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PENERAPAN LATIHAN BATUK EFEKTIF TERHADAP BERSIHAN 

JALAN NAFAS PADA PASIEN TB PARU 

  
Sri Wahyuni Lamambo 

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indoensia 

Email: wahyunilamambo025@gmail.com 

 

Latar belakang: salah satu manifestasi klinis pada pasien Tubercolosis paru 

adalah batuk yang terjadi karena adanya iritasi pada bronkus, batuk ini membuang 

(menghasilkan sputum). Salah satu yang dapat membantu agar bersihan jalan 

nafas efektif adalah dengan melakukan manajemen jalan nafas diantaranya yaitu 

teknik batuk efektif .Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh penerapan teknik batuk 

efektif terhadap bersihan jalan nafas pada pasien TB paru. Metodologi: desain 

penelitian yang masuk dalam literatur review ini mengunakan menggunakan studi 

kasus deskriptif, quasi eksperiment dan random control trial. Hasil: hasil pada 

artikel pertama menunjukkan bahwa penerapan latihan teknik batuk efektif sangat 

efektif terhadap bersihan jalan nafas pada pasien TB paru, setelah didapatkan hasil 

fisioterapi dada dimana dengan hasil yang ditandai dengan frekuensi napas 

normal, irama napas teratur, tidak ada suara napas tambahan, pasien mampu 

mengeluarkan secret. Artikel ke-2 hasil yang didapatkan latihan batuk efektif dapat 

mengeluarkan mukus dan membantu pasien mengatasi keluhan sesak nafas serta 

mampu mengeluarkan lendir pada jalan nafas. Artikel ke-3 hasil yang didapatkan 

adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas teratasi dengan hasil pasien mampu 

melakukan teknik relaksasi dengan baik dan latihan batuk efektif. Artikel ke-4 hasil 

yang didapatkan adaalah tindakan batuk efektif yang dilakukan selama tiga hari 

mampu membantu pasien dalam mengeluarkan secret. Dan artikel ke-5 hasil yang 

didapatkan adalah latihan batuk efektif dan latihan otot pernafasan yang 

dilaksanakan selama 5 hari di pagi dan sore hari efektif terhadap kepatenan jalan 

nafas sehingga mengurangi sesak pada pasien TB Paru. Kesimpulan: dapat 

disimpulkan bahwa penerapan latihan teknik batuk efektif dalam mengatasi 

bersihan jalan nafas dengan disertai beberapa tindakan meliputi fisioterapi dada, 

latihan napas dalam, sangat berepengaruh terhadap pasien TB paru. 

 

Kata Kunci : latihann teknik batuk efektif, bersihan jalan nafas, pasien TB paru. 
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THE APPLICATION OF EFFECTIVE COUGHING EXERCISES ON 

CLEAN AIRWAYS IN PULMONARY TB PATIENTS 

 

Sri Wahyuni Lamambo 
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Email: wahyunilamambo025@gmail.com 

 

Background: One of the clinical manifestations in pulmonary tuberculosis patients 

is a cough that occurs due to irritation of the bronchi. This cough removes 

(produces sputum). One of the things that can help make the airway clear is 

effective airway management, including effective coughing techniques. Objectives: 

To determine the effect of implementing effective coughing techniques on airway 

clearance in pulmonary tuberculosis patients. Methodology: the research design 

included in this review literature uses descriptive case studies, quasi-experimental 

and random control trials. Results: the results in the first article indicate that the 

application of cough technique exercises is very effective in clearing the airway in 

pulmonary TB patients, after the results of chest physiotherapy are obtained where 

the results are characterized by normal breathing frequency, regular breathing 

rhythm, no additional breath sounds, the patient able to issue a secret. The second 

article of the results obtained that cough training can effectively expel mucus and 

help patients overcome complaints of shortness of breath and are able to expel 

mucus in the airway. In the third article, the results obtained were that the 

ineffectiveness of airway cleaning was resolved with the result that the patient was 

able to perform good relaxation techniques and effective cough exercises. In the 

4th article, the results obtained were that effective coughing which was carried out 

for three days was able to help the patient in removing the secret. And in the 5th 

article the results obtained were effective cough exercises and respiratory muscle 

exercises which were carried out for 5 days in the morning and evening which were 

effective against patenting of the airway so as to reduce tightness in pulmonary TB 

patients. Conclusion: it can be concluded that the application of cough technique 

exercises is effective in overcoming airway clearance with several measures 

including chest physiotherapy, deep breathing exercises, which greatly affect 

pulmonary TB patients. 

