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MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya (Qs. Al Baqarah:286)

Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu

dia memberi petunjuk (Qs. Ad-duha:7)

Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada.

Dan allah maha melihat yang kamu kerjakan (Q.Al-Hadid:4)

Maka apabila kamu selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (Qs. Al insyirah:7)

Cukuplah allah menjadi penolong kami dan allah sebaik-baik

pelindung (Qs. Al imran:73)
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LITERATUR REVIEW: PENGARUH PENGATURAN POSISI
TERHADAP BERSIHAN JALAN NAPAS PADA PASIEN

DENGAN ASMA BRONKIAL

WANDA WARDHANI DAMAYANTI

Jurusan DIII Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari

E-mail:Wandutwanda98@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan: Asma adalah penyakit dengan karakteristik sesak nafas dan
wheezing, dimana frekuensi dan keparahan diri tiap orang berbeda. Kondisi ini
akibat kelainan dari jalan nafas di paru dan mempengaruhi sensivitas saraf di jalan
nafas sehingga mulai teriritasi. Pada saat serangan, alur jalan nafas membengkak
karena penyempitan jalan nafas dan pengurangan aliran udara masuk ke paru.
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh pengaturan posisi terhadap bersihan jalan
nafas pada pasien dengan asma bronkial melalui study literatur. Metode:
Penelusuran dilakukan dengan menggunakan google search dan google schoolar
dengan kata kunci pengaturan posisi terhadap bersihan jalan nafas pada pasien
yaitu sebanyak 281, yang diidentifikasikan dan di publikasikan tahun 2015-2020.
Dari 30 artikel terdapat 4 artikel yang memenuhi syarat review. Hasil: Dari 4
artikel yang di dapatkan bahwa metode yang paling sederhana dan efektif dalam
biaya untuk mengurangi risiko penurunan pengembangan dinding dada yaitu
dengan pengaturan posisi saat istirahat. Kesimpulan: Penerapan pengaturan
posisi pada pasien dengan asma bronkial merupakan tindakan keperawatan yang
paling sederhana dan efektif.

Kata kunci: Asma Bronkial, pengaturan posisi
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APPLICATION OF POSITION ARRANGEMENT OF COMFORT
STATUS IN PATIENTS WITH BRONCIAL ASTHMA

WANDA WARDHANI DAMAYANTI

Department of Nursing DIII, Poltekkes Kemenkes Kendari

E-mail: Wandutwanda98@gmail.com

ABSTRACT

Introduction: Asthma is a disease characterized by shortness of breath and
wheezing, where the frequency and severity of each person is different. This
condition is due to abnormalities of the airway in the lungs and affects nerve
sensitivity in the airway so that it starts to become irritated. At the time of the
attack, the path of the airway swells due to the narrowing of the airway and the
reduction of air flow into the lungs. Objective: To determine the effect of position
adjustment on comfort status in patients with bronchial asthma through literature
studies. Methods: Tracing was carried out using google search and google
schoolar with the keywords setting position on the comfort status of the patient as
many as 281, which were identified and published in 2015-2020. From articles,
there are 30 articles that meet review requirements. Results: From the 4 articles
found that the simplest and most cost-effective method for reducing the risk of
decreasing chest wall development is by setting the position at rest. Conclusion:
the application of positioning in patients with bronchial asthma is the simplest and
most effective nursing procedure.

Keywords: Bronchial Asthma, position adjustment
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asma merupakan inflamasi kronik jalan nafas yang menyebabkan rendahnya

nilai saturasi oksigen. Saturasi oksigen (SpO2) merupakan ukuran seberapa

banyak presentase oksigen yang dapat dibawa oleh hemoglobin yang diukur

dengan menggunakan oximetri. Pengukuran saturasi oksigen perlu dilakukan pada

seluruh pasien dengan asma untuk mengekslusi hipoksemia. Saturasi oksigen

yang rendah di dalam tubuh (<94%) dapat menimbulkan beberapa masalah

kesehatan diantaranya hipoksemia (Arifian, 2018)

Asma adalah penyakit dengan karakteristik sesak nafas dan wheezing, dimana

frekuensi dan keparahan diri tiap orang berbeda. Kondisi ini akibat kelainan dari

jalan nafas di paru dan mempengaruhi sensivitas saraf di jalan nafas sehingga

mulai teriritasi. Pada saat serangan, alur jalan nafas membengkak karena

penyempitan jalan nafas dan pengurangan aliran udara masuk ke paru (Asmarani,

2018)

Menurut global initiative for asthma, asma adalah masalah kesehatan di

seluruh dunia. Ini adalah penyakit heterogen yang di tandai inflamasi kronik

saluran nafas,  dengan gejala sesak nafas, mengi, dada terasa berat , batuk semakin

memberat dan keterbatasan aliran udara ekspirasi (Firdaus et al., 2019). Asma

adalah penyakit heterogen yang biasanya ditandai dengan peradangan saluran

napas kronis. Gejala asma seperti mengi (wheezing), sesak napas, sesak dada,

batuk yang bervar iasi dari waktu ke waktu (Iamniar et al., 2019)

Pada asma terjadi peradangan kronis di saluran udara yang menyebabkan

hyperensponsife napas, edema mukosa dan produksi lendir. Peradangan ini dapat

menyebabkan penyempitan jalan napas sehingga pasien asma akan mengalami

sesak napas. Penyempitan jalan napas juga mengakibatkan udara distal tempat

terjadinya obstruksi terjebak tidak bisa diekspirasi sehingga terjadi hiperinflasi.

