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Penggunaan terapi fisioterapi dada dapat menurunkan gejala faringitis dikarenakan terapi 
tersebut dapat membantu dalam mengeluarkan penumpukkan sekret yang menumpuk di faring. 
Penumpukkan sekret yang semakin banyak dapat mengakibatkan beberapa kompikasi yang lebih 
parah seperti, asma, pneumoni dan bronkhitis. Fisioterapi dada adalah suatu tindakan yang dilakukan 
oleh perawat yang bertujuan untuk mengencerkan atau mengeluarkan sekret di saluran pernafasan, 
fisioterapi dada terdiri dari 3 tindakan, yaitu : postural drainase, perkusi, dan vibrasi yang diikuti 
dengan nafas dalam dan batuk efektif (Soemantri, 2007). 

Penggunaan fisioterapi dada untuk menurunkan gejala faringitis sangat mudah dan murah 
untuk diterapkan oleh petugas kesehatan maupun penderita sebagai terapi, karena terapi fisioterapi 
dada ini hanya terdiri dari 3 teknik yaitu perkusi, vibrasi dan batuk efektif. Definisi dari fisioterapi 
dada adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan volume paru, menurunkan beban 
kerja pernafasan, dan membersihkan sekret yang tertumpuk di saluran pernafasan (Mitra, 2007). 
Menurut (Asmadi, 2008), fisioterapi dada adalah suatu tindakan keperawatan yang terdiri dari 
fibrasi, perkusi, dan postural drainase. Umumnya ketiga tindakan tersebut dilakukan bersamaan 
dengan nafas dalam dan batuk efektif (Somantri, 2008). 

Perkusi dada adalah tindakan yang memberikan tepukan pada dinding dada menggunakan 
telapak tangan. Perkusi dada secara mekanis dapat membantu melepaskan sekret yang menumpuk. 
Clapping tidak dapat dilakukan pada pasien emboli paru, hamorragi, eksaserbasi, dan nyeri hebat 
(pasien kanker) (Hidayat & Ulliyah, 2005). Menurut Somantri (2008), untuk melakukan perkusi 
dada, tangan dibentuk menyerupai manguk dengan jari yang difleksikan (menekuk jari kedalam) dan 
mempoisikan ibu jari bersentuhan dengan telunjuk. Perkusi dada mekanis dapat merontokkan atau 
melepaskan sekret yang menumpuk. Fibrasi dada digunakan untuk memperlancar turbulensi udara 
ekshalasi untuk menghilangkan sekret. Setelah pasien melakukan inhalasi dalam dan ekshalasi, dada 
difibrasi dengan kontraksi relaksasi cepat menggunakan otot lengan dan bahu perawat. (Hidayat & 
Ulliyah, 2005). 

Konsep Faringitis 

Faringitis adalah peradangan yang terjadi di selaput lendir pada faring. Faringitis basanya 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti paparan virus, bakteri dan bisa juga dikarenakan oleh 
inhalasi gas iritan seperti gas belerang (H2S) atau asap rokok (Wolfson et al, 2010). Faringitis oleh 
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paparan virus biasanya diakibatkan oleh rhinovirus, adenovirus, enterovirus, parainfluenza virus 
dan coxsackie virus, sedangkan paparan oleh bakteri disebabkan oleh bakteri streptococcus grup A, 
faringitis akut sering disebut sebagai strep throat, dikarenakan umumnya disebabkan oleh bakteri 
streptococcus (Manurung et al, 2009). Faringitis dapat disebabkan oleh beberapa kuman seperti 
Streptococcus beta hemolyticus, Streptococcus viridans, dan Streptococcus pyogenes, Stafilococcus, 
bakteri maupun virus (Manurung et al, 2009. Mansjoer, 2007) 

Karakteristik gejala yang sering timbul pada pasien faringitis yaitu radang tenggorokan, nyeri 
saat menelan sakit kepala, demam dan malaise (Alguire, 2009). Sedangkan menurut Manurung et al 
(2009) tanda gejala dari faringitis antara lain tenggorokan merah, nyeri tenggorokan, demam, nyeri 
tekan pada nodus limfe servikal, malaise, batuk, suara serak dan kesulitan dalam menelan. Risiko 
umum yang dapat terjadi pada faringitis yaitu paparan dari luar seperti kontak dengan orang sekitar 
yang sedang terjangkit, atau iritasi pada inhalasi udara iritan seperti polusi (Bope & Kellerman, 
2016). 

