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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas Rahmat dan 
Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan “Modul 
KMB I” ini. Modul ini disusun dengan tujuan untuk menuntun mahasiswa Program 
Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggadewi 
dalam kegiatan belajar dan kegiatan praktikum di Laboratorium, mahasiswa 
diharapkan mampu memahami konsep teori terkait system pernapasan dan 
mampu melakukan asuhan keperawatan pada gangguan system pernapasan 
serta mahasiswa diharapkan mampu melakukan tindakan keperawatan sesuai 
dengan standar operasional prosedur yang ada.  

Modul ini berisi Kontrak Kuliah, Review Sistem Pernafasan dan standar 
operasional prosedur fisioterapi dada: postural drainase, klapping, vibrasi,   
nebulisasi/nebulizer, suction, dan oksigenasi. Setiap standar operasional prosedur 
terdiri dari fase pre interaksi, orientasi, kerja (interaksi) dan fase terminasi. Fase-
fase tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah pelaksanan tindakan 
perawatan tidak hanya terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan saja, 
tetapi lebih ditekankan pada ”human relationship”. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Modul ini masih jauh dari sempurna, 
karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk 
menyempurnakan Modul ini.  
Semoga bermanfaat. 

 
 

Malang, 02 September 2020 
 
Penulis  
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BAGIAN I 
KONTRAK KULIAH 

 
1. IDENTITAS MATA KULIAH 

Mata Kuliah 
Kode MK 
Bobot SKS 
Fakultas/Jurusan 
Semester  
Capaian 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosen Pengampu 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

Keperawatan Medikal Bedah I 
KPA332 
3 SKS (2 SKS Teori dan 1 SKS Praktikum) 
Ilmu Kesehatan/ Keperawatan 
III (Tiga) 
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
keperawatan medikal bedah I, setelah diberi 
data/kasus/artikel mahasiswa mampu; Melakukan 
simulasi asuhan keperawatan dengan kasus 
gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan 
hematologi pada klien dewasa dengan 
memperhatikan aspek legal dan etis. Melakukan 
simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus 
gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan 
hematologi pada klien dewasa dengan 
memperhatikan aspek legal dan etis. 
Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kedalam 
asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah 
sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi. 
Melakukan simulasi pengelolaan asuhan 
keperawatan pada sekelompok klien dengan 
gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan 
hematologi pada klien dewasa dengan 
memperhatikan aspek legal dan etis. Melaksanakan 
fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus dengan 
gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan 
hematologipada klien dewasa. Mendemonstrasikan 
intervensi keperawatan pada kasus dengan 
gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan 
hematologi pada klien dewasa sesuai dengan standar 
yang berlaku dengan berfikir kreatif dan inovatif 
sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan 
efektif. 
- Supriyadi, S.Kep., Ns., M.Kep. (SUP) 5 TM 

Hp. 085735822109 
- Novita Dewi, S.Kep.,Ns.,M.Biomed. (NOV) 4 TM 

Hp. 082225878760 
- Dudella Desnani F. Y., S.Kep., Ns., M.Kep. (DDF)  

5 TM 
Hp. 085646625049 
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2. MANFAAT MATA KULIAH 
Mengenal dan memahami materi Keperawatan Medikal Bedah sangat penting 
karena dalam melaksanakan praktek keperawatan harus mengenal secara 
umum baik teori maupun praktek. Kesalahan melakukan tindakan 
keperawatan dapat di akibatkan oleh faktor manusia sebagai operator dan 
faktor alat sebagai instrument yang tidak bisa di gunakan secara normal. 
Mengenal instrument, minimal menguasai dua aspek yaitu jenis-jenis 
instrument dan cara penggunaan instrument, agar dapat melakukan tindakan 
keperawatan secara cepat dan tepat. 