. 

Keywords: effective cough technique, airway clearing, pulmonary tuberculosis 

patients.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit tuberkulosis paru merupakan penyakit yang masih menjadi masalah 

utama kesehatan masyarakat terutama di negara berkembang. Dengan masuknya 

kuman Tuberkulosis maka akan menginfeksi saluran nafas bawah dan dapat 

menimbulkan terjadinya batuk produktif dan darah. Disini akan menurunkan fungsi 

kerja silia dan mengakibatkan penumpukan sekret pada saluran pernafasan 

(Pranowo, 2016). Tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC adalah penyakit 

kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium Tuberculosis yang 

ditularkan melalui dahak (droplet) dari penderita tuberkulosis paru  kepada individu 

lain yang rentan (Ginanjar, 2017). 

Tanda dan gejala yang sering terjadi pada tuberkulosis adalah batuk yang 

tidak spesifik tetapi progresif. Penyakit Tuberkulosis paru biasanya tidak tampak 

adanya tanda dan gejala yang khas. Biasanya keluhan yang muncul adalah demam 

terjadi lebih dari satu bulan biasanya pada pagi hari. Batuk terjadi karena adanya 

iritasi pada bronkus, batuk ini membuang / mengeluarkan produksi radang, dimulai 

dari batuk kering sampai batuk purulent (menghasilkan sputum). Sesak nafas, 

terjadi bila sudah lanjut dimana infiltrasi radang sampai setengah paru. Nyeri dada. 

Nyeri dada ini jarang ditemukan, nyeri timbul bila infiltrasi radang sampai ke pleura 

sehingga menimbulkan pleuritis. Malaise ditemukan berupa anoreksia, berat badan 

menurun, sakit kepala, nyeri otot dan keringat di waktu di malam hari (Ginanjar, 

2017). 
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World Health Organization (WHO) menetapkan salah satu tujuan Millenium 

Development Goals (MDGs) adalah penemuan minimal 70% dan keberhasilan 

pengobatan tuberkulosa mencapai 90%. Tuberkulosis paru merupakan salah satu 

penyakit menular kronis yang masih menjadi masalah utama kesehatan dunia dan 

menjadi isu global juga menjadi penyebab utama kematian. Penyakit tuberkulosis 

paru di Indonesia termasuk salah satu prioritas nasional maupun internasional untuk 

program pengendalian penyakit karena berdampak luas terhadap kualitas hidup dan 

ekonomi serta sering mengakibatkan kematian (WHO, 2019 ). 

Indonesia sekarang berada pada urutan ketiga negara dengan beban 

Tuberkulosis paru tertinggi di dunia. Estimasi prevalensi Tuberkulosis paru semua 

kasus adalah sebesar 660,000 (WHO, 2019) dan estimasi insidensi berjumlah 

430,000 kasus baru per tahun. Jumlah kematian akibat tuberkulosis paru 

diperkirakan 61,000 kematian per tahunnya. Angka MDR-Tuberkulosis paru 

diperkirakan sebesar 2% dari seluruh kasus Tuberkulosis paru baru (lebih rendah 

dari estimasi di tingkat regional sebesar 4%) dan 20% dari kasus tuberkulosis paru 

dengan pengobatan ulang. Setiap tahun, diperkirakan terdapat sekitar 6.300 kasus 

MDR tuberkulosis paru. Proporsi kasus tuberkulosis paru dengan BTA negatif 

sedikit meningkat dari 56% pada tahun 2008 menjadi 59% pada tahun 2009 

(Kemenkes RI, 2019). 

Masalah yang muncul atau  dialami pasien TB paru adalah batuk yang disertai 

dahak dan atau batuk berdarah, sesak nafas, nyeri pada daerah dada, keringat pada 

malam hari, penurunan nafsu makan. Pemeriksaan fisik menunjukkan tanda-tanda 

berupa peningkatan frekuensi nafas, irama nafas tidak teratur, dan ronchi (Tahir, 
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Imalia, & Muhsinah, 2019). Merujuk pada manifestasi tersebut, masalah 

keperawatan yang umum terjadi pada pasien tuberkulosis paru adalah bersihan jalan 

nafas tidak efektif (Harif Fadhillah dkk, 2017). 