Pajanan berulang dengan gas iritan dapat mengakibatkan hiperplasia pada sel epitel, dan juga 
dapat mengiritasi mukosa sepanjang saluran pernafasan dan memicu terjadinya faringitis (Migas 
Indonesia). Faringitis terjadi akibat adanya peradangan pada saluran faring yang mengakibatkan 
penumpukan sekret sepanjang saluran pernafasan, menumpuknya sekret disepanjang saluran 
pernafasan dapat menurunkan kemampuan inspirasi dan memperberat kerja paru, sejalan dengan 
pendapat Mitra (2007). 

Tujuan dari fisioterapi dada yaitu mempermudah kerja paru – paru dalam inspirasi, 
meningkatkan volume paru dan mengeluarkan sekret yang menghambat saluran pernafasan. 
Fisioterapi dada terdiri dari postural drainase, yaitu untuk memberikan posisi jalan keluarnya sekret 
yang terdapat di saluran pernafasan berdasarkan gravitasi paru dan trakea, selanjutnya perkusi 
digunakan untuk merontokkan dan meluruhkan sekret yang menumpuk, dan fibrasi dada yaitu 
untuk memperlancar turbulensi udara ekshalasi saat mengeluarkan sekret (Hidayat & Ulliyah, 2005, 
Soemantri, 2008). Selain itu, dengan dukungan dari inhalasi uap hangat, sekret yang tertumpuk 
di saluran pernafasan akan mudah untuk dikeluarkan dengan serangkaian tindakan dari fisioterapi 
dada (Tan dan Rahardja,2010). 

Penggunaan terapi fisioterapi dada sangat efisien untuk menurunkan resiko dari faringitis, 
dikarenakan hasil dari dilakukannya fisioterapi dada dapat mengeluarkan penumpukan sekret di 
faring. Menghirup gas sulfur secara berkala dapat meningkatkan resiko terjadinya hipersekresi 
dan juga iritasi radang pada saluran pernafasan (Tanaka. S & Takebayashi. T, 2009). Respon dari 
rangsangan gas sulfur memperlambat kerja dari respon mukosiliar dalam saluran pernafasan, yaitu 
respon cillia dalam membersihkan partikel – partikel udara dan sekret yang menumpuk di saluran 
pernafasan untuk dikeluarkan (West, 2010). 

Kegagalan dalam mengeluarkan sekret yang menumpuk dari saluran pernafasan dapat 
menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti faringitis dan jika tetap tidak dapat dikeluarkan 
mengakibatkan komplikasi yang lebih serius seperti atelektasis, pneumonia dan meningkatkan 
kematian (Bonde. P et al, 2002, dalam Cho et al, 2014). 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode quasi experiment 
design dengan metode penelitian yang digunakan adalah non equivalent control group design,. 
Berikut merupakan gambaran desain penelitian non equivalent control group design. Fisioterapi 
dada terdiri dari 3 tindakan : a) Postural drainase : memposisikan tubuh responden sehingga sekret 
yang menumpuk dapat dikeluarkan. Postural drainase diposisikan selama 10 – 15 menit sembari 
melakukan perkusi dan vibrasi pada dinding dada, b) Perkusi : memberikan pukulan halus diarea 
dinding dada responden untuk merontokkan sekret yang melekat, perkusi dapat dilakukan sekitar 
15-20 menit bergantian dengan vibrasi, c) Vibrasi : memberikan getaran di dinding dada responden 
agar sekret dapat luruh kearah luar sehingga dapat dibuang dengan bantuan dari batuk efektif. 
Vibrasi diberikan sekitar 15-20 menit bergantian dengan perkusi. Fisioerapi dada dilakukan 2x sehari 
sebelum sarapan dan sebelum tidur malam. Perlakuan fisioterapi dada diberikan kepada responden 
selama 1 minggu. Setelah 1 minggu perlakuan, kemudian seluruh responden diobservasi ulang tanda 
dan gejala dari faringitisnya, seperti suhu tubuh, RR, suara lapang paru, adanya penumpukan sekret, 
dan peradangan pada faring untuk mengetahui adanya perubahan dalam pemberian intervensi 
berupa fisioterapi dada dan sebagai data penunjang diberikan lembar kuesioner sebagai data umum 
responden. Hal ini digunakan untuk mengetahui perubahan penurunan gejala faringitis pada 
penambag belerang. Analisa data univariat menggunakan distribusi frekeuensi sedang analisa data 
bivariat mengguaka Uji T independent. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Pekerja Penambang Belerang di Kawah 
Ijen Banyuwangi pada Bulan Juni 2016. 