3. DESKRIPSI MATA KULIAH 
Fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan 
gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi dan hematologi. 
Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan pernapasan, 
kardiovaskuler dan hematologi berdasarkan proses keperawatan dengan 
mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, 
fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, 
farmakologi,nutrisi, bedah dan rehabilitasi. Gangguan system tersebut meliputi 
gangguan peradangan, kelainan degenerative, keganasan dan trauma, yang 
termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional dan 
internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi 
asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi Modalitas 
Keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Proses 
pembelajaran dilakukan melalui kuliah pakar, collaborative learning (CL) dan 
Belajar Berdasarkan Masalah (BDM), dan praktik laboratorium. 

4. CAPAIAN PEMBELAJARAN (SK), KD, DAN INDIKATOR 
Capaian Pembelajaran: 
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan medikal bedah I, 
setelah diberi data/kasus/artikel mahasiswa mampu; Melakukan simulasi 
asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan 
aspek legal dan etis. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus 
gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien 
dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Mengintegrasikan hasil-
hasil penelitian kedalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah 
sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi. Melakukan simulasi 
pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan 
sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa dengan 
memperhatikan aspek legal dan etis. Melaksanakan fungsi advokasi dan 
komunikasi pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler 
dan hematologi pada klien dewasa. Mendemonstrasikan intervensi 
keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa sesuai dengan standar 
yang berlaku dengan berfikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan 
pelayanan yang efisien dan efektif. 
 
 
 
 
 
 



9 
 

KD dan Indikator : 

No Kemampuan Akhir yang 
Direncanakan 

Indikator 

1 Mahasiswa diharapkan mampu 
melakukan simulasi asuhan 
keperawatan dengan kasus 
gangguan sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi 
pada klien dewasa dengan 
memperhatikan aspek legal dan 
etis. 

Mahasiswa mampu memahami 
tetang konsep anatomi, fisiologi, 
dan patologi sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi 
pada klien dewasa dengan 
memperhatikan aspek legal dan 
etis. 

2 Mahasiswa diharapkan mampu 
melakukan simulasi pengelolaan 
asuhan keperawatan pada 
sekelompok klien dengan gangguan 
sistem pernafasan, kardiovaskuler 
dan hematologi pada klien dewasa 
dengan memperhatikan aspek legal 
dan etis. 

Mahasiswa mampu memahami 
proses keperawatan mulai dari 
pengkajian sampai dengan evaluasi 
untuk memberikan  asuhan 
keperawatan pada pasien dengan 
gangguan sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi 
serta membuat dokumentasi 
asuhan keperawatan tersebut  
sesuai dengan aspek legal etik 

3 Mahasiswa diharapkan mampu 
mengintegrasikan hasil-hasil 
penelitian ke dalam asuhan 
keperawatan dalam mengatasi 
masalah pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi. 

Mahasiswa mampu 
mengintegrasikan hasil-hasil 
penelitian kedalam asuhan 
keperawatan dalam mengatasi 
masalah sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi 

4 Mahasiswa diharapkan mampu 
melakukan simulasi pendidikan 
kesehatan dengan kasus gangguan 
sistem pernafasan, kardiovaskuler 
dan hematologi pada klien dewasa 
dengan memperhatikan aspek legal 
dan etis. 

Mahasiswa mampu melakukan 
simulasi pendidikan kesehatan 
dengan kasus gangguan sistem 
pernafasan, kardiovaskuler dan 
hematologi, pada klien dewasa 
dengan memperhatikan aspek legal 
dan etis 

5 Mahasiswa diharapkan mampu 
melaksanakan fungsi advokasi 
pada kasus dengan gangguan 
pernafasan, kardiovaskuler dan 
hematologi pada klien dewasa 

Mahasiswa mampu melaksanakan 
fungsi advokasi pada kasus dengan 
gangguan sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi pada 
klien dewasa 

6 Mahasiswa diharapkan mampu 
mendemonstrasikan intervensi 
keperawatan pada kasus dengan 
gangguan sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi 
pada klien dewasa sesuai dengan 
standar yang berlaku dengan 
berfikir kreatif dan inovatif sehingga 
menghasilkan pelayanan yang 
efisien dan efektif. 

