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RINGKASAN 
 

PENGARUH KOMBINASI HOME BASED WALKING EXERCISE DAN 

PURSED LIPS BREATHING TERHADAP FORCED EXPIRATORY 

VOLUME IN ONE SECOND (FEV1) DAN  

DYSPNEA PASIEN  PPOK 

 

Oleh: Arum Dwi Ningsih 

 

Penyakit Paru Obstruktif  Kronik (PPOK) merupakan suatu penyakit paru 

kronis yang menyebabkan keterbatasan aliran udara pada paru sehingga 

mengakibatkan gangguan pada fungsi paru seseorang. Adanya penurunan nilai 

FEV1 merupakan tanda yang khas pada PPOK, obstruksi saluran napas perifer ini 

menyebabkan udara terperangkap air trapping yang berkembang pada awal 

penyakit merupakan mekanisme utama timbulnya dyspnea (PDPI, 2011). Dyspnea 

yang terjadi pada pasien PPOK menyebabkan menurunnya kemampuan individu 

untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, sehingga berdampak pada kualitas 

hidup seseorang. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh kombinasi 

home based walking exercise dan pursed lips breathing terhadap forced 

Expiratory Volume In One Second (FEV1) dan dyspnea pasien PPOK.  

Penelitian ini menggunakan Quasy Experiment” dengan pendekatan Pre-Post 

test control grup design. Populasi penelitian adalah pasien PPOK di RSUD 

Jombang dan RSUD Bangil. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

consecutive sampling sesuai dengan kriteria inklusi dengan total 40 pasien. 

Protokol penelitian ini telah lolos uji etik dengan “Ethical Approval” No 619-

KEPK. Intervensi kombinasi home based walking exercise dan pursed lips 

breathing dilakukan 3 kali perminggu, selama 4 minggu. Sehingga total latihan 

sebanyak 12 kali. Sebelum dilakukan latihan, responden terlebih dahulu diberikan 

modul dan video latihan yang berfungsi sebagai panduan dalam melaksakan 

latihan. Pasien dilakukan pengukuran nilai FEV1 dan dyspnea sebelum (pre-test) 

dan setelah 4 minggu pemberian intervensi (post test). Alat ukur FEV1 

menggunakan Spirometry dan dyspnea menggunakan kuisioner COPD Assesment 

Test (CAT). Analisa data menggunakan Paired t-test, Wilcoxon test, Mann 

Whitney dan Independent t-tes.  

Hasil uji paired t-test didapatkan nilai p 0,000 untuk variabel FEV1 dan 

dyspnea kelompok perlakuan. Hal ini berarti terdapat pengaruh kombinasi 

walking exercise dan pursed lips breathing terhadap FEV1 dan dyspnea pada 

kelompok perlakuan. Sedangkan pada kelompok kontrol, hasil uji wilcoxon test 

didapatkan diperoleh p 0,519 untuk variabel FEV1 dan p 0,111 untuk variabel 

dyspnea. Sehingga  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai pre 

dan post  dyspnea  pada kelompok kontrol. Hasil uji Multivariat Manova 

didapatkan nilai Signifikansi 0,000  (α 0,05). Hal ini berarti latihan kombinasi 

home based walking exercise dan pursed lips breathing efektif dalam 

meningkatkan nilai FEV1 dan menurunkan dyspnea pada pasien PPOK 
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Latihan ini memiliki dampak yang positif pada perbaikan fungsi paru 

apabila dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan petunjuk pada 

modul latihan. Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada pasien melalui 

pendidikan kesehatan disertai dengan pemberian modul yang dilakukan oleh 

perawat yang bertugas di Poli Penyakit Paru. Latihan kombinasi home based 

walking exercise dan pursed lips breathing diharapkan dapat diterapkan oleh 

perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Latihan ini merupakan intervensi 

mandiri keperawatan. Selain melakukan latihan ini, pasien PPOK juga harus 

mengikuti terapi farmakologi yang telah diresepkan oleh dokter, serta terapi gizi 

dan psikologi sehingga didapatkan perbaikan kesehatan secara optimal.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

THE EFFECT OF COMBINATION OF HOME-BASED WALKING 

EXERCISE AND PURSED LIPS BREATHING TO FORCED 

EXPIRATORY VOLUME IN ONE SECOND (FEV1) AND 

 DYSPNEA COPD PATIENTS 

  

By: Arum Dwi Ningsih 

 

 Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a chronic lung 

disease causing the limitation of air flow in the lung that leads to interference with 

one's lung function. The presence of a decline in FEV1 is a characteristic sign of 

COPD.This peripheral airway obstruction causes air trapping that develops early 

in the disease is the main mechanism of dyspnea (PDPI, 2011). Dyspnea that 

occurs in patients with COPD leads to decreased ability of individuals to carry out 

daily activities, thereby affecting the quality of life. The purpose of this study is to 

explain the effect of combination of home based walking exercise and pursed lips 

breathing against forced Expiratory Volume in One Second (FEV1) and dyspnea 

of COPD patients. 

 This study used Quasy Experiment with Pre-Posttest control group 

design. The population of the study were PPOK patients in RSUD Jombang and 

RSUD Bangil. Sampling was performed by consecutive sampling technique 

according to inclusion criteria with total of 40 patients. This research protocol has 

passed the ethical clearance with "Ethical Approval" No. 619-KEPK. Intervention 

combination of home-based walking exercise and pursed lips breathing had done 

three times per week, for four weeks. So, the total exercise as much as 12 times. 

Prior to the exercise, respondents were given first module and exercise video that 

serves as a guide in exercising. TheFEV1 and dyspnea values before (pre-test) and 

after four weeks of intervention (posttest) were assessed. The FEV1 measuring 

instrument uses Spirometry and dyspnea uses the COPD Assessment Test (CAT) 

questionnaire. The data analysis used Paired t-test, Wilcoxon test, Mann Whitney 

and Independent t-test. 

 The result of paired t-test obtained p-value of 0,000 for FEV1 and 

dyspnea of treatment group. This result meant that there was a combination effect 

walking and pursed lips breathing on FEV1 and dyspnea in the treatment group. 

While in control group, the Wilcoxon test obtained p-value of 0,519 for FEV1 and 

0.111 for dyspnea. So, it could be concluded that there was no statistical 

difference in the pre and post dyspnea values in control group. Multivariate 

Manova test showed significance value of 0,000 (α = 0.05). This result meant that 

the combination training of home-based walking exercise and pursed lips 

breathing was effective in increasing the value of FEV1 and decreasing dyspnea 

in COPD patients.  

 This exercise has a positive impact on lung function improvement if it 

was performed regularly and continuously according to the instructions in the 

exercise module. The results of this study could be applied to patients through 

health education accompanied by the provision of modules conducted by nurses 

who served in Lung Disease Polyclinic. The combination exercise of home-based 

walking exercise and pursed lips breathing was expected to be applied by nurses 
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in performing nursing care. This exercise was a self-directed nursing intervention. 

In addition to this exercise, COPD patients should also follow pharmacological 

therapy that has been prescribed by doctors, as well as nutritional and 

psychological therapies so that an optimal health improvement is obtained. 
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ABSTRAK 

 

PENGARUH KOMBINASI HOME BASED WALKING EXERCISE DAN 

PURSED LIPS BREATHING TERHADAP FORCED EXPIRATORY 

VOLUME IN 1 SECOND (FEV1) DAN  

DYSPNEA PASIEN  PPOK 
 

Oleh: Arum Dwi Ningsih 

 

Latar belakang: Penurunan FEV1 dan keluhan dyspnea merupakan tanda 

dan gejala yang khas pada PPOK. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan 

pengaruh kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing 

terhadap forced Expiratory Volume In One Second (FEV1) dan dyspnea pasien 

PPOK. Metode: Penelitian ini menggunakan Quasy Experiment” dengan 

pendekatan Pre-Post test control grup design. Populasi penelitian adalah pasien 

PPOK di RSUD Jombang dan RSUD Bangil. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik consecutive sampling sesuai dengan kriteria inklusi dengan total 40 

pasien. Intervensi kombinasi home based walking exercise dan pursed lips 

breathing dilakukan 3 kali perminggu, selama 4 minggu. Sehingga total latihan 

dilakukan sebanyak 12 kali. Alat ukur FEV1 menggunakan Spirometry dan 

dyspnea menggunakan kuisioner COPD Assesment Test (CAT). Analisa data 

menggunakan Paired t-test, Wilcoxon test, uji Multivariat Manova. Hasil dan 

Analisis : Hasil uji Multivariat Manova didapatkan nilai Signifikansi 0,000  (α 

0,05). Hal ini berarti latihan kombinasi home based walking exercise dan pursed 

lips breathing efektif dalam meningkatkan nilai FEV1 dan menurunkan dyspnea 

pada pasien PPOK. Kesimpulan dan Pembahasan: Latihan kombinasi home 

based walking exercise dan pursed lips breathing dapat meningkatkan nilai 

Forced Expiratory Volume In One Second (FEV1) dan menurunkan dyspnea 

pasien PPOK, jika dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Hal ini 

menunjukkan bahwa peran perawat sebagai Nursing Agency sangat dibutuhkan 

untuk melakukan supportive educative pada pasien PPOK. 

 

 

Kata kunci : Kombinasi home based walking exercise, pursed lips breathing, 

Forced Expiratory Volume In One Second (FEV1), Dyspnea, dan 

COPD 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF COMBINATION OF HOME BASED WALKING 

EXERCISEAND PURSED LIPS BREATHING TO FORCED 

EXPIRATORY VOLUME IN ONE SECOND (FEV1) AND  

DYSPNEA COPD PATIENTS 

  

 

By: Arum Dwi Ningsih 

 

 

Introduction: Decreased FEV1 and dyspnea complaints were typical signs and 

symptoms of COPD. The purpose of this study is to explain the effect of 

combination of home-based walking exercise and pursed lips breathing against 

forced Expiratory Volume in One Second (FEV1) and dyspnea of COPD patients. 

Method: This study used Quasy Experiment "with Pre-Posttest group control 

design approach. The population of the study were PPOK patients in RSUD 

Jombang and RSUD Bangil. The sample was obtained by consecutive sampling 

technique according to inclusion criteria with total of 40 patients. The intervention 

combination of home-based walking exercise and pursed lips breathing had done 

three times per week, for four weeks. So, the total exercise was performed as 

much as 12 times. The FEV1 was measured by Spirometry and dyspnea was 

measured by the COPD Assessment Test (CAT) questionnaire. Data analysis had 

used Paired t-test, Wilcoxon test, and Multivariate Manova test. Result and 

Analysis: Multivariate Manova test showed that the significance value of 0,000 (α 

0.05). This result meant that the combination training of home-based walking 

exercise and pursed lips breathing was effective in increasing the value of FEV1 

and decreasing dyspnea in COPD patients. Discussion and Conclusion: The 

combination of training of home-based walking exercise and pursed lips breathing 

could increase the value of Forced Expiratory Volume in One Second (FEV1) and 

decrease the dyspnea of COPD patients, if they were performed regularly and 

sustainably. This result showed that the role of nurse as Nursing Agency is needed 

to do supportive education to COPD patients. 

 

 

 

 

Keywords: home-based walking exercise, pursed breathing lips, Forced 

Expiratory Volume In One Second (FEV1), Dyspnea, and COPD 
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BAB  1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) adalah penyakit yang dapat dicegah 

dan diobati (GOLD, 2017). Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan 

suatu penyakit paru kronik yang menyebabkan keterbatasan aliran udara pada 

paru sehingga mengakibatkan gangguan pada fungsi paru seseorang.  Penurunan 

fungsi paru terjadi karena terjadi inflamasi kronik pada saluran napas proksimal, 

perifer dan vascular paru. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya fungsi ventilasi 

pada paru, dan pasien akan mengalami peningkatan frekuensi pernapasan dengan 

ekspirasi yang menanjang (Black and Hawks, 2014). 

Adanya inflamasi, dan eksudat luminal pada saluran napas berhubungan  

dengan penurunan nilai FEV1 dan rasio FEV1/FVC. Penurunan FEV1 merupakan 

tanda yang khas pada PPOK. Obstruksi saluran napas dan udara terperangkap 

mengurangi kapasitas inspirasi akibat peningkatan kapasitas residual fungsional, 

khususnya selama latihan (air trapping), yang terlihat sebagai dyspnea dan 

keterbatasan kapasitas latihan. Hiperinflasi yang berkembang pada awal penyakit 

merupakan mekanisme utama timbulnya dyspnea (PDPI, 2011).  

Hasil pengkajian fungsi paru pada penelitian yang dilakukan oleh Bhatt, S. P., 

et al, (2016), diketahui bahwa nilai FEV1 pada sebagian besar pasien PPOK yang 

dijadikan responden yaitu berkisar (38.4 ± 13.2 %) predicted, hal ini 

menunjukkan sebagian besar pasien PPOK berada pada derajat PPOK sedang, 

berat, dan sangat berat. Didukung hasil penelitian  yang dilakukan oleh Bianchi, 

R., et al, (2007) diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki nilai FEV1
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sebesar (45 ± 16)% predicted. Hal ini menunjukkan bahwa, pasien mulai 

menyadari timbulnya tanda dan gejala PPOK serta mulai mencari bantuan 

perawatan diri pada fasilitas kesehatan ketika sudah masuk pada tahapan derajat 

PPOK sedang. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh de Araujo, C. L. P., et 

al., (2017) diketahui bahwa sebagian besar pasien PPOK yang menjadi responden 

penelitian menunjukkan skor mMRC dyspnea scale pada tingkat 2-3.  

World Health Organization (WHO) dalam Global Status of Non-

communicable Diseases tahun 2015 memaparkan bahwa PPOK merupakan 

penyakit tidak menular terbesar ke 4 di dunia yang memiliki angka kematian 

tinggi setelah penyakit jantung iskemik, stroke dan kanker paru. Secara global, 

diperkirakan sekitar 3 juta kematian disebabkan oleh penyakit ini pada tahun 2015  

yaitu,  5% dari semua kematian di seluruh dunia pada tahun itu.  Lebih dari 90% 

kematian PPOK terjadi di negara-negara berkembang dengan tingkat 

perekonomian yang lemah.  

Di Indonesia, prevalensi PPOK sebesar 3,7% serta meningkat dengan 

bertambahnya usia dan angka kejadian PPOK lebih tinggi pada laki-laki sebanyak  

4,2%, sedangkan pada perempuan sebanyak 3,3% (Penelitian dan Pengembangan, 

2013). Data Poli Klinik Paru RSUD Jombang menunjukkan terdapat peningkatan 

kunjungan pasien PPOK. Pada tahun 2015, diketahui jumlah kunjungan sebanyak 

1.575 pasien PPOK. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.395 

kunjungan pasien PPOK. Pada tahun 2017 PPOK menjadi penyakit Paru 

terbanyak ke 2 setelah penyakit TB Paru (Rekam Medik RSUD Jombang, 2017).  

Data poli klinik penyakit paru RSUD Bangil menunjukkan terdapat 

peningkatan kunjungan pasien PPOK. Pada tahun 2016 diketahui jumlah 
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kunjungan sebanyak 847 pasien PPOK. Sedangkan pada tahun 2017 meningkat 

menjadi 969 kunjungan pasien PPOK. Pada tahun 2018 jumlah pasien PPOK yang 

berkunjung pada poli klinik penyakit paru selama 3 bulan terakir sebanyak 219 

pasien PPOK. Keadaan ini menunjukkan adanya permintaan perawatan diri yang 

semakin tinggi pada pasien PPOK. Pasien PPOK mengalami deficit dalam 

merawat dirinya akibat dari berbagai gejala yang timbul sebagai manifestasi  

perkembangan penyakit PPOK.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7  pasien PPOK 

di Poli Klinik Paru RSUD Jombang. Terdapat 5 Pasien mengungkapkan keluhan 

sesak napas, sehingga tidak pernah melakukan aktivitas olah raga. Pasien hanya 

meminum terapi farmakologi yang diresepkan oleh dokter, dan mengikuti anjuran 

kontrol sesuai jadwal yang diberikan. Sedangkan 2 pasien mengungkapkan ada 

keluhan sesak, tetapi kadang-kadang melakukan latihan aktivitas ringan.  

Pasien PPOK  akan mengalami keluhan sesak napas, batuk produktif, 

kelelahan berjalan dan melakukan kegiatan sehari-hari (WHO, 2017). Gejala khas 

pasien PPOK adalah keluhan sesak napas dengan berbagai karakteristiknya. 

Orang dengan PPOK mulai menyadari adanya keluhan sesak napas ketika sedang 

melakukan olahraga berat. Hal ini cenderung dibiarkan selama bertahun-tahun 

sehingga menjadi semakin parah secara bertahap. Semakin lama keluhan sesak 

napas dapat terjadi pada aktivitas yang lebih ringan, aktivitas sehari-hari seperti 

pekerjaan rumah tangga (GOLD, 2017). 

Dampak klinis yang terjadi pada pasien PPOK disebabkan karena 

perubahan fungsi paru, yaitu terjadi kerusakan alveolar, proses inflamasi pada 

bronkus serta kerusakan dinding bronkiolus terminalis sehingga terjadi obstruksi 
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pada bronkiolus terminalis. Pada saat inspirasi, udara dapat masuk ke dalam 

alveoli.  Ketika ekspirasi udara banyak terjebak dalam alveolus dan terjadilah 

penumpukan udara (air trapping), sehingga menyebabkan pemanjangan ekspirasi 

dan perubahan fungsi paru lainya seperti ventilasi, distribusi gas, difusi gas, 

maupun perfusi darah akan mengalami gangguan (Hartono, 2015). 

Gejala sesak napas yang terjadi pada pasien PPOK menyebabkan 

menurunnya kemampuan individu untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, 

sehingga berdampak pada kualitas hidup seseorang.  Semakin tinggi derajat  

PPOK yang diderita pasien, maka kualitas hidupnya akan semakin buruk. 

Sehingga diperlukan suatu stimulus yang dapat membantu pasien untuk 

melakukan adapasi terhadap kondisi fisiknya serta memperbaiki kualitas 

hidupnya. 

Perubahan fungsi paru pada pasien PPOK menyebabkan  menurunnya 

kemampuan pasien melakukan aktivitas sehari-hari sehingga terjadi deficit dalam 

melakukan perawatan diri. Berdasarkan Nursing Teory Self Care Orem (1971) 

dalam Tomey dan Alligod (2014) Self care merupakan sebuah tindakan 

mengupayakan orang lain untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki agar 

dikembangkan secara maksimal, sehingga seseorang dapat mempertahankan 

fungsi yang optimal. Dalam teori perawatan diri, keperawatan didefinisikan 

sebagai sebuah kegiatan praktik yang bertujuan untuk mendewasakan orang dalam 

memaksimalkan fungsi kesehatan yang dimilikanya (Alligood, 2017). Salah satu 

peran perawat dalam manajemen pasien PPOK adalah melakukan supportive 

edukatif terkait terapi rehabilitasi paru tentang salah satu teknik control breathing 

serta latihan aktivitas olahraga. 
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Fungsi paru pada pasien PPOK akan semakin memburuk apabila tidak 

dilakukan terapi dan rehabilitasi secara baik. Pasien PPOK akan mengalami 

keadaaan eksaserbasi dan mengakibatkan terjadinya gagal napas.  Oleh karena itu, 

dibutuhkan manajemen terapi dan perawatan rehabilitasi yang kompleks agar 

terjadi perbaikan fungsi paru pasien PPOK.   

Terapi rehabilitasi pasien PPOK yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan fungsi paru adalah dengan melakukan control breathing yaitu 

Pursed Lips Breathing. Pursed Lips Breathing  merupakan teknik maneuver 

ventilasi dengan mengerucutkan bibir saat terjadi ekspirasi (Spahija et al., 2010). 

Pernapasan dengan menggunakan teknik Pursed Lips Breathing telah banyak 

diteliti di luar negeri maupun di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

teknik napas ini mampu memperbaiki fungsi paru pada pasien PPOK. 

Pernapasan Pursed Lips digunakan untuk mencapai ventilasi yang lebih 

terkontrol dan efisien. Teknik ini dapat mestimulasi relaksasi dan koordinasi otot 

pernapasan serta membantu memaksimalkan pengeluaran udara yang saat 

ekspirasi berlangsung. Sehingga, penumpukkan volume udara dalam paru dapat 

berkurang dan ventilasi menjadi stabil, Kondisi ini menyebabkan respiration rate 

menjadi menurun (Hartono, 2015). Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Surya P. Bhatt et al, ( 2013) menunjukkan bahwa penggunan Pursed Lips 

Breathing (PLB) pada pasien dengan PPOK stabil dapat meningkatkan kapasitas 

latihan dan menurunkan respiration rate (RR)  (Bhatt et al., 2013). 

Terapi lain yang dapat dilakukan untuk rehabilitasi pasien PPOK yaitu 

dengan melakukan melakukan olahraga ringan. Olah raga ringan yang dilakukan 

secara bertahap pada pasien PPOK dapat meningkatkan toleransi terhadap latihan, 
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serta menurunkan dyspnea dan kelelahan. Salah satu bentuk olah raga ringan yang 

dianjurkan untuk terapi aktivitas adalah walking exercise. Olah raga berjalan 

dianjurkan untuk dilakukan secara bertahap, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kapasitas latihan. 

Kapasitas latihan yang baik menyebabkan distribusi oksigen di jaringan 

menjadi efektif, meningkatkan transportasi kerja aerobik dan anaerobik, 

meningkatkan cardiac output dan peningkatan efisiensi distribusi darah sehingga 

menyebabkan menurunkan derajat dyspnea dan membuat tubuh menjadi lebih 

rileks (Leung et al., 2010). Walking exercise merupakan suatu bentuk olah raga 

dengan berjalan biasa dan mengayunkan tangan sesuai irama jalan. Dengan 

demikian pasien PPOK dapat meningkatkan toleransi latihan terhadap aktivitas 

fisik dengan melakukan walking exercise.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh   de Roos et al (2017) 

membuktikan bahwa walking exercise secara signifikan dapat meningkatkan 

aktivitas fisik pada kelompok intervensi, selain itu pada kelompok intervensi 

terdapat perubahan yang signifikan pada derajat dyspnea dan kualitas hidup 

pasien PPOK. Hal ini sesuai dengan pernyataan Linton (2012) bahwa pasien 

PPOK lebih baik menjalan program terapi pulmonary rehabilitation berupa 

walking or pedaling. Latihan dapat dilakukan ± 30 menit tiap hari dengan 

frekuensi 3-4 kali perminggu (Linton, 2012).  