Keadaan hiperinflasi ini bertujuan agar saluran napas tetap terbuka dan pertukaran
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gas berjalan lancar, sehingga mempertahankan hiperinflasi ini diperlukan otot-otot

bantu napas (Iid Dahlia, 2018).

Pada tahun 2017, WHO atau organisasi kesehatan dunia mengatakan bahwa

diperkirakan penderita asma di seluruh dunia mencapai 235 juta orang (Yulia et

al., 2019), 80% terdapat di Negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari data

SIRS atau system informasi rumah sakit, didapatkan angka kematian asma di

Indonesia adalah sebanyak 63.584 orang (Firdaus et al., 2019)

Angka kejadian asma di Indonesia melalui sistem Informasi Surveilans PTM

berdasarkan jenis kelamin sebanyak 18.784, dengan jumlah penderita terbanyak

adalah perempuan sebanyak 10.353. Sedangkan jumlah penderita asma

berdasarkan kelompok usia 35 – 59 tahun sebanyak 7.694 (Cristea, 2019).

Berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) pada tahun 2018

menunjukan, bahwa pravelansi asma di seluruh sulawesi tenggara sebesar 6,66%,

tersebar  di setiap kabupaten atau kota. kabupaten buton 3,20%, kabupaten muna

5,23%, kabupaten konawe 5, 78%, kabupaten kolaka 4,10%, kabupaten konawe

selatan 2,88%,  bombana 4, 76%, kabupaten wakatobi 5,44%, kabupaten kolaka

utara 3,53%, kota kendari 3,29% dan kota bau-bau 6,69%. Berdasarkan data yang

di peroleh dari dinas kesehatan provinsi sultra pada tahun 2015 bahwa penyakit

asma bronkial berjumlah 1.613, sedangkan untuk kasus yang terjadi di puskesmas

sebanyak 2,068 kasus (Asmarani, 2018).

Pengobatan untuk asma dibedakan atas dua macam yaitu pengobatan secara

farmakologis dan non farmakologis. Terdapat dua golongan medikasi secara

farmakologis yakni pengobatan jangka panjang dan pengobatan cepat atau quick

relief sebagai pereda gejala yang dikombinasikan sesuai kebutuhan. Bentuk

pengobatan nonfarmakologis adalah pengobatan komplementer yang meliputi

breathing technique (teknik pernafasan), acupunture, exercise, theraphy,

psychological therapies, manual therapies. Metode yang paling sederhana dan

efektif dalam biaya untuk mengurangi risiko stasis sekresi pulmonar dan

mengurangi risiko penurunan pengembangan dinding dada yaitu dengan
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pengaturan posisi saat istirahat. Pengaturan posisi yaitu menempatkan bagian

tubuh untuk meningkatkan kesehatan fisiologis atau psikologis. Posisi semi fowler

mampu meredakan penyempitan jalan napas dan memenuhi O2 dalam darah. Saat

terjadi serangan sesak biasanya pasien merasa sesak dan tidak dapat tidur dengan

posisi berbaring. Melainkan harus dalam posisi duduk atau setengah duduk untuk

meredakan penyempitan jalan napas dan memenuhi O2 dalam darah. Dengan

posisi tersebut pasien lebih rileks saat makan dan berbicara sehingga kemampuan

berbicara pasien tidak terputus – putus dan dapat menyelesaikan kalimat (Arifian,

2018).

B. Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh pengaturan posisi terhadap bersihan jalan napas pada pasien

dengan asma bronkial?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pengaturan posisi terhadap bersihan jalan napas pada

pasien dengan asma bronkial melalui study literatur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi rumah sakit

Menambah informasi bahwa mengatur posisi setelah pemberian oksigen pada

pasien asma bronkial itu efektiv dalam peningkatan saturasi oksigen di rentang

normal.

2. Bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan

Menambah wawasan ilmu dan teknologi di bidang keperawatan dalam

penerapan pengaturan posisi terhadap bersihan jalan nafas pada pasien dengan

asma bronkial.

3. Bagi penulis

Memperoleh wawasan tambahan dan pengalaman dalam mengaplikasikan

intervensi keperawatan, khususnya terhadap bersihan jalan nafas dengan

penerapan pengaturan posisi.
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BAB II

METODE PENELITIAN

A. Strategi Pencarian Literatur

1. Frame work yang digunakan

2.Identification

screnning

Eligibilityy

Included

Artikel di identifikasi melalui
pencarian Google Schoolar
dengan keyword pengaturan
posisi pada pasien yaitu
sebanyak 281 artikel.

Artikel yang dinilai layak
adalah sebanyak 101
artikel.

Artikel yang terpilih
berdasarkan kriteria

inklusi adalah sebanyak
30 artikel.

Jumlah artikel yang
memenuhi syarat review
yaitu sebanyak 4 artikel.

Excluded dari analisis data :

 cara menganalisis tidak
di laporkan sebanyak
19 artikel.

 Hasilnya tidak di
tujukan untuk tujuan
penelitian sebanyak 7
artikel.

Excluded by full text :

 Data yang sama
di tempat lain 71
artikel.

Excluded by title/abstract:

 Tidak menjawab
pertanyaaan
peneliti sebanyak
180 artikel.
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2. Kata kunci yang digunakan

Pengaturan posisi terhadap bersian jalan napas pada pasien dengan asma

bronkial.

3. Data base/aplikasi yang digunakan untuk pencarian

Penulusuran dilakukan dengan menggunakan google search dan google

schoolar

B. Kriteria Inklusi Dan Eksklusi

a. kriteria inklusi

1. Jurnal nasional yang membahas tentang pengaturan posisi terhadaap

bersihan jalan napas pada pasien dengan assma bronkil dengan pendekatan

keperawatan.