Mahasiswa mampu 
mendemonstrasikan intervensi 
keperawatan pada kasus dengan 
gangguan sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi 
pada klien dewasa sesuai dengan 
standar yang berlaku dengan 
berfikir kreatif dan inovatif sehingga 
menghasilkan pelayanan yang 
efisien dan efektif. 
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Kompetensi MK : Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem 

pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek 
legal dan etis, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem 
pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek 
legal dan etis, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kedalam asuhan keperawatan dalam 
mengatasi masalah sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi melakukan simulasi 
pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem 
pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek 
legal dan etis, melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem 
pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa, mendemonstrasikan intervensi 
keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi 
pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berfikir kreatif dan inovatif 
sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. 

Anatomi, fisiologi, patologi, 
kimia, fisika dan biokimia terkait 
sistem pencernaan, 
Patofisiologi, farmakologi dan 
terapi diet pada gangguan 
sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi 

Asuhan keperawatan pada system pernafasan, kardiovaskuler 
dan hematologi (pengkajian, analisa data, diagnosis  
keperawatan, intervensi, implementasi dan  evaluasi secara 
komprehensif meliputi bio-psiko-sosio-spiritual) 

 

Pendidikan kesehatan, Upaya-
upaya pencegahan primer, 
sekunder dan tersier, 
pelaksanaan dan paska 
pemeriksaan diagnostik dan 
laboratorium pada masalah 
gangguan sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan hematologi 

Peran dan fungsi perawat, Fungsi advokasi pada kasus 
dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler 

dan hematologi pada klien dewasa 

Hasil-hasil penelitian 
tentang penatalaksnaan, 
Trend dan issue, Evidence 
based practice dalam 
penatalaksanaan gangguan 
sistem pernafasan, 
kardiovaskuler dan 

http://www.amazon.com/Nursing-Diagnosis-Handbook-Evidence-Based-Planning/dp/0323085490/ref%3Dsr_1_6?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-6&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/Nursing-Diagnosis-Handbook-Evidence-Based-Planning/dp/0323085490/ref%3Dsr_1_6?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-6&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/Nursing-Diagnosis-Handbook-Evidence-Based-Planning/dp/0323085490/ref%3Dsr_1_6?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-6&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&amp;field-author=Joanne%2BM.%2BMcCloskey%2BDochterman%2BPhD%2B%2BRN%2B%2BFAAN&amp;search-alias=books&amp;text=Joanne%2BM.%2BMcCloskey%2BDochterman%2BPhD%2B%2BRN%2B%2BFAAN&amp;sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&amp;field-author=Cheryl%2BWagner%2BRN%2B%2BPhD%2B%2BMBA%2FMSN&amp;search-alias=books&amp;text=Cheryl%2BWagner%2BRN%2B%2BPhD%2B%2BMBA%2FMSN&amp;sort=relevancerank
http://www.amazon.com/NOC-Linkages-NANDA-I-Clinical-Conditions/dp/032307703X/ref%3Dsr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-2&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/NOC-Linkages-NANDA-I-Clinical-Conditions/dp/032307703X/ref%3Dsr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-2&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/NOC-Linkages-NANDA-I-Clinical-Conditions/dp/032307703X/ref%3Dsr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-2&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/NOC-Linkages-NANDA-I-Clinical-Conditions/dp/032307703X/ref%3Dsr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-2&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/NOC-Linkages-NANDA-I-Clinical-Conditions/dp/032307703X/ref%3Dsr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-2&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/NOC-Linkages-NANDA-I-Clinical-Conditions/dp/032307703X/ref%3Dsr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-2&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/NOC-Linkages-NANDA-I-Clinical-Conditions/dp/032307703X/ref%3Dsr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-2&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/NOC-Linkages-NANDA-I-Clinical-Conditions/dp/032307703X/ref%3Dsr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-2&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/NOC-Linkages-NANDA-I-Clinical-Conditions/dp/032307703X/ref%3Dsr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-2&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/NOC-Linkages-NANDA-I-Clinical-Conditions/dp/032307703X/ref%3Dsr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-2&amp;keywords=nanda-i


