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Penatalaksanaan Chest Physical Therapy pada Anak 

dengan Pneumonia 

Program Studi D3 Fisioterapi  

ABSTRAK 

Masa dimana seorang anak dapat berkembang dengan baik biasa 
disebut dengan masa “golden age”. Menurut UU No.20 Tahun 2003 
golden age berada pada rentang usia 0-6 tahun. Elizabeth B. Hurlock 
pada tahun 1978 menyebutkan bahwa masa kanak-kanak dibagi menjadi 
dua, yaitu masa kanak-kanak awal yang berada pada rentang usia 2 
hingga 6 tahun dan masa kanak-kanak akhir berada pada rentang usia 6 
hingga 10 / 11 tahun. Diharapkan pada masa golden age seorang anak 
dapat berkembang dengan baik sehingga dapat memberikan dampak 
yang positif untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.  

Pneumonia adalah infeksi atau inflamasi pada saluran napas 
bagian bawah yang dihubungkan dengan adanya gambaran 
perselubungan pada foto dada. Pneumonia disebabkan karena infeksi 
bakteri, virus, jamur, bahan kimia, atau akibat dari penyakit lain seperti 
kanker paru. Pneumonia dapat menyerang semua kelompok usia dan 
dapat mengakibatkan kematian. Pada kasus anak pneumonia menjadi 
penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak dibawah lima tahun. 
Gejala yang timbul diantaranya adalah demam, batuk, sesak napas, 
retraksi dada, cuping hidung, sakit kepala, dan penurunan nafsu makan. 

Salah satu terapi yang dapat diberikan oleh fisioterapi dalam kasus 
pneumonia pada anak adalah chest physical therapy. Tujuan utama 
diberikan chest physical therapy yaitu untuk mengeluarkan sekret yang 
terdapat dalam paru-paru anak akibat infeksi. Ada beberapa teknik chest 
physical therapy yaitu clapping, vibration, postural drainage, kompresi 
dada, dan positioning. 

 

Kata Kunci : pneumonia anak, chest physical therapy, fisioterapi dada 
pada anak, pneumonia 
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