Distribusi sampel yang akan disajikan dalam bab ini meliputi karakteristik sampel. Adapun data 
yang akan disajikan adalah usia, kebiasaan merokok, lama bekerja dan riwayat kesehatan. Sampel 
dalam penelitian ini merupakan pekerja penambang belerang di Kawah Ijen Banyuwangi, sebanyak 
24 pekerja. Sampel diambil dari total populasi sebanyak 280 pekerja. Karakteristik data responden 
dapat dijelaskan pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Pekerja Penambang Belerang di 
Kawah Ijen Banyuwangi pada Bulan Juni 2016 

Karakteristik Katagori Kelompok Kontrol Kelompok Intervensi 

n (%) n (%) 

Usia* 

- Kurang dari 45 thn 

5 41,6% 4 33,3% 

- Lebih dari 45 thn 7 58,3% 8 66,6% 
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Merokok 

- Kurang dari 35 pak / 

bln 

2 16,7% 1 8,4% 

- Lebih dari 35 pak / 

bln 

10 83,3% 11 91,6% 

Lama Bekerja - Kurang dari 5 thn 1 8,4% 1 8,4% 

- Lebih dari 5 thn 11 91,6% 11 91,6% 

Riwayat Kesehatan 

- Demam 

10 83,3% 12 100% 

- Batuk 5 41,6% 9 75% 

- Berdahak 12 100% 12 100% 

- Pilek 12 100% 12 100% 

- Nyeri tenggorokan 7 58,3% 12 100%

Gejala Faringitis Sebelum Diberikan Fisioterapi Dada 

Data hasil penelitian yang didapatkan dari 24 responden ditinjau dari gejala faringitis pada pekerja 
penambang belerang sebelum diberikan fisioterapi dada pada pekerja penambang belerang adalah 
sebagai berikut : 

Variabel Kategori Kelompok Intervensi (N=12) Kelompok Kontrol (N=12) 
n % n % 

Gejala Faringitis

-1or 0 - - - - 
2 - - - - 
3 1 8,3 2 16,7 
4 10 83,3 10 83,3 
5 1 8,3 - - 

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa sebelum diberikan perlakuan fisioterapi dada, 
didapatkan data dari 24 responden dibagi menjadi 2 kelompok : pada kelompok intervensi 1 
responden mendapat skor 1, 10 responden mendapatkan skor 4 dan 1 responden mendapatkan 
skor 5, sedangkan dari 10 responden pada kelompok kontrol mendapatkan skor 4 dan 2 responden 
mendapat skor 3.
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Gejala Faringitis Setelah Diberikan Fisioterapi Dada 

Tabel 3 Tabel Gambaran Gejala Faringitis pada Pekerja Penambang Belerang di Kawah Ijen 
Banyuwangi pada Bulan Juni 2016

Variabel Kategori Kelompok Intervensi (N=12) Kelompok Kontrol (N=12) 
n % n % 

Gejala Faringitis

-1or 0 11 91,7 - - 
2 1 8,3 - - 
3 - - 2 16,7 
4 - - 10 83,3 
5 - - - - 

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan gejala faringitis setelah 
diberikan perlakuan fisioterapi dada. Tabel diatas menggambarkan bahwa pada kelompok intervensi 
terdapat penurunan gejala faringitis. Setelah diberikan intervensi terdapat penurunan yaitu, 11 orang 
mendapatkan 1 dan 1 orang mendapat 2. Sehingga didapatkan 91,6 % dari responden kelompok 
intervensi atau hampir seluruh responden mengalami penurunan gejala faringitis. 