Walking exercise yang dilakukan secara mandiri di rumah, secara bertahap 

dapat meningkatkan toleransi dalam melakukan aktivitas serta meningkatkan 

derajat kesehatan pasien PPOK (Matos-Garcia et al., 2017). Latihan home based 

walking exercise mudah diterapkan dirumah serta tidak memerlukan biaya dan 
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peralatan khusus. Jika dibandingkan dengan cycle training, walking exercise lebih 

signifikan dalam meningkatkan endurance walking time sebanyak 279 detik  

(Leung et al., 2010). 

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait pengaruh 

walking exercise pada pasien PPOK, serta pengaruh penelitian terkait salah satu 

control breathing yaitu pursed lips breathing yang diterapkan pada pasien PPOK 

Tetapi belum pernah diketahui bagaimana pengaruh kombinasi kedua teknik 

tersebut pada pasien PPOK. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk meneliti 

pengaruh kombinasi Home Based walking exercise dan pursed lips breathing 

terhadap forced expiratory volume in 1 second (FEV1) dan dyspnea. 

 

1.2 Kajian Masalah  

2.2  

 

 

 

 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi home based walking exercise dan pursed lips 

breathing terhadap forced expiratory volume in 1 second (FEV1) dan dyspnea 

pasien PPOK? 

 

Faktor Risiko (GOLD, 

2017): 

1) Genetik 

2) Usia dan Gender 

3) Pertumbuhan dan 

perkembangan paru 

4) Pajanan partikel 

berbahaya 

5) Status sosial 

ekonomi 

6) Asma/hiperaktivitas 

bronkus 

Perubahan inflamasi 

kronik pada saluran 

napas proksimal, 

perifer dan vascular 

paru 

1) Nilai FEV1 pada 

sebagian besar 

pasien PPOK yang 

dijadikan responden 

yaitu berkisar (38.4 

± 13.2 %) predicted. 

2) sebagian besar 

pasien PPOK 

menunjukkan skor 

dyspnea scale pada 

tingkat 2-3. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh Kombinasi home based walking exercise dan pursed 

lips breathing terhadap forced expiratory volume in 1 second (FEV1) dan dyspnea 

pasien PPOK 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis nilai forced expiratory volume in 1 second (FEV1) sesudah 

melakukan latihan kombinasi home based walking exercise dan pursed lips 

breathing  

2. Menganalisis dyspnea sesudah melakukan latihan kombinasi home based 

walking exercise dengan pursed lips breathing.  

3. Menganalisis perbedaan rerata nilai FEV1 dan dyspnea pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol. 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evidence based practice dalam 

praktik keperawatan medikal bedah dan memperkuat dukungan teoritis bagi 

pengembangan ilmu Keperawatan Medikal Bedah khususnya mengenai 

teknik yang efektif dalam menurunkan dyspnea, serta meningkatkan forced 

expiratory volume in 1 second (FEV1) pasien PPOK. 

2. Memberikan informasi tambahan mengenai pengembangan model theory 

Self Care Orem pada pasien PPOK. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan 

pertimbangan bagi perawat, tim medis dan tenaga kesehatan lain dalam 

Menurunkan dyspnea scale, serta meningkatkan forced expiratory volume in 1 

second (FEV1) dengan memberikan latihan kombinasi home based walking 

exercise dan pursed lips breathing pada pasien PPOK. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) 

2.1.1 Definisi penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) 

Penyakit paru Obstruktif kronik merupakan suatu bentuk penyakit kronik 

pada paru yang mengakibatkan terganggunya pergerakan udara masuk dan keluar 

paru. Pada PPOK dapat terjadi peningkatan resistensi sekunder berupa edema 

mukosa bronkus serta kontraksi otot polos. Hal tersebut juga diakibatkan oleh 

penurunan kelenturan (elastic recoil) yaitu kemampuan mengempiskan paru dan 

menghembuskan napas secara pasif, sehingga terjadi penurunan perfusi dan 

ventilasi oksigen (Black and Hawks, 2014). 

PPOK ditandai dengan adanya hambatan aliran udara di saluran napas yang 

bersifat progressif non reversible dan reversible parsial serta adanya respons 

inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang berbahaya. Hambatan aliran udara 

pada pasien PPOK disebabkan oleh adanya obstruksi saluran napas kecil dan 

kerusakan parenkim (GOLD, 2017). 

Berdasarkan kedua hasil deskripsi pengertian PPOK, maka disimpulkan 

bahwa PPOK adalah suatu penyakit kronik yang ditandai dengan hambatan aliran 

udara pada saluran napas yang disebabkan adanya resistensi sekunder berupa 

edema mukosa bronkus, penurunan kontraksi otot polos serta elastic recoil. 

Keadaan ini menyebabkan penurunan fungsi perfusi, difusi dan ventilasi paru.
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2.1.2 Faktor risiko penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) 

Berdasarkan Global Initiative For Chronic Lung Disease (GOLD, 2017) 

terdapat beberapa faktor risiko pada PPOK yaitu: 

1. Asap tembakau/rokok 

Asap tembakau biasanya didapat oleh perokok aktif dengan berbagai tipe rokok 

seperti cigarette, pipe, cigar, water-pipe dan berbagai jenis rokok yang sedang 

popular diberbagai Negara.  Pajanan asap rokok juga bisa didapat dari perokok 

sekitar atau lingkungan. 

2. Polusi di dalam rumah 

Polusi di dalam rumah biasanya berasal dari bahan bakar biomass untuk 

memasak. Faktor risiko utama terjadi pada wanita di negara berkembang. 

3. Polusi di luar rumah 

Polusi di luar rumah berkontribusi terhadap total beban paru dari partikel yang 

dihirup, memiliki efek yang relatif kecil dalam menyebabkan PPOK. 

4. Pajanan lingkungan kerja 

Pajanan lingkungan kerja terdiri dari debu organic, anorganik, bahan kimia 

serta asap, hal ini kurang begitu diperhitungkan. 

5. Genetik 

Terjadinya defisiensi Alpha 1 antitripsin menjadi salah satu peluang lebih besar 

untuk terjadinya PPOK. Alpha 1 antitripsin merupakan protein yang berperan 

sebagai penetral enzim proteolitik yang sering dikeluarkan pada saat terjadi 

peradangan dan merusak jaringan, termasuk jaringan paru. 
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6. Umur dan jenis kelamin 

Usia lanjut merupakan faktor risiko terjadinya PPOK. Laki-laki lebih berisiko 

mengalami PPOK dengan riwayat polusi asap rokok. 

7. Pertumbuhan dan perkembangan paru 

Pertumbuhan paru berhubunga dengan proses selama kehamilan, kelahiran, dan 

pajanan waktu kecil. Kecepatan maksimal penurunan fungsi paru seseorang 

adalah risiko untuk terjadinya PPOK. 

8. Status sosial ekonomi 

Sosial ekonomi sebagai faktor risiko terjadinya PPOK belum dapat dijelaskan 

secara pasti. Pajanan polusi di dalam dan di luar ruangan yang padat, nutrisi 

yang jelek, dan faktor lain yang berhubungan dengan sosial ekonomi 

kemungkinan dapat menjelaskan hal ini. Peranan nutrisi sebagai faktor risiko 

tersendiri penyebab berkembangnya PPOK belum jelas. Malnutrisi dan 

penurunan berat badan dapat menurunkan kekuatan dan ketahan otot respirasi, 

karena penurunan masa otot dan kekuatan serabut otot. Kelaparan dan status 

anabolic/katabolic berkembang menjadi empisema pada percobaan binatang. 

CT scan paru perempuan dengan kekurangan nutrisi akibat anoreksia nervosa 

menunjukkan seperti emfisema. 

9. Asma dan hiperaktivitas saluran napas 

Asma kemungkinan sebagai faktor risiko terjadinya PPOK, walaupun belum 

dapat disimpulkan. Pada laporan “The Tucson Epidemiological study 

“didapatkan bahwa orang dengan asma 12 kali lebih tinggi risiko terkena 

PPOK daripada bukan asma meskipun telah berhenti merokok. 
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Penelitian lain menyebutkan lebih dari 20% dari asma akan berkembang 

menjadi PPOK dengan ditemukannya obstruksi saluran napas ireversibel. 

10. Bronkitis kronik 

Bronkitis kronik dapat menyebabkan peningkatan frekuensi terjadinya 

eksaserbasi pada pasien PPOK 

11. Infection 

Infeksi virus dan bakteri berperan dalam pathogenesis dan progesifitas PPOK. 

Kolonisasi bakteri menyebabkan inflamasi saluran napas, dan menimbulkan 

eksaserbasi. Infeksi saluran napas berat pada anak menyebabkan penurunan 

fungsi paru dan meningkatkan gejala respirasi pada saat dewasa. Seringnya 

kejadian infeksi berat pada anak sebagai penyebab dasar timbulnya 

hiperesponsif saluran napas yang merupakan faktor risiko pada PPOK. 

Pengaruh berat badan lahir rendah akan meningkatkan infeksi viral yang 

merupakan faktor risiko PPOK. Adanya riwayat infeksi tuberculosis juga 

dapat menyebabkan obstruksi jalan napas pada usia lebih dari 40 tahun. 

 

2.1.3  Patofisiologi PPOK 

   Berdasarkan (PDPI, 2011) dan Global Initiative For Chronic Lung Disease 

(GOLD, 2017) patofiologi pada PPOK yaitu: 

1. Keterbatasan aliran udara dan air trapping 

Tingkat peradangan, fibrosis, dan eksudat luminal dalam saluran udara kecil 

berkorelasi dengan penurunan FEV1 dan rasio FEV1/FVC. Penurunan FEV1 

merupakan gejala yang khas pada PPOK, obstruksi saluran napas perifer ini 

menyebabkan udara terperangkap dan mengakibatkan hiperinflasi.  
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Meskipun emfisema lebih dikaitkan dengan kelainan pertukaran gas dibandingkan 

dengan FEV1 berkurang, hal ini berkontribusi juga pada udara yang terperangkap 

terutama terjadi pada alveolar. Saluran napas kecil akan menjadi hancur ketika 

penyakit menjadi lebih parah. 

 Hiperinflasi mengurangi kapasitas inspirasi seperti peningkatan kapasitas 

residual fungsional, khususnya selama latihan (bila kelainan ini dikenal sebagai 

hiperinflasi dinamis), yang terlihat sebagai dyspnea dan keterbatasan kapasitas 

latihan. Hiperinflasi yang berkembang pada awal penyakit merupakan mekanisme 

utama timbulnya dyspnea pada aktivitas. Bronkodilator yang bekerja pada saluran 

napas perifer mengurangi perangkap udara, sehingga mengurangi volume paru 

residu dan gejala serta meeningkatkan dan kapasitas berolah raga. 

2. Mekanisme pertukaran gas 

Ketidakseimbangan pertukaran gas menyebabkan kelainan hipoksemia dan 

hypercapnia yang terjadi karena beberapa mekanisme. Secara umum, pertukaran 

gas akan memburuk selama penyakit berlangsung. Tingkat keparahan emfisema 

berkorelasi dengan PO2 arteri dan tanda lain dari ketidakseimbangan ventilasi-

perfusi (VA/Q). Obstruksi saluran napas perifer juga menghasilkan 

ketidakseimbangan VA /Q, dan penggabungan dengan gangguan fungsi otot 

ventilasi pada penyakit yang sudah parah akan mengurangi ventilasi, yang 

menyebabkan retensi karbon dioksida. Kelainan pada ventilasi alveolar dan 

berkurangnya pembuluh darah paru akan lebih memperburuk kelainan VA/ Q. 

3. Hipersekresi lendir 

Hipersekresi lendir, yang mengakibatkan batuk produktif kronik, adalah 

gambaran dari bronkitis kronik tidak selalu dikaitkan dengan keterbatasan aliran 
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udara. Sebaliknya, tidak semua pasien dengan PPOK memiliki gejala hipersekresi 

lendir. Hal ini disebabkan karena metaplasia mukosa yang meningkatkan jumlah 

sel goblet dan membesarnya kelenjar submukosa sebagai respons terhadap iritasi 

kronik saluran napas oleh asap rokok atau agen berbahaya lainnya. Beberapa 

mediator dan protease merangsang hipersekresi lendir melalui aktivasi reseptor 

faktor EGFR. 

4. Hipertensi pulmonal 

Hipertensi pulmonal ringan sampai sedang mungkin terjadi pada PPOK akibat 

proses vasokonstriksi yang disebabkan hipoksia arteri kecil pada paru yang 

kemudian mengakibatkan perubahan struktural yang meliputi hiperplasia intimal 

dan kemudian hipertrofi otot polos / hiperplasia. Respons inflamasi dalam 

pembuluh darah sama dengan yang terlihat di saluran napas dengan bukti 

terlihatnya disfungsi sel endotel. Hilangnya kapiler paru pada emfisema juga 

dapat menyebabkan peningkatan tekanan dalam sirkulasi paru sehingga terjadi. 

pulmonary hypertension yang bersifat progresif dapat mengakibatkan hipertrofi 

ventrikel kanan dan akhirnya gagal jantung kanan (cor pulmonale). 

5. Gambaran dampak sistemik 

Beberapa laporan penelitian, ternyata pasien PPOK memberikan pula beberapa 

gambaran dampak sistemik, khususnya pada pasien dengan penyakit berat, hal ini 

berdampak besar terhadap kualitas hidup dan penyakit penyerta. Kakeksia 

umumnya terlihat pada pasien dengan PPOK berat. Kakeksia terjadi karena 

hilangnya massa otot rangka dan kelemahan.  Kelemahan pada pasien PPOK 

menyebabkan kurangnya aktivitas fisik, sehingga otot-otot tidak digunakan dan 

terjadi apoptosis yang meningkat. Pasien dengan PPOK juga mengalami 
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peningkatan proses osteoporosis, depresi dan anemia kronik. Peningkatan 

konsentrasi mediator inflamasi, termasuk TNF-α, IL-6, dan radikal bebas oksigen 

dengan keturunannya, dapat beberapa efek sistemik. Peningkatan risiko penyakit 

kardiovaskuler, berkorelasi dengan peningkatan protein C-reaktif (CRP). 

6. Eksaserbasi 

Eksaserbasi merupakan amplifikasi lebih lanjut dari respons inflamasi dalam 

saluran napas pasien PPOK, dapat dipicu oleh infeksi bakteri atau virus atau oleh 

polusi lingkungan. Mekanisme inflamasi yang mengakibatkan eksaserbasi PPOK 

belum diketahui secara pasti. Pada eksaserbasi ringan dan sedang terdapat 

peningkatan neutrophil, beberapa studi lainnya juga menemukan eosinofil dalam 

dahak dan dinding saluran napas. Hal ini berkaitan dengan peningkatan 

konsentrasi mediator tertentu, termasuk TNF-α, LTB4 dan IL-8, serta peningkatan 

biomarker stres oksidatif. 

Pada eksaserbasi berat masih banyak hal yang belum jelas, meskipun salah satu 

penelitian menunjukkan peningkatan neutrophil pada dinding saluran napas dan 

peningkatan ekspresi kemokin. Selama eksaserbasi terlihat peningkatan 

hiperinflasi dan terperangkapnya udara, dengan aliran ekspirasi berkurang, 

sehingga terjadi sesak napas yang meningkat. Terdapat juga memburuknya 

abnormalitas VA / Q yang mengakibatkan hipoksemia berat. 
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2.1.4 Tanda dan gejala penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) 

Menurut Global Initiative For Chronic Lung Disease (GOLD, 2017) terdapat 

beberapa terdapat beberapa tanda dan gejala pada pasien PPOK yaitu: 

1. Sesak napas 

Progresif (sesak bertambah berat seiring berjalannya waktu), Bertambah berat 

dengan aktivitas, Persistent (menetap sepanjang hari), Dijelaskan oleh bahasa 

pasien sebagai "Perlu usaha untuk bernapas,"Berat, sukar bernapas, terengah-

engah. 

2. Batuk kronik 

Pasien PPOK mengalami Batuk kronik yang ditandai dengan batuk yang 

hilang, dan timbul tanpa disertai dahak. 

3. Batuk kronik berdahak 

Pasien mengeluhkan batuk dalam jangka waktu lama, serta disertai dahak. 

4. Riwayat infeksi berulang pada saluran napas bawah 

Adanya riwayat infeksi saluran napas bawah yang pernah dialami pasien 

sebelumnya. 

5. Riwayat terpajan faktor risiko 

Pasien PPOK memiliki riwayat sering terpajan asap lingkungan, seperti asap 

rokok, bahan kimia ditempat kerja dan asap dapur. 

6. Riwayat penyakit keluarga dengan PPOK atau riwayat kesehatan masa kecil 

Pasien yang mempunyai anggota keluarga dengan PPOK sebelumnya, 

memiliki risiko terjadinya PPOK. Secara genetic pasien PPOK mengalami 

penurunan Alpha 1 antitripsin menjadi salah satu peluang lebih besar untuk 

terjadinya PPOK. 
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Riwayat Infeksi saluran napas berat yang diderita selama masa tumbuh 

kembang anak menyebabkan penurunan fungsi paru dan meningkatkan gejala 

respirasi pada saat dewasa.  

Seringnya kejadian infeksi berat pada anak sebagai penyebab dasar timbulnya 

hiperesponsif jalan napas yang merupakan faktor risiko pada PPOK. 

Selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa tanda fisik yang muncul ketika 

melakukan pengkajian pada pasien PPOK yaitu: 

1) Inspeksi 

a. Pasien tampak menggunakan pernapasan Pursed-lips breathing (mulut 

setengah terkatup / mencucu). Pursed-lips breathing merupakan sikap 

seseorang yang bernapas dengan mulut mencucu dan ekspirasi yang 

memanjang. Sikap ini terjadi sebagai mekanisme tubuh untuk mengurangi 

air trapping. 

b. Terlihat bentuk dada barrel chest (diameter antero-posterior dan 

transversal sebanding)  

c. Pasien tampak menggunakan otot bantu pernapasan 

d. Terlihat adanya hipertropi otot bantu napas  

e. Terlihat adanya pelebaran sela iga  

f. Pasien PPOK yang mengalami komplikasi gagal jantung kanan, akan 

terlihat denyut vena jugularis di leher dan edema tungkai  

g. Penampilan pink puffer yaitu penderita tampak kurus, dengan kulit 

kemerahan dan napas pursed lips breathing. Sedangkan blue bloater yaitu 

penderita tampak gemuk, sianosis dan terdapat edema tungkai. 
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2) Palpasi 

 Pada pasien yang mengalami emfisema, ditemukan taktil fremitus melemah 

dan sela iga melebar. 

3) Perkusi  

Pada pasien dengan emfisema, saat dilakukan perkusi terdapat ketukan 

hipersonor dan batas jantung mengecil, letak diafragma rendah, hepar 

terdorong ke bawah. 

4) Auskultasi 

a. Ditemukan suara napas vesikuler normal, atau melemah  

b. Terdapat ronki dan atau mengi pada waktu bernapas biasa atau pada 

ekspirasi paksa 

 

2.1.5 Pengkajian Pasien PPOK 

Pengkajian pada pasien PPOK menurut Global Initiative For Chronic 

Lung Disease (GOLD, 2017) bertujuan untuk menentukan seberapa besar adanya 

batasan aliran udara yang berdampak pada status kesehatan pasien PPOK serta 

risiko keparahan seperti keaadan eksaserbasi, pengkajian yang benar dapat 

menentukan terapi yang tepat pada pasien. Beberapa aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengkajian pasien PPOK yaitu: nilai abnormal dari hasil 

pengukuran spirometry, keadaan terkini pasien terkait tanda dan gejala yang 

muncul, riwayat eksaserbasi dan kemungkinan terjadinya risiko, comorbidities 

pasien. 
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1. Klasifikasi tingkat keparahan airflow obstruction 

Pengukuran dengan menggunakan spirometry dilakukan setelah pemberian 

bronkodilator.  

Hasil pengukurannya dapat digunakan sebagai salah satu pedoman pedoman 

untuk menentukan derajat PPOK. Adapun klasifikasi PPOK berdasarkan 

penilaian spirometry adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Diagnosis PPOK berdasarkan Spirometry (Post bronchodilator) 

 (GOLD, 2017). 
 

 

 

 

 

 

 

Perlu diketahui bahwa korelasi antara nilai FEV1 dan tanda serta gejala pasien 

PPOK tergolong lemah. Sehingga selain melakukan pengukuran fungsi paru 

dengan spirometry, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap tanda dan 

gejala yang muncul pada pasien. 

2. Pengkajian gejala PPOK 

Gejala yang khas pada pasien PPOK adalah sesak napas. Pengukuran 

sederhana tentang sesak napas yang dialami oleh pasien PPOK dapat dilakukan 

dengan kuisioner Modified British Medical Research Council (mMRC) yang 

dianggap cukup adekuat. mMRC dyspnea scale berkaitan dengan pengkajian 

lain yang mencakup status kesehatan pasien PPOK dan digunakan untuk 

memprediksi risiko kematian pada pasien PPOK. 

Tabel 2.2 Modified MRC Dyspnea Scale (GOLD, 2017). 

