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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Latihan batuk efektif merupakan aktifitas perawat untuk 

membersihkan sekresi pada jalan nafas. Tujuan dari batuk efektif adalah untuk 

meningkatkan mobilisasi sekresi dan mencegah resiko tinggi retensi sekresi 

(Pneumonia, atelektasis dan demam). Fisioterapi dada termasuk di dalamnya 

adalah drainase postural (Postural drainage), perkusi dan vibrasi dada, latihan 

prnafasan atau latihan ulang pernafasan, dan batuk efektif. Tujuan dari 

fisioterapi dada adalah untuk membuang sekresi bronchiale memperbaiki 

ventilasi, dan meningkatkan efisiensi otot-otot pernafasan. (Muttaqin, 2008).  

Tubuh mempunyai daya tahan yang berguna untuk melindungi dari 

bahaya infeksi melalui mekanisme daya tahan traktus respiratorius yang terdiri 

dari : susunan anatomis dari rongga hidung, jaringan limfoid di naso – oro – 

faring, bulu getar yang meliputi sebagian besar epitel traktus respiratorius dan 

sekret yang dikeluarkan oleh sel epitel tersebut, reflek batuk, reflek epiglotis 

yang mencegah terjadinya aspirasi sekret yang terinfeksi. Salah satu penyebab 

kesakitan dan kematian paling penting pada anak adalah karena mekanisme 

saluran nafas di atas yang masih sempit dan daya tahan tubuh yang masih 

rendah.  

Dalam hal ini, peran keluarga sangatlah penting untuk tercapainya 

upaya mengoptimalisasi bersihan jalan nafas pada pasien dengan pneumonia. 

Keluarga di jadika sebagai unit pelayanan karena masalah kesehatan keluarga 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi, masalah kesehatan anggota 

keluarga akan mempengaruhi keluarga yang lain atau masyarakat secara 

keseluruhan. Perilaku keluarga dapat menimbulkan masalah kesehatan, tetapi 

dapat pula mencegah masalah kesehatan dan menjadi sumber daya pemecah 

masalah kesehatan. Masalah kesehatan di dalam keluarga akan saling 

mempengaruhi terhadap individu dalam keluarga. Karena Keluarga 
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merupakan saluran yang efektif dalam menyalurkan dan mengembangkan 

kesehatan kepada masyarakat.  

Pemberian asuhan keperawatan keluarga harus lebih di tekankan pada 

keluarga-keluarga  dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah. 

Alasannya adalah keluarga dengan status social ekonomi tersebut umumnya 

berkaitan dengan ketidaktahuan, ketidakmauan dan ketidakmampuan dalam 

mengatasi berbagai masalah kesehatan yang mereka hadapi. Kemampuan 

keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka terhadap 

gizi, perumahan dan lingkungan yang sehat, pendidikan dan kebutuhan 

lainnya pada masyarakat menengah kebawah, hal tersebut akan menimbulkan 

berbagai masalah kesehatan.  

Menurut laporan UNICEF  dan WHO pada tahun 2006, Indonesia 

merupakan Negara  dengan tingkat kejadian pneumonia tertinggi ke-6 di 

seluruh dunia. Sedangkan berdasarkan survey kesehatan rumah tangga 

(SKRT) pada tahun 1992, 1995, dan 2001 didapatakan pneumonia sebagai 

urutan terbesar penyebab kematian pada balita. Hasil tersebut juga sesuai 

dengan survey mortalitas terhadap 10 propinsi di Indonesia yang dilakukan 

oleh Subdit ISPA, Department kesehatan RI. Kemudian berdasarkan riset 

kesehatan dasar (Riskesdas) pada tahun 2007 telah mencatat bahwa 

pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak yaitu 

sejumlah 15,5 % (IDAI, 2009). Pada tahun 2009, di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta terdapat 610 orang penderita penyakit pneumonia yang menyerang 

pada orang dewasa dengan keluhan panas, batuk dan sesak. 

Dari hasil laporan data statistik penderita Pneumonia pada anak yang 

ada di Puskesmas Arjowinangun dari tahun 2011-2012, teridentifikasi 

sebanyak 9 kasus (9 %) di tahun 2011 yang menyerang anak usia 7 bulan 

sampai 6 tahun, sedangkan pada tahun 2012 kejadian kasus pneumonia 

meningkat 20 % menjadi 20 kasus yang menyerang anak usia 8 bulan sampai 

7 tahun. Peran keluarga dalam menangani dan menghadapi anggota 

keluarganya yang menderita pneumonia, masih sangat kurang optimal. Hal 

tersebut di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan keluarga tentang 
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bagaimana penanganan yang tepat pada penderita tersebut. Selain itu, juga 

kurang tanggapnya keluarga untuk segera memeriksakan diri ke layanan 

kesehatan ketika sudah muncul tanda dan gejala ringan seperti: demam di 

malam hari, batuk yang tak kunjung sembuh dan sesak mendadak setelah 

beraktifitas.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

studi kasus dengan judul ‘’ Peran Keluarga dalam Mengoptimalisasi Bersihan 

Jalan Nafas dengan Teknik Perkusi dan Vibrasi pada An. M dengan 

Pneumonia di Puskesmas Arjowinangun Malang ‘’.  