11 
 

Philladelphia: Mosby Elsevier 
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Mc Cance, K.L. & Huethe, S.E. (2013). Pathophysiology: The Biologic Basis 
for Disease in Adults and Children,7e. Elsevier 

Moorehead,S., Johnson, M., Maas, M.L. & Swanson, E. (2012). Nursing 
Outcomes Classification (NOC): Measurement of Health Outcomes, 5e. 
Mosby Elsevier. 
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6. STRATEGI PERKULIAHAN 

Perkuliahan dilaksanakan dalam 14 tatap muka, dan praktikum (jadwal 
tersendiri) dengan metode ceramah, diskusi,  discovery  learning, role play, 
Small Group Discussion dan presentasi. Materi kuliah dan bahan bacaan 
diinformasikan pada awal perkuliahan. Untuk menambah pemahaman pada 
materi kuliah mahasiswa diberikan tugas terstruktur. 
Perkuliahan ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media; 
whatsapp, google classroom (kode kelas dan link whatsapp diberikan pada 
petunjuk pra perkuliahan yang di upload di siapng UNITRI), zoom us, google 
meet (link akan diberikan pada group whatsapp dan google classroom). 

7. KRITERIA PENILAIAN  
a. Komponen yang dievaluasi: tugas-tugas, presentasi, UTS, UAS 
b. Bobot Nilai: 

UTS    25 %   
UAS    25 %   
Tugas terstruktur   10 % 
Praktikum       40 %     

c. Kriteria Penilaian: 
> 80             A 60 – 64  C 
75 – 79  B+ 55 – 59  D+ 
70 – 74  B 50 – 54  D 
65 – 69  C+ < 49             E 

8. TATA TERTIB dan SANKSI 
a. Mahasiswa harus mentaati peraturan perkuliahan yang berlaku di FIKES 

UNITRI saat perkuliahan maupun praktikum (berseragam, bersepatu 

pantofel, ber hairnet bagi perempuan, rambut tidak boleh disemir, tidak 

menggunakan perhiasan yang berlebihan bagi perempuan, dan tidak boleh 

mengenakan perhiasan apapun bagi laki-laki, kuku tidak boleh panjang). 

http://www.amazon.com/NOC-Linkages-NANDA-I-Clinical-Conditions/dp/032307703X/ref%3Dsr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-2&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/Nursing-Diagnoses-2015-17-Classification-International/dp/1118914937/ref%3Dsr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-1&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/Nursing-Diagnoses-2015-17-Classification-International/dp/1118914937/ref%3Dsr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-1&amp;keywords=nanda-i
http://www.amazon.com/Nursing-Interventions-Classification-NIC-6e/dp/0323100112/ref%3Dsr_1_3?ie=UTF8&amp;qid=1428382034&amp;sr=8-3&amp;keywords=nanda-i


12 
 

Jika tidak mentaati peraturan, maka mahasiswa tidak diperkenankan 

mengikuti perkuliahan Keperawatan Medikal Bedah I. 

b. Hadir tepat waktu, tidak boleh terlambat. Apabila terlambat maka tidak 

diperkenankan mengikuti perkuliahan.  

c. Maksimal ketidakhadiran sebanyak 18% dari jumlah tatap muka. 

Selebihnya tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). 

d. Jika pengumpulan tugas tersturktur melebihi batas waktu yang 

ditentukan, maka nilai yang diberikan akan dikurangi 10 poin. 