Modified MRC Dyspnea Scale 

mMRC grade 0 Saya sesak napas sehabis melakukan aktivitas berat   

mMRC grade 1 Saya sesak napas apabila berjalan cepat pada saat  

Pada pasien dengan FEV1/FVC<0,70 

Tahap Keterangan 

GOLD 1 Ringan FEV1≥80% predicted 

GOLD 2 Sedang 50%≤FEV1<80% predicted 

GOLD 3 Parah 30%≤FEV1<50% predicted 

GOLD 4 Sangat parah FEV1<30% predicted 
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Modified MRC Dyspnea Scale 

menaiki anak tangga atau jalanan yang sedikit berbukit  

mMRC grade 2 Saya berjalan lebih lambat daripada orang seusia saya 

pada saat menaiki anak tangga karena sesak napas, atau  

Saya harus berhenti untuk menarik napas ketika berjalan 

menaiki anak tangga dengan kecepatan saya sendiri  

 

 

 

mMRC grade 3 Saya berhenti untuk menarik napas setelah berjalan 

sekitar 100 meter atau setelah beberapa menit menaiki 

anak tangga  

 

mMRC grade 4 

Saya terlalu sesak napas untuk meninggalkan rumah 

atau Saya sesak napas ketika berpakaian ataupun pada 

saat membuka baju  

 

 

Selain melakukan penilaian terhadap skala dyspnea, perlu dilakukan penilaian gejala lain 

pada pasien PPOK secara komprehensif. Penilaian kuisisoner COPD Assessment Test 

(CAT) sangat dibutuhkan untuk menggali data lebih akuran, sehingga diperoleh ketepatan 

diagnosa. Adapun gambaran kuisioner CAT adalah sebagai berikut: Pada kuisioner 

COPD Assessment Test (CAT) pasien diharapkan mampu menjawab setiap pertanyaan 

dengan memberi tanda silang pada setiap respons. Setiap satu pertanyaan, pasien hanya 

diberikan kesempatan untuk mengisi satu respons. 

Tabel 2.3 Kuisioner COPD Assesment Test (GOLD, 2017) 

Saya tidak pernah batuk  

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Saya batuk setiap saat 

Saya tidak memiliki lendir atau 

mucus di seluruh rongga dada 

saya 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Saya merasa dada saya penuh 

dengan lender atau dahak. 

Dada saya sama sekali tidak 

terasa kencang. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dada saya terasa sangat 

kencang 

Ketika saya berjalan di atas 

bukit atau menaiki tangga saya 

tidak terengah-engah 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ketika saya berjalan di atas 

bukit atau menaiki tangga saya 

merasa sangat sesak. 

Saya tidak terbatas melakukan 

aktivitas apapun di rumah. 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Saya sangat terbatas 

melakukan aktivitas di rumah. 

Saya merasa percaya diri 

meninggalkan rumah meskipun  

Kondisi paru saya terganggu 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Saya merasa tidak percaya diri 

meninggalkan rumah karena 

kondisi paru saya terganggu. 
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3. Penilaian PPOK gabungan 

Pemahaman dampak PPOK pada setiap pasien, maka diperlukan tahap pengkajian 

secara komprehensif dengan melakukan pengkajian tanda dan gejala, klasifikasi 

hasil nilai spirometry dan risiko terjadinya eksaserbasi.  

Hal ini dilakukan untuk memperbaiki manajemen PPOK. Skema pedoman 

pengkajian” ABCD” adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Pedoman pengkajian ABCD (GOLD, 2017) 

Skema Pengkajian ABCD dapat digunakan sebagai alur atau pedoman dalam 

melakukan diagnosis PPOK secara tepat pada setiap individu, sehingga dapat 

menjadi acuan dalam pemberian terapi dan pencegahan eksaserbasi. Selain itu, 

pedoman ini dapat digunakan dalam escalation dan de escalation strategi 

terapeutik secara spesifik. 

 

 

 

Saya dapat tidur dengan 

nyenyak 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Saya tidak dapat tidur dengan 

nyenyak karena kondisi paru 

saya. 

Saya memiliki banyak energi  

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Saya merasa sama sekali tidak 

memiliki cukup energi. 
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2.1.6 Manajemen  PPOK stabil 

Menurut Global Initiative For Chronic Lung Disease (GOLD, 2017), terdapat 

beberapa kunci utama dalam manajemen pasien PPOK stabil. Antara lain: 

1. Strategi manajemen untuk pasien dengan PPOK stabil yang didasarkan pada 

pengkajian tanda dan gejala individual serta risiko terjadinya eksaserbasi. 

2. Pemberian motivasi kepada pasien agar berhenti merokok 

3. Tujuan utama pengobatan adalah untuk mengurangi gejala dan risiko 

terjadinya eksaserbasi 

4. Strategi manajemen pasien PPOK stabil tidak hanya terbatas pada terapi 

farmakologis, tetapi harus diimbangi dengan terapi non farmakologis yang 

sesuai. 

Setelah dilakukan diagnosis yang tepat pada pasien PPOK, maka diperlukan 

manajemen yang efektif berdasarkan pada penilaian individual untuk mengurangi 

gejala khas PPOK yang sering muncul dan risiko terjadinya eksaserbasi dimasa 

yang akan datang. Tujuan akhir pada manajemen PPOK stabil dapat terlihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 2.2 Goals for treatment of stable COPD (GOLD, 2017) 

Penatalaksanaan pasien PPOK stabil secara garis besar terdiri dari: 

1. Terapi Non farmakologis 

Tabel 2.4 Manajemen Terapi non Farmakologi PPOK (GOLD, 2017) 
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Kelompok 

Pasien 

Terapi Dasar Rekomendasi Tergantung pada 

pedoman setempat 

A Berhenti merokok (juga termasuk 

terapi farmakologi) 

Aktivitas 

fisik 

Flu vaccination 

Pneumococcal 

vaccination 

B-D Berhenti merokok (juga termasuk 

terapi farmakologi) dan rehabilitasi 

paru 

Aktivitas 

fisik 

Flu vaccination 

Pneumococcal 

vaccination 

 

1) Berhenti merokok 

Tindakan berhanti merokok merupakan salah satu upaya utama dalam menunjang 

penurunan risiko berkembangnya PPOK dan memperlambat terjadinya 

progresivitas penyakit. Berikut strategi yang dapat digunakan agar dapat 

membantu pasien untuk berhenti merokok (5 A), yaitu: 

a. Ask (Tanyakan) 

Bertanya yaitu mengidentifikasi semua perokok pada setiap kunjungan 

b. Advise (Nasihati) 

Menasehati yaitu memberikan dorongan kuat pada semua perokok untuk 

berhenti merokok 

c. Assess (Nilai) 

Menilai yaitu memberikan penilaian terhadap keinginan untuk usaha berhenti 

merokok (misal: dalam 30 hari ke depan)  

d. Assist (Bimbing) 

Membimbing yaitu membantu pasien dengan rencana berhenti merokok, 

menyediakan konseling praktis, merekomendasikan penggunaan 

farmakoterapi 

e. Arrange (Atur) 

Mengatur yaitu membuat jadwal kontak lebih lanjut. 
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2) Rehabilitasi PPOK 

a. Aktivitas fisik 

Aktivitas fisik berupa olah raga ringan sangat disarankan pada pasien 

PPOK. Endurance exercise pada pasien PPOK dapat dilakukan di rumah 

atau di rumah sakit. Latihan fisik yang dapat dilakukan meliputi Latihan 

dinamik menggunakan otot secara ritmis, yaitu jogging, jalan santai dan 

bersepeda. Jika latihan dilakukan secara terprogram dan stimultan, maka 

kebugaran jantung akan meningkat, dan otot pernapasan berfungsi lebih 

efektif, sehingga dapat menurunkan dyspnea dan kelelahan (Black and 

Hawks, 2014). 

b. Latihan pernapasan 

Latihan pernapasan untuk mengurangi dan mongontrol sesak napas. Teknik 

latihan meliputi pernapasan diafragma dan pursed lips breathing untuk 

memperbaiki ventilasi dan mensinkronkan kerja otot abdomen dan toraks. 

c. Psikososial 

Penyakit kronik dapat menyebabkan terganggunya status mental seseorang. 

Penurunan status kesehatan secara kronik khususnya pada pasien PPOK 

dapat menyebabkan seseorang mengalami cemas hingga depresi, hal ini 

akan memperburuk perkembangan penyakitnya. Oleh karena itu, status 

psikologi penderita perlu diamati dengan cermat dan apabila diperlukan 

dapat diberikan obat. 
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3) Terapi oksigen 

Secara patofisiologi pada pasien PPOK terjadi hipoksemia progresif dan 

berkepanjangan yang menyebabkan kerusakan sel dan jaringan. Pemberian 

terapi oksigen merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan 

oksigenasi seluler dan mencegah kerusakan sel baik di otot maupun organ-

organ lainnya. Manfaat pemberian terapi oksigen, antara lain: Mengurangi 

sesak, memperbaiki aktivitas, mengurangi hipertensi pulmonal, mengurangi 

vasokonstriksi, mengurangi hematocrit, memperbaiki fungsi neuropsikiatri, 

meningkatkan kualiti hidup. 

4) Nutrisi 

Gizi penting sebagai penentu gejala, cacat dan prognosis dalam PPOK, 

baik kelebihan berat badan dan kurus bisa menjadi masalah. Khusus 

rekomendasi gizi untuk pasien dengan PPOK didasarkan pada pendapat ahli. 

Kira-kira 25% dari pasien dengan PPOK derajat II sampai derajat IV 

menunjukkan penurunan baik indeks massa tubuh dan massa lemak bebas. 

Pengurangan indeks massa tubuh merupakan faktor risiko independen untuk 

mortalitas PPOK. 

Gangguan keseimbangan elektrolit sering terjadi pada PPOK karena 

berkurangnya fungsi muskulus respirasi sebagai akibat sekunder dari gangguan 

ventilasi. Gangguan ini dapat mengurangi fungsi diafragma. Dianjurkan 

pemberian nutrisi dengan komposisi seimbang, yaitu porsi kecil dengan waktu 

pemberian yang lebih sering. 
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5) Pemberian vaksinasi 

a. Influenza vaccine  

Pemberian vaksin influenza dapat menurunkan terjadinya penyakit yang serius 

seperti infeksi saluran pernapasan bagian bawah yang memerlukan tindakan rawat 

inap. Hal ini juga ditujukan untuk menurunkan risiko kematian pada pasien 

PPOK. 

b. Pneumococcal vaccine 

Vaksinasi pneumokokus, PCV13 dan PPSV23, yang direkomendasikan untuk 

semua pasien dengan usia ≥ 65 tahun. PPSV23 ini juga dianjurkan untuk pasien 

PPOK yang lebih muda dengan kondisi komorbiditas signifikan termasuk 

penyakit jantung atau paru kronik PPSV23 telah terbukti mengurangi timbulnya 

diperoleh masyarakat pneumonia pada pasien PPOK dengan < 65 tahun, dengan 

FEV1 < 40% predicted atau comorbidities (terutama jantung comorbidities). 

2. Terapi Farmakologis 

Pemberian terapi farmakologis pada pasien PPOK ditujukaaan untuk mengurangi 

gejala, menurunkan frekuensi dan beratnya eksaserbasi, serta meningkatkan 

toleransi latihan dan kesehatan status. Sampai saat ini, belum teradapat bukti hasil 

riset tentang akibat penggunaan obat framakologis jangka panjang yang dapat 

menurunkan fungsi paru. Berbagai jenis dan dosis terapi farmakologi yang dapat 

diberikan pada pasien PPOK adalah sebagai berikut: 
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1) Bronchodilators 

Bronchodilators memberikan efek dapat meningkatkan nilai FEV1, dan 

mengubah variable lain dari hasil pengukuran spirometry. Pemberian 

Bronchodilators secara teratur dapat mengurangi gejala PPOK. Pemberian short 

acting bronchodilators secara terus menerus tidak direkomendasikan. 

2) Beta2-agonists 

Prinsip aksi dari beta2-agonists memberikan efek relaksasi airway smooth 

muscle yang distimulasi oleh beta2adrenergic receptors, hal ini menyebabkan 

meningkatnya cyclic AMP yang menghasilkan fungsional antagonism untuk 

bronchoconstriction. Beta2-agonists terdiri dari The short-acting (SABA) and 

long-acting (LABA) beta2-agonists. 

  Pemberian Formoterol dua kali sehari secara signifikan mampu 

meningkatkan FEV1 dan fungsi paru, meningkatkan status kesehatan, frekuensi 

eksaserbasi serta menurunkan lama rawat inap. Indacaterol satu kali perhari dapat 

menurunkan sesak napas, meningkatkan status kesehatan dan menurunkan 

kemungkinan terjadinya eksaserbasi. Olodaterol and vilanterol tambahan LABAs 

yang diberikan satu kali sehari mampu meningkatkan fungsi paru dan 

menurunkan gejala. 

 Efek samping pemberian Beta2-agonists yaitu reaksi stimulasi reseptor 

beta2-adrenergic menghasilkan resting sinus tachycardia yang berpotensi untuk 

memicu gangguan ritme jantung pada pasien yang rentan. Reaksi tremor yang 

berlebihan dapat terjadi terjadi pada beberapa pasien yang tergolong lebih tua. 

Jika hal itu terjadi, pasien biasanya memiliki riwayat pengobatan beta2-agonis 

dosis tinggi. 



29 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS                 PENGARUH KOMBINASI HOME…    ARUM DWI NINGSIH 
 

 

3) Antimuscarinic drugs 

Obat Antimuscarinic melakukan blok terhadap bronchoconstrictor sehingga 

memberikan efek pengaktifan acetylcholine pada M3 muscarinic receptors yang 

terdapat pada otot polos pada saluran napas. Short-acting antimuscarinics 

(SAMAs), seperti ipratropium dan oxitropium.  Sedangkan long-acting 

antimuscarinic antagonists (LAMAs), seperti tiotropium, aclidinium, 

glycopyrronium bromide dan umeclidinium memiliki reaksi pada reseptor yang 

berbeda. Hasil penelitian menunjukkah bahwa penggunaan terapi farmakologi 

LAMA (tiotropium) memberikan efek yang lebih baik pada rata-rata eksaserbasi 

dibandingkan terapi farmakologi LABA. 

Efek samping pada penggunakan obat anticholinergic yang diberikan dengan 

inhalasi diabsorbsi sebagian dan sedikit mengganggu efek sistemik yang 

diobservasi dengan atropine. Penggunaan obat ini harus berdasarkan dosis yang 

jelas dan pemantauan efek klinik, sehingga aman dikonsumsi oleh pasien. Efek 

samping utama dalam penggunaan obat antimuscarinic adalah kekeringan pada 

mulut. 

4) Methylxanthines 

Theophylline adalah methylxanthine yang sering digunakan, dan 

dimetabolisme di dalam cytochrome P450, memiliki berbagai fungsi oksidasi. 

Clearence obat golongan methylxanthines menurun seiring dengan bertambahnya 

usia. Berdasarkan hasil penelitian, methylxanthines memberikan efek 

bronkodilasi, bila dibandingkan dengan kelompok kontrol.  
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Pemberian theophylline pada prosedur pemberian salmeterol memberikan efek 

yang lebih baik dalam meningkatkan nilai FEV1 dan menurunkan sesak napas, 

dibandingkan pemberian salmeterol tunggal. 

5) Combination bronchodilator therapy 

Kombinaasi bronchodilators dengan berbagai mekanisme dan durasi dapat 

meningkatkan efek bronkodilatasi dengan risiko rendah dari efek samping 

dibandingkan dengan meningkatkan dosis tunggal bronkodilator. Kombinasi 

SABAs dan SAMAs memberikan efek yang lebih, jika dibandingkan dengan 

medikasi tunggal dalam meningkatkan FEV1 dan penurunan gejala. Pengobatan 

formoterol dan tiotropium secara inhalasi memberikan efek lebih besar untuk 

meningkatkan nilai FEV1. 

6) Anti-inflammatory agents 

Sampai saat ini, eksaserbasi (Misalnya tingkat eksaserbasi, pasien dengan 

minimal satu kali eksaserbesi, eksaserbasi dari waktu ke waktu), 

Merepresentasikan efek klinis utama yang relevan yang digunakan untuk 

penilaian efikasi obat dengan efek anti-inflamasi.  

7) Inhaled corticosteroids (ICS) 

Kombinasi ICS dengan long-acting bronchodilator (LABA) pada pasien 

PPOK dengan kriteria sedang sampai sangat berat lebih efektif jika dibandingkan 

dengan tanpa kombinasi dalam meningkatkan fungsi paru, status kesehatan, dan 

menurunkan eksaserbasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ICS 

memiliki prevalensi yang tinggi terhadap kandidaiasis oral, menimbulkan suara 

serak, kulit memar dan kejadian pneumonia.  
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Inhalasi dengan tiga kombinasi pengobatan LABA plus LAMA plus ICS (triple 

therapy) dapat memberikan efek perbaikan fungsi paru, khususnya pada pasien 

yang berisiko eksaserbasi. Tetapi, penggunaan tiga terapi inhalasi ini tidak 

memberikan efek yang signifikan jika diberikan pada pasien yang sedang 

mengalami eksaserbasi. 

 Pemberian Oral glucocorticoid memiliki banyak efek samping, termasuk 

miopati steroid yang dapat menyebabkan kelemahan otot, penurunan fungsi, dan 

gagal napas pada subjek dengan COPD yang sangat parah. Oral glucocorticoids 

berperan dalam pengelolaan eksaserbasi akut, tetapi tidak dianjurkan untuk 

diberikan sebagai terapi sehari-hari pada pasien PPOK karena efek pengobatan 

tidak seimbang dengan komplikasi sistemik yang terjadi. 

 Phosphodiesterase-4 (PDE4) inhibitors yaitu Roflumilast mengurangi 

eksaserbasi sedang dan berat yang diobati dengan kortikosteroid sistemik pada 

pasien dengan bronkitis kronik, PPOK sedang sampai sangat parah, dan riwayat 

eksaserbasi. Efek samping dari obat ini adalah mual, berkurangnya nafsu makan, 

penurunan berat badan, sakit perut, diare, gangguan tidur, dan sakit kepala.   

Penggunaan antibiotics macrolide secara teratur dapat mengurangi tingkat 

eksaserbasi.  

Pada beberapa pasien, pemberian mucolytic (mucokinetics, 

mucoregulators) dan antioxidant agents (NAC, carbocysteine). Pada pasien PPOK 

yang tidak menerima kortikosteroid inhalasi, pengobatan rutin dengan mukolitik 

seperti karbokystein dan N-asetilsistein dapat mengurangi eksaserbasi dan 

memperbaiki statu kesehatan secara ringan. 
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2.2   Konsep Home Based Walking Exercise 

2.2.1 Definisi 

 Home based walking exercise adalah latihan berjalan yang dilakukan di 

rumah secara mandiri (de Roos et al., 2017). Latihan berjalan merupakan salah 

satu endurance training untuk program rehabilitasi Pasien PPOK (PDPI, 2011). 

Latihan berjalan merupakan gerakan tubuh untuk mencapai gerak bebas sebagai 

tanda berfungsinya bergerakan dan fungsi organ jantung dan paru dalam kondisi 

baik (Flowerenty, 2015). 

 

2.2.2 Tujuan 

Tujuan home based walking exercise adalah: 

1. Memperbaiki fungsi paru 

Walking exercise secara teratur dapat memperbaiki fungsi otot pernapasan, 

sehingga daya elastisitas paru terjaga. Latihan ini diprogramkan bagi penderita 

PPOK yang mengalami kelelahan otot pernapasannya sehingga tidak dapat 

menghasilkan tekanan inspirasi yang cukup untuk melakukan ventilasi maksimal 

yang dibutuhkan (PDPI, 2011).  

Exercise training mampu memberikan efek antioksidatif, dengan aktivasi dari 

radical scavenger enzyme. Keuntungan lain dari latihan ini adalah memberikan 

efek metabolisme glukosa, peripheral angiogenesis dan cardiac remondelling 

sehingga menyebabkan perbaikan peripheral otot, termasuk otot pernapasan. 

Perbaikan otot pernapasan berkorelasi pada kapasitas latihan.  
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Peningkatan daya tahan otot inspirasi terjadi jika kapasitas latihan meningkat 

(Matos-Garcia et al., 2017). Dengan meningkatnya kekuatan otot respirasi maka 

dapat meningkatkan fungsi perfusi ventilasi paru. 

Walking exercise secara signifikan mampu mereduksi dyspnea. Hal ini karena, 

pada walking exercise terjadi pengeluaran karbon dioksida yang lebih banyak dan 

minute volume. pengeluaran karbondioksida yang lebih banyak dan minute volume 

dapat mengakibatkan perbaikan kapasitas oksidatif otot, sehingga ventilasi 

menjadi lebih baik dan dyspnea berkurang (Leung et al., 2010). 

2. Melancarkan sirkulasi darah 

Walking exercise yang dilakukan secara teratur dapat menyebabkan 

peningkatan elastisitas pembuluh darah, dan melancarkan aliran darah. Aliran 

darah yang lancar menyebabkan jantung dan organ lainya mendapatkan suplai 

oksigen yang cukup untuk melakukan fungsi metabolisme (Flowerenty, 2015). 

Latihan fisik berjalan kaki dapat menambah kelenturan arteri, mendorong 

pelebaran darah balik kaki dan daerah abdominal, mendorong pembuluh darah 

kecil di kaki untuk mengarah kembali darah sekeliling arteri yang tersumbat, dan 

meningkatkan pembakaran lemak dalam mengurangi low density lipoprotein 

(LDL) didalam darah sehingga jumlah volume darah dan sel darah merah dapat 

membawa oksigen lebih banyak untuk dialirkan keseluruh tubuh dengan lancar. 

Sehingga asupan oksigen yang lancar dapat mengurangi gejala dyspnea 

(Flowerenty, 2015). 

3. Meningkatkan fungsi dan kekuatan otot 

Walking exercise merupakan suatu pergerakan tubuh yang melibatkan sistem 

gerak yaitu tulang dan otot. Pergerakan ini mampu meregangkan dan melenturkan 
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otot tubuh, sehingga kekuatan otot menjadi meningkat. Ketika melakukan latihan 

fisik, seperti berjalan kaki, akan merangsang sistem saraf simpatis untuk 

mengeluarkan norepinefrin dan epinefrin untuk berikatan dengan reseptor α 

sehingga otot berkontraksi (Hall and Guyton, 2014). 

latihan fisik akan merangsang hypothalamus untuk menstimuli kelenjar 

hipofisis anterior, dimana akan mengeluarkan zat vasokontriktor seperti epinefrin 

dan norepinefrin pada kelenjar medula adrenal yang akan disirkulasi melalui 

darah.  Zat vasokonstriktor pada otot perifer melalui aktivitas fisik mampu 

merangsang jantung untuk mengalirkan darah lebih banyak pada otot untuk 

mendukung metabolisme aerobic (Hall and Guyton, 2014). 