Efektivitas Fisioterapi Dada Terhadap Penurunan Gejala Faringitis Pada Penambang 
Belerang di Kawah Ijen Banyuwangi 

Sebelum melihat efektivitas dari fisioterapi dada, harus dilakukan uji asumsi agar dapat 
dilanjutkan analisa data menggunakan Uji Paired T-Test. Jenis uji asumsi yang digunakan yaitu 
uji normalitas dan homogenitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas, kedua asumsi 
telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya menganalisa data menggunakan Uji Paired T-Test dapat 
dilakukan. Hasil analisa data gejala faringitis sesudah diberikan fisioterapi dada mendapatkan hasil 
sebagai berikut : 

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol p Value
Gejala faringitis n 12 12 0,001

Rata-rata 1,08 3,83
Standart deviasi 0,28 0,38

Berdasarkan Tabel 5.5, diperoleh nilai p value 0.001 < 0,05 berarti H0 ditolak dan H1 diterima 
artinya terdapat perbedaan efektivitas setelah pemberian perlakuan fisioterapi dada terhadap 
penurunan gejala faringitis pada pekerja penambang belerang. Dari data observasi didapatkan 
bahwa rata – rata penurunan nilai gejala dari faringitis pada penambang belerang didapatkan bahwa 
terdapat selisih 3 poin. 

Fisioterapi dada terhadap penurunan gejala faringitis pada pekerja penambang belerang di Kawah 
Ijen Banyuwangi, didapatkan tidak terdapat penurunan gejala faringitis pada pekerja penambang 
belerang sebelum diberikan fisioterapi dada. Hal ini disebabkan karena belum pernah dilakukannya 
tindakan terapi yang diterima dan akibat dari paparan gas belerang yang terus - menerus sehingga 
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gejala semakin memburuk. Sedangkan, setelah pemberian fisioterapi dada terhadap penurunan 
gejala faringitis pekerja penambang belerang di Kawah Ijen Banyuwangi, didapatkan ada penurunan 
gejala faringitis yang signifikan pada kelompok intervensi. 

Dalam memberikan fisioterapi dada harus dilakukan secara terus menerus agar memberikan 
efek yang positif bagi kesehatan jangka panjang, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Cross, 
2012) bahwa dalam penelitiannya yang berjudul Evaluation of the effectiveness of manual chest 
physiotherapy techniques on quality of life at six months post exacerbation of COPD (MATREX) 
: a randomised controlled equivalence trial, didapatkan hasil tidak ada efek jangka panjang 
yang didapatkan pada kualitas hidup pernafasan saat diberikan fisioterapi dada termasuk dalam 
manajemen fisioterapi dada eksaserbasi akut PPOK setelah terapi dihentikan. Namun, dalam 
keefektifan pembiayaan perawatan pemberian fisioterapi dada sangat menguntungkan dan murah 
karena tidak diperlukan adanya terapi yang rumit. Ditambah dengan lingkungan kerja yang kurang 
mendukung karena inhalasi gas sulfur secara berkala dapat memunculkan gejala faingitis kembali. 

Penggunaan terapi fisioterapi dada sangat efisien untuk menurunkan resiko dari faringitis, 
dikarenakan hasil dari dilakukannya fisioterapi dada dapat mengeluarkan penumpukan sekret di 
faring. Fisioterapi dada terdiri dari postural drainase, yaitu untuk memberikan posisi jalan keluarnya 
sekret yang terdapat di saluran pernafasan berdasarkan gravitasi paru dan trakea, selanjutnya perkusi 
digunakan untuk merontokkan dan meluruhkan sekret yang menumpuk, dan fibrasi dada yaitu 
untuk memperlancar turbulensi udara ekshalasi saat mengeluarkan sekret (Hidayat & Ulliyah, 2005, 
Soemantri, 2008). Selain itu, dengan dukungan dari inhalasi uap hangat, sekret yang tertumpuk 
di saluran pernafasan akan mudah untuk dikeluarkan dengan serangkaian tindakan dari fisioterapi 
dada (Tan dan Rahardja,2010). 

