2 kali sehari, ambroksol 3 kali 1 tablet perhari,cetrisin 3 kali 1 

tablet perhari, masalah belum teratasi intervensi dilanjutkan. 

Implementasi hari ke dua yaitu dilakukan pada tanggal 4 April 2020 jam 

09.00 WITA monitor pola napas, monitor bunyi napas tambahan, berikan 

posisi semi fowler, berikan oksigen nasal canula 3 liter permenit, melatih batuk 

efektif, kaloborasikan pemberian nebulizer masker inhalasi dengan dosis 1 

Ampul Combivent : 2 ml Nacl diberikan 2 kali perhari, ambroksol 3 kali 1 

tablet perhari, cetrisin 3 kali 1 tablet perhari, masalah teratasi sebagian 

intervensi dilanjutkan.  

Implementasi hari ke tiga dilakukan pada tangal 5 April 2020 jam 09.00 

WITA monitor pola napas, monitor bunyi napas, berikan posisi semi fowler, 

melatih batuk efektif, berikan oksigen nasal canula 3 liter permenit, kolaborasi 

pemberian nebuleizer masker inhalasi dengan dosis 1 ampul combivent : 2 ml 
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Nacl diberikan 2 kali perhari, ambroksol 3 kali 1 tablet perhari, cetrisin 3 kali 1 

tablet perhari, masalah teratasi intervensi dihentikan.  

E. Evaluasi 

Evaluasi bertujuan untuk menilai keefektifan perawatan dan untuk 

mengkomunikasikan status Ny.N dari hasil tindakan keperawatan. Evaluasi 

memberikan imformasi, sehingga menginginkan revisi perawatan (Hidayat, 

2012). Diagnosa keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif  berhubungan 

dengan hipersekresi jalan napas pada tanggal 3, 4, 5 april 2020 

Pada evaluasi hari pertama pada tanggal 3 april 2020, hasil evaluasi di 

dapatkan evaluasi subjektif Ny.N mengatakan masih merasa sesak, Ny.N 

mengatakan masih batuk dan sulit untuk mengeluarkan dahak, evaluasi objektif 

keadaan umum lemah, nampak sesak, Nampak batuk berdahak, Nampak 

sputum keluar kental dan berwarna kuning, irama pernapasan cepat, terdapat 

bunyi suara napas tambahan ronchi, tekanan darah 120/80 mmHg, respirasi 24 

kali permenit, nadi 90 kali permenit, suhu 36,5ºC, masalah belum teratasi 

intervensi tetap di lanjutkan. 

Pada evaluasi hari ke dua pada tanggal 4 april 2020, hasil evaluasi 

didapatkan evaluasi subjektif Ny. N mengatakan sesak berkurang, batuk 

berdahak berkurang, evaluasi objektif  keadaan umum mulai membaik, 

Nampak batuk berdahak, Nampak tidak sesak, tekanan darah 110/70 mmHg, 

respirasi 20 kali permenit, nadi 88 kali permenit. Suhu 36,3ºC, terdapat bunyi 

suara napas tambahan ronchi, sputum berkurang dan berwarna putih, masalah 

teratasi sebagian dan intervensi di lanjutkan. 
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Pada evaluasi hari ke tiga pada tanggal 5 april 2020, hasil yang 

didapatkan evaluasi subjektif Ny N mengatakan sudah tidak sesak, batuk 

berdahak sudah tidak ada. Evaluasi objektif keadaan umum Ny N membaik, 

tekan darah 110/70 mmHg, respirasi 18 kali permenit, nadi 86 kali permenit, 

suhu 36,4ºC, Nampak tidak sesak, Nampak tidak ada batuk, nampak tidak ada 

dahak, tidak terdapat suara napas tambahan. Disimpulkan masalah bersihan 

jalan napas tidak efektif pada Ny N teratasi, intervensi dihentikan ditandai 

dengan Kriteria hasil, irama napas teratur, frekwensi pernapasan 18 kali 

permenit, dapat batuk secara efektif, sesak berkurang saat beraktivitas ringan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian tentang asuhan keperawatan Asma 