Untuk mengatasi masalah bersihan jalan nafas tidak efektif untuk 

mengeluarkan sekret dengan baik yaitu dengan manajemen jalan nafas salah 

satunya adalah dengan cara batuk yang benar yaitu batuk efektif. Batuk efektif  

merupakan latihan batuk untuk mengeluarkan sekret. Batuk efektif adalah 

merupakan suatu metode batuk dengan benar, dimana klien dapat menghemat 

energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal 

(Apriyadi, 2017). 

Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar, dimana klien dapat 

menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara 

maksimal. Batuk efektif merupakan batuk yang dilakukan dengan sengaja. Namun, 

dibandingkan dengan batuk biasa yang bersifat refleks tubuh terhadap masuknya 

benda asing dalam saluran pernapasan, batuk efektif dilakukan melalui gerakan 

yang terencana atau dilatihkan terlebih dahulu. Dengan batuk efektif maka berbagai 

penghalang yang menghambat atau menutup saluran pernapasan dapat 

dihilangkan.Batuk merupakan gerakan refleks yang bersifat reaktif terhadap 

masuknya benda asing dalam saluran pernapasan. Gerakan ini terjadi atau 

dilakukan tubuh sebagai mekanisme alamiah terutama untuk melindungi paru-paru. 

Gerakan ini pula yang kemudian dimanfaatkan kalangan medis untuk 

menghilangkan lendir yang menyumbat saluran pernapasan akibat sejumlah 

penyakit (Dianasari, 2016).  
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B. Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui pengaruh penerapan latihan batuk efektif terhadap 

bersihan jalan nafas pada pasien TB. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Literatur review ini adalah untuk mereview artikel tentang pengaruh 

penerapan latihan batuk efektif terhadap bersihan jalan nafas pada pasien TB. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti menambah pengalaman dalam mengaplikasikan penerapan 

latihan batuk efektif terhadap bersihan jalan nafas pada pasien TB. 

2. Bagi institusi sebagai ilmu pengetahuan tentang penerapan latihan batuk 

efektif terhadap bersihan jalan nafas pada pasien TB. 

3. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan 

penerapan latihan batuk efektif terhadap bersihan jalan nafas pada pasien 

TB. 
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BAB II  

METODE PENELITIAN 

 

Design penelitian yang masuk dalam literatur review  ini menggunakan  

studi kasus deskriptif, quasi eksperiment dan random control trial. Metode 

penelitian ini metode terbaik dalam menjawab pertanyaan klinis di lapangan.Tipe 

studi yang direview adalah semua jenis penelitian yang menggunakan teknik latihan 

bauk efektif untuk mengatasi masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Partisipan 

yang ditentukan untuk review tidak dibatasi. Sampel dimasukkan sebagai sampel 

yang diamati dalam literature review. 

Intervensi yang masuk dalam kriteria inklusi adalah intervensi latihan teknik 

batuk efektif dengan tipe outcomes berbatas pada penerapan teknik batuk efektif 

terhadap masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Literatur review ini disusun 

melalui penelusuran artikel penelitian yang sudah terpublikasi. Populasi sampel 

adalah pasien TB paru yang mengalami masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. 

Penulusuran dilakukan dengan mengggunakan Google Search dan Google 

Scholar dengan kata kunci tiap variable yang telah di pilih. Artikel yang ditemukan 

dibaca dengan cermat untuk melihat apakah artikel memenuhi kriteria inklusi 

penulis untuk dijadikan sebagai literatur dalam penulisan  literatur review. 

Pencarian berbatas mulai dari tahun 2018 hingga 2020 yang diakses fulltext dalam 

format pdf.Artikel penelitian yang terpublikasi melakukan penerapan batuk efektif 

dalam mengatasi masalah bersihan jalan nafas tidak efektif dimasukkan dalam 

literatur review. 
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Artikel yang masuk dalam kriteria inklusi dianalisis, diekstraksi dan 

disintesis kemudian ditentukan evidancenya.Dari hasil ekstraksi dan analisis 

diharapkan akanditemukan sebuah kesimpualan yang dapat dijadikan dasar dalam 

melakukan intervensi keperawatan Di rumah sakit ataupun tatanan komunitas. 

