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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit kronis yang tidak 

ditularkan dari satu orang ke orang lain. Penyakit tidak menular menjadi masalah 

kesehatan utama di Indonesia, dan menjadi penyebab utama kematian di Dunia 

yaitu  asma, kanker, diabetes mellitus, hipertiroid, jantung koroner, gagal jantung, 

stroke, gagal ginjal kronis, batu ginjal, penyakit sendi dan, PPOK (Penyakit Paru 

Obstruksi Kronik). Penyakit tersebut menjadi penyebab kematian penyakit tidak 

menular. Prilaku beresiko dengan merubah pola hidup sehat yaitu  merokok, 

mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi makanan tinggi kolestrol merupakan 

penyebab utama penyakit tidak menular (RISKESDAS, 2013). 

Menurut World Health Organization (WHO) diperkirakan kematian akibat 

penyakit tidak menular akan terus mengalami peningkatan di Dunia, peningkatan 

terbesar akan terjadi di Negara dengan tingkat ekonomi menengah pada tahun 

2030 diperkirakan akan ada 52 juta jiwa kematian pertahun karena penyakit tidak 

menular, naik 9 juta jiwa dari 38 juta jiwa pada saat ini. Diperkirakan pada tahun 

2020  prevalensi PPOK akan terus mengalami peningkatan dari urutan ke 6 

menjadi peringkat ke 3 dan menjadi penyebab kematian tersering. Prevalensi 

PPOK lebih tinggi laki-laki daripada wanita, merokok merupakan faktor risiko 

utama pada PPOK dimana, angka kesakitannya meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia (Ikawati, 2011).  

Prevalensi PPOK bervariasi  dibeberapa kota di Amerika latin antara 7,8%-

32,1%, di Asia pasifik 3,5 %-6,7% (rata-rata 6,3%), tertinggi di Vietnam dan 

terendah di Hongkong dan Singapura. Di Indonesia, proporsi PPOK pada usia 40-

65 tahun sebesar 8,8% (1633 orang yang diperiksa). Di Indonesia PPOK menjadi 

peringkat kedua penyakit tidak menular dengan jumlah penderita berumur lebih 

dari 30 tahun sebanyak 508.330 jiwa dengan jumlah penderita laki-laki sebanyak 

242.256 jiwa dan perempuan yang menderita PPOK yaitu sebanyak 266.074 jiwa. 

Prevalensi PPOK di Indonesia yang berdasarkan wawancara pada masyarakat usia 

30 tahun keatas sebesar 3,75 tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (10%) 

dan terendah di provinsi Lampung (1,4%). Prevalensi PPOK di RSUD Kabupaten 

Buleleng pada tiga bulan terakhir dari bulan November  tahun 2018 sampai 

januari 2019 yaitu 38 orang.Prevalensi PPOK di provinsi Bali pada tahun 2013 

yaitu 3,5%. terjadi peningkatan kasus PPOK di RSU Provinsi Bali sebesar 1.772 

(8,63%)(RISKESDAS, 2013). 

Menurut WHO yang dituangkan dalam panduan Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (COPD) atau PPOK merupakan sebagai suatu penyakit yang ditandai 

dengan adanya obstruksi saluran pernafasan yang tidak reversible sepenuhnya. 

Sumbatan aliran udara ini umumnya bersifat progresif dan berkaitan dengan 
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respon inflamasi abnormal paru-paru terhadap partikel atau gas yang 

berbahaya.Serangan akut dan komorbiditas berpengaruh terhadap keparahan 

penyakit secara keseluruhan. Beberapa rumah sakit di Indonesia  menggunakan 

istilah PPOM (Penyakit Paru Obstruksi Menahun) yang merujuk pada penyakit 

yang sama (Ikawati, 2011). 

Merokok merupakan salah satu penyebab terjadinya PPOK dengan risiko 30 

kali lebih besar pada perokok dibanding dengan bukan perokok, dan merupakan 

penyebab dari 85-90% kasus PPOK. Kurang lebih 15-20% perokok akan 

mengalami PPOK. Perokok berat merupakan penyebab kematian akibat PPOK 

terkait dengan banyaknya rokok yang dihisap, umur mulai merokok, dan status 

merokok yang terakhir saat PPOK berkembang.Tetapi tidak semua penderita 

PPOK adalah perokok.Kurang lebih 10% orang yang tidak merokok juga 

mungkin menderita PPOK. Perokok pasif (tidak merokok tetapi sering terpapar 

asap rokok) juga beresiko mengalami PPOK. Selain itu penyebab PPOK yaitu 

polusi udara merupakan penyebab utama dan tersering, karena setiap hari manusia 

melakukan aktivitas menghirup dan mengeluarkan udara, semakin kotor udara, 

semakin banyak pula kotoran yang masuk kedalam saluran pernapasan manusia. 

Polutan udara ini dapat berupa asap, debu, gas, maupun uap. Semakin sering 

seseorang terpapar polutan maka semakin mudah dan semakin cepat seseorang 

mengalami penyakit saluran pernapasan kronik (Ikawati, 2011).  

Hal ini sejalan dengan hasil jurnal (Kusumawardani et al., 2017) dengan 

MXGXO� ³+XEXQJDQ� DQWDUD� .HWHUSDMDQDQ� $VDS� 5RNRN� GDQ� 5LZD\DW� 3HQ\DNLW� 3DUX�

2EVWUXNWLI�.URQLN�GL�,QGRQHVLD´��ULZD\DW�SHQ\DNLW�332.�SDGD�SHQGXGXN�EHUXPXU�

30 tahun keatas ditemukan sebesar 3,7%. Prevalensi cendrung lebih tinggi pada 

laki-laki (4,2% dibandingkan dengan perempuan 3,3%). Sedangkan berdasarkan 

kelompok umur, prevalensi PPOK meningkat seiring bertambahnya usia, dengan 

prevalensi tertinggi pada kelompok lanjut usia yaitu sebesar 7,9%. Melihat secara 

lebih spesifik untuk hubungan kejadian PPOK dengan kebiasaan merokok dan 

keterpajanan asap rokok, menunjukan prevalensi PPOK lebih tinggi pada populasi 

pernah merokok (10,7%) dibandingkan dengan yang tidak pernah merokok 

(3,1%). 

Pajanan asap rokok, polusi udara, dapat mengakibatkan iritasi pada bronkitis 

kronis sehingga terjadi pembentukan mukus berlebihan yang dapat menyebabkan 

penyempitan saluran pernapasan. Asap rokok dapat menghambat pembersihan 

mukosiliar (mucociliary clearance), penyebab gagalnya pembersihan mukosiliar 

yaitu adanya ploriferasi sel goblet dan pergantian epitel yang bersilia dengan yang 

tidak bersilia. Hiperplasia dan hipertrofi kelenjar penghasil mukus menyebabkan 

hipersekresi mukus di saluran pernapasan.Asap rokok mengakibatkan iritasi pada 

bronkus dan alveolus sehingga, mengakibatkan makofrag dan neutrofil 

berinfiltrasi ke epitel dan mengakibatkan kerusakan pada epitel, produksi mukus 

berlebih menyebabkan terjadinya sumbatan pada bronkus dan alveoli. Dengan 

adanya mukus yang kental serta menurunnya pembersihan mukosiliar 

menyebabkan meningkatnya risiko infeksi (Ikawati, 2011). 
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Sekresi mukus yang berlebih, penyempitan lumen, dan terjadi penyempitan 

saluran pernapasan pada Bronkitis kronis menyebabkan terjadinya perubahan 

saluran nafas kecil sehingga menyebabkan berkurangnya ventilasi.Sehingga 

terjadi ketidakseimbangan antara ventilasi dengan perfusi dan 

hipoksemia.Hipoksemia mengakibatkan suplai oksigen menurun sehingga dapat 

menyebabkan penurunan saturasi oksigen. 

Saturasi oksigen merupakan rasio antara jumlah oksigen aktual yang 

diangkut oleh hemoglobin terhadap kemampuan total hemoglobin darah mengikat 

oksigen. Saturasi oksigen  ada pasien PPOK  dapat mengalami penurunan sampai 

85% yang dapat mengakibatkan hipoksemia, sianosis. Nilai normal saturasi 

oksigen yang diukur dengan menggunakan oksimetri nadi yaitu 95-100%. Saturasi 

oksigen digunakan untuk mengukur persentase oksigen yang diikat oleh 

hemoglobin didalam aliran darah (Djojodibroto, 2014). 

Saturasi oksigen pasien PPOK dapat ditingkatkan dengan terapi 

nonfarmakologi yaitu relaksasi pernafasan yaitu nafas dalam  diindikasikan pada 

pasien PPOK dan dispnea. Latihan relaksasi pernafasan dapat meningkatkan 

inflasi alveolar maksimal, meningkatkan relaksasi otot, meningkatkan ventilasi 

alveoli, memelihara pertukaran gas, menghilangkan ansietas, dan mengurangi 

kerja pernafasan. Latihan pernafasan dapat dilakukan dalam beberapa posisi 

karena distribusi udara dan sirkulasi pulmonal beragam sesuai dengan posisi dada 

(Mubarak et al., 2015). Hal ini sejalan dengan hasil jurnal (Mertha et al., 2018) 

GHQJDQ� MXGXO� ³�3HQJDUXK�3HPEHULDQ�Deep Breathing Exercise Terhadap Saturasi 

Oksigen pada Pasien PP2.´�� 'DUL� SHQHOLWLDQ� LQL� GLGDSDWNDQ� KDVLO� EDKZD� QLODL�

saturasi oksigen sebelum dilakukan intervensi rata-rata sebesar 89,80% dan 

setelah dilakukan intervensi rata-rata sebesar 92.20% dengan selisih rat-rata 

sebesar 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi deep breathing exercise 

dapat meningkatkan saturasi oksigen pada pasien PPOK. 