2. Rentang waktu penerbitan jurnal 2015-2020

3. Artikel menggunakan bahasa indonesia

4. Artikel membahas subyek pasien yang terdiagnosis dengan Asma Bronkial

b. kriteria eksklusi

1. Jurnal nasional yang membahas tentang penerapan lain untuk

meningkatkan saturasi oksigen pada pasien Asma.

2. Jurnal nasional yang membahas pengaturan posisi dengan diagnosa

penyakit lain

3. Artikel penelitian yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak

4. Artikel yang hasilnya bersumber dari hasil review penelitian
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Tabel sintesis

Penulis
dan tahun

Tujuan Metode penelitian Jumlah
responden/sampel

Hasil Intervensi Karakteristik
responden

Terapi lain Tempat
penelitian

Syamsul
firdaus,
misbacul
munirul
ehwan,
agus
rachmadi
2019

Penelitian
ini bertujuan
menilai
perbedaan
efektivitas
pemberian
oksigen
pada posisi
semi fowler
dengan
fowler
terhadap
perubahan
saturasi
pada pasien
asma
bronkial
persisten
ringan di
RSUD Ratu
Zalecha
Martapura

Metode Penelitian
ini bersifat
kuantitatif dengan
jenis penelitian
yang digunakan
eksperimentaldeng
an rancangan
Quasy Experiment

Sampel dalam
penelitian sebanyak
20 pasien asma
bronkial persisten
ringan yang berobat
ke IGD Rumah Sakit
Umum Daerah Ratu
Zalecha Martapura.
Teknik sampling
dalam penelitian ini
adalah dengan
menggunakan teknik
non-probability
sampling dengan
cara Purposive
sampling yang
dibagi menjadi 10
sampel untuk
kelompok intervensi
dan 10 sampel untuk
kelompok control.

Rata-rata
saturasi
oksigen dari
10 responden
saat datang ke
IGD sekitar
93.10 %,
setelah
pemberian
terapi oksigen
dengan posisi
semi fowler
nilai rata-rata
saturasi
meningkat
menjadi 98.00
%.

Analisis
perbedaan
efektivitas
pemberian
oksigen pada
posisi semi

Pengaturan
posisi saat
istrahat

karakteristik
responden dan
saturasi oksigen
sebelum dan
sesudah
pemberian
posisi semi
fowler dengan
fowler pada
pemberian terapi
oksigen nasal
kanul, untuk
pengukuran nilai
saturasi oksigen
menggunakan
pulse oximetry.
Rata-rata
saturasi oksigen
dari 10
responden saat
datang ke IGD
sekitar 93.10 %,
setelah
pemberian terapi

Pemberian
oksigen

Rumah sakit
umum daerah
Ratu zelecha
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fowler dengan
fowler
terhadap
perubahan
saturasi pada
pasien asma
bronkialpersist
en ringan di
IGD RSUD
Ratu Zalecha
Martapura,
rata-rata
kenaikan
saturasi
oksigen pada
posisi semi
fowler yaitu
4.9 %,
sedangkan
rata-rata
kenaikan
saturasi
oksigen pada
posisi fowler
yaitu 5.4 %,
sehingga tidak
ada perbedaan
nilai saturasi

oksigen dengan
posisi semi
fowler nilai rata-
rata saturasi
meningkat
menjadi 98.00
%
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antara posisi
semi fowler
dengan fowler.

Luhur
Arifian ,
Joko
Kismanto
2018

Untuk
mengetahui
pengaruh
pemberian
posisi semi
fowler
terhadap
respiration
rate

Penelitian ini
menggunakan
rancangan
penelitian Quasi
Eksperimental
dengan Pre and
post test with
control group
design

Populasi pada
penelitian ini adalah
sebanyak 48 orang
yang mengalami
asma bronkial.
Teknik pengambilan
sampel
menggunakan
purpose sampling
menggunakan
kriteria inklusi
dengan jumlah
sampel 42 responden
dengan pembagian
21 responden pada
kelompok perlakuan
dan 21 responden
pada kelompok
kontrol.

Respiration
rate setelah
tindakan
menunjukan
respiration rate
pada post test
yang paling
banyak pada
kelompok
kontrol adalah
tacypnea
sebanyak 18
orang (85,7%)
dan kelompok
perlakuan
adalah normal
sebanyak 18
orang (85,7%).
Hasil
menunjukkan
bahwa hasil
pengukuran
sesak nafas
setelah
dilakukan

Pengaturan
posisi saat
istrahat

Karakteristik
responden
dibagi menjadi 4
yaitu,
karakteristik
responden
berdasarkan
jenis kelamin,
karakteristik
responen
berdasarkan
umur,
karakteristik
responden
berdasarkan
tingkat
pendidikan, dan
karakteristik
responden
berdasarkan
pekerjaan

Tidak ada Puskesmas air
upas ketapang
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perlakuan dari
33 responden
selama tiga
hari diperoleh
data yaitu
sebanyak 18
pasien (55%).
Peningkatan
sesak nafas
tersebut dapat
dijelaskan ada
pengurangan
sesak nafas
berat ke sesak
nafas ringan
sebanyak 11
pasien (33%)
yaitu dari 17
pasien sesak
nafas berat
menjadi
menjadi 6
pasien. Jadi,
ada
pengurangan
pasien sesak
nafas berat ke
sesak nafas
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ringan.
Bahwa
pemberian
semi fowler
mempengaruhi
berkurangnya
sesak nafas
sehingga
kebutuhan dan
kualitas tidur
pasien
terpenuhi.