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul penelitian, 

nama peneliti, tahun publikasi, jumlah sampel, usia, intervensi, alat yang digunakan 

selama penelitian, hasil dan kesimpulan. Intisari yang diambil kemudian 

dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca. 

Untuk mencari artikel, penulis melakukan pencarian menggunakan kata 

kunci yang sudah disusun.Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan 

eksklusi didapatkan 5 artikel, 5 artikel tersebut kemudian dianalisis. Ini merupakan 

5 daftar artikel yang diekstraksi dalam tabel. 
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Identifikasi melalui pencarian Google 

Scholar dengan keyword penerapan latihan 

batuk efektif terhadap bersihan jalan 

nafas pada pasien TB paru yaitu 

sebanyak 369 artikel 

Artikel diekslusi berdasarkan : 

1. Artikel yang bukan merupakan 

jurnal keperawatan sebanyak 34 

artikel 

2. Artikel dengan jurnal 

keperawatan sebanyak 335 

artikel 

Identification 

Artikel yang dinilai layak adalah sebanyak 

335 artikel 

Excluded by full text : 

3. Judul dan isi tidak saling 

berkaitan sebanyak artikel 72 

4. Hanya terdapat abstrak 21 

5. Hanya terdapat Pendahuluan 13  

6. Hanya terdapat Daftar pustaka 4 

7. Artikel yang sesuai atau layak 

untuk dinilai sebanyak 225 

Screnning 
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Bagan 2.1 Proses Penelusuran Jurnal atau Artikel Menggunakan Google Scholar  

 

 

 

 

 

Eligibility 
Artikel yang terpilih berdasarkan kriteria 

inklusi adalah sebanyak 225 artikel. 

 

Excluded dari analisis data : 

8. Cara menganalisis tidak 

dilaporkan sebanyak artikel 165 

9. Hasilnya tidak ditujukan untuk 

tujuan penelitian sebanyak 

artikel 55 

10. Artikel yang sesuai kriteria 

inklusi dan layak untuk direview 

sebanyak 5 artikel 

Jumlah artikel yang memenuhi syarat 

review yaitu sebanyak 5 artikel. 
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Kriteria inklusi dan eksklusi 

1. Kriteria inklusi 

a. Jurnal nasional yang membahas tentang penerapan latihan batuk efektif 

terhadap bersihan jalan nafas pada pasien TB paru. 

b. Rentang waktu penerbitan jurnal dari tahun 2017-2020 

c. Full text artikel yang menggunakan bahasa Indonesia 

d. Subjek dalam artikel adalah pasien TB paru 

e. Original artikel penelitian, bukan hasil review 

f. Tersedia full text 

2. kriteria eksklusi  

a. Jurnal nasional yang membahas tentang latihan batuk efektif terhadap 

bersihan jalan nafas pada pasien TB paru dibidang kesehatan lainnya 

b. Artikel penelitian yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak 

c. Subjek penelitian selain dari pasien TB paru 

d. Artikel yang hasilnya bersumber dari hasil revie penelitian. 
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Tabel 1. Sintesis / Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

Studi 

Tempat 

Penelitia

n 

Jumlah 

Sampel 
Usia 

Intervensi 

 

Metode 

Penelitian 
Outcomes 

Fisioterapi dada dan batuk 

efektif sebagai 

penatalaksanaan 

ketidakefektifan bersihan 

jalan nafas pada pasien 

TB paru Di RSUD Kota 

Kendari /  Rusna Tahir, 

Dhea Sry Ayu Imalia, & 

Sitti Muhsinah 2019 

RSUD 

Kota 

Kendari 

Sampel 

dalam studi 

kasus ini 

berfokus 

pada satu 

orang pasien 

yang 

menjalani 

perawatan di 

RSUD Kota 

Kendari 

dengan 

diagnosa 

medis TB 

paru 

36 

Tahun 

Penerapan 

fisioterapi 

dada dan 

batuk 

efektif 

Jenis penelitian 

ini adalah 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

observasional 

melalui studi 

kasus untuk 

memperoleh 

gambaran 

penerapan 

fisioterapi dada 

dan batuk efektif 

pada pasien TB 

paru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan selama 3 hari yaitu pada pagi 

dan sore harididapatkan hasil fisioterapi 

dada dan batuk efektif dapat digunakan 

sebagai penatalaksanaan 

ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

pada pasien TB paru dengan kriteria hasil 

kepatenan jalan napas yang ditandai 

dengan frekuensi napas normal, irama 

napas teratur, tidak ada suara napas 

tambahan, pasien mampu mengeluarkan 

sputum. 

