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ABSTRAK 

Pengaruh Yoga terhadap FEV1, 6-minute walk distance (6-MWD)                        

dan kualitas  hidup pada pasien PPOK kelompok B 
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Latar belakang: Yoga memberikan efek menguntungkan pada berbagai cabang  
kesehatan termasuk muskuloskeletal, kardiopulmoner melalui latihan asana dan 
pranayama serta kesehatan mental, yang dikenal untuk meningkatkan koordinasi tubuh 
dan pikiran. Yoga secara lanjut digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit, 
termasuk penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), namun belum ada penelitian yang 
menilai pengaruh yoga terhadap pasien PPOK di Indonesia. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan studi eksperimental dengan desain penelitian 
Randomized controlled trial pre and post test control group design. Sampel dibagi 
menjadi 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan yang mengikuti yoga selama 1 jam, 2 
kali seminggu selama 12 minggu dan kelompok kontrol yang tidak mengikuti yoga 
diberikan brosur rehabilitasi paru, menilai secara prospektif efek latihan yoga terhadap 
parameter fungsi paru (FEV1), 6-Minute Walk Distance (6-MWD) dan kualitas hidup 
menggunakan kuesioner SGRQ pada pasien PPOK Kelompok B. 

 
Hasil: Terdapat 33 pasien PPOK yang masuk kriteria inklusi. 30 pasien menyelesaikan 
penelitian ini. Perbedaan antara preyoga dan postyoga antara kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol dievaluasi menggunakan tes statistik. Terjadi peningkatan FEV1, 6-
MWD dan kualitas hidup menggunakan kuesioner SGRQ secara bermakna setelah 
dilakukan yoga selama 12 minggu (p < 0,05) dan adanya perubahan FEV1, 6-MWD dan 
kualitas hidup secara bermakna pada kelompok perlakuan (p < 0,05) dibandingkan 
dengan kelompok kontrol (p > 0,05). 
 
 

Kesimpulan: Yoga memberikan pengaruh terhadap FEV1, 6-MWD dan kualitas hidup 
pada pasien PPOK Kelompok B. 
 

Kata Kunci: Yoga, PPOK, FEV1, 6-MWD, Kualitas Hidup, SGRQ 
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