Anita
Yulia,
Dahrizal,
Widia
Lestari
2019

Penelitian
ini bertujuan
untuk
mengetahui
pengaruh
intervensi
nafas dalam
dan posisi
terhadap
nilai saturasi
oksigen dan
frekuensi
nafas pada
pasien
Asma

Desain yang
digunakan dalam
penelitian ini
adalah Quasi
eksperimen dengan
rancangan pretest-
posttest with
control group.

Pengambilan sampel
menggunakan teknik
non
probability sampling
yaitu dengan
consecutive
sampling. Sampel
penelitian
keseluruhan
berjumlah
30 orang.
Responden dibagi
menjadi 2 kelompok,
yaitu kelompok
kontrol dan
kelompok intervensi.

Dari hasil
penelitian ini
dilakukan uji
beda dua mean
setelah
dilakukan
intervensi
posisi dan
nafas dalam
pada pasien
asma
didapatkan
nilai SpO2
post mean
98,33 median
99,00 dan

Pengaturan
posisi semi
fowler

Responden
dibagi menjadi
kelompok
intervensi dan
kelompok
kontrol.

Nafas dalam Di IGD RSUD
Dr. M. Yunus
bengkulu
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standar deviasi
1,17 dengan
nilai p value
sebesar 0,001
< 0.05
sehingga dapat
disimpulkan
bahwa ada
perbedaan
nilai SpO2
antara
kelompok
intervensi
yang diberikan
intervensi
melalui nafas
dalam dan
pengaturan
posisi dengan
kelompok
kontrol yang
hanya
diberikan
pengaturan
posisi.
khususnya
pada pasien
asma teknik
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pernapasan ini
dapat
mencegah
terjebaknya
udara dalam
paru
dikarenakan
adanya
obstruksi jalan
nafas. Hal
tersebut sesuai
dengan
pernyataan
Weinner et al
yang
menyatakan
bahwa dengan
melatih otot-
otot
pernafasan
akan
meningkatkan
fungsi otot
respirasi,
beratnya
gangguan
pernafasan
akan
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berkurang,
dapat
meningkatkan
toleransi
terhadap
aktivitas, serta
dapat
menurunkan
gejala dispnea.
Pengaruh
Intervensi
Nafas Dalam
dan Posisi
Terhadap Nilai
SPO2 dan
Frekuensi
Nafas.
Hasil
penelitian
ditemukan
64% pasien
lebih baik
dalam posisi
30-45°, 24%
pada posisi
60°, dan 12%
pasien lebih
baik dalam
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posisi 90°.
Sama dengan
penelitian
(Safiri, 2011)
menunjukkan
bahwa ada
pengaruh yang
signifikan
pemberian
posisi semi
fowler
terhadap
penurunan
sesak napas
pada pasien
asma dengan
nilai sig. 0,006
(α 0,05).
Secara teori,
melalui latihan
pernafasan
akan
menyebabkan
peningkatan
peredaran
darah ke otot-
otot
pernafasan.
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Lancarnya
aliran darah
akan
membawa
nutrisi
(termasuk
kalsium dan
kalium) dan
oksigen yang
lebih banyak
ke otot-otot
pernafasan.
Kekuatan otot
pernafasan
yang terlatih
ini akan
meningkatkan
compliance
paru dan
mencegah
alveoli
menjadi
kolaps.

Iid dahlia
2018

Tujuan
penelitian
ini adalah
untuk
mengetahui

Desain penelitian
Quasy
Experimental
Design dengan Pre-
Post Test Control

Populasi pada
penelitian ini adalah
seluruh pasien Asma
yang datang ke
ruang IGD RSI

Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
terdapat

Pemberian
Posisi Semi
Fowler

Responden
dibagi dua yaitu
berdasarkan
umur dan jenis
kelamin. Umur

Fowler dan
High fowler

Di RSI
Sakinah
Mojokerto
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perbedaan
efektifitas
posisi semi
fowler,
fowler dan
high fowler
terhadap
perubahan
Respiratory
Rate (RR)
pada pasien
asma.

Group. Sakinah sebanyak 72
orang dan
didapatkan sampel
sebanyak 60
responden, 20
kelompok semi
fowler, 20 kelompok
fowler dan 20
kelompok high
fowler dengan
metode consecutive
sampling. Variabel

perbedaan
pemberian
posisi semi
fowler, fowler
dan high
fowler
terhadap
perubahan
frekuensi
pernapasan
pada pasien
asma di
Rumah Sakit
Islam Sakinah
Mojokerto.
Posisi semi
fowler lebih
efektif dalam
menurunkan
frekuensi
pernapasan
pada pasien
asma
dibandingkan
dengan posisi
fowler dan
high fowler.
Hal ini

