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Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

 

        Pneumonia adalah suatu proses peradangan dimana terdapat konsolidasi 

yang disebabkan pengisian rongga alveoli oleh eksudat yang dapat disebabkan 

oleh bakteri, virus, jamur dan benda asing.(muttaqin, arif.2008) 

        Proses infeksi dapat diklasifikasikan berdasarkan anatomi. Jika terjadi pada 

satu atau lebih lobus disebut dengan pneumonia lobaris, sedangkan pneumonia 

lobularis atau bronkhopneumonia menunjukan penyebaran daerah infeksi yang 

memiliki bercak dengan diameter sekitar 3-4 cm mengelilingi dan mengenai 

bronkus.(somantri,irman.2009) 

        Bronkhopneumonia dapat juga dikatakan suatu keradangan pada parenkim 

paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun benda 

asing.(hidayat,aziz alimul A.2006) 

        Bronkhopneumonia banyak terjadi pada anak – anak dipengaruhi oleh faktor: 

gizi, mekanisme pertahan tubuh, bibit penyakit, dan lingkungan yang 

menguntungkan sebagai tempat perkembangan bibit penyakit. 

        Pneumonia masih menjadi penyakit terbesar penyebab kematian anak dan 

juga penyebab kematian pada banyak kaum lanjut usia di dunia. World Health 

organization (WHO) tahun 2005 memperkirakan kematian balita akibat 

pneumonia di seluruh dunia sekitar 19 persen atau berkisar 1,6 – 2,2 juta, dimana 

sekitar 70 persennya terjadi di negara-negara berkembang, terutama Afrika dan 

Asia Tenggara. 

        Di Indonesia, pneumonia menjadi penyebab kematian nomor tiga setelah 

kardiovaskuler dan TBC. Dari seluruh kematian kematian balita, proporsi 
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kematian yang disebabkan oleh ISPA mencakup 20-30%. Kematian ISPA ini 

sebagian besar ialah oleh karena pneumonia. 

        Meskipun penyakit pneumonia sudah ada  program dari Departemen 

Kesehatan untuk penanggulangannya yaitu Program Pemberantasan Penyakit 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut,  tetapi kasus pneumonia masih tetap tinggi. 

Menurut WHO, angka kematian bayi di atas 40 per 1000 kelahiran hidup (di 

Indonesia : 41 per 1000 kelahiran hidup), angka kematian balita di atas 15 per 

1000 balita (di Indonesia : 81 per 1000 kelahiran hidup). Proporsi kematian balita 

akibat pneumonia lebih dari 20 % (di Indonesia 30 %) angka kematian pneumonia 

balita di atas 4 per 1000 kelahiran hidup (di Indonesia diperkirakan masih di atas 4 

per 1000 kelahiran hidup).  

        Bronkhopneumonia biasanya didahulu oleh infeksi saluran pernafasan atas 

yang menyebar kedalam paru. Masalah yang sering muncul pada klien dengan 

Bonkhopnemonia adalah tidak efektifnya bersihan jalan napas. 

Bronkhopneumonia ini harus cepat ditangani akumulasi sekret yang berlebih pada 

paru menyebabkan anak kesulitan bernafas, ekspansi paru tidak bisa maksimal 

karena terhalangi oleh sekret yang menyebabkan nafas anak menjadi cepat dan 

dangkal, jika dibiarkan akan menyebabkan anak menjadi kebiruan karena tubuh 

kekurangan oksigen. 

        Oleh karena itu anak harus segera mendapatkan pertolongan untuk 

mengobati infeksi yang terjadi. Untuk menangani klien dengan 

bronkhopneumonia dirumah sakit biasanya dilakukan dengan farmakoterapi yaitu 

dengan pemberian obat-obat bronkodilator, ekspektoran, antibiotik dan pemberian 

terapi oksigenasi. Untuk membantu mengeluarkan produksi sekret yang berlebih, 

selain bisa menggunakan farmakoterapi bisa dilakukan fisioterapi dada pada anak, 

yang jarang sekali dilakukan di rumah sakit. 

        Kenapa pada anak dengan bronkhopneumonia membutuhkan fisioterapi 

dada, itu dikarenakan pada anak – anak belum mempunyai kemampuan untuk 

mengeluarkan sekretnya sendiri. Sehingga setelah dilakukan fisioterapi dada 

secret pada jalan nafas bisa rontok dan dapat keluar saat batuk. 
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        Karena  pentingnya dilakukan fisioterapi dada pada anak dengan 

bronkhopneumonia maka peneliti tertarik untuk mengambil judul fisioterapi dada 

pada anak dengan bronchopneumonia diruang 7B Rsu Saiful Anwar Malang. 

 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisa manfaat tindakan keperawatan fisioterapi dada pada klien 

dengan bronchopneumonia 

1.2.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengevaluasi bagaimana respon klien sebelum dilakukan fisioterapi 

dada 

b. Untuk mengevaluasi respon klien setelah dilakukan fisioterapi dada pada klien 

dengan bronkhopneumonia. 

c. Untuk mengevaluasi bagaimana keefektifan dari fisioterapi dada pada klien 

dengan bronchopneumonia. 

 

1.3 Manfaat penelitian 

1.3.1 Manfaat bagi ilmu keperawatan 

Dasar pemikiran bagi pengembangan konsep-konsep keperawatan yang 

berhubungan dengan keperawatan anak khususnya dengan kasus 

bronkhopneumonia. 

1.3.2 Manfaat bagi pelayan kesehatan 

Sebagai acuan pengumpulan data yang berhubungan dengan keefektifan 

dilakukannya fisioterapi dada pada pasien bronkhopneumonia untuk 
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membantu mengeluarkan sekret sehingga pelayan kesehatan bisa memberikan 

penyuluhan dan pelatihan terhadap orang tua tentang manfaat fisioterapi dada  

 

1.3.3 Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Untuk dijadikan sebagai bahan rujukan yang dapat digunakan dalam 

penelitian selanjutnya. 

1.3.4 Manfaat bagi peneliti sendiri 

Untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai keperawatan anak 

dalam hal manfaat fisioterapi dada pada pasien dengan bronkhopneumonia. 

1.3.5 Manfaat bagi klien  

Untuk membantu mengeluarkan produksi sekret yang menghalangi jalan nafas 

sehingga jalan nafas menjadi bersih dan tidak menggangu pernafasan klien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