Relaksasi pernapasan mempunyai banyak teknik salah satunya adalah 

dengan menggunakan balon (ballon blowing)teknik relaksasi dengan meniup 

balon dapat membantu otot intracosta mengelevasikan otot diafragma dan 

kosta.Sehingga memungkinkan untuk menyerap oksigen, mengubah bahan yang 

masih ada dalam paru dan mengeluarkan karbondioksida dalam paru.Meniup 

balon sangat efektif untuk membantu ekspansi paru sehingga mampu mensuplai 

oksigen dan mengeluarkan karbondioksida yang terjebak dalam paru pada pasien 

dengan gangguan fungsi pernapasan.Peningkatan ventilasi alveoli dapat 

meningkatkan suplai oksigen, sehingga dapat dijadikan sebagai terapi dalam 

peningkatan saturasi oksigen. Dalam hal ini perawat menganjurkan kepada klien 

relaksasi pernafasan yaitu nafas dalam dengan teknik  meniup balon. Anjurkan 

klien bagaimana cara menghirup udara melalui hidung dengan lambat menahan 

inspirasi dan mengeluarkan melalui mulut kedalam balon secara maksimal. (Tunik 

et al., 2017). 
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Hal ini sejalan dengan hasil jurnal  (Royani, 2017) GHQJDQ�MXGXO�³3HQJDUXK�

Terapi Aktivitas Bermain Meniup Balon terhadap Perubahan Fungsi Paru Pada 

$QDN� 'HQJDQ� $VPD� GL� 5XPDK� 6DNLW� ,VODP� 6LWL� .KRGLMDK� 3DOHPEDQJ´� WHUDSL�

aktivitas meniup balon dilakukan selama 1 bulan, dimana perlakuan dilakukan 

seminggu 3 kali. Berdasarkan perubahan fungsi paru anak dengan asma sebelum 

dilakukan terapi meniup balon, didapatkan frekuensi responden yang fungsi 

parunya kurang baik sebanyak 30 responden (100%) dan tidak terdapat responden 

yang memiliki fungsi paru baik (0%). Setelah dilakukan intervensi meniup balon 

didapatkan frekuensi yang fungsi parunya baik sebanyak 18 (60%) dan fungsi 

parunya kurang baik sebanyak 12 responden (40%). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan diRSUD Kabupaten 

Buleleng pada tanggal 12 Februari 2019, didapatkan jumlah penderita PPOK 

dalam tiga bulan terakhir yaitu pada bulan November, Desember 2018 dan Januari 

2019 yaitu sebanyak 38 orang. Berdasarkan hasil observasi dengan 8 orang pasien  

RSUD Kabupaten Buleleng di dapatkan rata-rata hasil frekuensi pernafasan yaitu 

±25/menit. Dari hasil pemeriksaan saturasi oksigen didapatkan 6 orang pasien 

dengan saturasi oksigen dibawah normal dan, 2 orang pasien memiliki saturasi 

oksigen dengan rata-rata  normal. 

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

GHQJDQ�PHQJDPELO� MXGXO�³3HQJDUXK�5HODNVDVL�3HUQDIDVDQ�GHQJDQ�7HNQLN��Ballon 

Blowing) terhadap Peningkatan Saturasi Oksigen pada Pasien PPOK di RSUD 

.DEXSDWHQ�%XOHOHQJ´� 

B. Rumusan Masalah 

PPOK yaitu suatu penyakit yang ditandai dengan obstruksi saluran 

pernafasan, yang ditandai dengan sumbatan aliran udara yang bersifat progresif 

dan berkaitan dengan respon inflamasi abnormal paru-paru terhadap partikel atau 

gas berbahaya.Salah satu tanda dan gejala dari PPOK yaitu adanya peningkatan 

sputum pada saluran pernafasan yang diakibatkan oleh infalamasi pada paru-

paru.Produksi sputum yang berlebihan mengakibatkan bersihan jalan nafas tidak 

efektif.Adanya obstruksi pada saluran pernafasan mengakibatkan suplai oksigen 

menurun, sehingga mengakibatkan penurunan saturasi oksigen.Relaksasi 

pernafasan diindikasikan pada pasien PPOK dan dispnea yaitu nafas dalam dapat 

memelihara pertukaran gas dan, meningkatkan ventilasi alveoli.Relaksasi nafas 

dengan teknik meniup balon dapat meningkatkan elevasi dari diafragma dan costa 

sehingga dapat mengabsorbsi oksigen dengan baik. Berdasarkan uraian 

latarbelakang diatas  maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

Blowing EHULNXW� ³%DJDLPDQD� 3HQJDUXK� 5HODNVDVL� SHUQDIDVDQ� GHQJDQ� 7HNQLN�

(Ballon WHUKDGDS�3HQLQJNDWDQ�6DWXUDVL�2NVLJHQ�SDGD�3DVLHQ�332.´� 
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C.     Tujuan Penelitian  

1.    Tujuan Umum 

Untuk Mengetahui Pengaruh Relaksasi Pernapasan dengan Teknik 

(Ballon Blowing)  terhadap Peningkatan Saturasi Oksigen Pada Pasien 

PPOK di RSUD Kabupaten Buleleng. 

2.    Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi Karakteristik responden. 

b. Mengidentifikasi saturasi oksigen pada pasien PPOK sebelum 

dilakukan relaksasi pernafasan  dengan teknik (ballon blowing). 

c. Mengidentifikasi  saturasi oksigen pada pasien PPOK setelah 

dilakukan relaksasi pernafasan  dengan teknik (ballon blowing). 

d. Mengidentifikasi Pengaruh Relaksasi Pernafasan dengan Teknik 

(Ballon Blowing)terhadap  Peningkatan Saturasi Oksigen pada 

Pasien PPOK di RSUD Kabupaten Buleleng.  

D.      Manfaat Penelitian  

1.    Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi para mahasiswa 

keperawatan dan institusi pendidikan keperawatan tentang Pengaruh 

Relaksasi Pernafasan dengan Teknik (Ballon Blowing) terhadap Saturasi 

Oksigen pada Pasien PPOK di RSUD Kabupaten Buleleng. 

2.    Manfaat Bagi Institusi  Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi institusi tempat 

penelitian, guna meningkatkan pelayanan dalam lingkup keperawatan 

medikal bedah. 

3.    Manfaat Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang Pengaruh Relaksasi 

pernafasan dengan Teknik Ballon Blowing terhadap Saturasi Oksigen Pada 

Pasien PPOK di RSUD Kabupaten Buleleng. 

4.    Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan peneliti selanjutnya sebagai acuan 

XQWXN� PHODNXNDQ� ULVHW� OHELK� ODQMXW� PHQJHQDL� ³3HQJDUXK� 5HODNVDVL�

Pernafasan dengan Teknik (Ballon Blowing) terhadap Peningkatan Saturasi 

Oksigen pada Pasien PPOK di RSUD Kabupaten Buleleng. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori 

1. Konsep PPOK  

a. Definisi PPOK 

Menurut WHO yang dituangkan dalam panduan Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD) atau Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) 

merupakan sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan adanya obstruksi 

saluran pernafasan yang tidak reversible sepenuhnya. sumbatan aliran udara 

ini umumnya bersifat progresif dan berkaitan dengan respon inflamasi 

abnormal paru-paru terhadap partikel atau gas yang berbahaya. Serangan 

akut dan komorbiditas berpengaruh terhadap keparahan penyakit secara 

keseluruhan. Beberapa rumah sakit di Indonesia menggunakan istilah 

PPOM (Penyakit Paru Obstruksi  Menahun) yang merujuk pada penyakit 

yang sama (Ikawati, 2011). 

PPOK merupakan penyakit kronis saluran nafas yang ditandai dengan 

adanya hambatan aliran udara yang bersifat progresif lambat (semakin lama 

semakin memburuk), yang disebabkan oleh pajanan faktor risiko seperti 

merokok, polusi udara, penyakit PPOK biasanya terjadi pada usia 

pertengahan dan tidak biasa hilang dengan pengobatan. Seseorang dikatakn 

PPOK apabila pernah mengalami sesak napas bertambah jika beraktifitas 

atau bertambah dengan meningkatnya usia disertai batuk berdahak, atau 

pernah mengalami sesak napas disertai batuk berdahak  (RISKESDAS, 

2013). 

PPOKditunjukan untuk mengelompokkan penyakit-penyakit yang 

mempunyai gejala berupa terhambatnya arus udara pernafasan. PPOK 

mempunyai banyak sinonim, yaitu Chronic airway disease, Chronic 

obstructive lung disease, Chronic obstructive pulmonary disease, bisa 

dibayangkan bahwa banyak perdebatan yang timbul ketika golongan 

penyakit ini dibahas(Djojodibroto, 2014). 

Dua gangguan yang terjadi pada PPOK yaitu bronkitis kronis dan 

emfisema. Bronkitis kronis yaitu salah satu jenis PPOK yang merupakan 

suatu kondisi dimana terjadi sekresi mukus berlebih kedalam cabang 

bronkus yang bersifat kronis dan kekambuhan disertai batuk produktif 

selama sedikitnya tiga bulan atau bahkan dua tahun berturut-turut 

sedangkan, emfisema adalah kelainan paru-paru yang ditandai dengan 

pembesaran rongga udara bagian distal sampai keujung bronkiolus yang 

abnormal dan permanen dan, disertai dengan kerusakan dinding alveolus. 

Pasien PPOK pada umumnya mengalami kedua gangguan tersebut (Ikawati, 

2011). 
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b. Etiologi  

PPOK disebabkan oleh faktor lingkungan dan gaya hidup, yang dapat 

dicegah. Polusi udara dan merokok faktor risiko yang utama kasus PPOK, 

faktor risiko lainnya yaitu keadaan ekonomi dan status pekerjaan yang 

rendah, kondisi lingkungan yang buruk, perokok pasif, konsumsi alkohol 

yang berlebihan. 

Terdapat faktor risiko utama berkembangnya penyakit PPOK, yang 

dibedakan menjadi faktor paparan lingkungan dan faktor host. 

1) Faktor paparan lingkungan antara lain: 

a) Pekerjaan 

Pekerja yang mempunyai risiko lebih besar daripada pekerja  

ditempat lain yaitu tambang emas atau batu bara, industri gelas dan 

keramik yang terpapar debu silika, atau pekerja yang terpapar debu 

katun, debu gandum, dan abses. 

b) Merokok  

Merokok adalah salah satu penyebab utama terjadi PPOK, dengan 

risiko 30 kali lebih besar pada perokok dan menjadi penyebab dari 

85-90% kasus PPOK. Kurang lebih 15-20% perokok akan 

berpotensi mengalami PPOK. Kematian akibat PPOK terkait 

dengan banyaknya rokok yang dihisap, umur mulai merokok, dan 

status merokok yang terakhir saat PPOK Berkembang.Tetapi tidak 

semua penderita PPOK adalah perokok.Kurang lebih 10% orang 

yang tidak merokok juga berpotensi menderita PPOK. Perokok 

pasif (tidak merokok tetapi sering terpapar asap rokok) juga 

beresiko menderita PPOK. 

c) Polusi Udara  

Pasien yang mempunyai disfungsi paru akan semakin memburuk 

gejalanya dengan seringnya terpapar polusi udara. Polusi ini bisa 

berasal dari luar rumah seperti asap pabrik, asap kendaraan 

bermotor, dan lain lain maupun polusi polusi dari dalam rumah 

misalnya asap dapur. 

d) Infeksi 

Koloniasis bakteri pada saluran pernafasan secara kronis 

merupakan suatu pemicu inflamasi neutrofilik pada saluran nafas, 

terlepas dari paparan asap rokok. Adanya kolonisasi bakteri dapat 

menyebabkan peningkatan kejadian inflamasi yang dapat diukur 

dari peningkatan jumlah sputum, peningkatan frekuensi 

eksaserbasi, dan percepatan penurunan fungsi paru, yang semua ini 

meningkatkan resiko kejadian PPOK. 