dewasa
pertengahan
lebih banyak
jumlahnya dan
jenis kelamun
laki-laki lebih
byak di
bandingkan
dengan jenis
klamin
perempuan.
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dikarenakan
posisi semi
fowler
merupakan
posisi
setangah
duduk atau
duduk dimana
bagian kepala
tempat tidur
lebih tinggi
atau dinaikkan
30°- 45°.
Posisi tersebut
membuat
oksigen
didalam paru-
paru semakin
meningkat
sehingga
memperingan
kesukaran
napas. Hal ini
dipengaruhi
oleh gaya
gravitasi yang
mengakibatka
n otot
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diafragma
tertarik ke
bawah
sehingga
ekspansi paru
lebih optimal
dan
pengangkutan
oksigen
menjadi lebih
baik.Selain itu
posisi semi
fowler
dapat
mempertahank
an
kenyamanan
dan
memfasilitasi
fungsi
pernapasan
sehingga sesak
napas akan
berkurang dan
akhirnya
proses
perbaikan
kondisi klien
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lebih cepat.
Posisi semi
fowler lebih
efektif
dalam
menurunkan
frekuensi
pernapasan
karena
menggunakan
gaya gravitasi
untuk
menurunkan
tekanan pada
otot diafragma
sehingga otot
diafragma
tertarik
kebawah. Hal
tersebut dapat
memberikan
ruang pada
paru-paru
untuk
berekspansi
lebih baik dan
oksigen pun
lebih mudah
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untuk masuk.
Selain itu
posisi semi
fowler juga
dapat
mempertahank
an
kenyamanan
pasien dan
memfasilitasi
fungsi
pernapasan
pasien.
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1. Daftar artikel hasil pencarian

a) Efektivitas pemberian oksigen posisi semi fowler dan fowler terhadap

perubahan saturasi pada pasien asma bronkial persisten ringan,

penelitian ini dilakukan oleh syamsul firdaus, misbachul munirul

ehwan dan  agus rachmadi pada tahun 2019.

b) Pengaruh pemberian posisi semi fowler terhadap respiration rate pada

pasien asma bronkial di puskesmas air upas ketapang, penelitian ini

dilakukan oleh Luhur arifian dan Joko kismanto pada tahun 2018

c) Pengaruh nafas dalam dan posisi terhadap saturasi oksigen dan

frekuensi nafas pada pasien asma, penelitian ini di lakukan oleh Anita

yulia, Dahrizal, dan Widia lestari pada tahun 2019

d) Efektifitas pemberian posisi semi fowler, fowler dan high fowler

terhadap perubahan Respiratory Rate (RR) pada pasien asma,

penelitian ini dilakukan oleh Iid dahlia pada tahun 2018
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BAB III

HASIL DAN ANALISIS

A. Hasil

Artikel pertama penelitian yang di lakukan oleh Syamsul firdaus, misbacul

munirul ehwan, dan agus rachmadi pada tahun 2019. Hasil dari peneliatan yang

berjudul “Efektivitas pemberian oksigen posisi semi fowler dan fowler terhadap

perubahan saturasi pada pasien asma bronkial persisten ringan” yaitu pada posisi

semi fowler rata-rata saturasi oksigen sebelum di lakukan tindakan sebesar 93.10

%, setelah pemberian terapi oksigen dengan posisi semi fowler sebesar 98.00 %.

Pada posisi fowler rata-rata saturasi oksigen sebelum 92.60 %, setelah pemberian

terapi oksigen dengan posisi fowler sebesar 98.00 %. Hasil uji T Independen

menunjukkan tidak ada perbedaan efektivitas pemberian oksigen pada posisi semi

fowler dengan fowler terhadap perubahan saturasi pada pasien asma bronkial

Persisten Ringan di IGD RSUD Ratu Zalecha Martapura. Pasien yang mengalami

asma bronkial persisten ringan dapat diberikan kedua posisi.

Artikel ke dua penelitian yang di lakukan oleh Luhur Arifian dan Joko

Kismanto pada tahun 2018. Hasil dari penelitian yang berjudul “Pengaruh

pemberian posisi semi fowler terhadap respiration rate pada pasien asma bronkial

di puskesmas air upas ketapang” yaitu sejalan dengan hasil penelitian Safi tri

(2011) yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran sesak nafas setelah dilakukan

perlakuan dari 33 responden selama tiga hari diperoleh data yaitu sebanyak 18

pasien (55%). Peningkatan tersebut dapat dijelaskan ada pengurangan sesak nafas

berat ke sesak nafas ringan sebanyak 11 pasien (33%) yaitu dari 17 pasien sesak

nafas berat menjadi menjadi 6 pasien. Jadi, ada pengurangan pasien sesak nafas

berat ke sesak nafas ringan. Hal ini dapat diketahui melalui nilai Sig. (0,001) <

0,05. dan Z hitung (-3,196) > Z tabel (1,96). Pada penelitian ini posisi semi fowler

membuat jalan nafas lebih terbuka sehingga kapasitas oksigen yang masuk ke

paru lebih maksimal dan membuat frekuensi pernafasan menjadi lebih stabil dan

dalam batas normal.
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Artikel ke tiga penelitian yang di lakukan oleh Anita Yulia, Dahrizal, dan

Widia Lestari pada tahun 2019. Hasil dari penelitian yang berjudul “Pengaruh

nafas dalam dan posisi terhadap saturasi oksigen dan frekuensi nafas pada pasien

asma” yaitu khususnya pada pasien asma teknik pernapasan ini dapat mencegah

terjebaknya udara dalam paru dikarenakan adanya obstruksi jalan nafas. Hal

tersebut sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa dengan melatih otot-

otot pernafasan akan meningkatkan fungsi otot respirasi, beratnya gangguan

pernafasan akan berkurang, dapat meningkatkan toleransi terhadap aktivitas, serta

dapat menurunkan gejala dispnea. Pengaruh Intervensi Nafas Dalam dan Posisi

Terhadap Nilai SPO2 dan Frekuensi Nafas. Hasil penelitian  ditemukan 64%

pasien lebih baik dalam posisi 30-45°, 24% pada posisi 60°, dan 12% pasien lebih

baik dalam posisi 90°. Menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan

pemberian posisi semi fowler terhadap penurunan sesak napas pada pasien asma

dengan nilai sig. 0,006 (α 0,05).