 

2.2.3 Indikasi Home Based Walking exercise pada pasien PPOK 

 Home Based Walking exercise merupakan latihan olah raga berjalan biasa 

yang cocok untuk segala umur. Namun, ada beberapa kondisi penyakit yang perlu 

diwaspadai untuk melakukan latihan olah raga ini. Pada beberapa penelitian 

tentang walking exercise yang dilakukan pada pasien PPOK, terdapat kriteria 

inklusi, antara lain: 

1. Pasien PPOK dalam keadaan stabil, tidak sedang mengalami eksaserbasi 

2. Nilai FEV1 ≥80% Predicted kriteria GOLD I 

3. Nilai FEV1 50%≤ FEV1 <80% Predicted kriteria GOLD II 

4. Nilai FEV1 30%≤FEV1<50% predicted kriteria GOLD III 

5. Nilai FEV1<30% predicted kriteria GOLD IV 

(de Roos et al., 2017), (Gagnon et al., 2012), (Leung et al., 2010). 
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2.2.4 Kontra Indikasi 

Beberapa kondisi pasien PPOK tidak diperbolehkan melakukan home based 

walking exercise. Adapun kontra indikasi dilakukanya home based walking 

exercise pada beberapa penelitian sebelumnya yaitu: 

1. Pasien PPOK sedang eksaserbasi dan sedang rawat inap 

2. Pasien PPOK yang disertai kelainan musculoskeletal (fraktur, dislokasi, dll) 

3. Pasien PPOK dengan Cor Pulmonale 

(de Roos et al., 2017), (Gagnon et al., 2012), (Leung et al., 2010). 

 

2.2.5 Prosedur pelaksanaan Home Based Walking exercise 

Teknik Home based walking exercise dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: 

tahap warm-up, endurance training (walking), dan cool down. Sebelum 

melakukan tindakan, pasien harus menyiapkan diri dengan memakai pakaian yang 

longgar dan mudah menyerap keringat, serta memakai alas kaki dan sepatu.  

1. Lakukan tahap warm up (pemanasan) selama 5 menit. 

2. Lakukan tahap walking exercise dengan cara berjalan kaki 6 menit pada tahap 

awal, kemudian 6 menit pada tahap berikutnya. Lakukan tahap berjalan dengan 

rileks. 

3. Latihan berjalan dilakukan dengan mengatur sendiri kecepatanya agar nyaman 

dan tidak cepat lelah atau sesak. 

4. Latihan dihentikan apabila pasien merasa bernapas terlalu cepat dan dalam. 

5. Latihan bisa dilanjutkan kembali bila telah istrirahat dan merasa nyaman. 

6. Setelah melakukan walking exercise selama 2 x 6 menit, maka lakukan periode 

cool down selama 5 menit. 
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(Matos-Garcia et al., 2017), (de Roos et al., 2017) dan (Widianti, 2010). 

 

2.2.6 Pengaruh Home based walking exercise terhadap dyspnea dan FEV1 

Respons kardiovaskuler tidak seluruhnya dapat terjadi pada penderita PPOK. 

Bertambahnya cardiac output maksimal dan transportasi oksigen tidak sebesar 

pada orang sehat. Latihan jasmani pada penderita PPOK berakibat meningkatnya 

toleransi latihan karena meningkatnya kapasitas kerja maksimal dengan 

rendahnya konsumsi oksigen. Perbaikan toleransi latihan merupakan indikasi dari 

efisiensinya pemakaian oksigen di jaringan dan toleransi terhadap asam laktat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh de Roos, et al (2017), diketahui 

bahwa kombinasi exercise training dan home based walking program mampu 

meningkatkan Physical activity (PA). Pasien yang memiliki tingkat toleransi 

latihan yang meningkat, maka pemakaian oksigen dijaringan menjadi efisien.  

Menurut (PDPI, 2011). Walking exercise merupakan latihan fisik yang dapat 

dilakukan pada pasien PPOK. Latihan ini ditujukan untuk memperbaiki efisiensi 

dan kapasiti sistem transportasi oksigen, meningkatan VO2 max, memperbaiki 

kapasitas kerja aerobik maupun anaerobik, meningkatkan cardiac output dan 

stroke volume, meningkatkan efisiensi ditribusi darah serta pemendekan waktu 

recovery. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bruna C. Matos-Garcia, et 

al, (2017) diketahui bahwa home based walking program mampu meningkatkan 

kekuatan otot inspirasi. Fungsi otot inspirasi yang maksimal diharapkan mampu 

mendukung kerja sitem respirasi pada pasien. Sehingga dengan melakukan 
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walking exercise pada pasien PPOK distribusi oksigen dijaringan menjadi efisien 

dan meningkatkan toleransi latihan sehingga menurunkan derajat dyspnea.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Leung et al., 2010) diketahui 

bahwa grand walk training mampu mereduksi dyspnea dan Respiratoration Rate 

(RR). Selain itu, latihan ini mampu mengeluarkan carbon dioxide lebih banyak, 

serta meningkatkan minute ventilation jika di bandingkan data dasar. Pengeluaran 

carbon dioxide yang lebih banyak dan minute ventilation mampu meningkatkan 

kapasitas oksidatif pada otot yang terlatih dengan walking exercise, sehingga 

mampu mereduksi dyspnea. 
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2.3 Konsep Pursed Lips Breathing 

2.3.1 Definisi 

Pursed lips breathing adalah salah satu teknik dalam program rehabilitasi 

paru yang sangat dianjurkan untuk diterapkan pada pasien PPOK. Metode 

pengontrolan napas pursed lips breathing dilakukan dengan melakukan inspirasi 

melaui hidung dan memanjang ekspirasi dengan meluarkan udara napas melalui 

mulut. Teknik ekspirasi yang dilakukan dengan strategi mengerucutkan kedua 

bibir bersama saat ekshalasi (Kisner and Colby, 2007). 

 

2.3.2 Indikasi 

Metode pernapasan pursed lips breathing sangat dianjurkan diterapkan 

pada pasien PPOK, seperti emfisema dan asma serta efektif jika diterapkan pada 

saat periode dyspnea. 

 

2.3.3 Prosedur pursed lip breathing 

Sebelum melakukan metode latihan pernapasan pursed lips breathing, 

usahakan pasien dalam posisi nyaman dan rileks. 

1. Pasien duduk di kursi atau posisi berdiri rileks 

2. Lipat tangan di atas perut. 

3. Lakukan latihan pernapasn pursed lips breathing dengan menghirup napas 

melalui hidung sambal menghitung 1 sampai 2, 

4. Kemudian hembuskan napas dengan lambat dan rata dengan mengerucutkan 

kedua bibir dan pipi mengembung seperti meniup lilin selama 4-6 detik. 

5. Selama ekspirasi, pasien harus dalam keadaan rileks 
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6. Lakukan pengulangan prosedur selama 10 menit 

(Kisner and Colby, 2007) dan (Bhatt et al., 2013). 

 

2.3.4 Pengaruh pursed lips breathing terhadap dyspnea dan FEV1 

Terjadinya peradangan dan bronkospasme pada saluran napas dapat 

menyebabkan keluhan dyspnea atau sesak napas pada pasien PPOK. Secara 

umum, terapi farmakologi diberikan pada pasien untuk menurunkan gejala dan 

memperbaiki fungsi paru. Akan tetapi, terapi farmakologi tanpa disertai program 

rehabilitasi tidak berdampak maksimal kepada pasien. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan program rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi 

fisiologi paru pasien PPOK dan menguatkan otot pernapasan. Salah satu latihan 

pernpasan yang bisa diterapkan pada pasien PPOK adalah Pursed Lips Breathing 

(Maind, G., et al, 2015). 

Secara patofisiologi, pasien PPOK akan mengalami peradangan, 

hiperinflasi, peningkatan jumlah eksudat dan air trapping. Tingkat peradangan, 

fibrosis, dan eksudat luminal dalam saluran udara kecil berkorelasi dengan 

penurunan FEV1 dan rasio FEV1/FVC. Penurunan FEV1 merupakan gejala yang 

khas pada PPOK, obstruksi saluran napas perifer ini menyebabkan udara 

terperangkap dan mengakibatkan hiperinflasi. Meskipun emfisema lebih dikaitkan 

dengan kelainan pertukaran gas dibandingkan dengan FEV1 berkurang, hal ini 

berkontribusi juga pada udara yang terperangkap yang terutama terjadi pada 

alveolar. Ataupun saluran napas kecil akan menjadi hancur ketika penyakit 

menjadi lebih parah (GOLD, 2017). 



40 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS                 PENGARUH KOMBINASI HOME…    ARUM DWI NINGSIH 
 

 

Pasien PPOK mengalami insufisiensi waktu selama ekspirasi karena 

adanya hambatan saluran udara dan menyebabkan kolaps. Ketika pasien 

melakukan aktivitas sehari hari, terjadi gangguan batasan aliran udara ekspirasi 

yang menyebabkan fase ekspirasi menjadi tidak sempurna, air trapping dan 

dynamic hyperinflation. Pada keadaan ini pasien akan mengalami peningkatan 

volume akhir ekspirasi. Sebagai mekanisme homeostasis tubuh, pasien PPOK 

akan meningkatkan usaha bernapas dengan hiperventilasi akibat dari penurunan 

volume tidal Ketika melakukan proses inspirasi secara maksimal, menyebabkan 

volume paru meningkat dan ketika ekpirasi, udara tidak bisa keluar normal karena 

penurunan elastisitas recoil sehingga terjadi dyspnea. Dyspnea dapat dikurangi 

dengan melakukan pemanjangan waktu ekspirasi untuk menurunkan kompresi 

saluran napas secara dinamik dan air trapping. Oleh karena itu, diperlukan 

breathing retraining yang dapat dapat melatih pemanjangan waktu ekspirasi. 

Salah satu teknik pernapasan yang bisa diterapkan adalah pursed lips breathing 

(Black & Hwack, 2014). 

Pursed lips breathing merupakan salah satu teknik pernapasan yang sangat 

pupuler dan baik digunakan untuk pasien PPOK. Teknik pernapasan ini 

mengunakan strategi mengerucutkan kedua bibir secara bersama saat ekshalasi. 

Dengan demikian, saluran udara menjadi terbuka, dengan tekanan balik saluran 

napas dan proses pengosongan volume udara saat ekspirasi menjadi lebih baik 

(Maind, G., et al, 2015). 

Perubahan efek fisiologis pada penggunaan teknik latihan pernapasan 

pursed lips breathing menyebabkan peningkatan tekanan intraabdominal selama 

ekspirasi, sehingga dapat meningkatkan diameter bronkial, dengan demikian 
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terjadi peningkatan aliran inspirasi dan ekspirasi. Tekanan intraabdominal yang 

positif dapat mencegah terjadinya collapse pada bronchi pada saat fase ekspirasi. 

Keadaan ini menyebabkan penurunan volume penutupan dan meningkatkan 

inspiratory capacity dan kapasitas vital. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Surya Bhatt, et al, ( 2013) 

menemukan bahwa setelah menerapkan Pursed Lips breathing, pasien akan 

mengalami peningkatan kapasitas latihan. Pasien mengungkapkan penurunan 

dyspnea, dan frekuensi RR. Pengontrolan pernapasan selama periode pursed lips 

breathing menyebabkan menurunnya interrupts visious cycle pada air trapping. 

Hal ini terjadi karena transmisi saraf pusat yang lebih rendah, dan menyebabkan 

lebih rendahnya disosiasi antara sinyal ventilator actual dan usaha yang dirasakan, 

Sehinnga persepsi dyspnea yang dirasakan menjadi lebih rendah. Teknik 

pengontrolan napas dengan pursed lips breathing mampu meningkatkan 20% 

FEV1 dan FVC, serta mereduksi air trapping. Reduksi hiperinflasi disebabkan 

terjadinya peningkatan volume akir ekspirasi sehingga terjadi peningkatan volume 

tidal. Penurunan frekuensi pernapasan juga terjadi akibat penyesuain waktu 

perfusi dan ventilasi (VA/Q).  

Dynamic compression saluran napas dengan menggunakan teknik pursed 

lips breathing mampu memberikan informasi afferent untuk mempersepsikan 

dyspnea. Dengan melakukan teknik napas secara pelan, dan dalam selama 

melakukan teknik napas pursed lips breathing dapat mereduksi intrinsic and 

expiratory-positive-alveolar-pressure (PEEPi), sehingga terjadi peningkatan 

volume tidal (Bianchi et al., 2007). 
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2.4 Model theory self care Orem 

2.4.1 Teori keperawatan Orem  

 Orem (2001) dalam Alligod 2014 menyatakan bahwa keperawatan 

merupakan bagian dari pelayan kesehatan yang diselenggarakan untuk 

memberikan perawatan langsung kepada orang-orang yang benar-benar memiliki 

kebutuhan perawatan langsung akibat gangguan kesehatan mereka, atau secara 

alamiah membutuhkan perawatan kesehatan. 

 

 

Pursed Lips breathing 

Mengerucutkan bibir saat ekshalasi 

Tekanan intra abdominal 

Penurunan air trapping, & 

interupst visious cycle 

Penurunan FRC, 

Peningkatan FEV1 

Disosiasi sinyal ventilator 

actual & usaha yang 

dirasakan 

Penurunan dyspnea 

Peningkatan IC 

Gambar 2.5 Kerangka teori pengaruh Pursed Lips breathing terhadap 

FEV1 dan Dyspnea pasien PPOK. 
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2.4.2 Teori self care orem 

Orem mengemukakan teorinya dengan sebutan Self care, Dependent Care 

and Nursing (SCDCN). Teori self care, dependent care and nursing (SCDNC) 

dinyatakan dalam bentuk tiga teori yaitu: 

1. Teori sistem perawatan 

2. Teori defisit perawatan diri 

3. Teori perawatan diri. 

Teori sistem keperawatan adalah teori pemersatu dan mencakup semua 

elemen penting. Teori ini menggolongkan teori defisit perawatan diri dan teori 

perawatan diri. Teori defisit perawatan diri mengembangkan alasan mengapa 

seseorang dapat mengambil manfaaat dari keperawatan. Teori perawatan diri 

merupakan dasar dari yang lain, mengungkapkan tujuan, metode, dan hasil dari 

melakukan perawatan diri. 

 Pengembangan lebih lanjut dari teori self care, dependent care and 

nursing (SCDNC) adalah teori ketergantungan keperawatan.  Teori 

ketergantungan perawatan menjelaskan bagaiman sistem perawatan diri 

dimodifikasi dan diarahkan kepada orang yang secara sosial tergantung dan 

membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan perawatan dirinya. Menurut 

Orem, keperawatan memiliki karakteristik sosial dan karakteristik interpersonal 

yang mencirikan hubungan bantuan antara mereka yang membutuhkan perawatan 

dan mereka yang memberikan perawatan. Terdapat empat kategori entitas postulat 

yang membangun ontology dari self care, dependent care and nursing (SCDNC). 

Yaitu: 
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1. Orang dibatasi oleh ruang dan waktu 

2. Atribut atau karakter dari orang-orang ini 

3. Gerakan atau perubahan 

4. Produk yang dihasilkan 

(Orem, 2001, dalam Alligod, 2017). 

 

2.4.3 Syarat perawatan diri 

Syarat perawatan diri adalah sebuah wawasan yang dirumuskan dan 

dinyatakan tentang tindakan yang harus dilakukan, diketahui, atau diduga, 

diperlukan didalam regulasi sebuah aspek dari fungsi dan pengembangan 

manusia, secara terus menurus, di bawah kondisi dan keadaan yang ditentukan. 

Terdapat beberapa jenis dalam syarat perawatan diri menurut orem (2001) dalam 

Alligod (2017), yaitu: 

1. Syarat perawatan diri universal 

Secara universal, beberapa syarat perawatn diri bagi laki-laki, perempuan dan 

anak-anak adalah sebagi berikut: 

1) Pemeliharan asupan udara yang cukup 

2) Pemeliharaan asupan makanan yang cukup 

3) Pemeliharaan asupan air yang cukup 

4) Penyediaan perawatan yang terkait dengan proses eleminasi 

5) Pemeliharaan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat 

6) Pemeliharaan keseimbangan antara kesendirian dan interaksi sosial 

7) Pencegahan bahaya bagi kehidupan manusia, fungsi manusia, dan 

kesejahteraan manusia 
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8) Promosi fungsi dan perkembangan manusia dalam kelompok-kelompok sosial 

sesuai dengan potensi manusia, keterbatasan manusia yang dikenal, dan 

keinginan manusia untuk menjadi normal. Normal digunakan dalam arti 

manusia pada dasarnya dan yang sesuai dengan karakteristik genetik dan 

konstitusional serta bakat-bakat individu. 

2. Syarat perawatan diri perkembangan 

Syarat perawatan diri perkembangan, disebut juga sebagai development self 

care requisites (DSCR) Terdapat tiga perangkat syarat perawatan diri 

perkembangan adalah sebagai berikut: 

1) Penyediaan posisi yang mempromosikan perkembangan 

2) Keterlibatan dalam perkembangan diri 

3) Pencegahan dan penanggulangan efek-efek dari kondisi manusia dan situasi 

kehidupan yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia secara negatif 

3. Syarat perawatan diri penyimpangan kesehatan 

Menurut orem (2001) dalam Alligod (2017) menyatakan bahwa syarat 

perawatan diri ada untuk orang-orang yang sakit atau terluka dan memiliki 

bentuk-bentuk khusus kondisi atau gangguan patologis, termasuk defek dan 

disabilitas, dan yang berada di bawah diagnosis dan pengobatan medis. 

Karakteristik penyimpangan kesehatan sebagai kondisi memanjang dari waktu ke 

waktu dapat menentukan jenis tuntutan perawatan yang individu alami seperti 

halnya mereka hidup dengan efek kondisi patologis yang dialami.  

Penyakit atau cedera tidak hanya mempengaruhi struktur dan psikologis 

spesifik, tetapi juga fungsi manusia yang terintegrasi. Ketika fungsi integrasi 

dipengaruhi secara serius, perkembangan individu atau kekuatan agen yang 
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berkembang terganggu secara serius, baik secara permanen ataupun sementara. 

Dalam keadaan kesehatan yang abnormal, syarat perawatan diri muncul baik dari 

keadaan penyakit maupun langkah-langkah yang digunakan dalam diagnosis 

ataupun perawatanya. 

 

2.4.4 Permintaan perawatan diri terapeutik 

Permintaan perawatan diri terapeutik terdiri dari penjumlahan dari 

langkah-langkah perawatn yang diperlukan pada waktu atau selama durasi waktu 

tertentu untuk memenuhi semua syarat perawatan diri individu yang diketahui, 

terutama untuk kondisi dan situasi yang ada dengan metode yang tepat untuk hal-

hal sebagai berikut: 

1. Mengontrol atau mengelola faktor-faktor yang diidentifikasi dalam syarat-

syarat, nilai-nilai dari peraturan manusia berfungsi (kecukupan udara, air, dan 

makanan) 

2. Memenuhi unsur aktivitas dari syarat-syarat (pemeliharaan, promosi, 

peencegahan, dan penyediaan) 

Orem (2001) dalam Alligod (2017). 

 

2.4.5 Permintaan ketergantungan perawatan 

Permintaan ketergantungan perawatan merupakan penjumlahan dari langkah-

langkah keperawatan pada suatu titik, waktu, atau selama durasi waktu tertentu 

untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri terpaeutik ketergantungan ketika agen 

perawatn dirinya tidak memadai atau operasional (Tailor, Renpenning, geden et 

al, dalam Alligod, 2017) 
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2.4.6 Model konseptual keperawatan dalam self Care, dependent care and 

nursing (SCDNC). 

Konsep utama dari teori keperawatan dalam self care, dependent care and 

nursing (SCDNC) terdiri dari empat teori yaitu teori perawatan diri, teori 

ketergantungan perawatan, teori defisit perawatan diri, dan teori sistem 

keperawatan. Berikut adalah bagan tentang kerangkan konseptual hubungan 

antara agen perawatan diri, agen keperawatan, permintaan perawatan diri, 

perwatan diri serta terjadinya deficit self care. 

  

Gambar 2.3 Kerangka konseptual keperawatan Orem model, Alligod (2017) 

Berdasarkan bagan di atas, maka dapat diketahui bagaimana model 

kerangka teori self care, dependent care and nursing (SCDNC) Orem, dalam 

aplikasi atau penerapan pemberian asuhan keperawatan pada pasien. Berikut 

adalah adalah kompnen-komponen yang terlibat dalam aplikasi teori Orem: 

1. Agen perawatan diri 

Agen perawatan diri adalah kemampuan orang dewasa atau orang menuju 

pendewasaan yang diperoleh secara kompleks untuk mengetahui dan memenuhi 

kebutuhan mereka yang terus-menerus pada tindakan yang disengaja dan memiliki 

tujuan untuk mengatur fungsi dan kemanusiaan mereka sendiri. 
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2. Agen keperawatan 

Agen keperawatan terdiri dari kemampuan yang dikembangkan dari 

orang-orang yang dididik sebagai perawat yang memberdayakan mereka untuk 

mewakili diri mereka sebagai perawat dan dalam kerangka hubungan 

interpersonal yang sah untuk bertindak, mengetahui dan membantu orang-orang 

dalam hubungan tersebut untuk memenuhi tuntutan perawatan diri terapeutik 

mereka dan untuk mengatur pengembangan atau pelaksanaan agen perawatan diri 

mereka. Agen keperawatn juga menggabungkan kemampuan perawatan untuk 

mengatur pengembangan atau pelaksanaan agen ketergantungan perawatan 

mereka. 

3. Permintaan perawatan diri 

Permintaan perawatan diri terapeutik terdiri dari penjumlahan dari 

langkah-langkah perawatan yang diperlukan pada waktu atau selama durasi waktu 

tertentu untuk memenuhi semua syarat perawatan diri individu yang diketahui, 

terutama untuk kondisi dan situasi yang ada 

4. Perawatan diri 

Perawatan diri terdiri dari kegiatan praktik yang mendewasakan dan orang 

dewasa memulai dan melakukan, dalam kerangka waktu atas nama mereka sendiri 

dalam rangka kepentingan mempertahankan hidup, mengfungsikan kesehatan, 

melanjutkan pengembangan pribadi, dan kesejahteraan dengan memenuhi syarat 

yang dikenal untuk pengaturan fungsional dan perkembangan. 
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5. Self care deficit 

Defisit perawatan diri adalah hubungan antara tuntutan perawatan diri 

terapeutik individual dan kekuatan agen perawatan dirinya. Hal ini terjadi apabila 

kemampuan perawatan diri yang telah dikembangkan didalam agen perawatan diri 

tidak bisa dioperasikan atau tidak memadai untuk mengetahui dan memenuhi 

beberapa atau semua komponen permintaan perawatan diri terapeutik yang ada 

atau yang diproyeksikan. 