2) Faktor risiko yang berasal dari host atau pasien : 

a. Usia 

Semakin bertambahnya umur, semakin besar risiko menderita 

PPOK. Pada pasien dengan diagnosa PPOK sebelum usia 40 tahun, 

kemungkinan besar akan menderita gangguan genetik yaitu 
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defisiensi al-antitripsin. Namun kejadian ini hanya dialami kurang 

dari 1% pada pasien PPOK . 

b. Jenis kelamin 

Pada pasien PPOK laki-laki lebih beresiko terkena penyakit ini 

dibandingkan dengan wanita, hal ini terkait dengan kebiasaan 

merokok pada pria. Namun ada kecendrungan peningkatan 

prevalensiPPOK  pada wanita karena meningkatnya jumlah wanita 

yang merokok. 

c. Adanya gangguan fungsi paru yang sudah terjadi  

Adanya gangguan yang terjadi pada fungsi paru merupakan faktor 

risiko terjadinya PPOK, misalnya Immunoglobulin A  

( IgA/hypogammaglobulin) atau infeksi pada masa ank-anak seperti 

TBC dan bronkiektasis. Individu dengan gangguan fungsi paru 

mengalami penurunan fungsinya lebih besar sejalan dengan waktu 

dibandingkan dengan fungsi paru yang normal, sehingga lebih 

beresiko terhadap berkembangnya PPOK.Termasuk didalamnya 

yaitu orang yang pertumbuhan parunya tidak normal karena lahir 

dengan berat badan rendah, hal ini beresiko lebih besar untuk 

mengalami PPOK. 

d. Predisposisi genetik, yaitu defisiensi  .1 antritipsin (AAT) 

Defisensi AAT sering dikaitkan dengan kejadian emfisema, yang 

disebabkan oleh hilangnya elastisitas jaringan di dalam paru-paru 

secara progresif akibat adanya ketidakseimbangan antara enzim 

protelitik dan faktor protektif.Makrofag dan neutrofil melepaskan 

enzim lisosomal yaitu elastase yang dapat merusak jaringan di 

paru. Pada keadaan normal faktor protektif AAT menghambat 

enzim proteolitik sehingga dapat mencegah  kerusakan. Jadi 

kerusakan AAT dapat menyebabkan berkurangnya faktor proteksi 

terhadap kerusakan paru. 

c. Patofisiologi  

Penyebab dari PPOK salah satunya adalah merokok.Komponen asap 

rokok merangsang perubahan pada sel-sel penghasil mukus bronkus selain 

itu, silia yang melapisi bronkus mengalami kelumpuhan atau disfungsional 

serta metaplasi. Perubahan pada sel-sel penghasil mukus dan silia ini dapat 

mengganggu sistem eskalator mukosiliaris dan menyebabkan penumpukan 

sekret kental dalam jumlah besar dan sulit dikeluarkan dari saluran 

nafas.Mukus berfungsi sebagai tempat berkumpulnya mikroorganisme 

penyebab infeksi dan menjadi sangat purulen. Proses ventilasi terutama 

ekspirasi terhambat sehingga timbul hiperkapnia akibat dari ekspirasi yang 

memanjang dan sulit dilakukan akibat sekret yang kental dan adanya 

peradangan. 

Komponen asap rokok juga merangsang terjadinya peradangan kronik 

pada paru. Mediator peradangan secara progresif merusak struktur-struktur 

penunjang di paru.Akibat hilangnya elastisitas saluran udara dan kolapsnya 
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alveoulus, sehingga menyebabkan ventilasi berkurang.Saluran udara kolaps 

terutama pada ekspirasi karena mengehembuskan nafas normal terjadi 

akibat pengempisan paru secara pasif setelah inspirasi. Sehingga apabila 

tidak terjadi pengempisan pasif, maka udara akan terperangkap didalam 

paru-paru dan saluran uadara kolaps  (Donna, 2014).  

 

d. Patogenesis 

PPOK ditandai dengan adanya inflamasi pada bronkus di sepanjang 

saluran pernafasan, parenkim paru, dan sistem pembuluh darah 

pulmonary.Terdapat peningkatan jumlah makrofag, sel limfosit T (terutama 

CD 8+), dan neutrofil di berbagai bagian paru. Sel inflamasi yang 

teraktifkan akan melepaskan berbagai mediator, meliputi leukotrien B4, 

(LTB4), interleukin 8 (IL-8), tumor nekrosis faktor-.� �71)- .� ��� GDQ� ODLQ-

lain yang dapat merusak struktur paru atau memperpanjang inflamasi 

neutrofilik. Di samping inflamasi, ada dua proses lain yang cukup penting 

dalam patogenesis PPOK yaitu ketidakseimbangan proteinase dan 

antiproteinase di paru-paru, dan adanya stress oksidatif. Inflamasi yang 

terjadi di paru-paru disebabkan oleh paparan partikel dan gas berbahaya 

yang tertiup.Asap rokok dapat memicu inflamasi dan secara langsung 

merusak paru-paru. 

 

e. Klasifikasi 

PPOK digolongkan menjadi 4 tingkatan berdasarkan keparahannya, 

yaitu : I, II, III, dan IV. Untuk memastikan tingkat obstruksi dan 

reversibilitas obstruksi, sebelumnya dilakukan uji dengan spirometri. Test 

sebaiknya dilakukan pada saat pasien dalam kondisi stabil dan bebas dari 

infeksi. Pasien tidak boleh menggunakan bronkodilator aksi pendek dalam 

waktu 6 jam sebelum teVW� GLODNXNDQ�� DWDX� �-agnosis aksi panjang 12 jam 

sebelum test dilakukan, atau  teofilin lepas lambat 24 jam sebelum test 

dilakukan. FEV1 harus dilakukan pengukuran sebelum pemberian inhalasi 

EURQNRGLODWRU� � \DLWX� GHQJDQ� ���� �J� ��-agnosis atau 80 µg antikolinergik, 

atau kombinasi keduanya. FEV1 dilakukan pengukuran ulang 30-45 menit 

setelah pemberian bronkodilator.Peningkatan FEV1 lebih besar dari 200 ml 

atau 12% dianggap signifikan. 

 

Tabel 2.1 Tingkat keparahan PPOK berdasarkan gejala dan nilai 

FEV1. 

Tingkat Nilai FEV1 dan gejala 

1 

(Ringan) 

Gejala pada umumnya: batuk kronis disertai sputum, dan 

pasien belum  merasakan bahwa paru-parunya bermasalah. 

FEV1 ����� 

II Gejala nampak memburuk, sesak, nafas pendek. 



 

 

18 

 

Sumber (Ikawati, 2011). 

f. Manifestasi klinis  

Tanda gejala klinis pada pasien PPOK menurut (Djojodibroto, 2014) 

yaitu: batuk, produksi sekret berlebih, dispnea, obstruksi saluran nafas yang 

bersifat progresif dan pada pemeriksaan spirometri FEV1 dibawah predicted, 

FEV1/ FVC dibawah predicted, perbaikan pada saat tes provokasi setelah 

pemebrian bronkodilator < 12%. 

Manifestasi klinis PPOK menurut (Padila, 2012)yaitu: 

1) Terperangkapnya udara didalam paru akibat menurunnya elastisitas 

paru. 

2) Takipnea. 

3) Batuk produktif. 

4) Dispnea dan sesak nafas. 

5) Dispnea yang bersifat menetap 

6) Hipoksia dan Hiperkapnea 

g. Komplikasi 

Pada keadaan PPOK berat pasien seringkali mengalami komplikasi 

akibat hipoksemia yang berkepanjangan, yaitu terjadi vasokonstriksi kronis 

pada arteri pulmonary yang menyebabkan terjadinya gagal jantung kanan 

atau cor pulmonale (Ikawati, 2011). 

Menurut (Danusantoso, 2012) komplikasi PPOK salah satunya adalah 

pnemotoraks spontan yang dapat mengalami kekambuhan yang disebabkan 

oleh adanya locus minoris resistentiae berupa bulla ataupun emfisema 

paraseptal. Cor pulmonale yang dapat berlanjut menjadi decompensatio 

cordis kanan.Setiap penderita PPOK memiliki risiko tinggi mengalami 

radang akut saluran pernafasan bawah yaitu pneumoni maupun bronco-

pneumoni.Hal ini disebabkan oleh akumulasi sekret yang sudah 

terkolonisasi berbagai kuman, dengan kemunduran fungsi pemberihan 

saluran pernafasan sehingga, semakin besar kemungkinan paru kemasukan 

polutan maupun kontaminan baru dari luar.Kolonisasi berbagai kuman 

dalam akumulasi sekret dapat mengakibatkan infeksi fokal yang dapat 

mengancam organ lain (ginjal dan saluran kencing). 

 

(Sedang) 50% < FEV1 < 80% 

III 

( Berat) 

Terjadi eksaserbasi berulang yang mulai mempengaruhi 

kualitas hidup pasien. Pada tahap ini pasien mulai mencari 

pengobatan karena mulai dirasakan sesak nafas semakin 

memburuk atau serangan penyakit lainnya. 

30% < FEV1 < 50% 

IV 

(Sangat berat) 

Terjadi kegagalan respirasi kronis , mengalami kegagalan 

pernafasan atau gagal jantung kanan atau cor pulmonale. 

Pada tahap ini kualitas hidup sangat terganggu. 

FEV1 > 30% 
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2. Konsep Saturasi Oksigen 

a. Definisi saturasi oksigen  

Saturasi merupakan kandungan oksigen darah yang dapat dihitung 

dengan mengalikan kapasitas pembawa oksigen dari hemoglobin dengan 

persen molekul oksigen yang terkait pada hemoglobin (Ringel, 2009). 

Saturasi oksigen merupakan jumlah atau presentasi oksigen aktual yang 

terikat oleh hemoglobin terhadap kemampuan total hemoglobin darah 

mengikat oksigen. Jumlah oksigen yang terdapat di dalam 100 mL darah 

dinamakan kandungan oksigen.Saturasi oksigen normal yaitu antara 95-

100%.Oksigen yang ada didalam darah berupa larutan di plasma dan berupa 

senyawa dengan Hb di eritrosit.  Kemampuan oksigen larut dalam plasma 

darah dengan PaO2  = 100 mmHg yaitu 0,003 mL  oksigen per 1 mL plasma 

sedangkan 1 gram Hb dengan saturasi 100% mempunyai kemampuan 

mengikat 1,39 mL oksigen. Jadi oksigen yang berupa larutan di plasma 

sebanyak 3 mL O2/Liter darah, sedangkan yang berkaitan dengan 

hemoglobin yaitu sebanyak 203,3 mL O2/Liter darah(Djojodibroto, 2014) 

 

b. Pengukuran saturasi oksigen 

Alat yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen yaitu oksimetri 

nadi (pulse oximetry), merupakan kemampuan untuk memonitor status 

oksigenisasi pada pasien. Kandungan oksigen dalam darah dapat dihitung 

dengan mengalikan kapasitas pembawa oksigen dari hemoglobin dengan 

persen molekul oksigen yang terikat pada hemoglobin(Ringel, 2009). 