Hasil penelitian dari Tanaka & Takebayashi (2009) menjelaskan bahwa menghirup gas sulfur 
secara berkala dapat meningkatkan resiko terjadinya hipersekresi dan juga iritasi radang pada saluran 
pernafasan. Respon dari rangsangan gas sulfur memperlambat kerja dari respon mukosiliar dalam 
saluran pernafasan, yaitu respon cillia dalam membersihkan partikel – partikel udara dan sekret yang 
menumpuk di saluran pernafasan untuk dikeluarkan (West, 2010). Fisioterapi yang diberikan kepada 
para pekerja tambang belerang dengan tujuan untuk menurunkan gejala faringitis menunjukkan 
hasil yang positif. Hasil analisa diatas dapat disimpilkan bahwa ada penurunan gejala faringitis 
daat sebelum dan sesudah pemberian fisioterapi dada pada pekerja penambang belerang di Kawah 
Ijen Banyuwangi. Hal ini sejalan dengan pendapat Mitra (2007) tujuan dari fisioterapi dada yaitu 
mempermudah kerja paru – paru dalam inspirasi, meningkatkan volume paru dan mengeluarkan 
sekret yang menghambat saluran pernafasan. Dengan keluarnya sekret yang menumpuk di pernafasan 
dapat mengurangi resiko semakin parahnya gejala dari faringitis tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah fisioterapi dada terlihat efektif dalam menurunkan gejala 
faringitis pada para pekerja penambang belerang. Tingkat keparahan gejala faringitis pada kelompok 
intervensi menunjukkan pada level yang paling minimum. 
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Saran 

Diperlukan upaya kesehatan preventif, promosi kesehatan, dan pemulihan kesehatan yang 
berkolaborasi dengan pekerja, pengusaha, anggota kesehatan kerja, tim keamanan, dan professional 
lain untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan dan keselamatan, memprioritaskan intervensi, 
mengembangkan dan menerapkan intervensi dan program, dan mengevaluasi perawatan dan 
pelayanan. Perawat mempunyai health educator, komunikator dan penyuluh guna meningkatkan 
pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan advokasi, dan gerakan masnyarakat 
(empowerment) sehingga dapat menerapkan cara-cara pencegahan untuk mengurangi resiko 
gangguan sistem pernapasan. 

Perawat sebagai tenaga kesehatan dalam fungsi educator, hendaknya mampu memberikan 
informasi kepada instansi dan pegawai sebagai tambahan wawasan mengenai pencegahan yang bisa 
dilakukan dengan adanya penekanan sosialisasi akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri 
berupa masker saat bekerja dan berupaya untuk mengatur waktu kerja agar tidak melebihi jam kerja 
normalnya. Perawat kontemporer menuntut perawat memiliki pengetahuan dan keterampilandalam 
berbagai bidang. Pada waktu yang akan datang peran perawat ini adalah memberikan perawatan dan 
kenyamanan karena mereka menjalankan fungsi perawat yang spesifik sehingga bisa meningkatkan 
kesehatan dan pencegahan penyakit secara holistik. 

Selain pada perawat saran pada pekerja dan pengelola industry belerang adalah: 1) diadakan 
pemeriksaan berkala terhadap penambang yang bekerja lebih dari 5 tahun untuk mengetahui 
kesehatan dari penambang dan bahaya penyakit akibat kerja dapat di hindari, 2) Puskesmas dan 
dinas kesehatan setempat lebih memperhatikan pola kesehatan masyarakat terutama dalam bidang 
keperawatan komunitas untuk melakukan promosi kesehatan guna mengurangi angka kejadian 
gangguan sistem pernapasan, 3) Penggunaan masker yang berfungsi untuk mengurangi gas beracun 
yang masuk kedalam pernapasan, masker dapat terbuat dari kain yang telah dibasahi untuk menutupi 
area hidung dan mulut penambang. 
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