(Alligood, 2017). 
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2.4.7 Riset pendukung penelitian 

Tabel.2.5 Theoretical mapping/riset pendukung tentang walking exercise dan pursed lips breathing, 2017 

No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

1. Pursed-lips 

breathing reduces 

dynamic 

hyperinflation 

induced by 

activities of daily 

living test in 

patients with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: a 

randomized 

crossover 

study. 

(Pereira De 

Araujo et al., 

2015).. 

a randomized 

crossover 

study 

Sanple: 

25 sample pasien 

PPOK 

 

Teknik sampling: 

Random sampling 

1. Pursed-lips breathing 

2. dynamic 

hyperinflation 

1. Pulmonary function 

testing (one 

spirometry) 

2. Inspiratory capacity 

(IC) measurement 

3. Glittre-ADL test 

Shapiro–Wilk 

test 

Hiperinflasi secara 

dinamis pada TG 

littre test dengan 

PLB terlihat 

significantnya 

lebih rendah dari 

pada TG littre test 

tanpa PLB(0.19 ± 

0.20 l and 0.31 ± 

0.23 l, p = 0.02). 

 

2. Effect of Pursed-

Lip Breathing in 

Patients With 

COPD: Linear 

and Nonlinear 

Analysis of 

Randomized 

Control Trial 

Sample 

32 orang, dengan 

rincian 17 kelompok 

perlakuan, dan 15 

kelompok control. 

 

1. Pursed-Lip Breathing 

2. Cardiac Autonomic 

Modulation. 

1. Pulmonary function 

testing (one 

spirometry). 

2. heart rate variability 

(HRV) 

1. Shapiro-Wilk 

test 

2. Detrended 

fluctuation 

analysis 

PLB 

memperlihatkan 

peningkatan 

significant pada 

SD1, SD2, 

RMSSD  dan LF 



51 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS                 PENGARUH KOMBINASI HOME…    ARUM DWI NINGSIH 
 

 

No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

Cardiac 

Autonomic 

Modulation. 

(Rossi et al., 

2014) 

 

Teknik sampling: 

Random sampling 

(ms2) yang 

mengindikasikan  

peningkatan α1 

dan mereduksi α2 

pada kelompok 

PPOK. Besarnya 

perubahan 

dihasilkan karena 

dampak dari PLB 

yang berbeda pada 

kedua group. PLB 

menyebabkan 

hilangnya sifat 

korelasi fractal 

pada linearitas 

denyut jantung 

pada pasien PPOK  

yang sejalan 

dengan 

peningkatan 

aktivitas vagal 

yang berdampak 

pada analisis 

spectral. 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

3. Factors 

Discriminating 

Spontaneous 

Pursed-Lips 

Breathing Use in 

Patients with 

COPD. 

(Spahija et al., 

2010) 

Across-

sectional 

study. 

 

Sample: 

57 orang 

 

Teknik sampling: 

purposive sampling 

1. Pursed-lip breathing 

rest 

2. Pursed-lip breathing 

exercise 

3. Pursed-lip breathing 

recovery 

 

1. Peak workload 

(Wpeak) 

2. oxygen uptake 

(VO2peak) 

3. breathing pattern, 

and dyspnea (Borg 

scale) 

Logistic 

regression 

6 participant 

terlihat dapat 

melakukan PLB 

secara spontan 

pada saat istirahat, 

latihan dan 

pemulihan, 18 

partisipant dapat 

melakukan PLB 

spontan pada saat 

pemulihan dan 

recovery, 7 

partisipant dapat 

melakukan PLB 

spontan pada saat 

recovery saja, dan 

20 orang tidak 

dapat melakukan 

PLB selama 

istirahat, latihan 

dan recovery. PLB 

rest dan PLB 

exercise terlihat 

pada Lower 

Wpeak, 

pengambilan O2, 

dan menit ventilasi 

(VE). Batasan 

aliran expirastory 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

yang lebih besar 

dan puncak 

tertinggi dyspne 

dari VE or W (% 

prediksi). PLB 

yang dilakukan 

pasien saat kondisi 

istirahat lebih 

hipercapnic, serta 

memiliki toleransi 

latihan dan 

kapasitas difusi 

yang rendah, serta 

keterbatasan aliran 

dan hyperinflation. 

4. Volitional pursed 

lips breathing 

in patients with 

stable chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

improves exercise 

capacity 

(Bhatt et al., 

2013) 

a randomized 

crossover 

study 

Sample: 

14 orang 

 

Teknink sampling: 

Random sampling 

1. pursed lips 

breathing 

2. exercise capacity 

 

1. Pulmonary function 

testing (one 

spirometry 

2. Maximal 

inspiratory (MIP)  

3. expiratory 

pressures (MEP) 

Wilcoxon 

signed rank 

test 

PLB dapat 

menunjukkan hasil 

yang signifikan 

dengan nilai 

P=0,01 pada 6 

MWT. 

Selain itu 

penggunaan PLB 

pada 6 MWT 

dapat menurunkan 

respiratory rate 

(RR) jika 

dibandingkan 

dengan kelompok 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

control dengan 

nila p = 0,003. 

 

5. Patterns of chest 

wall kinematics 

during volitional 

pursed-lip 

breathing in 

COPD at rest.. 

(Bianchi et al., 

2007) 

Cohort 

Analityc 

 

Sample: 

30 orang 

 

Teknink sampling: 

Random sampling 

1.Volitional pursed-

lip 

2.chest wall 

kinematics 

plethysmography 

optoelektronik (OEP) 

Pearson’s 

Corellation 

coefficient 

Evaluasi 

berdasarkan 

plethysmography 

optoelektronik 

(OEP) 

menunjukkan pola 

yang berbeda. 

Pada pola 

pertama, ditandai 

dengan 19 pasien 

yang mengalai 

obstruksi berat dan 

hyperinflasi 

dengan perlakuan 

PLB telah 

mngalami 

penurunan akhir 

volume expiratory 

pada dinding dada 

dan perut serta 

peningkatan 

volume akhir 

inspiratory dari 

dinding dada dan 

tulang rusuk. Pada 

Pola ke-II, 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

Didapatkan 11 

pasien yang 

dibandingkan 

dengan kelompok 

control, PLB 

mengakibatkan:  

(i) peningkatan 

volume end 

ekspirasi dari 

tulang rusuk 

dan dinding 

dada,  

(ii) peningkatan 

yang lebih 

besar dalam 

volume akhir-

inspirasi dari 

tulang rusuk 

dan perut, dan  

(iii) volume tidal 

yang lebih 

rendah dari 

dinding dada. 

Pada pasien 

secara 

keseluruhan 

perubahan di 

akhir ekspirasi 

Volume 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

dinding dada 

yang terkait 

dengan 

perubahan skor 

Borg (r2=0,5, 

p<0,00002). 

6. Pursed-Lips 

Breathing 

Improves 

Inspiratory 

Capacity in 

Chronic 

Obstructive 

Pulmonary 

Disease, 

(Visser et al., 

2011) 

 

 

Quasy 

Eksperiment 

(One Group 

Pre-Post) 

 

Sample: 

35 orang. 

 

Teknik sampling: 

Random sampling 

1. Pursed-Lips 

Breathin 

2. Inspiratory 

Capacity 

1. Pulmonary 

Function Tests 

2. Visual Analog Scale 

Spearman’s 

rank 

correlation test 

Dari semua test 

yang dilakukan 

pada parameter 

primer hanya 

Inspiratory 

Capacity (IC) 

yang terlihat 

significan 

(p=0,006), dengan 

pengukuran 

parameter 

sekunder, 

diperoleh mean 

dari Saturasi 

oksigen meningkat 

1% (p=0,005) dan 

mean dari tekanan 

akhir tidal CO2 

dan frekuensi 

pernapasan 

mengalami 

penurunan 

significan 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

(p<0,0001 pada 

keduanya) yaitu 

3,2 mmHg dan 32 

kali/menit, setelah 

5 menit efek 

menjadi menurun. 

7. Peningkatan 

kapasitas vital 

paru pada pasien 

PPOK 

menggunakan 

metode 

pernapasan 

Pursed Lips.  

(Hartono, 2015). 

 

true 

experiment 

 

Sample: 

30 responden 

 

Teknik sampling: 

Random sampling 

1. Pursed-lips 

breathin 

2. kapasitas vital 

paru 

Kapasitas vital paru Paired T-test Pernapasan pursed 

lips efektif 

terhadap 

peningkatan 

kapasitas vital 

paru dengan nilai 

p= 0,02 

8. Effects of 

breathing 

maneuver and 

sitting posture 

on muscle activity 

in inspiratory 

accessory 

muscles in 

patients with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease. Ki-song 

Quasy 

Eksperiment 

 

Sampel: 

20 orang 

 

Teknik sampling: 

Random sampling 

1. breathing 

maneuver and 

sitting posture 

2. inspiratory 

accessory 

1. TV 

2. RR  

3. Muscle activity 

Bonferpni’s 

post hoc test 

.Hasil penlitian 

memberikan saran 

dan rekomendasi 

pada penderita 

PPOK. Bahwa 

PLB 

menginduksikan 

bentuk pernapasan 

yang baik 

(meningkatkan 

tanda vital dan 

menurunkan RR) 

di bandingkan QB. 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

Kim1., et all. 

2012. 

 

Sebagai tambahan, 

posisi WAS dan 

WAHS 

meningkatkan 

aktivitas otot-otot 

assesori 

inspriratory 

selama inspirasi 

dibandingkan 

dengan NP. 

Perbedaan 

keterlibatan dari 

penggunaan otot 

bantu pernapasan 

dapat dipelajari 

dengan mudah, 

pada pasien 

PPOK, 

memungkinkan 

monitoring dari 

beban respiratory 

selama proses 

rehabilitasi paru. 

9. Infl uence of 

pursed-lip 

breathing on 

heart rate 

variability and 

cardiorespiratory 

Quasy 

Experimental 

Study 

Sampel: 

16 orang  

participant/responden 

 

Teknik sampling: 

Random sampling 

1.pursed lips 

breathing 

2.heart rate 

variability  

and 

cardiorespiratory 

1) RMSSD, 

2) RR,  

3) SpO2  

4) BP 

Kruskal-Wallis 

test 

Terdapat 

peningkatan 

significant dengan 

menggunakan 

indeks RMSSD 

selama R2, Jika 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

parameters in 

subjects 

with chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease (COPD). 

(Ramos et al., 

2009) 

parameters dibandingkan 

dengan R1. 

Variasi HR  antara 

Inspirasi dan 

ekspirasi adalah 

8,25 bpm. Selama 

R2, RR menurun 

dan SpO2 

meningkat secara 

significan jika 

dibandingkan 

dengan S1 dan R3. 

Nilai BP tidak 

memperlihatkan 

perubahan yang 

significan. 

10. Comparasion 

Between Effect of 

Pursed Lips 

Breathing and 

Mouth Taping on 

Dyspnoea: a 

cross sectional 

study 

a cross 

sectional 

study 

Sampel: 

80 responden 

 

Teknik sampling: 

Random sampling 

1. Mouth 

Taping 

2. Pursed Lips 

Breathing 

3. Dyspnea 

1. Heart rate,  

2. Respiratory 

rate, 

3.  Blood pressure 

4. Modified Borg 

CR10 scale 

Paired ‘t’ test Terjadi reduksi 

secara significan 

pada post-test RR 

setelah  PLB 

(p=0.030) dan  

MT (p=0.012) . 

Namun tidak 

terdapat perbedaan 

perubahan 

dyspnea pada 

kedua  kelompok 

(p=0.08). 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

11. Walking exercise 

response to 

bronchodilation 

in mild COPD: A 

randomized trial. 

(Gagnon et al., 

2012) 

 

A randomized 

trial 

 

Sample: 

37 responden 

 

Teknik sampling: 

Random sampling 

1.Walking exercise 

2. bronkodilation 

1. Pulmonary function 

test 

2. Exercise test 

3. Quadricep muscle 

function 

Anova test FEV1 meningkat 

secara significan 

pada kelompok 

intervensi 

dibandingkan 

dengan kelompok 

control dengan  p 

<0,0001. 

Pada kelompok 

intervensi 

ditemukan pola 

pernapasan yang 

lebih dalam. 

12. Effectiveness of a 

combined 

exercise training 

and home based 

walking 

programme on 

physical activity 

compared with 

standard medical 

care in moderate 

COPD:a 

randomized 

controlled trial.  

(de Roos et al., 

2017) 

A randomized 

trial 

 

Sample: 

52 pasien. 

 

Teknik sampling: 

random sampling 

1.Exercise training 

dan home based 

walking programme  

2.physical activities   

1. Phisical activity scale 

for eldery 

2. Functional exercise 

capacity 

3. Health reality quality 

if life 

4. Exercise self efficacy 

scale 

1. Wilcoxon t 

test 

2. Mann 

whitney 

Terdapat 

peningkatan 

physical activities 

pada kelompok 

intervensi dengan 

p = 0,037. 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

13.. Exercise in severe 

COPD: Is 

walking different 

from stair-

climbing?  

(Dreher et al., 

2008) 

a randomized, 

cross-over  

 

Sample: 

16 responden 

 

Teknik sampling: 

random sampling 

1. Walking exercise 

2. stair-climbing 

1. Pulmonary function 

2. Blood gas analisys 

3. Exercise testing 

4. Inspiratory muscle 

strength 

Linier 

regression 

stair-climbing 

lebih 

menyebabkan 

dyspnea pada 

pasien PPOK 

dengan p<0,001 

dan perpanjangan 

hiperinflasi 

dengan p = 0,003. 

14. Ground walk 

training improves 

functional 

exercise 

capacity more 

than cycle 

training in people 

with chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease (COPD): 

a randomised 

trial.  

(Leung et al., 

2010) 

 

A randomized 

trial 

 

Sample: 

36 pasien 

 

Teknik sampling: 

random sampling 

1. Ground walk 

training 

2. cycle training 

3. .functional 

exercise 

capacity 

1. ESWT 

2. peak walking 

capacity 

3. health-related 

quality of life 

Standarized 

Response 

mean. 

Pada kelompok 

Ground walk 

training 

Meningkatkan  

endurance walking 

time by 279 

seconds 

(95% CI 70 

sampai  483) dari 

pada  cycle 

training group 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

15. The Effects of a 

“New” Walking 

Aid on Exercise 

Performance 

in Patients With 

COPD.  

(Vaes et al., 

2012) 

A 

Randomized 

Crossover 

Trial 

Sample: 

31 responden 

 

Teknik sampling: 

random sampling 

1.Walking exercise 

dengan rolator 

2.Walking exercise 

dengan modern 

drainase 

3.6 MWD dalam 

meter 

 

6-min walk tests 

(6MWTs) 

The paired-

samples  t  test 

Berjalan dengan 

draisine modern 

menghasilkan 

6MWD lebih 

tinggi 

dibandingkan 

dengan berjalan 

kaki 

dengan rollator  

(466 ±189 m vs 

383 ±85 m). 

Selain itu, pasien 

memiliki lebih 

sedikit langkah 

(245 ±61 

vs 300 ±49) dan 

panjang langkah 

yang lebih besar 

(1,89±0,73 m vs 

1,27± 0,14 m) 

menggunakan 

draisine modern. 

dibandingkan 

dengan rollator 

(semua P<001). 

Serapan oksigen, 

ventilasi, detak 

jantung, saturasi 

oksigen, 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

dan skor gejala 

Borg sebanding di 

antara kedua alat 

bantu jalan 

tersebut.  

 

16. A Home-Based 

Walking Program 

Improves 

Respiratory 

Endurance in 

Patients With 

Acute Myocardial 

Infarction: 

A Randomized 

Controlled Trial 

(Matos-Garcia et 

al., 2017). 

Randomized 

Controlled 

Trial 

 

Sample: 

54 responden 

 

Teknik sampling: 

random sampling 

1.Home-Based 

Walking Program 

2.Respiratory 

Endurance (6-minute 

walk test (6MWT) & 

maximal inspiratory 

pressure (MIP)) 

1. Respiratory muscle 

strength 

2. Respiratory nuscle 

endurance 

3. Submaximal 

functional capacity 

4. Physical activity 

level 

Kolmogorov 

smirnov test 

Pada kelompok 

intervensi, 

terdapat 

peningkatan 

secara significant 

terhadap MIP 

dengan p<0,001. 6 

MWT distance 

meningkat secara 

significant pada 

kelompok 

perlakuan 

dibandingkan 

kelompok control 

p<0,005. Physical 

activity meningkat 

pada kelompok 

intervensi 

dibandingkan 

kelompok control 

dengan nilai P < 

0.001. 
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No. Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

17. Pengaruh 

terapeutik 

exercise walking 

terhadap kualitas 

tidur klien dengan 

PPOK di Poli 

Spesialis paru B 

Rumah sakit paru 

kabupaten 

jember. 

(Flowerenty, 

2015) 

Quasy 

experiment  

Sampel: 

27 orang 

 

Teknik sampling: 

random sampling 

1.terapeutik exercise 

walking 

2.Kualitas tidur 

Kuisioner kualitas tidur 

PSQI 

paired t-test Hasil uji paired t-

test pada 

kelompok 

perlakuan, yaitu 

nilai t -6,127 dan p 

< α (0,05), artinya 

terdapat perbedaan 

kualitas 

tidur sebelum dan 

sesudah dilakukan 

therapeutic 

exercise walking. 

Nilai negatif 

pada t 

menunjukkan 

bahwa nilai pretest 

lebih besar 

daripada nilai 

posttest yang 

berarti terjadi 

peningkatan 

kualitas tidur pada 

responden 

kelompok 

perlakuan. 
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BAB  3 

KERANGKA KONSEP 

3.1 Kerangka konsep 

 
 

Home based walking exercise 

Pursed Lips Breathing 

Self Care Agency: Kemandirian pasien PPOK dalam perawatan diri: 

menerapkan home based walking exercise dan pursed lips breathing 

Peningkatan 

kapasitas 

latihan 
Efek antioksidatif 

radical scavenger 

enzime Penurunan 

FRC  

Mengerucutkan bibir 

saat ekshalasi 

  Tekanan intra abdominal 

Penurunan CO2, air 

trapping, & interrupts 

visious cycle 

Disosiasi sinyal 

ventilator actual & 

usaha yang dirasakan 

Penurunan dyspnea 

scale 

Peningkatan 

O2 di jaringan 

(transportasi 

kerja aerobick 

& anaerobik) 

Peningkatan 

cardiac 

output 

Efisiensi 

distribusi 

darah 

Peningkatan 

metabolisme glukosa, 

pheriperal 

angiogenesis, dan 

remondeling 

Keseimbangan 

fungsi perfusi 

ventilasi 
Peningkatan 

FEV1 

Pasien PPOK 

Peningkatan 

IC 

 

Nursing Agency: Perawat Profesional melatih kombinasi  home based walking 

exercise dan pursed lips breathing 

Gambar 3.1 Kerangka konsep  pengaruh kombinasi  home based walking 

exercise dan pursed lips breathing terhadap FEV1 dan Dyspnea  pasien PPOK 
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Teori keperawatan model “Self care Orem” dapat dijadikan sebagai dasar 

pemikiran dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien PPOK. Dalam teori 

keperawatan self care model Orem, Pasien PPOK merupakan agen perawatan diri. 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik terjadi dengan beberapa faktor risiko pada 

individu (agen perawatan diri) yang memiliki  riwayat genetik dengan defisiensi 

Alpha 1 antitripsin, usia lansia, jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi, 

riwayat pertumbuhan dan perkembangan paru yang berhubungan dengan proses 

selama kehamilan, kelahiran, dan  pajanan waktu kecil, pajanan partikel 

berbahaya seperti asap rokok, polusi di dalam dan di luar ruangan, polusi bahan 

kimia di lingkungan kerja, riwayat asma atau hiperaktif bronkus, serta status sosial 

ekonomi yang rendah. Beberapa keaadan tersebut merupakan faktor risiko 

terjadinya PPOK yang menyebabkan reaksi inflamasi pada paru sehingga 

mengakibatkan kondisi patologis berupa peningkatan produksi mucus, gangguan 

pertukaran gas serta adanya keterbatasan aliran udara. Keadaan ini menimbulkan 

gejala sesak napas, penurunan kapasitas latihan, serta intoleransi dalam 

melakukan aktivitas. Dalam hal ini, pasien PPOK tidak mampu melakukan 

perawatan mandiri total dalam melakukan aktivitas harian dan pemenuhan 

kebutuhan dasar atau self care deficit. Beberapa kondisi tersebut menyebabkan 

permintaan perawatan diri.  

Permintaan perawatan diri pada pasien PPOK ditujukan pada Agen 

keperawatan yaitu perawat professional serta kolaborasi dengan tim medis lainya. 

Stimulus perawatan diri pada pasien PPOK meliputi pemberian  Edukasi, motivasi 

pasien untuk berhenti merokok, kolaborasi terapi farmakologis, rehabilitasi, terapi 
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oksigen, ventilasi mekanik, dan nutrisi. Pasien PPOK diharapkan mampu 

meralukan perawatan diri di rumah dengan menerapkan program rehabilitasi paru.  

Beberapa program rehabilitasi paru sangat dibutuhkan untuk dapat 

meningkatkan toleransi latihan.  Hal ini disebabkan, pasien PPOK yang kurang 

aktif dalam melakukan kegiatan sehari-hari akan menyebabkan penurunan fungsi 

otot skeletal., penurunan kekuatan otot, diameter serat otot, penyimpangan energi 

dan aktivitas enzim metabolik. Kekuatan otot respirasi yang kurang maksimal 

menyebabkan penurunan fungsi perfusi ventilasi, sehingga pasien mengalami 

sesak napas. Salah satu terapi rehabilitasi endurance training yang dapat 

diterapkan adalah walking exercise. Olah raga berjalan dianjurkan untuk 

dilakukan secara stimultan, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas latihan, 

sehingga distribusi oksigen di jaringan menjadi baik, meningkatkan transportasi 

kerja aerobik dan an aerobik, meningkatkan cardiac output dan peningkatan 

efisiensi distribusi darah.sehingga menyebabkan menurunkan derajat dyspnea. 