Penerapan batuk efektif 

dan fisioterpi dada pada 

pasien TB paru yang 

mengalami 

ketidakefektifan bersihan 

jalan nafas Di RSUD Koja 

Jakarta Utara / Egeria 

Dorina Sitorus, Rosita 

Magdalena Lubis, & Eni 

Kristiani 2018 

RSUD 

Koja 

Jakarta 

Utara 

Metode ini 

dilakukan 

terhadap dua 

orang pasien 

TB paru yang 

mengalami 

ketidakefekti

fan bersihan 

jalan nafas. 

38 dan 

42 

tahun 

Penerapan 

fisioterapi 

dada dan 

batuk 

efektif 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

wawancara 

terstruktur, studi 

dokumen, dan 

observasi.  

Terapi latihan batuk efektif yang 

dilakukan selama 5 hari pada pagi dan 

sore hari menunjukkan bahwa latihan 

batuk efektif dapat mengeluarkan mukus 

dan membantu pasien mengatasi keluhan 

sesak nafas serta mampu mengeluarkan 

lendir pada jalan nafas.  
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Penerapan teknik batuk 

efektif mengatasi 

ketidakefektifan  

bersihan jalan napas pada 

Tn. M dengan 

tuberculosis/ Siti Fatimah 

& Syamsudin 2019 

RSUD. 

Kota 

Magelang 

Sampel studi 

kasus ini 

menggunaka

n satu orang 

pasien 

59 

Tahun 

Penerapan 

batuk 

efektif 

Metode untuk 

menyelidiki dan 

mempelajari 

suatu kejadian 

mengenai 

keadaan 

seseorang yang 

dilakukan secara 

integrative, 

komperhensif 

agar 

memperoleh 

pemahaman 

yang mendalam 

tentang individu 

dan untuk 

menemukan 

tujuan agar 

masalah yang 

dalam individu 

dapat 

terselesaikan. 

Masalah keperawatan dengan 

ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

teratasi dengan hasil pasien mampu 

melakukan teknik relaksasi dengan baik 

dan latihan batuk efektif dengan hasil 

kemampuan pengeluaran secret baik, 

kepatenan jalan nafas baik, dan tidak ada 

suara nafas tambahan 

 

 

Asuhan keperawatan 

klien dewasa TBC denhan 

masalah ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas Di 

RS. Panti Waluya 

Sawahan Malang / Reza 

Novita Anggraeni, 

Wisoedhanie Widi 

RS. Panti 

Waluya 

Sawahan 

Malang 

Studi kasus 

ini dilakukan 

terhadap dua 

orang pasien 

32 dan 

48 

tahun 

Melakukan 

latihan 

teknik 

batuk 

efektif  

Penelitian ini 

menggunakan 

desain studi 

kasus deskriptif 

yaitu untuk 

melakukan 

tindakan asuhan 

keperawatan 

Tindakan batuk efektif yang dilakukan 

selama tiga hari mampu membantu 

pasien dalam mengeluarkan secret 
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Anugrahanti, & Wibowo 

2019 

pada kklieen 

TBC 

Studi kasus pemenuhan 

bersihan jalan nafas pada 

pasien TB paru Di Rumah 

Sakit TK II Putri Hijau 

Medan / Deni Susyanti, 

Mompang Tua 

Parlagutan, &Susiana 

Marbun 2018 

Rumah 

Sakit TK 

II Putri 

Hijau 

Medan 

Subjek studi 

kasus ii 

adalah satu 

orang pasien 

dengan kasus 

TB paru yang 

memiliki 

masalah 

bersihan 

jalan nafas 

45 

Tahun 

Melakukan 

teknik 

batuk 

efektif dan 

fisioterapi 

dada 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

rancangan studi 

kasus 

Penerapan latihan batuk efektif dan 

latihan otot pernafasan yang 

dilaksanakan selama 5 

hari di pagi dan sore hari efektif terhadap 

kepatenan jalan nafas sehingga 

mengurangi sesak pada pasien TB Paru 
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BAB III  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