Bronkial pada Ny.N dengan  masalah keperawatan bersihan jalan tidak efektif 

di ruang cucmi-cumi Puskesmas Laonti Kabupaten konawe selatan penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil pengumpulan data Pada klien Ny N pengkajian riwayat 

kesehatan didapatkan terdapat bunyi suara napas tambahan (ronchi), 

pernapasan 28 kali permenit, irama napas cepat, Ny N Nampak sesak dan 

batuk berdahak  konsistensi kental dan berwarna kuning, tekanan darah 

120/80 mmHg, respirasi 28 kali permenit, nadi 100 kali permenit, S: 36ºC. 

2. Sesuai dengan pengkajian dan analisa yang penulis lakukan pada Ny.N 

maka penulis menemukan masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak 

efektif dengan batasan karateristik batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, 

sputum berlebih, mengi/wheezing, gelisah sianosis, bunyi napas menurun, 

frekuensi napas berubah, pola napas berubah, menurut Tim Pokja SDKI 

PPNI (2016). 

3. Dalam perencanaan ini penulis berfokus pada delapan intervensi menurut 

SIKI PPNI (2018) menajemen jalan napas  adalah monitor pola napas, 

monitor bunyi napas tambahan, berikan posisi semi fowler, berikan minum 

hangat, berikan oksigen, ajarkan tehnik batuk efektif, lakukan fisioterapi 
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dada, kolaborasi pemberian nebuleiser, ambroksol tablet dan cetrisin 

tablet. 

4. Dalam tahap pelaksanaan yang dilakukan selama tiga hari penulis dapat 

melaksanakan semua rencana keperawatan sesuai dengan perencanaan 

yang telah di buat 

5. Evaluasi keperawatan pada Ny.N dapat teratasi pada hari ke 4 perawatan 

dengan kriteria hasil sesak napas berkurang saat beraktivitas ringan, dapat 

batuk secara efektif, irama napas teratur, frekuensi pernapasan 18 kali 

permenit. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 

berupa saran-saran sebagai berikut. 

1. Bagi masyarakat  : 

Diharapkan agar masyarakat meningkatkan pengetahuan tentang 

pencegahan faktor pencetus dan penanganan penyakit Asma Bronkial. 

2. Bagi tenaga kesehatan : 

Bagi tenaga kesehatan khususnya perawat yang ada di Puskesmas Laonti 

Kabupaten Konawe Selatan, dalam memberikan asuhan keperawatan asma 

bronkial agar selalu memberikan peningkatan pengetahuan dan wawasan 

pasien tentang perawatan dan pencegahan asma bronkial serta tenaga 

kesehatan dapat melakukan peningkatan pelayanan melalui pelatihan-

pelatihan atau mengikuti pendidikan berkelanjutan 

3. Bagi peneliti selanjutnya 
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Diharapkan penelitian ini di jadikan pembanding antara pasien yang 

dinebuleiser dengan batuk efektif dan pasien yang batuk tanpa nebuliser. 

4. Bagi pembaca 

Untuk menambah wawasan tentang masalah keperawatan bersihan jalan 

napas tidak efektif pada pasien asma bronkial 
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Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan 

JADWAL KEGIATAN 

A.  Alat dan Bahan 

Alat  penelitian  yang  di  gunakan  yaitu  alat  tulis,  alat  

perekam  dan kamera.   Sedangkan   bahan   penelitian   yang   

digunakan   lembar   pedoman wawancara. 

B.  Cara Kerja 

1.   Tahap persiapan 

Tahap ini dilakukan peneliti untuk mengurus surat izin atau   

pengantar dari Politeknik Kesehatan Kendari Jurusan Keperawatan oleh 

Puskesmas Laonti Kabupaten Konawe Selatan yang ditunjukan  untuk 

mendapatkan izin penelitian ditempat tersebut. 