Oksimetri nadi merupakan suatu cara efektif untuk memantau 

perubahan saturasi oksigen pada pasien. Oksimetri nadi digunakan dalam 

lingkup unit perawatan umum maupun kritis, tetapi alat oksimetri nadi tidak 

digunakan untuk keadaan ventilasi pasien tetapi digunakan untuk 

pemantauan status oksigen dalam darah arteri. Pada pemeriksaan saturasi 

oksigen menggunakan oksimetri nadi, oksigen Hb (SaO2) lebih dahulu 

daripada (PaO2)  jumlah Hb secara langsung ditampilkan pada layar alat 

oksimetri,  (SaO2) normal yaitu 95-97%, (PaO2) 80-100%. Nilai dibawah 

85%  menunjukkan penurunan ventilasi udara artinya jaringan tidak 

mendapatkan cukup oksigen (Smeltzer & Bare, 2013) 

Tempat pengukuran saturasi oksigen paling umum dilakukan yaitu 

daerah cuping telinga, jari, dan kaki.Tempat tersebut bebas dari uap dan 

kelembaban dan memiliki sirkulasi yang bagus.Pada pengukuran 

penggunaan cat kuku pada kaki dan tangan harus dihapus.Tempat 

alternative lain yang harus dipilih jika pasien mempunyai kuku akrilik. Hal 

lain yang mempengaruhi keakuratan hasil SpO2 mencangkup kadar 

hemoglobin, suhu dari tempat tersebut, dan penggunaan oksigen (Vaughans, 

2013). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Eka cahyaningtyas et al., 

2017) GHQJDQ� MXGXO� ³Posisi Head Up 300Sebagai Upaya Untuk 

Meningkatkan Saturasi Oksigen Pada Pasien Stroke Hemoragik dan Non 

+HPRUDJLN´�GDUL�SHQHOLWLDQ� LQL�GLGDSDWNDQ�KDVLO� WHUGDSDW�SHQLQJNDWDQ�QLDODL�

saturasi oksigen setelah diberikan intervensi (sebelum pemberian posisi 

97,07% dan setelah pemberian posisi 98,33%). Hasil uji statistik wilcoxon 

didapatkan p value= 0.009 (<0.05) yang artinya ada pengaruh pada saturasi 

oksigen setelah dilakukan pemberian posisi head up300. Penelitian ini juga 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu posisi kepala yang lebih tinggi 

150dan 300sama-sama dapat meningkatkan saturasi oksigen.Tetapi tidak ada 

perbedaan yang signifikan terhadap nilai saturasi oksigen pada pasien stroke 

sebelum dan setelah dilakukan tindakan elevasi kepala 150 dan 300. 

 

c. Saturasi oksigen pada pasien PPOK 

Pada pasien PPOK apapun penyebabnya apabila terjadi hipersekresi 

yang berperan memproduksi sekret adalah sel-sel goblet dan kelenjar mukus 

di submukosa.Sekret bronkus pada bronkus yang dihasilkan cukup banyak 

dan kental.Sekret ini menyumbat lumen bronkus kecil dan bronkeolus atau 

obstruksi. Inspirasi merupakan gerakan aktif dengan menggunakan otot 

pernafasan, udara masih akan dapat menembus sumbatan dan masuk ke 

dalam alveolus, tetapi karena ekspirasi adalah gerakan pasif dan hanya 

menggunakan elastisitas jaringan interstisial paru (yang banyak 

mengandung banyak serat elastis) tidak semua uadara hasil inspirasi mampu 

dikeluarkan kembali. Maka akan terjadi penumpukan sisa udara bekas 

inspirasi di dalam rongga alveolus. Hal ini akan terus berulang sehingga 

terjadi distensi alveolus. Perjalanan bronkitis kronis ini berlangsung lambat 

dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membuat keadaan penderita 

memburuk. Sehingga penderita akan mengalami penurunan gas darah 

(arteri) dan penurunan saturasi oksigen (Danusantoso, 2012). 

 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Khasanah, 2013) dengan judul 

³(IHNWLYLWDV� &RQGRQJ� .H� 'HSDQ� GDQ� Pursed Lips Breathing Terhadap 

3HQLQJNDWDQ�6DWXUDVL�2NVLJHQ�3DVLHQ�332.´�GHQJDQ�KDVLO�SHQHOLWLDQ adanya 

peningkatan saturasi oksigen setelah diberikan intervensi condong ke depan 

dan pursed lips breathing.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pada 

pasien PPOK dapat mengalami gangguan SPO2 akibat obstruksi saluran 

pernafasan yang dapat menimbulkan gangguan ventilasi berupa 

hipoventilasi dan ketidak seimbangan ventilasi perfusi. 

 

3. Konsep Relaksasi pernafasan dengan teknik Ballon Blowing  

a. Definisi Relaksasi Pernafasan (Ballon Blowing) 

Relaksasi pernafasan merupakan latihan pernafasan yang di lakukan 

untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien.Relaksasi 

pernafasan diindikasikan pada pasien PPOK dan dispnea.Latihan ulang 
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pernafasan dapat meningkatkan inflasi alveolar secara maksimal, 

menigkatkan relaksasi otot, menghilangkan ansietas, dan mengurangi kerja 

nafas.Pernafasan yang lambat, rileks, berirama juga membantu dalam 

mengontrol ansietas yang muncul saat pasien mengalami dispnea.Latihan 

pernafasan dapat dilakukan dalam beberapa posisi, karena distribusi udara 

dan sirkulasi pulmonal beragam sesuai dengan posisi dada.Pasien 

membutuhkan oksigen tambahan dengan menggunakan metode aliran 

lambat, sambil melakukan relaksasi nafas. Latihan pernafasan sangat tepat 

dilakukan pada pasien penyakit paru (Mubarak et al., 2015). 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Zara, 2012) GHQJDQ� MXGXO�³3HQJDruh 

Teknik Pernapasan Buteyko Terhadap penurunan Gejala Asma di Wilayah 

.HUMD� 3XVNHVPDV� 3DVDU� %DUX� .HFDPDWDQ� %D\DQJ� 3DLQDQ� 3HVLVLU� 6HODWDQ´�

hasil dari penelitian tersebut yaitu pemberin teknik pernafasan buteyko 

terhadap pasien penderita asma di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Bru 

Kecamatan Bayang mengalami penurunan gejala asma dengan rata-rata 3,72 

dengan means 6,90 sebelum dilakukan perlakuan atau intervensi. Dan 

means 3,18 setelah dilakukan perlakuan dan klasifikasi rentang 

penurunannya berada dari sedang ke ringan. Jadi terdapat pengaruh yang 

bermakna pada pemberian teknik pernapasan buteyko terhadap penurunan 

gejala asma dengan signifikasi p value 0,00(p < 0,005). 

Relaksasi pernafasan dilakukan untuk memperbaiki fungsi paru.Salah 

satu teknik yang digunakan yaitu dengan meniup balon (ballon blowing) 

dengan latihan meniup balon, dapat meningkatkan otot pada intracosta dan 

meningkatkan elevasi dari diafragma dan costa.Dengan meniup balon 

memungkinkan paru-paru mengabsorbsi oksigen dan mengeluarkan 

karbondiaoksida lebih banyak dari paru.Ballon blowing merupakan suatu 

uapaya latihan nafas yang dapat memberikan kemampuan yang efektif bagi 

paru untuk melakukan pengambilan dan pengeluaran udara di dalam 

paru.Jadi tidak dapat berpengaruh terhadap ukuran alveoli paru. Selama 

latihan meniup balon alveoli akan mengeluarkan karbondioksida yang 

terjebak dalam paru selama ekhalasi dan memasukkan oksigen dalam darah 

selama inhalasi (Tunik et al., 2017). 

 

Hal ini sejalan dengan hasil jurnal  (Royani, 2017) dengan judul 

³3HQJDUXK� 7HUDSL� $NWLYLWDV� %HUPDLQ� 0HQLXS� %DORQ� WHUKDGDS� 3HUXEDKDQ�

Fungsi Paru Pada Anak Dengan Asma di Rumah Sakit Islam Siti Khodijah 

3DOHPEDQJ´�WHUDSL�DNWLYLWDV�PHQLXS�EDORQ�GLODNXNDQ�VHODPD���EXODQ��GLPDQD�

perlakuan dilakukan seminggu 3 kali. Berdasarkan perubahan fungsi paru 

anak dengan asma sebelum dilakukan terapi meniup balon, didapatkan 

frekuensi frekuensi responden yang fungsi parunya kurang baik sebanyak 30 

responden ( 100%) dan tidak terdapat responden yang memiliki fungsi paru 

baik (0%). Setelah dilakukan intervensi meniup balon didapatkan frekuensi 

yang fungsi parunya baik sebanyak 18 (60%) dan fungsi parunya kurang 

baik sebanyak 12 responden (40%). 
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Adapun prosedur kerja dalam melakukan relaksasi pernafasan dengan 

teknik ballon blowing  menurut (Tunik et al., 2017)yaitu sebagai berikut: 

1) Cuci tangan. 

2) Jelaskan pada klien tentang tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. 

3) Atur posisi yang nyaman bagi klien dengan posisi setengah duduk. 

Rilekskan tubuh, tangan dan kaki (motivasi dan anjurkan pasien untuk 

rileks). 

4) Siapkan balon atau pegang dengan kedua tangan, atau satu tangan 

memegang balon tangan yang lain rileks. 

5) Tarik nafas secara maksimal melalui hidung (3-4 detik), ditahan selama 

2-3 detik kemudian tiupkan ke dalam balon secara maksimal Selma 5-8 

detik sampai balon mengembang. 

6) Tutup balon dengan jari. 

7) Tarik nafas sekali lagi secara maksimal dan tiupkan lagi kedalam balon 

(ulangi prosedur nomor 5). 

8) Lakukan 3 kali dalam 1 set latihan. 

9)  Istirahat selama 1 menit untuk mencegah kelemahan otot. 

10)  Selama istirahat tutup balon. 

11) Hentikan latihan jika terjadi pusing atau nyeri dada. 

12)  Rapikan pasien. 