 Hasil yang didapatkan dari 5 artikel tentang penerapan latihan teknik batuk 

efektif dalam mengatasi masalah bersihan jalan nafas tidak efektif didapatkan hasil 

yang signifikan atau ada perubahan setelah dilakukan teknik batuk efektif. Hasil 

artikel dikelompokkan berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian. 

Artikel pertama, empat, dan lima menggunakan metode penelitian yang 

sama yaitu metode penelitian deskriptif. Artikel pertama hasil yang didapat adalah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 3 hari yaitu pada pagi dan sore 

hari didapatkan hasil fisioterapi dada dan batuk efektif dapat digunakan sebagai 

penatalaksanaan ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada pasien TB paru dengan 

kriteria hasil kepatenan jalan napas yang ditandai dengan frekuensi napas normal.  

irama napas teratur, tidak ada suara napas tambahan, pasien mampu mengeluarkan 

secret. artikel ke-4 hasil yang didapat adalah terbukti bahwa tindakan batuk efektif 

yang dilakukan selama tiga hari mampu membantu Tn. M dalam mengeluarkan 

secret, dan artikel ke-5 hasil yang didapat adalah manajemen bersihan jalan nafas 

pada Ny.M dengan diagnosa medis TB paru  peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

penerapan latihan batuk efektif dan latihan otot pernafasan yang dilaksanakan 

selama 5 hari di pagi dan sore hari efektif terhadap kepatenan jalan nafas sehingga 

mengurangi sesak pada pasien TB Paru. 
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Artikel ke dua dan ke tiga menggunakan metode penelitian yang sama 

dengan hasil yang didapatkan adalah pada artikel ke-2 hasil yang didapat adalah 

bahwa latihan batuk efektif dapat mengeluarkan mukus dan membantu pasien 

mengatasi keluhan sesak nafas serta mampu mengeluarkan lendir pada jalan nafas 

dan pada artikel ke-3 hasil yang didapat adalah Masalah keperawatan dengan 

ketidakefektifan bersihan jalan nafas teratasi karena pemberian obat dan terapi 

oksigen 3 liter/jam, dan intervensi latihan nafas dalam dengan hasil pasien mampu 

melakukan teknik relaksasi dengan baikdan latihan batuk efektifdengan hasil 

kemampuanpengeluaran secret baik, kepatenan jalan nafas baik, dan tidak ada suara 

nafas tambahan. 

Berdasarkan jumlah sampel yang digunakan dalam kelima artikel yang 

digunakan memiliki jumlah sampel yang berbeda-beda. Pada artikel pertama, 

ketiga, dan kelima menggunakan jumlah sampel dengan satu orang pasien. 

Sedangkan padaa artikel kedua dan kelima mengggunakan jumlah sampel dengan 

dua orang pasien. 

Berdasarkan tempat penelitian yang dilakukan pada kelima artikel yang 

direview dilakukan di tempat yang berbeda-beda. Artikel pertama pengambilan 

data dilakukan Di RSUD Kota Kendari, artikel ke-2 pengambilan data Di RSUD 

Koja Jakarta Utara, artikel ke-3 pengambilan data Di RSUD. Kota Magelang, 

artikel ke-4 pengambilan data Di RS. Panti Waluya Sawahan Malang, artikel ke-5 

pengambilan data Di Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan. 
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B. Pembahasan  

 Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi jumlah 

artikel yang didapat. Penentuan artikel yang diambil awalnya hanya terbatas pada 

artikel menggunakan metode penelitian deskriptif, wawancara, gambaran dengan 

rentang tahun 2018-2020. Setelah dilihat bahwa jumlah artikel yang didapatkaan 

terbatas, kriteria pengambilan artikel selanjutnya diturunkan. Artikel dengan 

metode penelitian deskriptif dan tahun penelitian 2018 dan 2019 akhirnya tetap 

dimasukkan selama tetap terkait dengan teknik batuk efektif terhadap masalah 

bersihan jalan nafas tidak efektif. Setelah menurunkan kriteria berupa metode 

penelitian, akhirnya artikel yang didapatkan berjumlah 5 artikel. Hasil yang sejalan 

ditunjukkan pada hasil penelitian diartikel, hasil penelitian secara umum 

menyebutkan bahwa teknik batuk efektif memang terbukti signifkan mambantu 

mengatasi masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. 