Artikel ke empat penelitian yang di lakukan oleh Iid Dahlia pada tahun

2018. Hasil dari penelitian yang berjudul “Efektifitas pemberian posisi semi

fowler, fowler dan high fowler terhadap perubahan Respiratory Rate (RR) pada

pasien asma” yaitu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemberian posisi

semi fowler, fowler dan high fowler terhadap perubahan frekuensi pernapasan

pada pasien asma di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto. Posisi semi fowler

lebih efektif dalam menurunkan frekuensi pernapasan pada pasien asma

dibandingkan dengan posisi fowler dan high fowler. Hal ini dikarenakan posisi

semi fowler merupakan posisi setangah duduk atau duduk dimana bagian kepala

tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan 30°- 45°. Posisi tersebut membuat

oksigen didalam paru-paru semakin meningkat sehingga memperingan kesukaran

napas. Hal ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang mengakibatkan otot diafragma

tertarik ke bawah sehingga ekspansi paru lebih optimal dan pengangkutan oksigen

menjadi lebih baik.Selain itu posisi semi fowler dapat mempertahankan

kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan sehingga sesak napas akan

berkurang dan akhirnya proses perbaikan kondisi klien lebih cepat. Posisi semi

fowler lebih efektif dalam menurunkan frekuensi pernapasan karena
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menggunakan gaya gravitasi untuk menurunkan tekanan pada otot diafragma

sehingga otot diafragma tertarik kebawah. Hal tersebut dapat memberikan ruang

pada paru-paru untuk berekspansi lebih baik dan oksigen pun lebih mudah untuk

masuk. Selain itu posisi semi fowler juga dapat mempertahankan kenyamanan

pasien dan memfasilitasi fungsi pernapasan pasien.

B. Analisis

Berdasarkan buku panduan penulisan literatur review jurusan

Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari (Keperawatan, 2020) ada 4 artikel

yang akan di analisis. Dari 4 artikel yang akan di analisis memiliki metode

penelitian yang menggunakan Eksperimental dengan rancangan Quasy

Experiment dan Quasi Eksperimental dengan Pre and post test with control group

design.

Artikel sampel yang diteliti sebanyak 20 pasien asma bronkial persisten

ringan yang berobat ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik non-

probability sampling dengan cara Purposive sampling yang dibagi menjadi 10

sampel untuk kelompok intervensi dan 10 sampel untuk kelompok control.

Pemilihan kelompok intervensi adalah 10 pasien pertama yang datang ke IGD

sedangkan kelompok kontrol adalah 10 pasien berikutnya yang datang ke IGD.

Pertama Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, dalam

tabel tersebut tercatat karakteristik responden dan saturasi oksigen sebelum dan

sesudah pemberian posisi semi fowler dengan fowler pada pemberian terapi

oksigen nasal kanul, untuk pengukuran nilai saturasi oksigen menggunakan pulse

oximetry. Rata-rata saturasi oksigen dari 10 responden saat datang ke IGD sekitar

93.10 %, setelah pemberian terapi oksigen dengan posisi semi fowler nilai rata-

rata saturasi meningkat menjadi 98.00 %. Pada grafik scatter menunjukkan

adanya peningkatan nilai saturasi oksigen pada setiap responden pada saat

sebelum dan sesudah diberikan terapi oksigen dengan pengaturan posisi semi

fowler.
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Artikel ke-dua karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin paling

banyak di kelompok kontrol adalah laki-laki sebanyak 13 orang (61,9%)

sedangkan kelompok perlakuan adalah perempuan sebanyak 12 orang (57,1%).

Bahwa responden berjenis kelamin laki – laki sebanyak 22 orang (55,0%) lebih

banyak dari perempuan. Laki–laki memiliki resiko terkena asma lebih tinggi dari

perempuan. Hal ini terkait bahwa laki–laki cenderung merokok dan

mengkonsumsi miras sehingga dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh dan

lebih mudah terpapar dengan agen penyebab asma. Karakteristik responden

berdasarkan umur yang paling banyak pada kelompok kontrol adalah 36-45 tahun

sebanyak 15 orang (71,4%) dan kelompok perlakuan adalah 36-45 tahun sebanyak

13 orang (61,9%).

Umur responden kelompok perlakuan sebagian besar yaitu berumur 41-50 tahun

sebanyak 11 pasien (33%). karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang

paling banyak pada kelompok kontrol adalah SD sebanyak 8 orang (38,1%) dan

kelompok perlakuan adalah SD sebanyak 11 orang (52,4%). Ini menunjukan

bahwa adanya hubungan antara pengetahuan dengan tindakan perilaku hidup

sehat. Pada penelitian ini didapatkan tingkat pendidikan responden paling banyak

adalah SD. Rendahnya tingkat pendidikan akan memepengaruhi seseorang untuk

hidup tidak sehat karena kurangnya informasi terkait kesehatan dan bagaimana

cara mencegah penyakit paru. karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang

paling banyak pada kelompok kontrol adalah tidak bekerja sebanyak 10 orang

(47,6%) dan kelompok perlakuan adalah buruh sebanyak 12 orang (57,1%). Asma

akibat kerja merupakan keadaan yang umum pada penyakit paru dengan perkiraan

15%-23%. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori karena bila dilihat dari

karakteristik responden yaitu jenis pekerjaan, responden pada penelitian ini

terbanyak pada kategori lain-lain (ibu rumah tangga, tidak bekerja dan siswa)

sehingga kemungkinan terpapar oleh faktor kerja di luar rumah juga lebih sedikit.