13)  Cuci tangan. 

Tarik nafas dalam 3-4 detik   hembuskan nafas ke balon secara maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Relaksasi Nafas dengan Teknik Ballon Blowing. 

4. Pengaruh Relaksasi pernafasan dengan Teknik Ballon Blowing 

terhadap Peningkatan Saturasi Oksigen. 

PPOK merupakan sebagai penyakit yang ditandai dengan obstruksi 

saluran nafas yang tidak reversible sepenuhnya dan bersifat progresif.Pada 
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pasien PPOK terjadi respon inflamasi kronis saluran nafas dan paru-paru 

terhadap vartikel dan gas berbahaya.Merokok merupakan salah satu faktor 

resiko terjadinya PPOK dengan resiko 30 kali lebih besar pada perokok 

dibandingkan dengan bukan perokok, dan merupakan penyebab dari 85-90% 

kasus PPOK. Paparan komponen asap rokok yang terus menerus dapat 

mengakibatkan inflamasi pada saluran pernafasan. Inflamasi dapat 

meningkatkan produksi mukus cukup banyak sehigga dapat menyumbat jalan 

nafas yang berakibat pada penurunan ventilasi pada saluran pernafasan alveoli, 

yang dapat menyebabkan penurunan saturasi oksigen. Pemberian asuhan 

keperawatan yaitu relaksasi pernafasan dengan teknik ballon blowing mampu 

meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas dengan baik dan 

mampu mengeluarkan udara yang terjebak dalam alveoli sehingga dapat 

meningkatkan saturasi oksigen.  Dalam hal ini perawat menganjurkan kepada 

klien bagaimana cara melakukan relaksasi pernafasan dengan teknik meniup 

balon yaitu dengan menghirup udara melalui hidung dengan tarik nafas 

panjang lalu mengeluarkan udara ke balon dengan maksimal sampai balon 

mengembang (Mubarak et al., 2015),(Tunik et al., 2017) dan (Ikawati, 2011). 

Hal ini sejalan dengan penelitian(Sukartini & Sriyono, 2017). yang 

EHUMXGXO� ³/DWLKDQ� 1DIDV� 0RGLILNDVL� 0HQLXS� %DORQ� 7HUKDGDS� 3HQJHPEDQJDQ�

3DUX� 3DGD� 3DVLHQ� +HPDWKRUDNV� 'DQ� 3QHXPRWKRUDNV´GDUL� SHQHOLWLDQ� \DQJ�

dilakukan didapatkan hasil  pemeriksaan foto thoraks  pre-test dan post-test  

pada  kelompok  perlakuan (A) dan kelompok kontrol (B) di Unit Bedah Aster 

RSU Dr. Soetomo Surabaya, bahwa hasil analisis data Mc. Nemar dan Chi 

Square menunjukkan tidak ada pengaruh antara foto thoraks dengan latihan 

nafas modifikasi meniup balon (p=0.063 dan p=0.527). Dilihat dari gambaran 

foto thoraks 5 responden pada kelompok perlakuan yang mengalami kolaps 

parusetelah dilakukan intervensi menunjukkan gambaran foto thorak normal. 

Pada kelompok kontrol dari 5 responden, 4 responden menunjukkan gambaran 

foto thorak tetap kolap dan satu responden  normal.  

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya pengaruh latihan nafas 

terhadap foto thoraks.Pengembangan paru tanpa dilakukan latihan nafas 

mempunyai waktu yang lebih lama dibandingkan responden yang diberikan 

latihan nafas modifikasi meniup balon.Perbedaan hasil pengembangan paru ini 

dapat terlihat dari gambaran foto thorak antara kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan.  Latihan nafas modifikasi balon berpengaruh terhadap 

frekwensi  nafas. Latihan nafas modifikasi balon akan menghasilkan  Positif 

Expiration Pressure (PEP) pada paru sehingga meningkatkan ventilasi 

kolateral dan meningkatkan oksigenasi alveoli, sehingga akan memperbaiki 

ventilasi paru dan volume paru. Perbaikan frekuensi nafas juga diikuti 

perbaikan keluhan rasa sesak yang berkurang akibat dari oksigenasi yang 

meningkat. 
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B. Kerangka Teori 

Berdasarkan tinjauan teori pada Bab II dapat disusun kerangka teori sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.1 :  Kerangka Teori 

Sumber: (Ikawati, 2011),(Mubarak et al., 2015),(Tunik et al., 2017) 

Etiologi: 

1. Faktor paparan lingkungan 

a. Merokok 

b. Polusi udara 

c. Pekerjaan 

d. Infeksi 

 

2. Faktor risiko yang berasal dari host 

a. Usia 

b. Jenis kelamin 

c. Genetik 

d. Gangguan fungsi paru yang sudah terjadi 

Penderit

a PPOK 

Tanda gejala: 

1. Batuk kronis disertai 

dahak 

2. Hipoksia 

3. Takipnea 

4. Sesak nafas 

5. Dispnea menetap 

 

Penurunan saturasi 

oksigen 

Relaksasi 

pernafasan dengan 

teknik ballon 

SPO2> 

95% 
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BAB III METODE PENELITIAN 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan merumuskan fakta-fakta, observasi, dan 

tinjauan pustaka yang dijadikan dasar pemikiran pada suatu penelitian.Uraian 

dalam kerangka konsep menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel 

penelitian.Variabel yang berkaitan, baik variabel penelitian maupun variabel 

pengganggu dipaparkan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang 

diteliti, sehingga dapat diajdikan dasar untuk menyusun hipotesis dan menjawab 

permasalahan penelitian. Kerangka konsep dijelaskan dalam suatu bagan yang 

menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan 

dugaan yang dibuat oleh peneliti dimana yang tercantum dalam hipotesis 

(Saryono, 2017).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiologi: 

3. Faktor paparan lingkungan 

e. Merokok 

f. Polusi udara 

g. Pekerjaan 

h. Infeksi 

4. Faktor risiko yang berasal dari host 

e. Usia 

f. Jenis kelamin 

g. Genetik 

h. Gangguan fungsi paru yang sudah 

terjadi 

 

Tanda gejala: 

6. Batuk kronis disertai 

dahak 

7. Hipoksia 

8. Takipnea 

9. Sesak nafas 

10. Dispnea menetap 

 

Penderita 

PPOK 

Relaksasi pernafasan 

dengan teknik ballon  

blowing 

Penurunan saturasi 

oksigen 

SPO2 > 

95% 
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Keterangan:        

 

 

 

 

 

 

Skema 3.1 Kerangka Konsep Modifikasi 

Sumber:(Ikawati, 2011),(Mubarak et al., 2015),(Tunik et al., 2017) 

B. Desain penelitian 

Rancangan penelitian merupakan suatu strategi penelitian yang digunakan 

untuk mengidentifikasi permasalahan sebelum perencanaan akhir dalam 

pengumpulan data dan dapat digunakan untuk mendefinisikan struktur penelitian 

yang akan dilaksanakan. Rancangan penelitian merupakan hasil akhir dari suatu 

tahap keputusan yang dibuat oleh peneliti berhubungan dengan bagaimana suatu 

penelitian itu bisa diterapkan agar dapat meningkatkan kualitas penelitian. 

Rancangan penelitian dapat dibagi menjadi 2 penelitian yaitu : penelitian non 

eksperimen dan penelitian eksperimental (Nursalam, 2015).  

Penelitian non eksperimen dibagi menjadi 3 yaitu : penelitian deskriptif, 

penelitian korelasi, dan penelitian komparatif. Sedangkan penelitian eksperimental 

adalah suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan 

sebab-akibat dengan adanya keterlibatan penelitan dalam melakukan manipulasi 

terhadap variabel bebas. Pada penelitian eksperimental dibagi menjadi 3 bagian 

yaitu : penelitian pra-eksperimental, quasy eksperimen, dan true eksperimen 

(Nursalam, 2015).  

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental. Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pra eksperimental dengan rancangan One 

group pra-post test design. Desain penelitian ini mengungkapkan hubungan sebab 

akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Kelompok subjek 

diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah 

diberikan intervensi. Yang artinya, peneliti memberikan pretest (pengamatan 

awal) terlebih dahulu sebelum diberikan intervensi, setelah itu diberikan 

intervensi, kemudian dilakukan posttest (pengamatan akhir) (Nursalam, 2015). 

rancangan One group pra-post test design tidak terdapat kelompok pembanding 

(control) , tetapi disini telah melakukan observasi pertama (pretest) yang menguji 

perubahan setelah dilakukan eksperimen (Notoatmojo, 2012).  

 

 

 

 

  

 

: Variabel yang diteliti 

: Variabel yang tidak diteliti 

: Diteliti 



 

 

28 

 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian Pengaruh Relaksasi Pernafasan dengan  

Teknik Ballon Blowing Terhadap Peningkatan Saturasi Oksigen pada  

Pasien PPOK di RSUD Kabupaten Buleleng. 

 

Subjek Pratest Perlakukan  Posttest  

K O I OI 

 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3 

 

Keterangan : 

K : Subjek ( Pasien PPOK ). 

O   : Observasi nilai saturasi oksigen sebelum diberikan teknik relaksasi  

 Pernafasan dengan teknik ballon blowing. 

I : Intervensi ( relaksasi pernafasan dengan teknik ballon blowing ). 

OI : Observasi nilai saturasi oksigen setelah diberikan relaksasi pernafasan  

 Dengan teknik ballon blowing. 

C. Hipotesis Penilitian  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah suatu 

penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan 

bukan berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pegumpulan data 

(Sugiyono, 2013). 

Hipotesis disusun sebelum melakukan penelitian karena hipotesis akan bisa 

memberikan petunjuk pada tahap pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Uji 

hipotesis ini menyimpulkan suatu ilmu melalui pengujian dan pernyataan secara 

ilmiah yang diharapkan mampu menjawab suatu pertanyaan dalam suatu 

penelitian (Nursalam, 2015). 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi : 

Ha : Ada Pengaruh Relaksasi Pernafasan Dengan Teknik Ballon Blowing 

Terhadap Peningkatan Saturasi Oksigen Pada Pasien PPOK di RSUD Kabupaten 

Buleleng. 

Ho : Tidak ada Pengaruh Relaksasi Pernafasan Dengan Teknik Ballon Blowing 

Terhadap Peningkatan Saturasi Oksigen Pada Pasien PPOK di RSUD Kabupaten 

Buleleng. 

D. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah mendefinisikan variabel berdasarkan 

karakteristik yang dapat diamati sehingga memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran terhadap suatu objek atau fenomena yang 

kemudian dapat diulangi oleh orang lain. Karakteristik yang dapat diamati itulah 

merupakan kunci definisi operasional (Nursalam, 2015).  
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Definisi operasional bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran 

atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta 

pengembangan instrument (alat ukur). Pada penyusunan Definisi operasional 

biasanya mencangkup 3 hal yaitu : skala pengukuran, cara pengukuran, dan hasil 

ukur (pengkategorian hasil ukur) (Notoatmojo, 2012).  