 

9. JADWAL PERKULIAHAN 
Perte
muan 

ke 

Tanggal Pokok Bahasan Kegiatan Bahan Dosen 

I A: 29-9-20 

10.00-10.55 WIB 
B: 29-9-20 

13.00-13.55 WIB 
C: 30-9-20 

13.00-13.55 WIB 

Peran dan fungsi perawat 
Fungsi advokasi dan komunikasi 
pada kasus dengan gangguan 
sistem pernafasan dan 
hematologi pada klien dewasa 

Ceramah, 
Diskusi, 

Discovery 
learning 
(DL) 

 

 SUP 
(meet/ 
zoom) 

II  A: 6-10-20 
10.00-10.55 WIB 
B: 6-10-20 
13.00-13.55 WIB 
C: 7-10-20 
13.00-13.55 WIB 

Anatomi, fisiologi, patologi, 
kimia, fisika dan biokimia terkait 
sistem pernafasan  
Patofisiologi, farmakologi dan 
terapi diet pada gangguan 
sistem pernafasan 

Ceramah 
Diskusi 

Discovery 
learning 
(DL) 

 SUP 
(Meet/ 
Zoom) 

III A: 13-10-20 

10.00-10.55 WIB 
B: 13-10-20 
13.00-13.55 WIB 
C: 14-10-20 
13.00-13.55 WIB 

Asuhan keperawatan pada 
sistem pernafasan (pengkajian, 
analisa data, diagnosis  
keperawatan, intervensi, 
implementasi dan  evaluasi 
secara komprehensif meliputi 
bio-psiko-sosio-spiritual) 
Kaus: 
Covid-19, TB Paru, kanker paru, 
asma, PPOK.   

Presentasi 
Case 
study,  

Diskusi,  
SGD 

 SUP 
(Meet/ 
Zoom) 

 

IV A: 20-10-20 

10.00-10.55 WIB 
B: 20-10-20 

13.00-13.55 WIB 
C: 21-10-20 

13.00-13.55 WIB 

Hasil-hasil penelitian tentang 
penatalaksnaan gangguan 
sistem pernafasan   
Trend dan issue terkait 
gangguan sistem pernafasan   
Evidence based practice dalam 
penatalaksanaan gangguan 
sistem pernafasan   

Presentasi 
Case 
study,  

Diskusi,  
SGD 

 SUP 
(google 
class)  

V A: 27-10-20 
10.00-10.55 WIB 
B: 27-10-20 
13.00-13.55 WIB 
C: 28-10-20 
13.00-13.55 WIB 

Pendidikan kesehatan pada 
masalah gangguan sistem 
pernafasan 
Upaya-upaya pencegahan 
primer, sekunder dan tersier 
pada masalah gangguan sistem 
pernafasan 
Persiapan, pelaksanaan dan 
paska pemeriksaan diagnostik 
dan laboratorium pada masalah 
gangguan sistem pernafasan 

Presentasi 
Case 
study,  

Diskusi,  
SGD 

 SUP 
(google 
class) 

VI 
 

A: 3-11-20 
10.00-10.55 WIB 

Peran dan fungsi perawat 
Fungsi advokasi dan komunikasi 

Ceramah 
Diskusi 

 DDF 
(Meet/ 
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Perte
muan 

ke 

Tanggal Pokok Bahasan Kegiatan Bahan Dosen 

 
 
 

 

B: 3-11-20 
13.00-13.55 WIB 
C: 4-11-20 
13.00-13.55 WIB 

pada kasus dengan gangguan 
sistem kardiovaskuler pada klien 
dewasa 

Discovery  
learning (DL) 

Zoom) 

VII 
 
 
 
 
 
 

A: 10-11-20 

10.00-10.55 WIB 
B: 10-11-20 

13.00-13.55 WIB 
C: 11-11-20 

13.00-13.55 WIB 

Anatomi, fisiologi, patologi, 
kimia, fisika dan biokimia terkait 
sistem kardiovaskuler  
Patofisiologi, farmakologi dan 
terapi diet pada gangguan 
sistem kardiovaskuler 

 
UTS 

Ceramah 
Diskusi 
Discovery  
learning (DL) 

 DDF 
(Meet/ 
Zoom) 

VIII 
 
 
 
 
 
 
 