Menunjukan bahwa hasil respiration rate pre test pada kelompok kontrol dan

perlakuan perlakuan semuanya adalah tacypnea sebanyak 21 orang (100%).

Penyempitan saluran napas menyebabkan sulitnya udara yang melewatinya, maka

pasien asma akan cenderung melakukan pernafasan pada volume paru yang tinggi
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dan membutuhkan kerja keras dari otot–otot pernapasan sehingga akan menambah

energi untuk pernapasan. respiration rate pada post test yang paling banyak pada

kelompok kontrol adalah tacypnea sebanyak 18 orang (85,7%) dan kelompok

perlakuan adalah normal sebanyak 18 orang (85,7%). Hasil penelitian

menunjukan bahwa hasil pengukuran sesak nafas setelah dilakukan perlakuan dari

33 responden selama tiga hari diperoleh data yaitu sebanyak 18 pasien (55%).

Dapat dijelaskan ada pengurangan sesak nafas berat ke sesak nafas ringan

sebanyak 11 pasien (33%) yaitu dari 17 pasien sesak nafas berat menjadi menjadi

6 pasien. Jadi, ada pengurangan pasien sesak nafas berat ke sesak nafas ringan.

Artikel ke-tiga prosedur penelitian di awali dengan melakukan pengukuran

nilai SPO2 pasien dengan menggunakan oxymetri dan frekuensi nafas

menggunakan stopwatch selama satu menit. Setelah itu pasien di berikan

intervensi nafas dalam dan pengaturan posisi semi fowler dan setelah observasi

selama 30 menit, dilakukan kembali pengukuran SpO2 dengan menggunakan alat

oxymetri yang sama dan pengukuran frekuensi nafas selama satu menit. Hasil

analisis yang didapatkan bahwa rata-rata usia responden pada kelompok

intervensi adalah 40,80 tahun dengan SD 18,218 hasil estimasi interval dapat

disimpulkan bahwa 95% diyakini rata-rata usia responden pada penelitan ini

30,71-50,89, sedangkan pada kelompok kontrol rata-rata usia responden adalah

42,87 tahun dengan SD 21,83 dengan 95% diyakini rata-rata usia responden pada

penelitan ini 30,78-54,96. Hasil analisis jenis kelamin menunjukkan bahwa pada

kelompok intervensi dan kelompok kontrol responden penelitian ini

mengidentifikasi bahwa lebih dari sebagian (60%) responden pada penelitian ini

adalah perempuan. Hasil penelitian sebelum diberikan nafas dalam dan

pengaturan posisi untuk kelompok intervensi SpO2 mean 94,00 dengan standar

deviasi 1,81. Pada kelompok kontrol sebelum di berikan pengaturan posisi SpO2

mean 93,13 dengan standar deviasi 2,29. Hasil penelitian sebelum diberikan nafas

dalam dan pengaturan posisi untuk kelompok intervensi RR mean 30,00 dengan

standar deviasi 1,36. Pada kelompok kontrol sebelum diberikan pengaturan posisi

RR mean 30,93 dengan standar deviasi 2,18. Menurut analisa peneliti terhadap

penelitian ini adalah di temukan tinggi respirasi sebelum dilakukan nafas dalam



27

dan posisi dan menurunnya saturasi oksigen sebelum diberikan terapi nafas dalam

dan posisi. Hal ini disebabkan karena asma dapat menyebabkan terjadinya

penyempitan saluran pernafasan yang di interpretasikan melalui sesak nafas dan

penurunan saturasi oksigen dalam tubuh. Dari hasil penelitian ini dilakukan uji

beda dua mean setelah dilakukan intervensi posisi dan nafas dalam pada pasien

asma didapatkan nilai SpO2 post mean 98,33 median 99,00 dan standar deviasi

1,17 dengan nilai p value sebesar 0,001 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

ada perbedaan nilai SpO2 antara kelompok intervensi yang diberikan intervensi

melalui nafas dalam dan pengaturan posisidengan kelompok kontrol yang hanya

diberikan pengaturan posisi. Nilai frekuensi nafas post mean 24,47 median 25,00

dan standar deviasi 1,30 dengan nilai p value sebesar 0,000 <0.05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai RR antara kelompok intervensi yang

diberikan intervensi melalui nafas dalam dan pengaturan posisi dengan kelompok

kontrol yang hanya diberikan pengaturan posisi. Sejalan dengan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh (Susanto, 2015) mendapatkan hasil nilai saturasi

perifer pada pasien asma sebelum dilakukan intervensi napas dalam dengan nilai

rata rata 93,80% dan setelah dilakukan intervensi napas dalam didapatkan nilai

rata rata 95,32%. Teori menyatakan bahwa Diaphragmatic Breathing Exercise

dapat menyebabkan pernapasan menjadi lebih efektif dengan menggunakan otot

diafragma dan khususnya pada pasien asma teknik pernapasan ini dapat mencegah

terjebaknya udara dalam paru dikarenakan adanya obstruksi jalan nafas. Hal

tersebut sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa dengan melatih otot-

otot pernafasan akan meningkatkan fungsi otot respirasi, beratnya gangguan

pernafasan akan berkurang, dapat meningkatkan toleransi terhadap aktivitas, serta

dapat menurunkan gejala dispnea. Hasil penelitian ditemukan 64% pasien lebih

baik dalam posisi 30-45°, 24% pada posisi 60°, dan 12% pasien lebih baik dalam

posisi 90°. Sama dengan penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang

signifikan pemberian posisi semi fowler terhadap penurunan sesak napas pada

pasien asma dengan nilai sig. 0,006 (α 0,05).