1. Tahap Penelitian 

a. Melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian 

b. Memberikan  informed  consent  untuk  ditanda  tangan  oleh  subyek 

yang akan di teliti 

c. Melakukan  Asuhan  keperawatan  kepada  pasien  asma  bronkial 

dengan diagnosa Bersihan jalan napas tidak efektif diruang Cumi-

cumi Puskesmas Laonti Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Tahap pengolahan data 

Melakukan analisa berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 

Kemudian menyajikan data tersebut untuk memberikan pelaksanaan 

tentang asuhan keperawatan pada pasien asma bronkial. 



 

 
 

 



 

 
 

Lampiran 3 : Instrumen Studi Kasus 

INSTRUMEN STUDI KASUS 

 

Instrument penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk pengumpulan 

data (Notoatmojo, 2010). Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Alat tulis dan buku 

Alat  tulis  dan  buku  digunakan  untuk  menuliskan  informasi  yang 

didapatkan dari narasumber. 

3. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara berisi pertanyaan seputar keadaan pasien. 

3.   Kamera 

Kamera   digunakan   untuk mengambil gambar ketika   peneliti   

melakukan   observasi, intervensi keperawatan dan pemberian Health 

education 

4.   Alat Perekam 

Alat  rekam  digunakan  untuk  merekam  suara  ketika  melakukan 

pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara ataupun observasi 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4 : Format pengkajian 

FORMAT PENGKAJIAN  

 

I.      DATA DEMOGRAFI 

A.  Biodata 

1.   Nama                          :  Ny. N 

2.   Usia                            : 48 tahun 

3.   Jenis kelamin              :  Perempuan 

4.   Alamat                        :  Desa Ulusawa Kec. Laonti 

5.   Suku/ bangsa              :  Tolaki/ Indonesia 

6.   Agama/ keyakinan    :  Islam 

7.   Status perkawinan      :  Janda 

8.   Pekerjaan   :  Tani 

9.   Diagnostik medik       :  Asma Bronkial 

10. No. Rekam Medik  :  075 

11. Tanggal masuk           :  2 April 2020 

12. Tanggal pengkajian    :  2 April 2020 

B.  Penanggung Jawab 

1.   Nama     :  Tn. S 

2.   Usia     :  28 tahun 

3.   Jenis kelamin    : Laki-laki 

4.   Pekerjaaan     : Wiraswasta 

5.   Hubungan dengan klien  : Anak kandung 

 



 

 
 

II. KELUHAN UTAMA 

Sesak napas 

III.      RIWAYAT KESEHATAN 

A.  Riwayat kesehatan sekarang 

1.  Waktu timbulnya penyakit kapan : satu hari sebelum masuk 

puskesmas pada dini hari  

2.   Bagaimana awal munculnya : Pilek dan batuk kemudian sesak 

3.   Keadaan penyakit apakah sudah membaik, parah atau tetap 

sama dengan sebelumnya : membaik 

4.  Usaha yang dilakukan untuk mengurangi keluhan : minum obat 

salbutamol 

5.  Kondisi saat di kaji (PQRST) ? 

B.  Riwayat kesehatan lalu 

1.   Penyakit pada saat anak-anak dan penyakit infeksi yang di alami : 

ISPA  

2.   Kecalakaan yang perna dialami : tidak pernah 

3.   Apakah pernah menjalani operasi : tidak pernah 

4.   Alergi (makanan, obat-obat, bebas) : As mefenamat 

C.  Riwayat kesehatan keluarga 

1.   Penyakit keturunan : Klien mengatakan tidak ada keluarganya 

yang menderita penyakit keturunan seperti Asma dan DM 

 

 

 



 

 
 