Selain melakukan endurance training, maka latihan pernapasan juga 

sangat diperlukan sebagai latihan untuk mengurangi dan mongontrol sesak napas. 

Teknik latihan meliputi pernapasan diafragma dan pursed lips breathing guna 

memperbaiki ventilasi dan mensinkronkan kerja otot abdomen dan toraks (PDPI, 

2011). Latihan olah raga berjalan atau walking exercise yang disertai dengan 

latihan pernapasan pursed lips breathing diharapkan mampu memberikan efek 

yang baik pada perbaikan kerja otot pernapasan, meningkatkan tekananan 

intraabdominal, meningkatkan diameter bronkial, penurunan Functional Residual 

Capacity (FRC) dan air trapping sehingga terjadi peningkatan IC dan FEV1 serta 

mengurangi derajat dyspnea. 
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Penurunan derajat dyspnea pada pasien PPOK mampu meningkatkan pola 

aktivitas, sehingga pasien atau perawatan diri mampu melakukan perawatan diri. 

 

3.2 Hipotesis penelitian (H1) 

3.2.1 Ada pengaruh kombinasi Home Based walking exercise dan pursed lips 

breathing terhadap forced expiratory volume in 1 second (FEV1) 

3.2.2 Ada pengaruh kombinasi Home Based walking exercise dan  pursed lips 

breathing terhadap dyspnea pasien PPOK. 

3.2.3 Ada perbedaan rerata nilai FEV1 dan dyspnea pada kelompok intervensi dan 

kelompok perlakuan 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian menggunakan desain quasy experimental design dengan pendekatan 

pretest-postest control group design.  Terdapat dua kempok sampel dalam 

penelitian yang akan dilakukan, yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

Pada rancangan penelitian ini, kelompok perlakuan mendapatkan program 

kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing, sedangkan  

kelompok kontrol hanya menerima perawatan biasa atau rutin oleh dokter dan 

perawat klinik. Pengukuran nilai FEV1 dilakukan dengan menggunakan alat 

spirometry dan dyspnea dilakukan dengan pemberian kuisioner COPD Assesment 

Test (CAT).  

Pada kelompok perlakuan, pengukuran variabel dependent dilakukan sebelum 

perlakukan kombinasi home based walking exercise dan Pursed lips breathing 

dan setelah intervensi selama 4 minggu. Sedangkan pada kelompok kontrol, 

pengukuran variable dependent dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan 

kelompok perlakuan. Berikut adalah rancangan penelitian quasy experiment 

dengan pre-post with control group design: 

 

Tabel 4.1 : Desain penelitian quasy experiment dengan pre-post with control 

group design, 2018. 

 

 

 

Subyek Pre-Test Intervensi Post-Test 

K-Intervensi 01 IA 01-A 

K-kontrol 02 IB 02-B 

 Time 1  Time 2 
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Keterangan : 

K-Intervensi : Subyek (Pasien PPOK) perlakuan 

K-kontrol : Subyek (Pasien PPOK) akan menjadi kontrol 

O1  : pre test nilai FEV1 dan tingkat dyspnea pada kelompok intervensi 

O2  : pre test nilai FEV1 dan tingkat dyspnea pada kelompok kontrol 

IA : Intervensi Kombinasi home based walking exercise dan pursed 

lips breathing  

IB : Intervensi yang secara rutin diberikan pada pasien PPOK saat 

berobat di poli paru. 

01-A : post test nilai FEV1 dan  dyspnea pada kelompok intervensi 

02-B :post test  nilai FEV1 dan  dyspnea pada kelompok kontrol 

 

4.2 Populasi, Sampel, dan sampling 

4.2.1 Populasi 

  Populasi dalam penelitian ini adalah pasien PPOK dengan rasio 

FEV1/FVC <0,7 yang menjalani pengobatan di Poli Klinik Paru RSUD Jombang 

dan RSUD Bangil. Adapun kriteria inklusi sebagai berikut: 

1. Hasil pengukuran dengan spirometry menunjukkan nilai FEV1/FVC < 70% 

2. Pasien PPOK dengan kriteria GOLD I, II, III, dan IV dalam keadaan stabil 

Adapun kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah: 

1. Pasien PPOK dalam kondisi  tidak stabil, sedang mengalami eksaserbasi, 

disertai dengan Cor Pulmonale, dan kelainan musculoskeletal (fraktur, 

dislokasi, dll).
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4.2.2 Sampel 

Besar  sampel  minimal  yang digunakan  dalam penelitian  ini didapatkan 

melalui rumus besar sampel untuk uji hipotesis beda proporsi 2 kelompok data 

berpasangan (Dahlan, 2013) : 

 

Keterangan : 

 

n1 &  n2 : Besar sampel kelompok kontrol & kelompok perlakuan 

Zα  : deviat baku alfa (kesalahan tipe I ditetapkan 5% = 1,96) 

Zβ  : deviat baku beta (kesalahan tipe II sebesar 10% = 1,28) 

S  : simpangan baku gabungan penelitian sebelumnya 

x1 - x2 : selisih minimal rerata yang dianggap bermakna 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Spahija et al. (2015) 

didapatkan simpangan baku gabungan sebesar 0,5 dan selisih minimal rerata 

yang dianggap bermakna adalah 0.4  maka besar sampel yang dibutuhkan 

adalah: 

 

 

 

Untuk menghindari adanya sampel yang drop out, maka dilakukan koreksi 

sebesar 10% (Sastroasmoro & Ismael, 2010) maka besar sampel yang 

dibutuhkan adalah n’/ 1-f = n = 18 

Peneliti menambahkan 2 responden pada tiap kelompok 

 

n1 = n2 = [(zα + zβ)S]2 

         

        ( x1 - x2)2 

n1 = n2 =[(1,96 + 1,28)0,5]2 

(0,4)2 

= 16, 4025 (16) 



72 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

TESIS                  PENGARUH KOMBINASI HOME…   ARUM DWI NINGSIH 
 

 

keterangan: 

n : perkiraan besar sampel yang dihitung 

f : perkiraan proporsi drop out 

 Jadi jumlah sampel pada setiap kelompok (intervensi dan kontrol) adalah 

20 responden, sehingga jumlah total sampel pada penelitian ini adalah 40 

responden. 

 

4.2.3 Sampling 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah consecutive 

sampling yaitu memilih subyek berdasarkan kriteria penelitian dalam kurun waktu 

tertentu, sehingga jumlah responden yang diperlukan terpenuhi.(Nursalam, 2017). 
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4.3 Kerangka Operasional 

 

 

 

Populasi pasien PPOK di Poli Klinik Penyakit Paru RSUD 

Jombang dan RSUD Bangil 

Identifikasi pasien PPOK dengan spirometry 

Sejumlah 40 Responden 

Pengumbulan data karakteristik responden yaitu: Usia, Jenis 

Kelamin,pendidikan,pekerjaan, kriteria GOLD, IMT dan riwayat merokok 

termasuk pre test FEV1 dan dyspnea 

Kelompok perlakuan n = 20 Kelompok kontrol n = 20 

Intervensi: Kombinasi home based walking 

exercise dan pursed lips breathing 

Diperlakukan sesuai 

dengan perawatan biasa 

rutin di Poli Penyakit Paru 

Kombinasi home based walking exercise dan pursed 

lips breathing dengan mendemonstrasikan secara 

langsung serta memberikan modul latihan dan video. 

Responden menjalankan latihan di rumah 3x/minggu, 

latihan dilakukan maksimal 45 menit tiap sesi. Program 

latihan dilaksanakan selama 4 mingggu atau sebanyak 

12 kali latihan. 

Melakukan follow up pada minggu ke-I, ke II, ke-III 

dan ke-IV. Melakukan evaluasi berjalannya program , 

dan mendampingi responden satu kali dalam satu 

minggu untuk melaksanakan latihan. 

Post test dilakukan pada saat pasien kontrol di akhir minggu ke IV, yaitu 

dengan melakukan pemeriksaan spirometry untuk memperoleh nilai FEV1, 

serta di evaluasi persepsi dyspnea dengan kuisioner CAT. 

Analisis statistic inferensial menggunakan uji paired test, Wilcoxon test, dan uji 

multivariate Manova. 

Nasehat 

berhenti 

merokok, 

latihan aktivitas 

ringan dan 

berobat teratur 

diberikan 

secara rutin 

setiap pasien 

kontrol 

Gambar 4.1 Kerangka operasional : Kombinasi Home based walking 

exercise dan pursed lips breathing terhadap FEV1 dan Dyspnea pada 

pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), 2018. 
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4.4 Variabel dan Definisi Operasional 

4.4.1 Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (independent)  

Variabel independent dalam penelitan ini adalah Kombinasi home based walking 

exercise dan pursed lips breathing. 

2. Variabel terikat (dependent)  

Variabel yang dipengaruhi oleh variable lainatau dependent dalam penelitian ini 

adalah nilai FEV1 dan dyspnea. 

 

4.4.2 Definisi Operasional 

Tabel 4.2 Definisi Opersional Kombinasi home based walking exercise dan 

pursed lips breathing terhadap FEV1 dan Dyspnea pada pasien Penyakit Paru 

Obstruktif Kronik (PPOK), 2018. 
Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Variabel 

Independen: 

Kombinasi 

home based 

walking 

exercise dan 

pursed lips 

breathing 

 

 

 

 

 

Latihan berjalan santai 

yang dilakukan 

dirumah dan di ikuti 

dengan sesi latihan 

napas pursed lips 

breathing. 

Pasien mampu 

melakukan 

latihan 

kombinasi 

home based 

walking 

exercise dan 

pursed lips 

breathing 

dilakukan 

dengan 

frekruensi 3x 

per minggu, 

selama 4 

minggu, 

dengan durasi 

45 menit.  

Modul dan 

Video 

kombinasi 

home based 

walking 

exercise 

 dan pursed 

lips breathing  

- - 

Variabel 

Dependen: 

Dyspnea 

Gejala sesak yang 

muncul pada pasien 

PPOK dengan 

berbagai karakteristik. 

Berisi 

pernyataan 

keluhan, dan 

keadaan yang 

memperberat 

sesak napas.  

COPD 

Assesment Test 

(CAT). 

Rasio 0-40 

 

 

 

 



75 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

TESIS                  PENGARUH KOMBINASI HOME…   ARUM DWI NINGSIH 
 

 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

FEV1 Forced Expiratory 

volume in one second 

(FEV1) adalah jumlah 

udara yang dapat 

dikeluarkan dalam 

waktu 1 detik, diukur 

dalam liter. 

Nilai FEV1 

keluar berupa 

data numerik 

dalam bentuk 

prosentase 

dari hasil 

pemeriksaan 

spirometry. 

SOP 

penggunaan 

spirometry 

Rasio 0-100. 

 

4.5 Alat dan bahan penelitian 

Proses penelitian ini menggunakan berbagai alat mulai dari persiapan sampai 

penyajian hasil penelitian. Alat tersebut meliputi alat tulis, laptop, handphone 

(HP), dan alat spirometry . Sedangkan intervensi yang diberikan menggunakan 

media modul program kombinasi home based walking exercise dan pursed lips 

breathing. 

 

4.6 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut: 

1. Instrumen tentang kombinasi home based walking exercise dan pursed lips 

breathing.  

 Instrumen penelitian program kombinasi home based walking exercise dan 

pursed lips breathing adalah modul latihan kombinasi home based walking 

exercise dan pursed lips breathing yang berisi materi tentang PPOK, faktor risiko, 

tanda dan gejala, komplikasi, penatalaksanaan pasien PPOK, serta latihan 

kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing. Penyusunan 

modul berdasarkan literature review, dan konsultasi pakar. 
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2. Instrumen pemeriksaan FEV1 

 Pemeriksaan FEV1 menggunakan alat spirometry sesuai dengan standart 

procedure operational (SPO) pemeriksaan faal paru (prosedur pemeriksaan faal 

paru dengan spirometry) diadopsi dari prosedur pemeriksaan faal paru dengan 

spirometry ketrampilan klinik mahasiswa fakultas kedokteran Universitas 

Hasanuddin (Djaharuddin et al., 2015). 

3. Instrumen penilaian COPD Assesment Test (CAT) 

 Pengukuran sederhana tentang dyspnea yang dialami oleh pasien PPOK dapat 

dilakukan dengan kuisioner COPD Assesment Test (CAT) yang dianggkap cukup 

adekuat. COPD Assesment Test (CAT) berkaitan dengan pengkajian lain yang 

mencakup status kesehatan pasien PPOK dan digunakan untuk memprediksi 

risiko kematian pada pasien PPOK. 

 

4.7 Lokasi dan waktu penelitian 

 Penelitian dilakukan di RSUD Jombang dan RSUD Bangil. Pada kelompok 

intervensi, penelitian dilakukan di RSUD Jombang. RSUD Jombang merupakan 

RS Tipe tipe B dengan predikat terakreditasi Paripurna dalam Standar Akreditasi 

Nasional dari Komite Akreditasi Rumah Sakit. Terdapat fasilitas Poli Klinik Paru, 

dokter spesialis paru serta alat spirometry yang digunakan dalam menegakkan 

diagnosis PPOK. 

 Pada kelompok kontrol, penelitian dilakukan di RSUD Bangil. RSUD Bangil 

merupakan RS Tipe C dengan predikat terakreditasi Paripurna dalam Standar 

Akreditasi Nasional dari Komite Akreditasi Rumah Sakit. Terdapat fasilitas Poli 

Klinik Paru, dokter spesialis paru serta alat spirometry yang digunakan dalam 
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menegakkan diagnosis PPOK. Penelitian diawali dengan penyusunan proposal 

penelitian dan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan September 2017-

Desember 2017. Dan penelitian dilakukan mulai Januari 2018-April 2018. 

 

4.8 Prosedur pengambilan atau pengumpulan data 

Penelitian dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Sebelum 

pengumpulan data peneliti harus menyerahkan prosedur sebagai berikut: 

 

4.8.1 Tahap persiapan 

Tahap persiapan meliputi: 

1. Protokol penelitan telah dinyatakan Lolos etik dengan Ethical Approval 

No.619-KEPK di Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga. 

2. Telah mendapatkan surat permohonan ijin penelitian dari  Dekan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga yang  ditujukan kepada Direktur RSUD 

Jombang dan RSUD Bangil sebagai tempat penelitian. 

 

4.8.2 Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi: 

1. Sebelum melaksanakan peneltian, peneliti telah mendapatkan surat izin 

penelitian dari bagian BAKORDIK RSUD Jombang dan RSUD Bangil, 

kemudian peneliti mohon izin penelitian kepada kepala bidang perawatan, 

kepala instalasi rawat jalan dan penanggung jawab poliklinik. 
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2. Pelaksanaan penelitian dimulai dengan memilih menentukan populasi 

terjangkau sesuai dengan kriteria inklusi, kemudian dihitung menggunakan 

rumus besar sampel data kontinyu dengan data populasi dan diperoleh jumlah 

sampel sebanyak 40. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok sampel yaitu: 

20 sampel untuk kelompok perlakuan dan 20 sampel untuk kelompok kontrol. 

3. Sebelum dilakukan intervensi, responden mendapatkan penjelasan terlebih 

dahulu menegnai tujuan dari penelitian dan menandatangani inform consent 

sebagai kesediaan menjadi responden. 

4. Seluruh responden menjalani pemeriksaan fungsi paru meggunakan alat 

spirometry untuk menegakkan diagnosis PPOK, dan mendapatkan hasil 

pengukuran nilai FEV1 sebagai data awal pre-test dan mengisi kuesioner 

COPD Assesment Test (CAT) untuk mengetahui tingkat dyspnea pada 

responden. 

5. Pada kelompok perlakuan memperoleh kombinasi program home based 

walking exercise dan pursed lips breathing dengan menjelaskan prosedur dan 

melatih responden secara langsung di poli klinik paru RSUD Jombang, 

kemudian pasien diberikan modul dan video latihan, pasien juga diberikan 

panduan jadwal latihan yaitu 1 minggu 3 kali selama 1 bulan atau 4 minggu, 

sehingga jumlah latihan sebanyak 12 kali. Peneliti juga menjelaskan pada 

responden, bahwa peneliti melakukan kunjungan rumah untuk melakukan 

evaluasi latihan, dan mendampingi latihan selama 1 sesi dalam 1 minggu. 

Sedangkan 2 kali latihan dilakukan secara mandiri oleh responden. 

6. Home visite dilakukan sebanyak 1 kali setiap minggu pada tiap responden. 

Sehingga kunjungan dilakukan 4 kali selama 1 bulan pada setiap responden. 
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7. Setelah program selesai dalam 1 bulan (12 kali latihan), maka dilakukan post 

test dengan mengukur nilai FEV1 dengan spirometry dan dyspnea. 

8. Pada kelompok kontrol, pasien melakukan pre dan post tes dalam jangka 

waktu yang sama dengan kelompok responden. Program home based walking 

exercise dengan pursed lips breathing akan diberikan pada kelompok kontrol 

setelah post test dengan memberikan modul dan video latihan. serta program 

latihan dengan pantuan dari peneliti selama satu bulan. Yaitu latihan 

dilakukan 3x/minggu selama 4 bulan, sehingga total latihan dilaksanakan 

sebanyak 12 kali. Program home visite akan dilakukan sebanyak 1 kali setiap 

minggu pada tiap responden. Sehingga kunjungan dilakukan 4 kali selama 1 

bulan pada setiap responden 

 

4.9  Cara analisis data 

4.9.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan deskripsi karakteristik 

responden. Hasil analisis berupa distribusi frekuensi, presentase, mean, median, 

nilai maksimum-minimum dan standart deviasi. Analisis univariat dalam 

penelitian ini adalah:  umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, riwayat 

merokok, Indeks Masa Tubuh, dan Kriteria GOLD. 

 

4.9.2 Analisis Inferensial 

Analisis inferensial dilakukan secara bivariate, hal ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan dan pengaruh masing-masing variabel.  
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Tabel 4.3 Analisis Bivariat Kombinasi Home based walking exercise dan pursed 

lips breathing terhadap FEV1 dan Dyspnea pada pasien Penyakit Paru Obstruktif 

Kroni (PPOK), 2018. 

 

 

4.10 Ethical clearance 

Prinsip etik penelitian sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap upaya untuk 

mengenal dan mempertahankan hak asasi manusia sebagai bagian dari sebuah 

penelitian. Peneliti dalam melaksanakan aspek penelitian telah memperhatikan 

prinsip etik penelitian pada Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. Dan proposal penelitian telah dinyatakan 

Lolos Kaji Etik dengan Ethichal approval No.619 KEPK. Adapun prinsip etik 

dalam penelitian yaitu: 

1. Confidentiality 

Kerahasiaan responden dijaga dengan mempertahankan anonymity responden 

pada pengambilan data. 

2. Potential benefit 

Penelitian yang dilakukan harus membawa manfaat bagi pasien. Sebelum 

pelaksanaan pengambilan data, dijelaskan kepada lansia tentang tujuan dan 

No. Variabel  Distribusi data  Analisis Analisis 

Multivariat Perlakuan  Kontrol  Perlakuan Kontrol 

Pre Post Pre Post 

1. FEV1 

 (pre test 

dan post 

test) 

 

Normal Normal Normal Tidak 

Normal 

Paired  

t-tes 

Wilcoxon 

test 

 

 

 

 

Manova 

2. 

 

 

Dyspnea 

(pre test 

dan post 

test) 

 

Normal Normal Tidak 

Norma 

Tidak 

Normal 

Paired  

t-tes 

Wilcoxon 

test 
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manfaat terapi ini yang dapat dipahami oleh responden. Penjelasan manfaat 

Kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing yang diberikan 

meliputi efek positif dan efek negatif yang kemungkinan bisa ditimbulkan. 

3. Informed consent 

Informed consent diberikan kepada calon responden. Calon responden yang telah 

mendapat penjelasan dan memahami tujuan, manfaat penelitian serta efek bahaya 

yang mungkin timbul, diminta kesediaannya untuk menjadi responden. Calon 

responden yang menyatakan bersedia berpartisipasi dalam penelitian, selanjutnya 

diminta untuk menandatangani lembar persetujuan atau informed consent.  

4. Potential harm 

Penelitian yang dilakukan tidak boleh mencederai responden.penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh kombinasi  Home based walking exercise dan  pursed lips 

breathing untuk meningkatkan FEV1 dan menurunkan dyspnea pada pasien 

PPOK. Antisipasi adanya bahaya akibat penelitian dilakukan dengan pembatasan 

responden dengan menetapkan kriteria inklusi yang dipandang aman bagi pasien 

PPOK.  Peneliti membawa oksigen, masker, serta bronkodilator dalam nebulizer 

saat melakukan home visite. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya 

periode sesak saat latihan. 

5. Right to withdraw 

Responden dalam penelitian ini berhak untuk berhenti, tidak melanjutkan sebagai 

responden penelitian atau keluar dari penelitian yang dilakukan. Penjelasan 

diberikan pada responden bahwa jika responden merasa tidak nyaman dengan 

penelitian yang dilakukan, maka responden berhak untuk berhenti. Responden 
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diberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak bersifat paksaan meskipun 

responden telah menandatangani informed consent. 

6. Data Protection 

Perlindungan atas hasil penelitian yang telah didapatkan, sepenuhnya dijaga. Data 

yang didapatkan dari hasil penelitian hanya disimpan dan hanya dapat diakses 

oleh pihak yang berkepentingan. 

7. Justice 

Kedua kelompok yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol akan 

mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dilakukan program latihan home based 

walking exercise dengan pursed lips breathing. Untuk kelompok kontrol juga 

akan diberikan perlakuan kombinasi home based walking exercise dan pursed lips 

breathing setelah selesai pengukuran post test. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

  Bab ini membahas mengenai hasil pengumpulan data tentang pengaruh 

Kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing terhadap 

forced expiratory volume in 1 second (FEV1) dan dyspnea pasien PPOK. Data 

disampaikan dalam bentuk tabel dan narasi yang meliputi data karakteristik 

responden dan data khusus. Data umum menjelaskan gambaran umum lokasi 

penelitian, karakteristik demografi responden penelitian (umur, jenis kelamin, 

pendidikan, kriteria PPOK berdasarkan GOLD, riwayat merokok, dan pekerjaan). 