 Pengkajian yang dilakukan dalam 5 artikel yang direview tidak terdapat 

perbedaan dengan pengkajian di teori, dimana dalam teori pengkajian yang 

dilakukan dengan masalah bersihan jalan nafas berfokus pada pengkajian system 

pernafasan yang teridir dari Inspeksi : Sesak nafas, peningkatan frekuensi nafas, 

dan menggunakan   otot bantu pernafasan. Palpasi : Vokal fremitus. Perkusi : Bunyi 

pekak. Dan Auskultasi : Suara nafas ronkhi. Pola batuk dan produksi sputum. 

 Artikel pertama metode penelitian yang digunakan adalah dengan 

pendekatan observasional melalui studi kasus untuk memperoleh gambaran 

penerapan fisioterapi dada dan batuk efektif pada pasien TB paru. Dalam artikel ini 

penerapan batuk efektif dilakukan dengan durasi 3 hari dengan frekuensi 2x sehari 
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yaitu pagi dan sore hari, dengan hasil yang didapatkan adalah fisioterapi dada dan 

batuk efektif dapat digunakan sebagai penatalaksanaan ketidakefektifan bersihan 

jalan nafas pada pasien TB paru. 

 Artikel kedua metode penelitian yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur, studi dokumen, dan observasi. Dalam artikel ini penerapan batuk efektif 

dilakukan dengan durasi selama 5 hari dengan frekuensi 3x sehari, dengan hasil 

yang didapatkan adalah bahwa latihan batuk efektif dapat mengeluarkan mukus dan 

membantu pasien mengatasi keluhan sesak nafas serta mampu mengeluarkan lendir 

pada jalan nafas. 

 Artikel ketiga metode penelitian yang digunakan adalah untuk menyelidiki 

dan mempelajari suatu kejadian mengenai keadaan seseorang yang dilakukan 

secara integrative, komperhensif agar memperoleh pemahaman yang mendalam 

tentang individu dan untuk menemukan tujuan agar masalah yang dalam individu 

dapat terselesaikan. Dalam artikel ini penerapan batuk efektif dilakuan dengan 

durasi ferkuensi selama 3 hari  dengan frekuensi 2x sehari, dengan hasil yang 

didapatkan adalah masalah keperawatan dengan ketidakefektifan bersihan jalan 

nafas teratasi karena pemberian obat dan terapi oksigen, dan intervensi latihan nafas 

dalam dan latihan batuk efektif. 

 Artikel keempat metode penelitian menggunakan desain studi kasus yaitu 

untuk melakukan tindakan asuhan keperawatan pada klien TBC. Dalam artikel ini 

penerapan batuk efektif dilakukan dengan durasi frekuensi selama 3 hari dengan 

frekuensi 2x sehari, dengan hasil yang didapatkan adalah terbukti bahwa tindakan 
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batuk efektif yang dilakukan selama tiga hari mampu membantu Tn. M dalam 

mengeluarkan secret. 

Artikel kelima merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan studi 

kasus. Dalam artikel ini penerapan batuk efektif dilakukan dengan durasi selama 3 

hari dengan frekuensi 3x kali sehari, dengan hasil yang didapatkan adalah 

manajemen bersihan jalan nafas pada Ny.M dengan diagnosa medis TB paru  

peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan latihan batuk efektif dan latihan 

otot pernafasan yang dilaksanakan selama 5 hari di pagi dan sore hari efektif 

terhadap kepatenan jalan nafas sehingga mengurangi sesak pada pasien TB Paru. 

Dari ke-5 hasil artikel terdapat kesamaan dengan teori, dimana dalam teori 

Dianasari (2016) menyebutkan bahwa dengan teknik batuk efektif yang dilakukan 

secara rutin dengan frekuensi 2-3 kali sehari selama 3-5 hari akan memberikan hasil 

yang signifikan. Sehingga pasien yang mendapatkan intervensi teknik batuk efektif 

akan merasa relaks, tidak mengeluarkan banyak tenaga, sesak berkurang, dan 

pengeluaran secret yang efektif. 