IV.      RIWAYAT PSIKOSOSIAL 

A. Identifikasi klien tentang kehidupan sosial : klien memiliki 

tetangga dekat dan kehidupan sosialnya baik 

B.  Identifikasi  hubungan  klien  dengan  yang  lain  dan  kepuasan  

diri sendiri : klien mengatakan merasa baik dengan hidupnya sendiri 

C.  Kaji  lingkungan  rumah  klien  dengan  kondisi  rumah  sakit  : 

klien mengatakan lebih baik dirumah dibandingkan dipuskesmas 

D. Tanggapan  klien  dengan  biaya pengobatan puskesmas :  klien    

mengatakan  biaya pengobatan dan perawatan ditanggung BPJS 

E.  Tanggapan  klien  tentang  penyakitnya  :  klien  mengatakan  

merasa khawatir dengan penyakitnya 

V.      RIWAYAT SPRITUAL 

A.  Kajian  ketaatan  klien  beribadah  dan  menjalankan  kepercayaanya  

: klien mengatakan selalu menjalankan ibadah sholat 5 waktu 

B.  Support  system  dalam  keluarga  :  klien  mengatakan  keluarga  

dan anak-anaknya selalu memberi semangat 

VI.      KEADAAN UMUM KLIEN. 

A. Tanda-tanda distress : tidak ada 

B. Penampilan di hubungkan dengan usia : sesuai dengan usia 

C. Tinggi badan, berat badan, gaya berjalan : TB 150 cm, BB 70 kg 

dan gaya berjalan normal 

VII.      TANDA-TANDA VITAL 

A. Suhu : 36℃ 

B. Nadi : 100 kali per menit 



 

 
 

C. Pernapasan : 28 kali per menit 

D. Tekannan darah : 100/90 mmHg 

VIII.     PENGKAJIAN ASMA BRONKIAL 

1. Apakah klien pernah mengalami masalah respirasi tentang  

perubahan bunyi nafas : Pernah 

2.  Apakah klien perna mengalami gangguan saluran nafas seperti 

batuk, pilek, bronchitis, asma : Pernah menderita asma 

3.   Obat-obat apa saja yang digunakan bila Sesak : Salbutamol 

4.   Apakah klien mengalami batuk : Iya batuk produktif 

5.   Kapan frekuensi batuk yang paling sering : Malam hari 

6.   Apakah produksi : Sputum 

7.   Apakah warna sputum : Kuning 

8.   Bagaimana konsistensi sputum : Kental 

9.   Apakah klien biasa merokok  : Tidak pernah merokok 

10. Apakah dalam keluarga ada yang merokok : ada, anak Lelaki 

11. Apakah dalam keluarga ada yang menderita penyakit infeksi 

saluran pernapasan dan atau penyakit jantung : Tidak ada 

12. Apakah ada rasa nyeri yang klien alami : Ada, nyeri dada ketika 

sesak 

13. Apakah klien pernah mendapat pengobatan untuk penyakit jantung, 

hipertensi, dan pernapasan : pernah dirawat dirumah sakit karena 

menderita asma 

14. Bagaima persepsi klien tentang kesahatan saat ini : klien ingin 

cepat sembuh. 



 

 
 

IX.      PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK 

1. Laboratorium  :   

• Hb : 13.25 g/dl,  

• Leukosit  : 12.900 jul 

2.   Foto Rotgen   :Tidak ada 

3.   EKG    :Tidak ada 

4.   Pemeriksaan penunjang :Tidak ada



 

 
 

Lampiran 5 : Satuan acara penyuluhan 

SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

      Topik                          : Perawatan Asma Bronkial di Rumah 

      Sub topik                    : Asma Bronkial 

      Sasaran                       : Ny. N beserta keluarga 

      Tempat                       : Puskesmas Laonti Kabupaten Konawe Selatan 

      Hari/Tanggal              : Minggu, 5 April 2020 

      Waktu                         : 1 x pertemuan (45 menit) 

A. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah mengikuti penyuluhan tentang perawatan asma di rumah, maka 

diharapkan klien dan keluarga mampu memahami tentang penyakit asma dan 

melakukan perawatan asma di rumah. 

B. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah mengikuti penyuluhan kesehatan selama 1 x 45 menit diharapkan: 

1. Dapat menyebutkan pengertian, tanda dan gejala dan penyebab penyakit 

asma bronkial. 