Tabel 3.2 Definisi Operasional  Pengaruh Relaksasi Pernafasan dengan  

Teknik Ballon Blowing Terhadap Peningkatan Saturasi Oksigen pada  

Pasien PPOK di RSUD Kabupaten Buleleng. 

Variabel Definisi 

Oprasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skoring 

Variabel 

Independen: 

relaksasi 

pernafasan 

dengan teknik 

ballon 

blowing 

Relaksasi 

pernafasan 

dengan 

teknik 

ballon 

blowing 

diberikan 

pada 

responden 

dengan 

tarik nafas 

dalam 

melalui 

hidung 

kemudian 

menghemb

uskan ke 

balon 

secara 

maksimal. 

Posisikan 

dalam 

kondisi 

rileks 

dengan 

mempertah

ankan 

punggung 

tetap tegak. 

Relaksasi 

pernafasa

n dengan 

teknik 

ballon 

blowing 

diberikan 

selama 4 

minggu 

Dalam 

satu set 

latihan 

dilakukan 

3 kali. 

SOPRelaksasi 

Pernafasan 

dengan 

Teknik Ballon 

Blowing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

Variabel 

Dependen: 

peningkatan 

saturasi 

oksigen  

Saturasi 

oksigen 

merupakan 

rasio antara 

jumlah 

oksigen 

aktual yang 

terkait oleh 

Nilai 

saturaso 

oksigen 

(O2) 

dilakukan 

dengan 

oksimetri 

dengan 

Dengan 

menggunakan 

suatu alat tes 

yaitu 

oksimetri dan 

lembar 

observasi. 

Interva

l  

Kategori  

 

0 ± 100% 
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E. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah suatu subjek yang memiliki kualitas dan kriteria 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian ditarik 

kesimpulannya(Sugiyono, 2013).Populasi pada penelitian ini adalah pasien 

PPOK di RSUD Kabupaten Buleleng sebanyak 38 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Apabila populasi besar maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu  namun sampel yang diambil harus 

bersifat representative (mewakili) (Sugiyono, 2013). Jumlah sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 30 responden. 

Kriteria sampel antara lain : 

a) Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian 

suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2015). 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

1) Pasien PPOK di poli paru RSUD Kabupaten Buleleng. 

2) Pasien PPOK yang mengalami saturasi oksigen < 95% 

b) Kriteria eksklusi  

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan subjek yang memenuhi 

kriteria inklusi karena berbagai sebab (nursalam). Kriteria eksklusi dari 

penelitian ini adalah : 

1) Pasien PPOK dengan penurunan kesadaran. 

2) Pasien PPOK yang tidak mampu mengikuti instruksi dari 

relaksasi nafas dengan teknik ballon blowing 

hemoglobi

n terhadap 

kemampua

n total 

hemoglobi

n darah 

mengikat 

oksigen, 

dan nilai 

saturasi 

normal 

oksigen 

adalah 95-

100% 

saturasi 

dengan 

nilai 

saturasi 

normal 

adalah 

100% 
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3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling agar sampel benar-benar sesuai dengan 

keseluruhan subjek penelitian. Tenik sampling dibagi menjadi 2 yaitu 

Probability sampling dan Nonprobability sampling (Sugiyono, 2013). 

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

Nonprobability sampling dengan teknik total sampling. Nonprobability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Dan teknik total sampling  merupakan bagian dari Nonprobability 

sampling yang artinya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Teknik total sampling digunakan apabila jumlah 

populasi relative kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2013).  

F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Kabupaten Buleleng ruang poli paru. 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di Rumah Sakit 

tersebut memiliki data rekam medis yang baik dan untuk terpenuhinya jumlah 

sampel yang nantinya akan memepermudah dalam pengumpulan data yang 

dibutuhkan tersedia dengan cukup. 

G. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu dari tanggal 30 mei sampai 30 

Juni 2019. 

H. Etika Penelitian 

Etika dapat membantu dalam merumuskan pedoman etis atau norma-norma 

yang diperlukan dalam kelompok masyarakat.Etika dalam penelitian menunjukan 

pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian, dari proposal 

penelitian sampai dengan publikasi hasil penelitian. Pelaku penelitian dalam 

menjalankan tugas dalam penelitian hendaknya memegang teguh sikap ilmiah 

serta berpegang teguh pada etika penelitian (Notoatmojo, 2012). Penelitian ini 

telah dinyatakan laiak etik dengan nomorsurat No. 154/SK-KEPK-SB/VI/2019. 

Adapun etika penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Inform Consent  

Inform Consent adalah lembar persetujuan antara peneliti dengan 

responden. Pada lembar inform consent subjek harus mendapatkan 

informasi secara lengkap tentang tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, 

mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi 

responden. Pada inform consent perlu dicatumkan bahwa data yang 
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diperoleh hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu (Nursalam, 2015 

hal : 195). 

2. Anatomy  

Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan 

harus dirahasiakan untuk itu perlu adanya tanpa nama. Dan biasanya hanya 

dituliskan dengan nama kode misalnya : nama respoden Hendri Yanti 

kemudian disingkat menjadi HY dan sebagainya (Nursalam, 2015 hal : 

195). 

3. Confidentiality 

Subjek mempunyai hak-hak dasar individu termasuk privasi dan 

kebebasan individu dalam memberikan informasi. Setiap orang berhak 

untuk tidak memberikan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Oleh 

sebab itu, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas 

subjek dan sebagai gatinya menggunakan coding untuk identitas responden 

(Notoatmojo, 2012 hal : 203). 

4. Beneficience 

Dalam penelitian, peneliti hendaknya berusaha utuk meminimalisir 

dampak yang merugikan bagi subjek. Oleh sebab itu, pelaksanaan penelitian 

harus dapat mencegah atau paling tidak menguragi rasa sakit, cidera, stress, 

maupun kematian subjek penelitian (Notoatmojo, 2012 hal : 204). 

5. Justice  

Prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan 

kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. Untuk itu, prinsip keterbukaan 

dan keadilan dalam lingkungan penelitian perlu dilaksanakan agar mejamin 

bahwa subjek penelitian memperoleh perlakuan dan keuntungan yang sama 

tanpa membedakan agama, etnis, kebudayaan, dan sebagainya (Notoatmojo, 

2012 hal : 203). 

 

I. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah diolah (Saryono, 

2017). Alat yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen adalah pulse 

oksimetri. Cara penggunakan alat ini yaitu salah satu jari tangan pasien 

dipasangkan penjepit khusus yang terdapat sensor infra-red yang sangat sensitive 

untuk mengetahui kadar oksigen di dalam darah. 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti untuk pengumpulan data 

dalam penelitian yang dilakukan seperti berikut : 
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1. Tahap Persiapan 

a. Permohonan izin dari pihak jurusan keperawatan untuk melakukan 

studi pendahuluan, peneliti meminta izin ke RSUD Kabupaten 

Buleleng untuk melakukan pengambilan data pasien PPOK. 

b. Melaksanakan konsultasi dengan pembimbing. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan yang di lakukan oleh peneliti antara lain : 

a. Mengurus surat izin untuk melaksanakan penelitian di RSUD 

Kabupaten Buleleng. 

b. Menentukan jumal sampel penelitian yang akan diteliti. 

c. Responden menandatangani informed consent sebagai persetujuan 

responden bersedia untuk menjadi subjek penelitian. 

d. Mengumpulkan data umum responden. 

e. Melakukan pre test untuk mengetahui nilai saturasi oksigen pada 

pasien PPOK sebelum diberikan teknik relaksasi pernafasan 

dengan teknik ballon blowing. 

f. Memberikan teknik relaksasi pernafasan dengan teknik ballon 

blowing pada pasien PPOK. 

g. Mempertahankan pemberian teknik relaksasi pernafasan dengan 

teknik ballon blowingselama 5-10 menit. 

h. Mengobservasi nilai saturasi oksigen pada pasien PPOK. 

i. Mengumpukan data primer yaitu nilai saturasi oksigen pada pasien 

PPOK. 

j. Menganalisis data yang telah diolah. 

k. Membuat laporan penelitian. 

K. Alat Kalibrasi dan Reabilitas 

1. Alat kalibrasi 

Instrument yang digunakan pada penelitian inin yaitu pulse oximetri 

merupakan suatu alat untuk memonitor status oksigenasi pada pasien.Pulse 

oximetri sangat efektif digunakan dalam monitor saturasi oksigen dan 

banyak digunakan dalam lingkup unit perawatan umum maupun kritis.Pada 

penelitian ini pulse oximetri yang digunakan yaitu finger tip pulse oximetri 

OLED display modes dalam kondisi layak pakai dan tidak ada kecacatan. 

2. Prinsip Reliabilitas 

Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila 

fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam 

waktu yang berlainan. Alat dan cara mengukur atau mengamati sama-sama 

memegang peranan penting dalam waktu yang bersamaan (Nursalam, 2015 

hal : 184). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini peneliti 

menggunakan pulse oximetri untuk mengukur saturasi oksigen pada pasien 
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PPOK, sehingga instrumen yang digunakan sudah baku dan tidak perlu 

dilakukan uji validitas da reliabilitas. 

L. Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan 

setelah pengumpulan data yang digunaka dengan bantuan program komputer. 

Langkah-langkah dari pengolahan data meliputi (Lapau, 2015 hal : 302). 

1. Editing  

Editing adalah kegiatan pengecekan dan pemeriksaan data yang masuk 

seperti kelengkapan kuisioner, kejelasan jawaban, dan keseragaman suatu 

pegukuran. 

2. Coding 

Coding adalah pengklasifikasian data menurut kategori dankode 

menurut ketentuan peneliti sehingga memudahkan dalam pengelompokan 

data. 

a. Jenis kelamin diberi kode: 

1= Laki-laki   2= perempuan 

3. Processing 

Processing adalah tahapan kegiatan pemprosesan data agar dapat 

dianalisis. 

4. Entry 

Data yang didapat kemudian diproses setelah itu memasukan data ke 

dalam master tabel atau database komputer.  

5. Cleaning 

Cleaning adalah tahapan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah 

dimasukkan dan melalukan koreksi bila terdapat kesalahan. 

6. Tabulating  

Tabulating adalah tahapan kegiatan pengorganisasian data sedemikian 

rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan 

dan dianalisis. 

M. Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Menurut (Sugiyono, 2013 hal : 207) analisa univariat atau analisa 

deskriptif adalah statistik yang mampu dipakai untuk menganalisa suatu 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang selesai 

dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa ada maksud untuk membuat 

kesimpulan untuk digeneralisasikan. Tujuan analisa univariat adalah untuk 

menjelaskan karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk dari analisa 

univariat tergantung dari jenis datanya (Notoatmojo, 2012 hal : 182). 

2. Analisa Bivariat 

Analisa Bivariat adalah analisis yang dapat dilakukan pada dua variabel 

yang diduga berhubungan ataupun berkorelasi. Analisa bivariat bertujuan 
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untuk menganilisis data yang nantinya dapat membuktikan 

hipotesa(Notoatmojo, 2012). Analisis bivariat digunakan pada penelitian 

untuk memahami adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, 

untuk mengetahui saturasi oksigen pada pasien PPOK sebelum dan sesudah 

perlakuan. Dalam penelitian ini data yang dianalisa adalah data interval 

sehingga uji yang digunakan adalah uji paired sample t-test. Adapun syarat 

uji t-test yaitu data harus berdistribusi normal pada kelompok dependen 

dengan menggunakan Shapiro Wilk.Semua proses analisa data dilakukan 

dengan menggunakan program komputer. Untuk menentukan kemaknaan 

hasil perhitungan statistik maka digunakan batas kemaknaan 0,05. Bila 

GLSHUROHK�!� YDOXH� !� �����PDND� GDSDW� GLVLPSXONDQ� NHORPSRN� GDWD� WHUVHEXW�

berdistribusi normal atau sebaliknya 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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BAB IV 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di RSUD Kabupaten Buleleng di ruang Poli 

Paru. RSUD Kapaten Buleleng merupakan RS tipe B, dan rumah sakit 

pendidikan milik pemerintah Kabupaten Bulelelng yang berlokasi di jalan 

Ngurah Rai 31 Singaraja, yang terletak strategis di tengah kota, dengan batas 

wilayah:  

a. Sebelah Utara   : Jalan Yudistira Utara 

b. Sebelah selatan : Jalan Yudistira Selatan 

c. Sebelah Timur  : Jalan Gajah Mada 

d. Sebelah Barat   : Jalan Ngurah Rai 

Poli paru merupakan bagian pelayanan rawat jalan, dimana poli paru 

melayani pasien dengan keluhan gangguan pernafasan seperti tuberculosis, 

PPOK, dan asma.Poli paru melayani pasien dari hari senin-jumat. Jam 

operasional dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadwal kontrol 

masing-masing pasien berbeda-beda, namun rutin setiap sebulan sekali.Dalam 

sehari poli paru dapat melayani 20 pasien dengan berbagai macam gangguan 

pernafasan.Poli paru memiliki 2 tenaga dokter spesialis dan 3 tenaga perawat 

dengan pendidikan S1 Keperawatan. 

2. Karakteristik Subyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pasien PPOK di RSUD Kabupaten 

Buleleng ruang Poli Paru. Pengambilan data menggunakan teknik total 

sampling. Penelitian ini termasuk dalam nonprobability sampling dimana 

pasien PPOK yang diambil sebagai sample yaitu pasien PPOK yang 

mengalami hipoksemia ringan sampai sedang. Penelitian ini didapatkan 

sebanyak 30 orang pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi.Data 

karakteristik sampel dikumpulkan melalui observasi dengan responden. 

Karakteristik responden yang telah diteliti kemudian didistribusi ke dalam 

table distribusi sebagai berikut: 

a. Karakteristik responden berdasarkan usia 

Gambaran karakteristik responden berdasarkan usia di ruang Poli Paru 

RSUD Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.1  
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Tabel 4.1 Responden Berdasarkan usia di ruang Poli Paru RSUD 

Kabupaten Buleleng 

 N Mean  Min Max  Sd 

Usia  30 61,87 45 80 9.558 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata usia 

responden adalah 61,87. Responden memiliki usia tertua yaitu80  tahun 

dan usia termuda 45  tahun dari 30 responden. 

b. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di  ruang 

Poli Paru RSUD Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

di ruang Poli Paru RSUD Kabupaten Buleleng 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

(%) 

Laki-laki 

Perempuan 

22 

8 

73,3 

26,7 

Total               30                100,0 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 

distribusi frekuensi responden sebagian besar responden berjenis kelamin 

laki-laki dan sebagian kecil  perempuan. 

3. Analisa Data 

Tabel 4.3 Saturasi oksigen pasien PPOK sebelum diberikan intervensi 

relaksasi pernafasan dengan teknik ballon blowing. 

 

 N Mean Min Max SD 95% CI 

Pre Test 30 89,27 86 93 1,999 88,52-90,01 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata nilai saturasi 

oksigen pasien PPOK sebelum diberikan relaksasi pernafasan dengan teknik 

ballon blowing dari 30 pasien adalah 89,27 dengan standar deviasi  1,999. 

Nilai saturasi oksigen terendah 86 dan tertinggi 93 dari estimasi interval 

disimpulkan bahwa diyakini rata-rata nilai saturasi oksigen pada pasien 

PPOK di RSUD Kabupaten Buleleng di ruang poli paru  88,52-90,01 Data ini 

menunjukan nilai saturasi oksigen pasien PPOK sebelum diberikan relaksasi 

pernafasan dengan teknik ballon blowing sebagian mengalami hipoksemia 

sedang. 
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Tabel 4.4 Saturasi oksigen responden setelah diberikan intervensi relaksasi 

pernafasaan dengan teknik  ballon  blowing 

 

 

B 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan rata-rata nilai saturasi oksigen 

sesudah diberikan relaksasi pernafasan dengan teknik ballon blowing  dari 30 

responden adalah 94,53 dengan standar deviation 2,417 nilai saturasi oksigen 

terendah 91 dan tertinggi 99 Dari estimasi interval disimpulkan bahwa 95% 

diyakini bahwa rata-rata nilai saturasi oksigen pada pasien PPOK di ruang 

poli paru yaitu 93,63 sampai dengan 95,44. Data ini menunjukkan nilai 

saturasi oksigen pasien PPOK setelah diberikan intervensi sebagian besar 

mengalami peningkatan nilai saturasi oksigen menjadi SaO2 normal. 

 

a. Uji Normalitas Data 

Tabel 4.5 Uji Noramlitas 

Shapiro wilk Df Sig. 

Pretest 30 0,054 

Posttest 30 0,092 

 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dari 30 responden nilai p-value 

sebelum intervensi 0,054 dan nilai p-value setelah intervensi adalah 0,092 

sehingga p-value yang diperoleh > 0,05 Maka dikatakan data berdistribusi 

normal dan uji statistik yang digunakan adalah statistik parametrik drngan uji 

paired sample t-test. 

4. Hasil Analisa data Pre dan Post Test Dengan Menggunakan Uji Statistik 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Pre dan Post Test Dengan Menggunakan Uji Paired t- Test. 

 

 N Mean Min Max SD 95% 

CI 

Post 

test 

30 94,53 91 99 2,417 93,63-

95,44 

 Paired Differences T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

 Mean 

Std. 

Devi

ation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

    Lower Upper    

Paired 

Pre 

Test - 

Post 

Test 

-

5.267 
1.741 .318 -5917 

-

4.617 

-

16.572 
29 .000 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa ada pengaruh pada intervensi 

relaksasi pernafasan dengan teknik ballon blowing terhadap saturasi oksigen 

pasien PPOK. Hasil perhitungan yang didapat dengan program komputer 

menunjukkan p-value 0,000 maka dapat disimpulkan nilai p lebih kecil dari 

0,05 ( p<0,05)  maka Ho dalam penelitian ini ditolak dan Ha diterima yang 

berarti terdapat pengaruh relaksasi penafasan dengan teknik ballon blowing 

terhadap saturasi oksigen pasien PPOK di ruang poli paru RSUD Kabupaten 

Buleleng. 

B. Pembahasan Penelitian 

1. Karakteristik Responden  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 30 subjek penelitian, 

mayoritas pasien PPOK berdasarkan usia didapatkan seluruhnya berada pada 

usia diatas 40 tahun. Penelitian oleh (Astriani et al., 2020) rata-rata usia 46,54 

dengan usia terendah yaitu 31 tahun dan tertinggi 60 tahun. Penelitian lain juga 

menyatakan hal yang sama bahwa seluruh pasien PPOK berada pada usia 

diatas 40 tahun  (Agustina et al., 2017). Semakin bertambahnya usia semakin 

besar risiko menderita PPOK. pada pasien yang didiagnosa PPOK sebelum 

usia 40 tahun, besar kemungkinan mengalami gangguan genetik berupa 

defisiensi .,� antitrypsin(Ikawati, 2011) mengatakan  kejadian PPOK akan 

semakin meningkat dengan bertambahnya usia. PPOK dapat berpengaruh 

terhadap penurunan fungsi paru dan perubahan fisiologis yang berkaitan 

dengan penuaan dan mengakibatkan obstruksi jalan napas sehingga 

mempengaruhi suplay oksigen, elastisitas paru dan gangguan ventilasi paru. 

Dilihat dari karakteristik jenis kelamin responden yang mengalami PPOK 

pada penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki yaitu sebanyak 22 dan 

perempuan 8.Pada umumnya PPOK dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan 

tetapi laki-laki lebih beresiko dan insidennya lebih banyak.Hal ini mengingat 

bahwa laki-laki lebih dominan memiliki kebiasa merokok. Hal ini didukung 

oleh teori (Ikawati, 2011) dimana merokok merupakan penyebab utama 

terjadinya PPOK, dengan risiko 30 kali lebih besar pada perokok dibandingkan 

dengan bukan perokok. Dan menjadi penyebab dari 85-90% kasus PPOK. 

Kurang lebih 15-20% perokok akan mengalami PPOK. Hal ini akan 

mengakibatkan hipersekresi yang dihasilkan oleh sel goblet, dimana sel goblet 

memproduksi sekret yang cukup banyak yang dapat masuk ke saluran 

pernapasan. 

Teori diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan(Dani & Nathalia, 

2012) GHQJDQ� MXGXO� ³.DUDNWHULVWLN�3HQGHULWD�3HQ\DNLW�332.�'L�5XPDK�6DNLW�

Immanuel Hospital %DQGXQJ� 7DKXQ� ���´ hasil penelitian tersebut yaitu 

penderita PPOK laki-laki berjumlah 49orang   ( 76,6 %)  dan perempuan 15 

(23,4) %) dari 30 responden. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Pamungkas 

et al., 2016) \DQJ� EHUMXGXO� ³(IHNWLYLWDV� Pursed Lip Breathing Dan Deep 

Breathing Terhadap Penurunan Frekuensi Pernafasan Pada Pasien PPOK Di 
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RSUD Ambarawa´� GHQJDQ� KDVLO� MXPODK� UHVSRQGHQ� ODNL-laki lebih banyak 

disbanding perempuan yaitu laki-laki 18 orang (64,3%) dan perempuan 10 

(35,7%). 