Artikel ke-empat besar sampel 60 orang yang memenuhi Kriteria Inklusi,

yaitu pasien yang berusia 12 sampai 80 tahun, pasien asma dengan derajat ringan
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dan sedang, pasien yang composmentis atau sadar penuh, sedangkan kriteria

eksklusi adalah pasien asma yang disertai komplikasi. Variabel penelitian ini

adalah posisi semi fowler, fowler dan high fowler terhadap perubahan Respiratory

Rate (RR) pada pasien asma. Sebagian besar responden berada pada Dewasa

pertengahan (41-60 tahun) sebanyak 24 responden (40%). Dan berdasarkan jenis

kelamin sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32

responden (53,3%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

pemberian posisi semi fowler, fowler dan high fowler terhadap perubahan

frekuensi pernapasan pada pasien asma di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto.

Posisi semi fowler lebih efektif dalam menurunkan frekuensi pernapasan pada

pasien asma dibandingkan dengan posisi fowler dan high fowler. Hal ini

dikarenakan posisi semi fowler merupakan posisi setangah duduk atau duduk

dimana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan 30°- 45°. Posisi

tersebut membuat oksigen didalam paru-paru semakin meningkat sehingga

memperingan kesukaran napas. Hal ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang

mengakibatkan otot diafragma tertarik ke bawah sehingga ekspansi paru lebih

optimal dan pengangkutan oksigen menjadi lebih baik.Selain itu posisi semi

fowler dapat mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan

sehingga sesak napas akan berkurang dan akhirnya proses perbaikan kondisi klien

lebih cepat (Supadi dkk, 2008). Posisi semi fowler lebih efektif dalam

menurunkan frekuensi pernapasan karena menggunakan gaya gravitasi untuk

menurunkan tekanan pada otot diafragma sehingga otot diafragma tertarik

kebawah. Hal tersebut dapat memberikan ruang pada paru-paru untuk berekspansi

lebih baik dan oksigen pun lebih mudah untuk masuk. Selain itu posisi semi

fowler juga dapat mempertahankan kenyamanan pasien dan memfasilitasi fungsi

pernapasan pasien.

Dari ke-empat artikel tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas tentang

bagaimana pengaruh pengaturan posisi terhadap peningkatan saturasi oksigen dan

frekuensi pernafasan. Perbedaannya yaitu karakteristik responden pada ke-empat

artikel berbeda-beda mulai dari jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan.
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Pengaruh pengaturan posisi terhadap status kenyamanan pada pasien

dengan asma bronkial yaitu saat pasien mengalami serangan asma maka pasien

akan merasa sesak.  Sesak napas dapat disebabkan oleh adanya penyempitan

saluran napas karena hiperraktivitas dari saluran napas sehingga dapat

menyebabkan bronkospasme, infiltrasi sel inflamasi yang menetap, edema

mukosa, dan hipersekresi mukus yang kental. Hal tersebut menyebabkan

penurunan kapasitas vital paru diikuti dengan peningkatan residu fungsional dan

volume residu paru yang menyebabkan konsentrasi oksigen dalam darah akan

berkurang serta dalam keadaan klinis akan menyebabkan terjadinya penurunan

saturasi oksigen. Saturasi oksigen yang rendah di dalam tubuh dapat

menimbulkan beberapa masalah kesehatan diantaranya hipoksemia, yang ditandai

dengan sesak napas, peningkatan frekuensi pernapasan menjadi 35 x/menit, nadi

cepat dan dangkal, sianosis serta penurunan kesadaran. Jika hal itu terjadi maka

akan membuat aktivitas klien terganggu dan pasien kurang nyaman. Salah satu

intervensi yang dilakukan pada pasien asma untuk memaksimalkan ventilasi paru

adalah latihan pernapasan diafragma yang dilakukan dengan inspirasi maksimal

melalui hidung dan mengurangi kerja otot pernapasan, sehingga meningkatkan

perfusi dan perbaikan kinerja alveoli untuk mengefektifkan difusi oksigen yang

akan meningkatkan kadar O2 dalam paru dan meningkatkan saturasi oksigen.

Selain itu intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah

ketidakefektifan pola nafas adalah dengan pengaturan posisi pada pasien asma.

Pengaturan posisi merupakan metode yang paling sederhana untuk mengurangi

resiko penurunan pengembangan dinding dada dan mengurangi rasa sesak pada

pasien asma bronkial. Posisi fowler bertujuan untuk mempertahankan

kenyamanan dan memfasilitasi fungsi sehingga meningkatnya ekspansi dada dan

ventilasi paru serta menurunkan upaya pernapasan.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode yang paling

sederhana dan efektif dalam biaya untuk mengurangi risiko penurunan

pengembangan dinding dada yaitu dengan pengaturan posisi saat istirahat. Posisi

semi fowler mampu meredakan penyempitan jalan napas dan memenuhi O2

dalam darah. Saat terjadi serangan biasanya pasien merasa sesak dan tidak dapat

tidur dengan posisi berbaring. Melainkan harus dalam posisi duduk atau setengah

duduk untuk meredakan penyempitan jalan napas dan memenuhi O2 dalam darah.

Dengan posisi tersebut pasien merasa lebih nyaman rileks saat makan dan

berbicara sehingga kemampuan berbicara pasien tidak terputus-putus dan dapat

menyelesaikan kalimat.

B. SARAN

Adanya penelitian ini bisa menambah wawasan  kita sebagai peneliti agar

dapat mengembangkan penelitian tentang metode sederhana yang bisa digunakan

untuk meningkatkan satuasi oksigen
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