2. Dapat menyebutkan faktor pencetus asma bronkial. 

3. Dapat menyebutkan pertolongan pertama bagi penderita asma bronkial. 

4. Dapat   menyebutkan   cara   pencegahan   kekambuhan   penyakit   asma 

bronkial 

C.  Sasaran 

• Ny. N beserta keluarga 

 



 

 
 

D.  Materi 

1.   Pengertian, asma bronchial 

2.   Tanda dan gejala asma bronkial 

3.   Faktor pencetus asma bronkial 

4.   Perawatan asma bronkial di rumah 

5.   Cara pencegahan kekambuhan asma bronkial 

6.   Cara pernafasan yang benar 

E.  Metode 

1.   Ceramah 

2.   Tanya Jawab 

F.  Media 

1.   Leaflet asma bronkial 

G.  Kegiatan Penyuluhan 

WAKTU KEGIATAN PENYULUH 

KEGIATAN 

PESERTA 

5 menit 

 

Pembukaan : 

1. Membuka kegiatan dengan 

mengucapkan salam. 

2. Memperkenalkan diri 

diberikan. 

3 .  Menjelaskan tujuan dari penyuluhan 

4.  Menyebutkan materi yang akan 

diberikan 

 

Menjawab salam 

 

Mendengarkan  

 

Memperhatikan  

Memperhatikan 

 



 

 
 

 

20 menit 

Pelaksanaan : 

1. Menjelaskan pengertian asma bronkial 

2. Menjelaskan  tanda  dan  gejala  

asma bronkial 

3. Menjelaskan faktor pencetus asma 

4. Menjelaskan tentang perawatan asma 

di rumah 

5. Menjelaskan pencegahan asma 

bronkial 

6. Memberi kesempatan kepada klien 

dan keluarga untuk bertanya 

7. Menjawab pertanyaan klien dan 

keluarga yang belum dimengerti 

 

Memperhatikan 

penjelasan 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan 

dan memberikan 

pertanyaan 

 

15 menit 

Evaluasi :  

1. Menanyakan  kepada  peserta  tentang 

materi yang telah diberikan, dan 

reinforcement kepada klien yang 

dapat menjawab pertanyaan 

 

Menjawab 

pertanyaan 

 

 

5 menit Terminasi : 

1. Menyimpulkan     materi     yang     

telah disampaikan 

2. Mengucapkan   terimakasih   atas   

peran serta peserta. 

3. Mengucapkan salam penutup 

 

 

Mendengarkan 

 

 

Menjawab salam 

 



 

 
 

MATERI PENYULUHAN ASMA BRONKIAL 

A. Pengertian 

Asma bronkial adalah penyakit kronik saluran nafas yang ditandai oleh 

hiperaktivitas bronkus, yaitu kepekaan saluran nafas terhadap berbagai 

rangsangan. yang ditandai dengan gejala episodik berulang berupa mengi, batuk, 

sesak nafas dan rasa berat di dada terutama pada malam atau dini hari yang 

umumnya bersifat reversible baik dengan atau tanpa pengobatan. 

B. Penyebab/Faktor Pencetus 

1.   Debu rumah 

2.   Bulu-bulu binatang 

3.   Asap rokok/ asap pabrik atau kendaraan 

4.   Infeksi saluran pernafasan 

5.   Kegiatan yang berlebihan (capek dan kelelahan) 

6.   Obat-obatan 

7.   Makanan dan minuman tertentu 

8.   Udara dingin 

9.   Stress dan emosi yang berlebihan 

 C.  Tanda dan gejala 

Gejala yang timbul biasanya berhubungan dengan beratnya derajat 

hiperaktivitas bronkus. Obstruksi jalan nafas dapat reversible secara spontan 

maupun dengan pengobatan. Gejala-gejala asma antara lain : 

1.   Bising atau mengi (wheezing) 

2.   Nafas berat yang berbunyi “ngik-ngik” 

3.   Batuk produktif 



 

 
 

4.   Nafas pendek tersengal-sengal 

5.   Dada terasa sesak (Hadibroto, 2005) 

Gejala  yang  berat  adalah  keadaan  gawat  darurat  yang mengancam jiwa 

yang termasuk gejala yang berat adalah : 

a. Serangan batuk yang hebat 

b. Sesak napas yang berat dan tersengal-sengal 

c. Sianosis (kulit kebiruan, yang dimulai dari sekitar mulut) 

d. Sulit tidur dan posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk 

e. Kesadaran menurun  (Kemenkes RI, 2007) 