2. Saturasi Oksigen pada Pasien PPOK Sebelum Diberikan Relaksasi 

Pernafasan dengan Teknik Ballon Blowing 

Sebelum diberikan intervensi relaksasi pernafasan dengan teknik ballon 

blowing pada pasien PPOK di ruang poli paru RSUD Kabupaten Buleleng, 

terlebih dahulu peneliti melakukan pendekatan komunikasi untuk membina 

hubungan saling percaya antara pasien dengan peneliti, setelah itu melakukan 

penelitian. Dari 30 responden nilai saturasi oksigen pasien PPOK di ruang poli 

paru sebelum diberikan intervensi didapatkan bahwa frekuensi saturasi oksigen 

terendah adalah 86% dan saturasi oksigen tertinggi 93%. Pada umumnya pada 

pasien PPOK akan mengalami gangguan produksi sekret dimana sesorang 

memproduksi sekret berlebih sehingga menyebabkan penderita mengalami 

penurunan gas darah saturasi oksigen (Danusantoso, 2012). Dari hasil diatas 

nilai saturasi oksigen pasien PPOK sebelum diberikan intervensi terdapat nilai 

saturasi oksigen terendah yang dapat diartikan bahwa pasien tersebut memiliki 

kadar oksigen dibawah normal.(Mubarak et al., 2015),(Tunik et al., 

2017)mengatakan selain pemberian nafas dalam, teknik relaksasi nafas dengan 

teknik ballon blowing sangat penting dilakukan dimana teknik ini mampu 

meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas dengan baik dan 

mampu mengeluarkan udara yang terjebak dalam alveoli sehingga dapat 

meningkatkan saturasi oksigen. 

Adapun penelitian yang mendukung asumsi diatas yaitu menurut 

(Tarigan & Juliandi, 2018)\DQJ� EHUMXGXO� ´Pernapasan pursed Lip Breathing 

0HQLEJNDWNDQ� 6DWXUDVL� 2NVLJHQ� 3HQGHULWD� 332.´� GHQJDQ� KDVLO� WHUGDSDW�

peningkatan saturasi oksigen setelah diberika intervensi. Dengan rata-rata 

saturasi oksigen sebelum diberikan intervensi yaitu 96,72%. rata ±rata saturasi 

oksigen setelah diberikan intervensi yaitu 98,11%, ada pengaruh latihan nafas 

pursed lip breathing terhadap peningkatan saturasi oksigen penderita PPOK 

dengan nilai p= 0,00. 

3. Nilai Saturasi Oksigen Pasien PPOK Setelah Pemberian Relaksasi 

Pernafasan dengan Teknik Ballon Blowing. 

Penelitian ini menunjukan bahwa setelah diberikan teknik relaksasi nafas 

dengan teknik ballon blowing, didapatkan bahwa nilai saturasi oksigen 

tertinggi adalah 99% Dan terendah adalah 91% dengan rata-rata saturasi 

oksigen sebesar 94,53 Hal ini menunjukan bahwa pemberian relaksasi nafas 

dengan teknik ballon blowing dapat meningkatkan saturasi oksigen pada pasien 

PPOK . 

Penelitian ini didukung oleh penelitian serupa yang pernah dilakukan 

(Juniadin et al., 2019)PHQJHQDL� SHQHOLWLDQQ\D� WHQWDQJ� ³3HQJDUXK� Pursed Lip 

Breathing dan Meniup Balon Terhadap Kekuatan Otot Pernapasan Saturasi 

Oksigen dan Respiratory Rate 3DGD�3DVLHQ� 332.´� dengan responden pasien 
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dewasa, rata-rata umur ditas 65 tahun menggunakan rancangan pre dan pos test 

desain yang menyatakan latihan pernafasan pursed lip breathing berguna untuk 

memperbaiki ventilas, meningkatkan kerja otot abdoman dan toraks. Penelitian 

ini juga memyatakan terdapat peningkatan saturasi oksigen setelah diberikan 

intervensi meniup balon dan lip breathing.Penelitian lain tentang peningkatan 

nilai saturasi oksigen setelah diberikan posisi Semi Fowler selama 30 menit 

menunjukan rata-rata nilai saturasi oksigen 95,83. Hal ini disebabkan oleh 

pengaturan posisi 450 memungkinkan ekspansi dada  lebih besar dan dapat 

membantu mengurangi kesulitan nafas serta meningkatkan saturasi oksigen 

(Astriani et al., 2021) 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuningsih &Islamic, 

2017)juga dapat mendukung penelitian ini.Hasil penelitian menyatakan bahwa 

tujuan dari latihan pernafasan dan nafas dalam adalah untuk mencapai ventilasi 

yang lebih terkontrol serta mengurangi kerja pernafasan, mengurangi udara 

yang terperangkap.Latihan pernafasan dirancang dan dijalankan untuk 

mencapai ventilasi.Hal ini dibuktikan dalam pemberian intervensi dengan 

melatih otot pernafasan serta latihan nafas dalam secara teratur terbukti efektif 

meningkatkan ekspansi dada dan paru yang berdampak pada saturasi oksigen 

pasien. 

4. Pengaruh Relaksasi Pernafasan dengan Teknik Ballon Blowing terhadap 

Peningkatan Saturasi Oksigen pada Pasien PPOK di RSUD Kabupaten 

Buleleng. 

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

saturasi oksigen antara sebelum dan sesudah pemberian relaksasi pernafasan 

dengan teknik ballon blowing.Sehingga dapat diartikan bahwa relaksasi 

pernafasan dengan teknik ballon blowing berpengaruh terhadap peningkatan 

saturasi oksigen pada pasien PPOK di ruang poli paru RSUD Kabupaten 

Buleleng. 

 

Hasil uji analisa data dengan menggunakan uji paired dependent t-test 

PHQXQMXNDQ�EDKZD�QLODL�S�.��������������GHQJDQ�GHPLNLDQ�KLSRWHVLV�QRO��+O) 

ditolak yang berarti terdapat Pengaruh Relaksasi Pernafasan dengan Teknik 

ballon blowing terhadap Peningkatan Saturasi Oksigen pada Pasien PPOK di 

RSUD Kabupaten Buleleng. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

(Tunik et al., 2017) penelitian ini dilakukan selama 1 minggu dari 36 

responden didapatkan hasil nilai signifikan yang diperoleh (p < 0,05), dengan 

hasil terdapat perbedaan nilai pengukuran terhadap variabel saturasi oksigen 

pasien sebelum dan sesudah diberikan intervensi berupa breathing relaxtation 

dengan teknik ballon blowing pada pasien PPOK. 

Berdasarkan penelitian (Sukartini & Sriyono, 2017)didapatkan hasil 

bahwa ada pengaruh antara frekuensi nafas dengan latihan nafas modifikasi 

meniup balon dengan hasil uji paire t-test p=0,001 kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol dan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 
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p=0,007. Hasil pemeriksaan vital capacity didapatkan bahwa ada pengaruh 

antara vital capacity dengan latihan modifikasi meniup balon pada kelompok 

perlakuan p=0,018 kelompok kontrol p=0,020 dan antara kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol p=0,026. 

Hasil penelitian diatas sejalan dengan teori menurut (Mubarak et al., 

2015),(Ikawati, 2011),(Tunik et al., 2017)latihan pernafasan yang dilakukan 

untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien. Latihan ulang 

pernafasan dapat meningkatkan inflasi alveolar secara maksimal, 

meningkatkan relaksasi otot, dan mengurangi kerja nafas.Latihan nafas dengan 

modifikisasi meniup balon dapat meningkatkan otot pada intracosta dan 

meningkatkan elevasi diafragma dan Kosta, sehingga mampu meningkatkan 

suplai oksigen dan peningkatkan saturasi oksigen. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki berbagai keterbatasan, demikian juga dalam 

penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sulitnya mengontrol suasana hati dari responden dalam mengikuti terapi yang 

diberikan. 

2. Adanya faktor confounding yaitu faktor yang memperberat PPOK seperti 

merokok, minum alkohol, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, yang 

mempengaruhi nilai saturasi oksigen namun tidak dapat dikendalikan. 

Dengan segala kekurangan yang ada, peneliti berharap hasil penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait tenaga kesehatan, tenaga 

perawat dan bagi institusi pendidikan serta peneliti selanjutnya. 
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BAB V PENUTUP 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dari 30 

responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 22 orang (73,3,%) sedangkan responden yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 8 orang (26,7%). Karakteristik responden 

berdasarkan usiadari 30 responden, Usia terendah 45 tahun sedangkan 

usia tertinggi 80 tahun.  

2. Berdasarkan hasil pengukuran saturasi oksigenpada pasien PPOK di 

RSUD Kabupaten Buleleng sebelum diberikan intervensi menunjukan 

bahwa rata-rata (mean)  saturasi oksigen sebelum intervensi adalah 

89,27, Standar deviation 1,999, Standar Error 0,365, Mean 89,27, dan 

95% Confidence Interval For Mean 88,52-90,01. 

3. Berdasarkan hasil pengukuran saturasi oksigenpada pasien PPOK di 

RSUD Kabupaten Buleleng setelah diberikan intervensimenunjukan 

frekuensi saturasi oksigen tertinggi 99% dan frekuensi saturasi oksigen 

terendah 91% .rata-rata (mean)  saturasi oksigen setelah diberikan 

intervensi adalah 94,53, Standar deviation 2,417, Standar Error Mean 

0,441, dan 95% Confidence Interval For Mean93,63-95,44. 

4. Hasil uji statistik menggunakan uji Paired Sample T-test didapatkan 

bahwa p-value 0,000 (p<0,005).H0 dalam penelitian ini ditolak dan Ha 

diterima yang berarti terdapat Pengaruh Relaksasi Pernafasan Dengan 

Teknik Ballon Blowing Terhadap Saturasi Oksigen pada Pasien PPOK di 

RSUD Kabupaten Buleleng. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

kepada peserta didik tentang pengaruh Relaksasi Pernafasan Terhadap 

Saturasi Oksigen Pada Pasien PPOK. 

2. Bagi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi institusi tempat 

penelitian guna meningkatkan pelayanan dalam lingkup keperawatan 

medikal bedah. 
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3. Manfaat Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti tentang 

pemberian terapi relaksasi pernafasan dengan teknik ballon blowing 

terhadap peningkatan saturasi oksigen. 

4. Bagi Peneliti Selanjutya 

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini dapat menambah wawasan 

serta pengetahuan mengenai pemberian terapi relaksasi pernafasn dengan 

teknik ballon blowing terhadap peningkatan saturasi oksigen.
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