A: 17-11-20 
10.00-10.55 WIB 
B: 17-11-20 
13.00-13.55 WIB 
C: 18-11-20 
13.00-13.55 WIB 

Asuhan keperawatan pada 
sistem kardiovaskuler 
(pengkajian, analisa data, 
diagnosis  keperawatan, 
intervensi, implementasi dan  
evaluasi secara komprehensif 
meliputi bio-psiko-sosio-spiritual) 
Kasus: 
hipertensi, penyakit jantung 
coroner, gagal jantung, dekom 
kordis 

Presentasi 
Case 
study,  

Diskusi,  
SGD 

 DDF 
(Meet/ 
Zoom) 

IX 
 
 

 

A: 24-11-20 
10.00-10.55 WIB 
B: 24-11-20 
13.00-13.55 WIB 
C: 25-11-20 
13.00-13.55 WIB 

Hasil-hasil penelitian tentang 
penatalaksnaan gangguan 
sistem kardiovaskuler   
Trend dan issue terkait 
gangguan sistem kardiovaskuler   
Evidence based practice dalam 
penatalaksanaan gangguan 
sistem kardiovaskuler 

Presentasi 
Diskusi 

SGD 

 DDF 
(google 
class) 

X A: 1-12-20 
10.00-10.55 WIB 
B: 1-12-20 
13.00-13.55 WIB 
C: 2-12-20 
13.00-13.55 WIB 

Pendidikan kesehatan pada 
masalah gangguan sistem 
kardiovaskuler Upaya-upaya 
pencegahan primer, sekunder 
dan tersier pada masalah 
gangguan kardiovaskuler 
Persiapan, pelaksanaan dan 
paska pemeriksaan diagnostik 
dan laboratorium pada masalah 
gangguan sistem kardiovaskuler  

Presentasi 
Diskusi 

SGD 

 DDF 
(google 
class) 

XI A: 8-12-20 

10.00-10.55 WIB 
B: 8-12-20 

13.00-13.55 WIB 
C: 9-12-20 

13.00-13.55 WIB 

Anatomi, fisiologi, patologi, 
kimia, fisika dan biokimia terkait 
sistem hematologi  
Patofisiologi, farmakologi dan 
terapi diet pada gangguan 
sistem hematologi 

Ceramah 
Diskusi 
Discovery 

learning 
(DL) 

 NOV 
(Meet/ 
Zoom) 

XII A: 15-12-20 
10.00-10.55 WIB 
B: 15-12-20 
13.00-13.55 WIB 
C: 16-12-20 
13.00-13.55 WIB 

Asuhan keperawatan pada 
sistem hematologi (pengkajian, 
analisa data, diagnosis  
keperawatan, intervensi, 
implementasi dan  evaluasi 
secara komprehensif meliputi 
bio-psiko-sosio-spiritual) 
Kasus: 

Presentasi 
Diskusi 

SGD 

 NOV 
(Meet/ 
Zoom) 
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Perte
muan 

ke 

Tanggal Pokok Bahasan Kegiatan Bahan Dosen 

anemia, leukemia, hemophilia 
dan lymphoma  

XIII 
 
 
 
 
 

A: 22-12-20 

10.00-10.55 WIB 
B: 22-12-20 

13.00-13.55 WIB 
C: 23-12-20 

13.00-13.55 WIB 

Hasil-hasil penelitian tentang 
penatalaksnaan gangguan 
sistem hematologi   
Trend dan issue terkait 
gangguan sistem hematologi  
Evidence based practice dalam 
penatalaksanaan gangguan 
sistem hematologi   
 

Presentasi 
Case 
study,  

Diskusi,  
SGD  

NOV 
(google 
class) 

XIV A: 29-12-20 

10.00-10.55 WIB 
B: 29-12-20 

13.00-13.55 WIB 
C: 30-12-20 

13.00-13.55 WIB 

Pendidikan kesehatan pada 
masalah gangguan sistem 
hematologi 
Upaya-upaya pencegahan 
primer, sekunder dan tersier 
pada masalah gangguan sistem 
hematologi 
Persiapan, pelaksanaan dan 
paska pemeriksaan diagnostik 
dan laboratorium pada masalah 
gangguan sistem hematologi 