D.  Perawatan dirumah 

1.   Jauhkan dari faktor pencetus 

2.   Sirkulasi lingkungan rumah baik 

3.   Melatih pernafasan 

4.   Batasi aktifitas 

5.   Kenakan baju hangat dan tebal bila cuaca dingin 

E.  Cara pencegahan Kekambuhan asma 

1.   Hindari faktor pencetus 

2.   Bina suasana hormonis dalam keluarga 

3.   Batasi aktivitas berat pada penderita asma bronkial 

4.   Mengenal gejala awal serangan Asma bronkial dan selalu tersedia obat 

F.  Evaluasi 

Materi penilaian /test : 

1.   Sebutkan pengertian asma ? 

2.   Sebutkan tanda dan gejala asma ? 



 

 
 

3.   Sebutkan faktor pencetus asma ? 

4.   Peragakan cara perawatan asma di rumah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Perawatan Asma dirumah 

2) Jauhkan dari Faktor Pencetus 

3) Sirkulasi Lingkungan rumah 

harus baik 

4) Melatih Pernapasan 

5) Batasi Aktifitas 

6) Kenakan Baju Hangat dan 

Tebal bila cuaca dingin 

 

 

 

Cara pencegahan 

Kekambuhan asma 

 

1.  Hindari faktor pencetus 

2.  Bina suasana hormonis dalam 

keluarga 

3.  Batasi aktivitas berat pada penderita asma 

bronkial 

4.  Mengenal gejala awal serangan Asma 

bronkial dan selalu tersedia obat 

 

 

 

 

 

Oleh :  

Hendrik Arifin 



 

 
 

Apa sih itu 

asma 

bronchial?? 
Asma bronkial adalah penyakit kronik 

saluran nafas yang ditandai oleh 

hiperaktivitas bronkus yaitu kepekaan  

saluran  nafas  terhadap berbagai ra 

ngsangan yang ditandai dengan gejala 

episodik berulang berupa mengi, 

batuk, sesak nafas dan rasa berat di 

dada terutama  pada  malam  atau  

dini hari yang umumnya bersifat 

reversible baik dengan atau tanpa 

pengobatan. 

 

 

 

 

 

 

Penyebab/Faktor Pencetus : 
 

1.  Debu rumah 

2.  Bulu-bulu binatang 

3.  Asap rokok atau asap kendaraan 

4.  Kegiatan yang berlebihan (capek dan 

kelelahan) 

5.  Obat-obatan 

6.  Makanan dan minuman tertentu 

7.  Udara dingin 

8.  Stress dan emosi yang berlebihan 

Tanda dan gejala : 
1.  Bising atau mengi (wheezing) 

2.  Nafas berat yang berbunyi “ngik-ngik” 

3.  Batuk produktif 

4.    Nafas pendek tersengal-sengal 

5.    Dada terasa sesak 
 

 

Gejala yang berat : 

1.  Serangan batuk yang hebat 

2.  Sesak napas yang berat dan tersengal-  

     sengal 

3.  Sianosis (kulit kebiruan, yang dimulai dari  

      sekitar mulut) 

4. Sulit tidur dan posisi tidur yang nyaman  

    adalah dalam keadaan duduk 

5. Kesadaran menurun 



 

 
 

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

1. Dokumentasi Mengukur Tanda – Tanda Vital 

 

 

2. Dokumentasi Monitor Bunyi Napas Tambahan 

 

 



 

 
 

 

3. Dokumentasi Pemberian Posisi Semi Fowler 

 

 

 

4. Dokumentasi Pemberian Fisioterapi Dada 

 

 

 

 



 

 
 

 

5. Dokumentasi Latihan batuk Efektif 

 

 

  

6. Dokumentasi Pemberian Oksigen 

 

 

 

 



 

 
 

 

7. Dokumentasi Pemberian Minum Hangat 

 

 

 

8. Dokumentasi Kolaborasi Nebuleizer Inhalasi 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