Data khusus menjelaskan variabel yang diukur berkaitan dengan pengaruh 

Kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing terhadap 

forced expiratory volume in 1 second (FEV1) dan dyspnea pasien PPOK dan 

perhitungan uji statistik. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian di RSUD Jombang 

 Penelitian dilaksanakan di Poli Paru RSUD Jombang dan Poli Paru RSUD 

Bangil serta dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 18 April. 

RSUD Jombang merupakan salah satu milik Pemerintah Kabupaten Jombang 

yang berwujud RSU dan tercantum dalam Rumah Sakit tipe B dengan status 

akreditasi tingkat paripurna. Beberapa layanan di RSUD Jombang terdiri dari 

Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi 

Laboratorium Klinik, Instalasi Laboratorium Patologi dan Anatomi, Instalasi 

Radiologi, Instalasi ICU Sentral, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Sterioisasi 
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Sentral (CSSD), Instalasi farmasi, Instalasi Kedokteran Forensik, Instalasi Rehab 

Medik, Instalasi sanitasi Lingkungan, Instalasi Gizi, dan Instalasi Rekam Medik. 

Poli Penyakit Paru merupakan salah satu jenis pelayanan rawat jalan di RSUD 

Jombang yang memberikan pelayanan khusus pada pasien dengan berbagai 

penyakit paru.  

Pelayanan di Poli Klinik Penyakit Paru RSUD Jombang dibuka mulai jam 

07.00 sampai jam 14.00 pada hari Senin sampai Jumat. Alur pelayanan dilakukan 

dengan pendaftaran secara langsung maupun menggunakan telephone seluler. 

Bagi Pasien BPJS, maka dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi WhatsApp 

atau Telpon mulai pukul 07.00 hingga 06.30 hari berikutnya (24 jam), Sedangkan 

pasien umum atau Non JKN bisa mendaftar secara langsung pada hari pelayanan 

melalaui formulir pendaftaran. Sumber daya manusia di Poli Klinik penyakit Paru 

RSUD Jombang terdiri dari 2 (dua) Dokter Spesialis Paru, 2 (dua) Perawat 

berpendidikan Ners, 1 (satu) Perawat berpendidikan D3, 1 (satu) Bidan 

berpendidikan D3, dan dua staf administrasi berpendidikan S1dan 1(satu) orang 

petugas Cleaning Service. 

5.1.2 Gambaran umum lokasi penelitian di RSUD Bangil 

 RSUD Bangil merupakan salah satu milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

yang tercantum dalam Rumah Sakit tipe C dengan status akreditasi tingkat 

paripurna. Beberapa layanan di RSUD Bangil terdiri dari fasilitas pelayanan 

Rawat Jalan, pelayanan rawat Inap, Pelayanan 24 jam (Cito), fasilitas Instalasi 

Pengolahan Limbah yang memadai (Incenerator), Pelayanan Intensif, Instalasi 

bedah Sentral, Fasilitas General Check-Up, Radiologi, Pelayanan Hemodialisa, 

Gawat Darurat, audiometri dan penyimpanan jenazah.  
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Poli Penyakit Paru merupakan salah satu jenis pelayanan rawat jalan di RSUD 

Bangil yang memberikan pelayanan khusus pada pasien dengan berbagai penyakit 

paru.  

 Pelayanan di Poli Klinik Penyakit Paru RSUD Bangil dibuka mulai jam 

08.00 sampai jam 14.00 pada hari Senin sampai Sabtu. Alur pelayanan dilakukan 

dengan mengajukan formulir pendaftaran secara langsung bagi Pasien BPJS 

maupun pasien umum (Non-JKN). Sumber daya manusia di Poli Klinik penyakit 

Paru RSUD Bangil terdiri dari 3 (tiga) Dokter Spesialis Paru, dan 2 (dua) Perawat 

berpendidikan D3, serta 1(satu) orang Cleaning Service. 

5.1.3 Jumlah Kunjungan pasien di Poli Penyakit Paru RSUD Jombang dan 

RSUD Bangil. 

Berdasarkan studi pendahuluan di Poli Penyakit Paru RSUD Jombang dan RSUD 

Bangil, terdapat peningkatan jumlah kunjungan pasien PPOK setiap tahun.  

Tabel 5.1 Jumlah pasien PPOK pada studi pendahuluan di Poli Klinik Penyakit 

Paru RSUD Jombang dan RSUD Bangil  
 

Tempat Penelitian Tahun 

2015 2016 2017 

RSUD Jombang 1.575 2.395 - 

RSUD Bangil - 847 969 

  

 Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa jumlah kunjungan pasien PPOK di 

Poli Penyakit Paru meningkat pada tahun berikutnya. Jumlah kunjungan pasien  di 

Poli Penyakit Paru RSUD Jombang meningkat dari 1.575 ke 2.395 pasien. 

Sedangkan Jumlah kunjungan pasien di Poli Penyakit Paru RSUD Bangil 

meningkat dari 847 ke 969 pasien. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan kebutuhan perawatan diri pasien PPOK pada pelayanan kesehatan. 
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5.2 Karakteristik Responden 

Data karakteristik responden ini menguraikan tentang karakteristik responden 

yang meliputi: Usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kriteria GOLD, Indeks 

Masa Tubuh, dan Riwayat Merokok. 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik responden di Poli Klinik 

Penyakit Paru RSUD Jombang dan RSUD Bangil  
Karakteristik Kelompok Total 

N = 40 

% Uji 

Homogenitas Kelompok 

Intervensi 

(n=20) 

Kelompok 

Kontrol 

(n=20). 
F % F % 

Usia       p = 0,668 

Usia 46-55 tahun 1 5 2 10 3 7,5  

Usia 56-65 9 45 6 30 15 37,5  

Usia ≥ 65 tahun 10 50 12 60 22 55  

Jenis Kelamin        
Laki-laki  20 100 20 100 40 100  
Perempuan 0 0 0 0 0 0  

Pendidikan        
Tidak sekolah 0 0 0 0 0 0 p = 0,665 
SD 13 65 12 60 25 62,5  
SMP 7 35 7 35 14 35  
SMA 0 0 1 5 1 2,5  

Pekerjaan        
Tidak Bekerja 14 70 14 70 28 70 p = 1,000 
Pensiunan 1 5 1 5 2 5  
Penjahit 1 5 1 5 2 5  
Pedagang 4      20 4 20 8 20  
Lain-Lain 0 0 0 0 0 0  

Kriteria GOLD        
FEV1≥80% predicted 0 0 1 5 1 2,5 p = 0,052 
50%≤FEV1<80% 

predicted 

9 45 1 5 10 25  

30%≤FEV1<50% 

predicted 

6 30 8 40 14 35  

FEV1<30% predicted 5 25 10 50 15 37,5  
Indeks Masa Tubuh (IMT)        

≤ 18,5 (kg/m2) 6 30 6 30 12 30 p = 0,830 
18,4-24,9 (kg/m2) 12 60 11 55 23 57,5  
25-29,9 (kg/m2) 2 10 3 15 5 12,5  
>30 (kg/m2) 0 0 0 0 0 0  

Riwayat Merokok       p = 0,548 
Merokok 18 90 19 95 37 92,5  
Tidak Merokok 2 20 1 5 3 7,5  

 

 

 

 

 



87 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

                  

 

TESIS                  PENGARUH KOMBINASI HOME…   ARUM DWI NINGSIH 
 

Berdasarkan tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan usia, responden terbanyak memiliki umur  ≥ 65 tahun sebanyak 22 

responden (55%) yang merupakan lanjut usia. Data demografi usia responden 

kedua kelompok menunjukkan varian data homogen dengan nilai p = 0,668. 

Karakteristik jenis kelamin, seluruh yaitu sebanyak 40 responden (100%) berjenis 

kelamin laki-laki. Karakteristik pendidikan, jumlah responden terbanyak adalah 

Pendidikan SD sebanyak 25 responden (62,5%). Data demografi tingkat 

pendidikan responden kedua kelompok menunjukkan varian data homogen 

dengan nilai p = 0,665.  Karakteristik pekerjaan, sebagian besar sebanyak 28 

responden (70%) tidak bekerja. Data demografi pekerjaan responden kedua 

kelompok menunjukkan varian data homogen dengan nilai p = 1,000.  

Berdasarkan kriteria GOLD, sebanyak 15 (37,5%) responden tergolong PPOK 

very severed. Indeks Masa Tubuh (IMT) sebagian besar sebanyak 23 responden 

(57,5%) dalam kategori normal. Data demografi kriteria GOLD responden kedua 

kelompok menunjukkan varian data homogen dengan nilai p = 0,052.  Sedangkan 

data demografi riwayat merokok, sebagian besar sebanyak 37 responden 95% 

memiliki riwayat merokok. Data demografi riwayat merokok responden, kedua 

kelompok menunjukkan varian data homogen dengan nilai p = 0,548. 

5.3 Data dan Analisis Variabel Penelitian 

Sub bab ini akan dibahas variabel penelitian Forced Expiratory Volume In 1 

Second (FEV1) dan Dyspnea pasien PPOK yang ditampilkan berupa tabel dan 

penjelasan. 
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5.3.1 Nilai Forced Expiratory Volume In 1 Second (FEV1) sebelum (pre-test) 

dan setelah (post-test) pemberian intervensi Kombinasi home based walking 

exercise dan pursed lips breathing 

Data karakteristik variabel ini menguraikan nilai Forced Expiratory Volume 

In 1 Second (FEV1) yang diukur sebelum intervensi (pre-test), setelah empat 

minggu pemberian intervensi (post test) pada kelompok perlakuan di Poli Klinik 

Penyakit Paru RSUD Jombang dan kelompok kontrol di RSUD Bangil. 

Tabel 5.3 Nilai Forced Expiratory Volume In 1 Second (FEV1) (pre-post) pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di Poli Klinik Penyakit Paru RSUD 

Jombang dan RSUD Bangil  

 
Variabel Kelompok Pre-Test 

(Mean±SD) 

Min-

Maks 

Post-Test 

(Mean±SD 

Min-

Maks 

∆ 

 

P 

value 

FEV1 

(Liter) 

Perlakuan 0,8955±0,37677 0,29-

1,62 

1,1290±0,40939 0,53-

1,94 

0,2335 0,000 

Kontrol 0,8215±0,27925 0,42-

1,52 

0,8555±0,34095 0,44-

1,61 

0,034 0,519 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan nilai 

FEV1 cenderung meningkat sebesar 0,2335 liter dan untuk nilai FEV1 minimal 

maksimal pada pengukuran pre dan post cenderung mengalami peningkatan nilai 

maksimal dari 1,62 ke 1,94 liter. Pada kelompok kontrol nilai FEV1 juga 

mengalami peningkatan sebesar 0,034 liter dan untuk nilai FEV1 minimal-

maksimal pada pengukuran pre dan post cenderung mengalami peningkatan 

sebesar  1,52 ke 1,61 liter. Tabel 5.3 menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji 

analisis data dengan menggunakan uji paired test (α 0,05) pada kelompok 

perlakuan diperoleh p 0,000 yang artinya terdapat pengaruh kombinasi walking 

exercise dan pursed lips breathing terhadap FEV1. Pada kelompok kontrol setelah 

dilakukan uji analisis data dengan menggunakan uji wilcoxon test diperoleh p 
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0,519 yang artinya tidak terdapat perbedaan nilai pre dan post  FEV1 pada 

kelompok kontrol. 

5.3.2 Nilai Dyspnea sebelum (pre-test) dan setelah (post-test) pemberian 

intervensi Kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing 

Data karakteristik variable ini menguraikan nilai dyspnea yang diukur sebelum 

intervensi (pre-test), setelah empat minggu pemberian intervensi (post test) pada 

kelompok perlakuan di Poli Klinik Penyakit Paru RSUD Jombang dan kelompok 

kontrol di RSUD Bangil. 

Tabel 5.4 Nilai Dyspnea (pre-post) pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol di Poli Klinik Penyakit Paru RSUD Jombang dan RSUD Bangil  

 
Variabel Kelompok Pre-Test 

(Mean±SD 

Min-

Maks 

Post-Test 

(Mean±SD 

Min-

Maks 

∆ 

 

P 

value 

Dyspnea Perlakuan 23,3500±2,60111 18-29 15,2500±2,80741 10-21 8,1 0,000 

Kontrol 23,7000±3,38884 12-28 22,7000±4,47331 10-28 1 0,111 

 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan nilai 

dyspnea cenderung menurun sebesar 8,1 dan untuk nilai dyspnea minimal 

maksimal pada pengukuran pre dan post cenderung mengalami penurunan nilai 

maksimal dari 29 ke 21. Pada kelompok kontrol nilai dyspnea juga mengalami 

penurunan sebesar 1 point dan untuk nilai dyspnea minimal-maksimal pada 

pengukuran pre dan post cenderung tetap pada nilai maksimal yaitu dari 28 ke 28. 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji analisis data dengan 

menggunakan uji paired test (α 0,05) pada kelompok perlakuan diperoleh p 0,000 

yang artinya terdapat pengaruh kombinasi walking exercise dan pursed lips 

breathing terhadap dyspnea. Pada kelompok kontrol setelah dilakukan uji analisis 

data dengan menggunakan uji wilcoxon test diperoleh p 0,111 yang artinya tidak 

terdapat perbedaan nilai pre dan post  dyspnea  pada kelompok kontrol. 
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5.3.3 UJi Manova 

 Tabel 5.5 Hasil analisis multivariate test kombinasi home based walking 

exercise dan pursed lips breathing pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol di Poli Klinik Penyakit Paru RSUD Jombang dan RSUD Bangil 

 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa pengujian kesamaan varians-kovarians secara 

individu untuk masing – masing variabel menunjukkan nilai Box test  0,000 yang 

berarti varians-kovarians pada semua variabel adalah tidak sama untuk setiap 

kelompok. Sehingga dalam pengambilan keputusan hasil uji statistik dapat dilihat 

pada Pilai’s Trace. Hasil Uji Manova didapatkan nilai Signifikansi 0,000  (α 0,05) 

yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan  rata-rata nila FEV1 dan dyspnea 

pada kelompok perlakuan dan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

simultan terdapat pengaruh kombinasi Home Based Walking Exercise dan Pursed 

Lips Breathing pada pasien PPOK. 

 

 

Variabel 

N Box test  p value  

 Box 

M 

F df1 df2 Lavene Manova 

FEV1 40 
0,000 8,521 3 259920,000 

0,021 
0,000 

Dyspnea 40 0,853 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini membahas mengenai diskusi hasil penelitian pengaruh kombinasi 

home based walking exercise dan pursed lips breathing terhadap forced 

expiratory volume in 1 second (FEV1) dan dyspnea pasien PPOK berdasarkan 

fakta, kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya, temuan penelitian dan 

menyajikan keterbatasan penelitian. 

6.1 Forced expiratory volume in 1 second (FEV1) pada pasien PPOK 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh kombinasi home based 

walking exercise dan pursed lips breathing terhadap forced expiratory volume in 1 

second (FEV1) pasien PPOK. Berdasarkan nilai rerata pre test dan post test, 

kelompok perlakuan mengalami peningkatan rerata nilai FEV1 setelah diberikan 

latihan kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing dari 

pada kelompok kontrol. Peningkatan nilai FEV1 ditandai dengan adanya 

peningkatan skor FEV1 pada pemeriksaan fungsi paru dengan menggunakan alat 

spirometry. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lainnya yang menunjukkan 

bahwa home based walking exercise dan pursed lips breathing berpengaruh 

terhadap peningkatan forced expiratory volume in 1 second (FEV1) (Spahija et al., 

2010).  

Pursed lips breathing merupakan salah satu teknik pernapasan yang sangat 

populer dan baik digunakan untuk pasien PPOK. Teknik pernapasan ini 

mengunakan strategi mengerucutkan kedua bibir secara bersama saat ekshalasi. 
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Dengan demikian, saluran udara menjadi terbuka, dengan tekanan balik saluran 

napas dan proses pengosongan volume udara saat ekspirasi menjadi lebih baik 

(Maind et al., 2015). 

Pengeluaran CO2 yang lebih banyak disebabkan terjadinya peningkatan  

volume akhir ekspirasi sehingga terjadi peningkatan volume tidal. Penurunan 

frekuensi pernapasan juga terjadi akibat penyesuaian waktu perfusi dan ventilasi 

(VA/Q). Perubahan efek fisiologis pada penggunaan teknik latihan pernapasan 

pursed lips breathing menyebabkan peningkatan tekanan  intraabdominal selama 

ekspirasi, sehingga dapat meningkatkan diameter bronkial, dengan demikian 

terjadi peningkatan aliran inspirasi dan ekspirasi. Tekanan intraabdominal yang 

positif dapat mencegah terjadinya collapse pada bronchi pada saat fase ekspirasi. 

Keadaan ini menyebabkan penurunan volume penutupan dan meningkatkan 

inspiratory capacity dan kapasitas vital (GOLD,2017). 

Pada penelitian ini, teknik pernapasan pursed lips breathing dikombinasi 

dengan walking exercise, sehingga memberikan efek yang lebih maksimal pada 

fungsi paru. Walking exercise secara teratur dapat memperbaiki fungsi otot 

pernapasan, sehingga daya elastisitas paru terjaga. Latihan ini diprogramkan bagi 

penderita PPOK yang mengalami kelelahan otot pernapasannya sehingga tidak 

dapat menghasilkan tekanan inspirasi yang cukup untuk melakukan ventilasi 

maksimal yang dibutuhkan (PDPI, 2011). 

Exercise training mampu memberikan efek antioksidatif, dengan aktivasi dari 

radical scavenger enzyme. Keuntungan lain dari latihan ini adalah memberikan 

efek metabolisme glukosa, peripheral angiogenesis dan cardiac remondelling 

sehingga menyebabkan perbaikan peripheral otot, termasuk otot pernapasan. 
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Perbaikan otot pernapasan berkorelasi pada kapasitas latihan. Peningkatan daya 

tahan otot inspirasi terjadi jika kapasitas latihan meningkat (Matos-Garcia et al., 

2017).  

Hasil penelitian mendapatkan data bahwa sebagian besar usia responden 

adalah ≥ 65 tahun. Pada usia tersebut termasuk dalam kategori lansia.  Faktor usia 

diperkirakan mempengaruhi fungsi paru pada seseorang. Hal ini disebabkan pada 

masa lansia akan terjadi proses menua yang di tandai dengan  tahapan 

menurunnya berbagai struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ 

(Fatmah, 2010). Organ paru pada lansia juga terjadi penurunan fungsi, sehingga 

pada pemeriksaan faal paru dengan menggunakan spirometry didapatkan hasil 

penurunan FEV1/FVC dan FEV1.  

Hasil penelitian menunjukkan total pasien berjenis kelamin laki-laki dan 

sebagian besar memiliki riwayat merokok. Responden dengan jenis kelamin laki-

laki danmemiliki riwayat merokok diperkirakan berdampak pada penurunan 

fungsi paru. Hal ini sejalan dengan pernyataan Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease bahwa jenis kelamin dan riwayat merokok merupakan 

faktor risiko terjadinya PPOK pada seseorang (GOLD, 2017). Pernyataan ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nisa, et al, 2015. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa riwayat merokok dan jenis kelamin laki-laki mempengaruhi 

rasio nilai FEV1/FVC.(Nisa, Sidharti and Adityo, 2015). 

Pada penelitian ini latihan kombinasi walking exercise dan pursed lips 

breathing dilakukan secara teratur dengan frekuensi yang teratur dan 

pendampingan satu kali latihan tiap minggunya, sedangkan latihan kedua dan 

ketiga pasien melakukan secara mandiri dengan pendampingan keluarga. Hasil 
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akhir penelitian didapatkan peningkatan nilai FEV1 pada kelompok intervensi. 

Peningkatan nilai FEV1 menunjukkan keberhasilan pasien dalam melakukan 

perawatan diri.  

Berdasarkan tabulasi data nilai FEV1 pada kelompok kontrol, diketahui 

terdapat 11 responden juga mengalami peningkatan nilai FEV1. Hal ini 

dikarenakan dokter dan perawat di RSUD Bangil memberikan terapi farmakologi 

dan pendidikan kesehatan pada pasien PPOK yang menjalani terapi rawat jalan. 

Adapun edukasi yang diberikan berupa anjuran kepada pasien untuk mematuhi 

pengobatan sesuasi resep yang telah dibuat oleh dokter. Anjuran untuk berhenti 

merokok, makan dengan gizi seimbang, tidak melakukan aktivitas terlalu berat, 

serta anjuran untuk melakukan aktivitas ringan sesuai dengan kemampuan pasien. 

Perbedaan nilai mean FEV1 kelompok intervensi lebih besar jika 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Seluruh responden mengalami 

peningkatan nilai FEV1 pada kelompok intervensi. Hal ini dikarenakan dokter dan 

perawat di RSUD Jombang memberikan terapi farmakologi dan pendidikan 

kesehatan pada pasien PPOK yang menjalani terapi rawat jalan. Selain itu, 

responden juga mendapatkan program pendampingan secara intensif yaitu latihan 

home based walking exercise dan pursed lips breathing. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perawatan prosedural di Poli Klinik Penyakit Paru dan 

Intervensi kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing 

lebih menunjukkan perbaikan pada salah satu fungsi paru yaitu peningkatan FEV1. 

Peningkatan nilai FEV1 pada pasien PPOK menunjukkan pasien memiliki 

prognosis yang baik. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan fungsi paru. Perbaikan 

fungsi paru menunjukkan tercapainya salah satu out come dalam pelaksanaan 
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asuhan keperawatan. Dalam hal ini, pasien mampu melakukan perawatan diri 

dengan melakukan latihan home based walking exercise dan pursed lips breathing 

secara mandiri sehingga terjadi peningkatan nilai FEV1. 

6.2 Dyspnea pasien PPOK 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh kombinasi home based 

walking exercise dan pursed lips breathing terhadap dyspnea pasien PPOK. 