Presentasi 
Case 
study,  

Diskusi,  
SGD 

 

NOV 
(google 
class) 
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Lampiran: 1 
 
JADWAL PRAKTIKUM 

No. Materi Praktikum Tanggal Dosen 

1. a. Nebulisasi/inhalasi 
b. Fisioterapi dada/ 

postural drainage 
c. Suctioning 
d. Terapi O2   

A: 
B: 
C: 

SUP 

2. a. AGD/Analisa 
Gas Darah  

b. Transfusi 
c. pemasangan infus 
d. Terapi intra vena 

A: 
B: 
C: 

NOV 

3. a. Perawatan 
Trakheostomi 

b. Perawatan WSD 
c. Tourniquet test 
d. EKG 

A: 
B: 
C: 

DDF 
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Lampiran URAIAN TUGAS 38 28 36 
1. Untuk tugas ke I  Tugas Individu 

Uraian tugas ke I masing-masing mahasiswa membuat tiga Laporan 
pendahuluan dan tiga Asuhan Keperawatan berdasarkan tiga system 
diantaranya system pernafasan, hematologi dan kardiovaskuler. Tugas akan 
diseleksi oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai topiknya masing-masing 
dan dipilih satu yang terbaik kemudian dipresentasikan dan dibahas secara 
mendalam, presentasi melalui zoom/google meet. Pembagian kasus sesuai 
dengan system dibagi berdasarkan absen mahasiswa sebagai berikut: 
Kelas A total mahasiswa  : 38 
Kasus Pernafasan untuk absen nomor :  1-8 : Covid-19 
Dosen pengampu Supriyadi       9-16 : TB Paru 
                   17-24 : Kanker Paru 
                 25-31 : Asma 
                   32-38 : PPOK 
Kasus Hematologi untuk absen nomor : 1-10 : Anemia 
Dosen pengampu Novita Dewi            11-20 : leukemia 
                 21-29 : hemophilia 
                 30-38 : lymphoma 
Kasus Kardiovaskuler untuk absen nomor : 1-10 : hipertensi 
Dosen pengampu Dudella D.F.Y            11-20 : penyakit jantung koroner 
                 21-29 : gagal jantung 
                 30-38 : dekom kordis 
Kelas B total mahasiswa : 26 
Kasus Pernafasan untuk absen nomor :  1-5 : Covid-19 
Dosen pengampu Supriyadi       6-10 : TB Paru 
                   11-15 : Kanker Paru 
                 16-20 : Asma 
                   21-26 : PPOK 
Kasus Hematologi untuk absen nomor : 1-7 : Anemia 
Dosen pengampu Novita Dewi    8-14 : leukemia 
                 15-20 : hemophilia 
                 21-26 : lymphoma 
Kasus Kardiovaskuler untuk absen nomor : 1-7 : hipertensi 
Dosen pengampu Dudella D.F.Y    8-14 : penyakit jantung koroner 
                 15-20 : gagal jantung 
                 21-26 : dekom kordis 
Kelas C total mahasiswa  : 36 
Kasus Pernafasan untuk absen nomor : 1-8 : Covid-19 
Dosen pengampu Supriyadi       9-15 : TB Paru 
                   16-22 : Kanker Paru 
                 23-29 : Asma 
                   30-36 : PPOK 
Kasus Hematologi untuk absen nomor : 1-9 : Anemia 
Dosen pengampu Novita Dewi            10-18 : leukemia 
                 19-27 : hemophilia 
                 28-36 : lymphoma 
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Kasus Kardiovaskuler untuk absen nomor : 1-9 : hipertensi 
Dosen pengampu Dudella D.F.Y            10-18 : penyakit jantung koroner 
                 19-27 : gagal jantung 
                 30-36 : dekom kordis 
 