1.2 Rumusan Masalah  

Dalam penelitian studi kasus ini, maka rumusan masalah yang dapat di 

sampaikan adalah ‘’ Bagaimanakah Peran Keluarga dalam Upaya 

Mengoptimalisasi Bersihan Jalan Nafas dengan Teknik Perkusi dan Vibrasi 

pada An. M dengan Pneumonia di Puskesmas Arjowinangun Malang ?’’ 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di 

capai dalam penelitian ini adalah ingin membahas atau mengkaji tentang : 

Peran Keluarga dalam Upaya Mengoptimalisasi Bersihan Jalan Nafas dengan 

Teknik Perkusi dan Vibrasi pada An. M di Puskesmas Arjowinangun Malang.   

1.4 Definisi Konsep 

Keluarga memegang peranan penting dalam upaya penyembuhan suatu 

penyakit pada setiap individu yang berada dalam keluarga tersebut. Ada 

beberapa definisi tentang keluarga yang dapat di jelaskan dalam konsep ini : 

Keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang di ikat oleh 

hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga 

selalu berinteraksi satu sama lain (Iqbal, 2009). Kemudian ada 5 fungsi dasar 

keluarga uang di antaranya adalah : fungsi afektif yaitu memelihara dan saling 

asuh/ mutualnurance, fungsi sosialisasi yaitu sosialisasi yang di mulai pada 
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saat lahir dan akan di akhiri dengan kematian, fungsi reproduksi yaitu 

meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia, 

fungsi ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan keluarga, fungsi perawatan 

keluarga/ pemeliharaan kesehatan (Mubarak, 2009).  

Fisioterapi dada adalah salah satu terapi yang sangat berguna bagi 

penderita penyakit respirasi baik yang bersifat akut maupun kronis, meskipun 

cara ini kelihatannya tidak istimewa tetapi sangat efektif dalam upaya 

mengeluarkan sekret dan memperbaiki ventilasi pada pasien dengan fungsi 

paru yang terganggu (Wed, 2004). Teknik perkusi merupakan jenis terapi fisik 

dada dengan memberikan energi mekanik (menimbulkan efek getar) pada 

dada yang kemudian di teruskan pada saluran nafas paru untuk melepaskan 

sekret yang tertahan. Sedangkan vibrasi merupakan tindakan kompresi dada 

dengan tujuan menggerakkan sekret kea rah saluran nafas besar, dan 

dilakukan pada waktu pasien mengeluarkan nafas (Alimatul, 2008).  

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Bagi Pasien  

Keluarga mampu merawat dan melakukan teknik perkusi dan vibrasi dalam 

hal pengeluaran sekret pada saluran pernafasannya di bagian bawah, 

terutamanya sekret yang berada di alveoli.  

1.5.2 Manfaat Bagi Perawat  

Perawat dapat bebagi ilmu dalam mengajarkan cara melakukak teknik 

perkusi dan vibrasi dengan baik dan benar sesuai dengan standart 

operasional prosedur yang telah di terapkan. 
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1.5.3 Manfaat Bagi Lembaga  

1.5.3.1 Lembaga Puskesmas  

Menambah wawasan bagi perawat yang ada di Puskesmas agar lebih 

mengerti dan memahami tentang Peran Keluarga dalam Mengoptimalisasi 

Teknik Perkusi dan Vibrasi untuk meningkatkan bersihan jalan nafas pada 

pasien dengan Pneumonia khususnya anak-anak.  

1.5.3.2 Lembaga Pendidikan  

Melalui penyusunan studi kasus ini, maka manfaat yang dapat di berikan 

yaitu dapat menggunakannya sebagai bahan masukan dan tambahan 

informasi dalam kegiatan belajar-mengajar, khususnya Departement 

Komunitas pada keluarga tentang teknik perkusi dan vibrasi dalam upaya 

mengoptimalisasi kebersihan jalan nafas pada pasien dengan pneumonia.  

1.6 Keterbatasan penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian studi kasus ini, peneliti menyadari 

adanya keterbatasan yang di miliki baik dari segi penyusunan maupun 

pelaporan. Kendala waktu yang hanya beberapa hari untuk melakukan 

implementasi dalam tindakan keperawatan yang sudah di berikan sehingga 

hasil yang di harapkan kurang maksimal. Oleh karenanya di butuhkan 

penelitian lebih lanjut dengan waktu yang sesuai, tentang pentingnya 

peran keluarga dalam memotivasi penderita/ pasien untuk melakukan 

mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernafasannya, terutama 

alveolinya yang mungkin belum terlampir dalam laporan penyusunan studi 

kasus ini dapat tercapai keseluruhannya. 

 

 

 