Dalam penelitian Pranowo (2018) membuktikan bahwa latihan batuk efektif 

yang dilakukan selama 3 hari dengann frekuensi 2x sehari sangat efektif dalam 

pengeluaran sputum dan membantu membersihkan secret pada jalan nafas serta 

mampu mengatasi sesak nafas pada pasien TB paru Di ruang Rawat Inap Rumah 

Sakit Mardi Rahayu Kudus. 

Penelitian yang dilakukan Septherisa (2018) membuktikan bahwa adanya 

efektifitas latihan batuk efektif dalam peningkatan sekresi mucus dan membantu 
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mengatasi sesak nafas setelah dilakukan latihann batuk efektif selama 5 hari dengan 

frekuensi 3x sehari. 

Dari hasil yang didapatkan dalam 5 artikel yang direview tujuan 

dilakukannya teknik betuk  efektif  tidak terdapat perbedaan dengan teori, dimana 

dalam teori tujuan dilakukan teknik betuk efektif adalah batuk efektif dan napas 

dalam merupakan teknik batuk efektif yang menekankan inspirasi maksimal yang 

dimulai dari ekpirasi, merangsang terbukanya sistem kolateral, meningkatkan 

distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, dan memfasilitasi pembersihan 

saluran napas. untuk melonggarkan dan melegakan saluran pernapasan maupun 

mengatasi sesak napas akibat adanya lendir yang memenuhi saluran pernapasan. 

Lendir, baik dalam bentuk dahak (sputum) maupun sekret dalam hidung, timbul 

akibat adanya infeksi pada saluran pernapasan maupun karena sejumlah penyakit 

yang di derita seseorang (Ghofar, 2016). 

Tingkat keberhasilan dari hasil teknik betuk efektif yang dilakukan dari ke-

5 artikel yang direview tidak terdapat perbedaan dengan teori dimana kepatenan 

jalan napas yang terdiri dari empat kriteria hasil yaitu frekuensi napas, irama napas, 

suara napas tambahan, dan kemampuan mengeluarkan sputum. Sehingga 

penggunaan teknik batuk efektif sangat berpengaruh dalam menngatasi masalah 

bersihan jalan nafas tidak efektif. 

Meskipun jumlah artikel yang melihat pengaruh intervensi batuk efektif 

terhadap masalah bersihan jalan nafas tidak efektif  masih kurang, intervensi batuk 

efektif ini memiliki peluang yang besar untuk dipraktikkan di tatanan klinis dan 

komunitas khususnya Di Indonesia. Kondisi ini didukung oleh banyaknya 
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kelebihan dari teknik ini. Alat yang digunakan dalam melakukan teknik batuk 

efektif sangat mudah dan teknik batuk efektif ini tidak menimbulkan efek yang 

buruk terhadap pasien.  
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BAB IV  

SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

 

A. Simpulan  

1. Teknik batuk efektif terbukti dapat membantu mengatasi masalah bersihan 

jalan nafas tidak efektif terhadap pasien TB paru dengan masalah bersihan 

jalan nafas tidak efektif.  

2. Teknik batuk efektif terbukti dapat membantu pasien TB paru 

mengeluarkan sekret dengan efektif. 

3. Teknik batuk efektif terbukti tidak menimbulkan kelelahan yang berlebih 

pada  pasien TB paru saat mengeluarkan sekret dengan efektif. 

4. Teknik batuk efektif terbukti dapat membantu jalan nafas pasien menjadi 

paten pada pasien TB paruSS.  

B. Implikasi  

1. Bagi Peneliti 

Peneliti berharap agar hasil penelitian dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan tentang penerapan latihan batuk efektif terhadap bersihan 

jalan nafas pada pasien TB paru. 

2. Bagi Institusi 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu 

bahan pembelajaran khususnya penerapan latihan batuk efektif terhadap 

bersihan jalan nafas pada pasien TB paru 

. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti berharap hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan 

informasi untuk penerapan latihan batuk efektif terhadap bersihan jalan 

nafas pada pasien TB paru. 
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