Berdasarkan nilai rerata pre test dan post test, kelompok perlakuan mengalami 

penurunan dyspnea yang signifikan setelah diberikan latihan home based walking 

exercise dan pursed lips breathing dari pada kelompok kontrol. Penurunan 

dyspnea ditandai dengan penurunan skor persepsi dyspnea pada pasien PPOK 

dengan mengevaluasi persepsi pasien terhadap keluhan batuk, adanya skret, 

perasaan tertekan pada area dada, perasaan sesak saat berjalan mendaki/naik 

tangga, keterbatasan aktivitas harian, persepsi tentang rasa khawatir bepergian, 

gangguan tidur karena kondisi paru dan persepsi tentang energi yang dimiliki. 

 Berdasarkan hasil uji multivariat manova, maka diketahui nilai partial Eta 

Squat lebih tinggi pada variabel dyspnea jika dibandingkan dengan variabel FEV1. 

Hal ini menunjukkan bahwa latihan kombinasi home based walking exercise dan 

pursed lips breathing memiliki efek lebih besar dalam menurunkan persepsi 

dyspnea. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lainnya yang menunjukkan 

bahwa home based walking exercise dan pursed lips breathing berpengaruh 

terhadap persepsi dyspnea. Walking exercise secara signifikan mampu mereduksi 

dyspnea. Latihan kombinasi walking exercise dan pursed lips breathing dapat 

mengakibatkan penurunan Functional Residual Capacity (FRC)  dan Inspiratory 
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Capacity (IC), keadaan ini menyebabkan penurunan pCO2 yang disebabkan oleh 

pengeluaran CO2 yang lebih banyak. Proses fisiologi pada latihan ini 

mengakibatkan perbaikan kapasitas oksidatif otot, sehingga ventilasi menjadi 

lebih baik dan dyspnea berkurang (Leung et al., 2010). 

Walking exercise yang dilakukan secara teratur dapat menyebabkan 

peningkatan elastisitas pembuluh darah, dan melancarkan aliran darah. Aliran 

darah yang lancar menyebabkan jantung dan organ lainya mendapatkan suplai 

oksigen yang cukup untuk melakukan fungsi metabolism. Latihan fisik berjalan 

kaki dapat menambah kelenturan arteri, mendorong pelebaran darah balik kaki 

dan daerah abdominal, mendorong pembuluh darah kecil di kaki untuk mengarah 

kembali darah sekeliling arteri yang tersumbat, dan meningkatkan pembakaran 

lemak dalam mengurangi low density lipoprotein (LDL) di dalam darah sehingga 

jumlah volume darah dan sel darah merah dapat membawa oksigen lebih banyak 

untuk dialirkan keseluruh tubuh dengan lancar. Sehingga asupan oksigen yang 

lancar dapat mengurangi gejala dyspnea (Flowerenty, 2015). 

Latihan jasmani pada penderita PPOK berakibat meningkatnya toleransi 

latihan karena meningkatnya kapasitas kerja maksimal dengan rendahnya 

konsumsi oksigen. Perbaikan toleransi latihan merupakan indikasi dari 

efisiensinya pemakaian oksigen di jaringan dan toleransi terhadap asam laktat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh de Roos, et al pada tahun 2017, 

diketahui bahwa kombinasi exercise training dan home based walking program 

mampu meningkatkan Physical activity (PA). Pasien yang memiliki tingkat 

toleransi latihan yang meningkat, maka pemakaian oksigen dijaringan menjadi 

efisien (de Roos et al., 2017). 
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Menurut (PDPI, 2011). Walking exercise merupakan latihan fisik yang 

dapat dilakukan pada pasien PPOK. Latihan ini ditujukan untuk memperbaiki 

efisiensi dan kapasiti sistem transportasi oksigen, meningkatan VO2 max, 

memperbaiki kapasitas kerja aerobik maupun anaerobik, meningkatkan cardiac 

output dan stroke volume, meningkatkan efisiensi ditribusi darah serta 

pemendekan waktu recovery. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bruna C. Matos-Garcia, 

et al, (2017) diketahui bahwa home based walking program mampu meningkatkan 

kekuatan otot inspirasi. Fungsi otot inspirasi yang maksimal diharapkan mampu 

mendukung kerja sitem respirasi pada pasien. Sehingga dengan melakukan 

walking exercise pada pasien PPOK distribusi oksigen dijaringan menjadi efisien 

dan meningkatkan toleransi latihan sehingga menurunkan derajat dyspnea.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Leung et al., 2010) diketahui 

bahwa grand walk training mampu mereduksi dyspnea dan respiratoration rate 

(RR). Selain itu, latihan ini mampu mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak, 

serta meningkatkan minute ventilation jika di bandingkan data dasar. Pengeluaran 

karbon dioksida yang lebih banyak dan minute ventilation mampu meningkatkan 

kapasitas oksidatif pada otot yang terlatih dengan walking exercise, sehingga 

mampu mereduksi dyspnea. 

Pada penelitian ini, dilakukan kombinasi walking exercise dan pursed lips 

breathing. Latihan pursed lips breathing pada penelitian sebelumnya terbukti 

menurunkan persepsi dyspnea. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bhatt, et al 

pada tahun 2013,  menemukan bahwa setelah menerapkan Pursed Lips breathing, 

pasien akan mengalami peningkatan kapasitas latihan. Pasien mengungkapkan 
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penurunan dyspnea, dan frekuensi RR. Pengontrolan pernapasan selama periode 

pursed lips breathing menyebabkan menurunnya interrupts visious cycle pada air 

trapping. Hal ini terjadi karena transmisi saraf pusat yang lebih rendah, dan 

menyebabkan lebih rendahnya disosiasi antara sinyal ventilator actual dan usaha 

yang dirasakan, Sehinnga persepsi dyspnea yang dirasakan menjadi lebih rendah 

(Bhatt et al., 2013). 

Dynamic compression saluran napas dengan menggunakan teknik pursed 

lips breathing mampu memberikan informasi afferent untuk mempersepsikan 

dyspnea. Teknik napas pursed lips breathing dapat mereduksi intrinsic and 

expiratory-positive-alveolar-pressure (PEEPi), sehingga terjadi peningkatan 

volume tidal (Bianchi et al., 2007). 

Pada penelitian ini latihan kombinasi walking exercise dan pursed lips 

breathing dilakukan secara teratur dengan frekuensi yang teratur dan 

pendampingan satu kali latihan tiap minggunya, sedangkan latihan kedua dan 

ketiga pasien melakukan secara mandiri dengan pendampingan keluarga. 

Penurunan menunjukkan keberhasilan pasien dalam melakukan perawatan diri. 

Perbaikan fungsi paru, yaitu peningkatan nilai FEV1 serta penurunan persepsi 

dyspnea merupakan salah satu indikator keberhasilan program rehabilitasi paru. 

Pasien PPOK diharapkan dapat meningkatkan toleransi aktivitas dan mampu 

melakukan melakukan aktivitas harian, terutama dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya.  

Berdasarkan tabulasi data dyspnea pada kelompok kontrol, diketahui terdapat 

7 responden juga mengalami penurunan dyspnea. Hal ini dikarenakan dokter dan 

perawat di RSUD Bangil memberikan terapi farmakologi dan pendidikan 
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kesehatan pada pasien PPOK yang menjalani terapi rawat jalan. Adapun edukasi 

yang diberikan berupa anjuran kepada pasien untuk mematuhi pengobatan sesuasi 

resep yang telah dibuat oleh dokter. Anjuran untuk berhenti merokok, makan 

dengan gizi seimbang, tidak melakukan aktivitas terlalu berat, serta anjuran untuk 

melakukan aktivitas ringan sesuai dengan kemampuan pasien. Sehingga 

penurunan persepsi dyspnea pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa 

beberapa pasien mengikuti anjuran dokter dan perawat di Poli Klinik Penyakit 

Paru Rumah Sakit Bangil. 

 Diagnosis keperawatan Intoleransi aktivitas merupakan masalah utama 

yang terjadi pada pasien PPOK. Intoleransi aktivitas merupakan ketidakcukupan 

energi psikologis atau fisiologis untuk melanjutkan atau menyelesaikan aktivitas 

yang harus atau yang ingin dilakukan (International, 2015). Salah satu out come 

yang harus dicapai dalam menyelesaikan masalah ini adalah activity tolerance, 

dengan batasan karakteristik respiratory status. Pada penelitaian ini dilakukan 

proses asuhan keperawatan dengan pendekatan teori self care Orem. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai FEV1 dan penurunan persepsi 

dyspnea menununjukkan bahwa tujuan asuhan keperawatan tercapai. 

Keberhasilan agen perawatan diri yaitu pasien PPOK dalam mengikuti proses 

asuhan keperawatan yang dilakukan oleh Nursing Agency merupakan indikator 

tercapacainya out come dalam menyelesaikan masalah atau diagnosis keperawatan 

pada pasien PPOK. Pada penelitian ini, keberhasilan perawatan diri ditandai 

dengan kemampuan pasien PPOK melakukan self care dengan mengikuti terapi 

pengobatan dari dokter dan kemampuan menerapkan latihan home based walking 

exercise dan pursed lips breathing secara mandiri. 
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6.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Beberapa pasien mendapatkan dosis latihan kombinasi home based 

walking exercise dan pursed lips breathing yang tidak sama. Sehingga 

berpengaruh pada rata-rata perubahan nilai FEV1 dan dyspnea pasien 

PPOK. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

1. Kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing 

meningkatkan forced expiratory volume in 1 second (FEV1) sebesar 22,8%. 

2. Kombinasi kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing 

menurunkan dyspnea sebesar 72,2%. 

3. kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing efektif 

dalam meningkatkan nilai FEV1 dan menurunkan dyspnea pada pasien 

PPOK. 

7.2 Saran 

1.  Pasien PPOK diharapkan tetap mematuhi program terapi farmakologi 

serta terus melakukan latihan kombinasi kombinasi home based walking 

exercise dan pursed lips breathing secara teratur, serta menggunakan 

petunjuk latihan sesuai dengan modul. 

2.  Rumah sakit secara umum, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

keperawatan yang tidak hanya berfokus pada terapi farmakologis. 

Pemberian terapi farmakologis juga harus disertai dengan latihan fisik dan 

control breathing. Latihan kombinasi home based walking exercise dan 

pursed lips breathing merupakan kombinasi latihan fisik dan control 

breathing yang sangat mudah diterapkan pada pasien PPOK. 

3.  Perawat rumah sakit, diharapkan dapat menggunakan intervensi 

kombinasi kombinasi home based walking exercise dan pursed lips 
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breathing sebagai intervensi mandiri keperawatan yang diberikan pada 

pasien PPOK. 

4.  Peneliti berikutnya, diharapkan dapat meneliti lebih lanjut terkait kadar 

pCO2 pasien PPOK. 
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PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Dengan Hormat,  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Arum Dwi Ningsih 

NIM : 131614153008 

 Adalah mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian 

tentang “ Pengaruh Kombinasi Home based walking exercise dan pursed lips 

breathing terhadap FEV1 dan dyspnea pada pasien Penyakit Paru Obstruktif 

Kronik (PPOK)”. Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya meningkatkan 

kemandirian pasien dalam melakukan terapi rehabilitasi paru yaitu latihan 

kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing dalam upaya 

meningkatkan nilai FEV1 dan menurunkan derajat dyspnea, sehingga menurunkan 

resiko memburuknya gejala PPOK. 

 Saya mohon partisipasi bapak/ibu menjadi responden dalam penelitian ini. 

Semua data yang telah dikumpulkan akan dirahasiakan. Data responden disajikan 

untuk keperluan penelitian ini. Apabila dalam penelitian ini responden merasa 

tidak nyaman dengan kegiatan yang dilakukan, makaresponden dapat 

mengundurkan diri. 

 Apabila Bapak/Ibu bersedia menjadi responden, silahkan menandatangani 

pada lembar persetujuan yang telah disediakan. Atas perhatian dan partisipasinya 

saya ucapkan terimakasih. 

Hormat Saya, 

Lampiran 4 
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       (Arum Dwi Ningsih) 

PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN (PSP)  

UNTUK MENJADI RESPONDEN 

Perkenalkan nama saya Arum Dwi Ningsih, mahasiswa Program Studi Magister 

Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yang akan 

melakukan penelitian tentang pengaruh kombinasi home based walking exercise 

dan pursed lips breathing terhadap FEV1 dan dyspnea pada pasien Penyakit Paru 

Obstruktif Kronik (PPOK). 

 

Judul Penelitian: 

pengaruh kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing 

terhadap FEV1 dan dyspnea pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). 

 

Tujuan Umum: 

pengaruh penggunaan kombinasi home based walking exercise dan pursed lips 

breathing terhadap forced expiratory volume in 1 second (FEV1) dan dyspnea 

pasien PPOK 

Perlakuan yang diterapkan pada responden: 

Tindakan atau perlakuan yang akan diberikan kepada bapak/ibu adalah: 

1) Ketika pertama kali bertemu dengan pasien PPOK akan diajukan 

permohonan menjadi responden, apabila bapak ibu bersedia akan 

diberikan penjelasan penelitian dan inform concent. 

2) Responden akan menjalani pemeriksaan fungsi paru meggunakan alat 

spirometry untuk menegakkan diagnosa PPOK, dan mendapatkan hasil 

Lampiran 5 
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pengukuran nilai FEV1 sebagai data awal pre-test dan mengisi kuesioner 

COPD Assesment Test (CAT) untuk mengetahui tingkat dyspnea pada 

responden. 

3) Pada kelompok perlakuan akan memperoleh program kombinasi home 

based walking exercise dan pursed lips breathing dengan menjelaskan 

prosedur dan melatih responden secara langsung di poli klinik paru RSUD 

Jombang, kemudian pasien akan diberikan modul, dan video latihan. 

Pasien juga akan diberikan panduan jadwal latihan yaitu 1 minggu 3 kali 

selama 1 bulan atau 4 minggu, Sehingga jumlah latihan sebanyak 12kali. 

Peneliti juga akan menjelaskan pada responden, bahwa peneliti akan 

melakukan kunjungan rumah untuk melakukan evaluasi latihan, dan 

mendampingi latihan selama 1 sesi dalam 1 minggu. Sedangkan 2 kali 

latihan akan dilakukan secara mandiri oleh responden. 

4) Home visite akan dilakukan sebanyak 1 kali setiap minggu pada tiap 

responden. Sehingga kunjungan dilakukan 4 kali selama 1 bulan pada 

setiap responden. 

5) Setelah program selesai dalam 1 bulan (12 kali latihan), maka akan 

dilakukan post-test dengan mengukur nilai FEV1 dengan spirometry dan 

dyspnea dengan kuisioner COPD Assesment Test (CAT). 

6) Responden yang melakukan pemeriksaan di Poli Klinik RSUD Bangil 

dikategorikan sebagai kelompok kontrol. Pada kelompok kontrol, pasien 

melakukan pre dan post test dalam jangka waktu yang sama dengan 

kelompok responden. Program kombinasi home based walking exercise 

dan pursed lips breathing akan diberikan pada kelompok kontrol setelah 
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post test dengan memberikan modul dan video latihan, serta program 

latihan dengan pantuan dari peneliti selama satu bulan. Yaitu latihan 

dilakukan 3x/minggu selama 4 bulan, sehingga total latihan dilaksanakan 

sebanyak 12 kali. Program home visite akan dilakukan sebanyak 1 kali 

setiap minggu pada tiap responden. Sehingga kunjungan dilakukan 4 kali 

selama 1 bulan pada setiap responden 

 

Manfaat: 

Bapak/Ibu yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh 

pengetahuan dan latihan langsung tentang rehabilitasi paru yaitu latihan 

kombinasi home based walking exercise dan pursed lips breathing 

sehingga mampu meningkatkan FEV1 dan mengurangi sesak pada pasien. 

 

Bahaya Potensial: 

Tidak terdapat bahaya potensial, namun jika responden merasa kelelahan 

dan sesak dalam melakukan latihan, maka responden dapat istirahat dan 

latihan bisa dilanjutkan kembali jika responden telah merasa rileks dan 

nyaman. Keluarga pendamping latihan, dapat mengobservasi sesak 

sesuipetunjuk pada modul latihan. Jika tanda-tanda tersebut muncul, maka 

pasien di istirahatkan dan keluarga dapat memandu penggunaan teknik 

pursed lips breathing condong ke depan sebagai penangan awal. Selain 

itu, pasien juga bisa menggunakan terapi farmakologi bronkodilator 

spray/oral yang telah diberikan dokter di Poli Klinik Paru.  
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Pasien pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol telah dilengkapi 

dengan terapi farmakologi dari dokter Spesialis Paru di Poli Klinik paru 

Rumah Sakit. Selama home visite, peneliti juga membawa persediaan 

oksigen portable kecil saat mendampingi pasien melakukan latihan. 

Hak untuk mengundurkan diri: 

Keikutsertaan bapak ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela dan berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanapa menimbulkan konsekwensi 

yang merugikan. 

Adanya Insentif untuk responden: 

Partisipasi dan kerjasama yang baik dalam menjawab pertanyaan serta 

mengikuti program latihan dengan baik pada penelitian ini, bapak/ibu akan  

mendapatkan bingkisan kue dan minum setiap kali kunjungan serta 

pemberian bingkisan handuk pada saat pasien kontrol  yang kedua 

(pengambilan data post). 

Kerahasiaan Responden 

Keterangan yang disampaikan bapak/ibu dengan memberikan jawaban 

pada kuisioner akan dijaga kerahasiaannya dengan cara pengkodean 

identitas dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Nama dan 

alamat responden hanya diketahui oleh peneliti dengan tujuan untuk 

mealkukan home visite. 

Contact Person 

Bapak/ibu dapat menghubungi peneliti setiap saat apabila ada yang ingin 

ditanyakan dalam penelitian ini Arum/085732433696. 
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INFORMED CONSENT 

PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

Telah mendapatkan keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1) Penelitian yang berjudul “ Pengaruh kombinasi home based walking exercise 

dan pursed lips breathing terhadap FEV1 dan dyspnea pasien Penyakit Paru 

Obstruktif Kronik (PPOK)”. 

2) Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek penelitian 

3) Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4) Bahaya yang akan timbul 

5) Prosedur penelitian 

Dalam prosedur penelitian, saya mendapatkan kesempatan mengajukan 

pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian 

tersebut. Oleh karena itu, saya bersedia/tidak bersedia *) secara sukarela untuk 

menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

      ………………………, Januari 2018 

         

 

 

 

 

Responden 

 

………………………… 

Peneliti, 

 

Arum Dwi Ningsih 
Saksi Kedua 

 

………………………………………….. 

Lampiran 6 
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Kuisioner B 

COPD Assesment Test (CAT) 

Petunjuk Pengisian: 

1. Pertanyaan berikut ini tentang keluhan yang  Bapak/Ibu/Saudara rasakan 

dalam melakukan aktivitas harian. 

2. Jawaban-jawaban dan nilai skor anda dapat digunakan untuk membantu 

memperbaiki penanganan PPOK dan untuk mendapatkan manfaat terbaik 

dari pengobatan 

3. Lengkapilah pertanyaan dibawah ini dengan mengisi kolom jawaban yang 

telah disediakan sesuai dengan kodisi Bapak/Ibu/Saudara dengan tanda 

centang  (X) 

4. Berikan alterntif jawaban yang sesuai dengan diri Bapak/Ibu/Saudara 

Contoh: 

Saya sangat gembira 0 1 2 3 4 5 Saya sangat sedih 

Saya tidak pernah batuk  

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Saya selalu batuk 

Tidak ada dahak/riak 

sama sekali 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dada saya penuh 

dengan dahak (riak) 

Tidak ada rasa berat 

(tertekan) di dada 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dada saya terasa 

berat/tertekan sekali 

Ketika saya jalan 

mendaki / naik tangga, 

saya tidak sesak. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ketika saya jalan 

mendaki / naik tangga, 

saya sangat sesak sesak . 

Aktivitas sehari-hari saya 

di rumah tidak terbatas 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Aktivitas sehari-hari 

saya di rumah sangat 

terbatas . 

Saya tidak khawatir 

keluar rumah meskipun 

saya menderita penyakit 

paru 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Saya sangat khawatir 

keluar rumah karena 

kondisi paru saya 

Saya dapat tidur dengan 

nyenyak 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Saya tidak dapat tidur 

dengan nyenyak karena 

kondisi paru saya. 

Nomor Responden 

Lampiran 7 
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LEMBAR OBSERVASI  

HASIL PENGUKURAN FEV1 

1. Pengukuran pada kelompok perlakuan 

No. Kode Responden Pengukuran Pre- Pengukuran Post- 

    

    

    

    

    

 

2. Pengukuran pada kelompok kontrol 

       

Saya sangat bertenaga  

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Saya tidak punya tenaga 

sama sekali 

No. Kode Responden Pengukuran Pre- Pengukuran 

Post- 
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KUISIONER PENELITIAN (A) 

BIODATA DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Petunjuk: 

1. Pertanyaan berikut ini tentang biodata dan informasi kesehatan 

Bapak/Ibu/Saudara 

2. Lengkapilah pertanyaan dibawah ini dengan mengisi kolom jawaban yang 

telah disediakan sesuai dengan kodisi Bapak/Ibu/Saudara 

3. Berikan alterntive jawaban yang sesuai dengan diri Bapak/Ibu/Saudara 

No. Biodata dan Informasi 

1. Nomer Responden  

2. Waktu wawancara 

(Tgl/Bln/Thn) 

 

3. Status Objek 1. Kontrol     2. Perlakuan 

4. No. Rekam Medik  

    

    

Lampiran 9 
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5. Nama Penderita/Inisial  

6. Umur (dalam tahun)  

7. Jenis Kelamin 1. Laki-laki   2. Perempuan 

8. Pendidikan 

 

 

 

0 = Tidak sekolah 

1 = SD 

2 = SMP 

3 = SMA 

4 = Perguruan Tinggi 

9. Riwayat Merokok  1. Merokok 

2. Tidak Merokok 

10. Berat Badan saat ini (dalam 

Kg) 

 

Tinggi badan saat ini (dalam 

meter) 

…………………………………Kg 

 

………………………………….Meter 

BMI: 

1. Kurus    : ≤ 18,5 

2. Normal  :18,4-24,9 

3. Gemuk   : 25,0-29,9 

4. Obesitas : >30,0 

11. Pekerjaan 1 = tidak bekerja 

2 = Pensiunan 

3 = Penjahit 

4 = Pedagang 

5 =  Lain-lain 
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