 
Format Penulisan Laporan Pendahuluan dan Asuhan Keperawatan 
- Cover makalah 
- Kata pengantar 
- Daftar isi 
- Bab I: Laporan Pendahuluan Pada Kasus ………… 

Berisi tentang; Definisi, Etiologi, Patofisiologi, Klasifikasi, Komplikasi, 
Pemeriksaan Diagnostik, Penatalaksanaan, Asuhan keperawatan 
berdasarkan teori 

- Bab II: Asuhan Keperawatan Pada Kasus…………. 
Berisi tentang; Narasi kasus, Pengkajian, Pemeriksaan Fisik (Head to toe), 
Pemeriksaan diagnostic/laboratorium, Analisa Data, Diagnosa Keperawatan 
minimal 2 diagnosa (Berdasarkan Buku diagnose SDKI), Intervensi 
(Berdasarkan SIKI dan SLKI) 

- Bab III: Kesimpulan 
- Daftar Pustaka  

2. Untuk tugas ke II Tugas Kelompok satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok 
Tugas dikirim dan dibahas digoogle classroom sesuai jadwal dosen pengampu 
mata kuliah 
a. Kelompok 1 memaparkan Evidence Based Practice dan trend issue terkait 

gangguan sistem pernafasan (SUP) 
b. Kelompok 2 memaparkan Evidence Based Practice dan trend issue terkait 

gangguan sistem hematologi (NOV) 
c. Kelompok 3 memaparkan Evidence Based Practice dan trend issue terkait 

gangguan sistem kardiovaskuler (DDF) 
Format Makalah Evidence Based Practice dan Trend Issue 
- Cover 
- Bab I: Pendahuluan 

(Berisi tentang beberapa hal yang mendasari pengambilan tema EBP dan 
Trend Issue keperawatan) 

- Bab II: Isi 
(Berisi tentang apa yang menjadi keterbaharuan untuk teori dan praktik 
keperawatan berdasarkan penelitian dan jurnal baik nasional maupun 
internasional, kelebihan dan kekurangan serta kegunaannya untuk dunia 
keperawatan) 

- Bab III: Kesimpulan 
- Daftar Pustaka 

3. Uraian tugas ke III Tugas Kelompok satu kelas dibagi menjadi 13 kelompok 
a. Membuat SAP Penyuluhan terkait gangguan sistem pernafasan (SUP); 

Kelompok 1: covid-19, Kelompok 2: TB Paru, Kelompok 3: kanker paru, 
Kelompok 4: asma, Kelompok 5: PPOK 

b. Membuat SAP Penyuluhan terkait gangguan sistem hematologi (NOV); 
Kelompok 6: anemia, Kelompok 7: leukemia, Kelompok 8: hemophilia, 
Kelompok 9: lymphoma 
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c. Membuat SAP Penyuluhan terkait gangguan sistem kardiovaskuler (DDF); 
Kelompok 10: hipertensi, Kelompok 11: penyakit jantung coroner, 
Kelompok 12: gagal jantung, Kelompok 13: dekom kordis 

Format Penulisan SAP 
- Cover  
- Kata pengantar 
- Daftar isi 

 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 

(TEMA PENYULUHAN) 
 

Hari/tanggal :   
Waktu   :    
Kegiatan  :   
Tempat   :   
A. Tujuan 

1. Tujuan Umum 
2. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan penyuluhan diharapkan ………… mampu menyebutkan: 
B. Sasaran 
C. Materi 
D. Metode 
E. Media 
F. Evaluasi 

1. Evaluasi struktur 
2. Evaluasi proses 
3. Evaluasi Peserta 

G. Kegiatan penyuluhan 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 

    

H. Pengorganisasian  
Penanggung jawab :   
Koordinator kegiatan :   
Moderator :   
Penyaji :   
Observer :   

I. Lampiran Media Penyuluhan 
Buatlah media penyuluhan yang menarik baik itu power point, leaflet maupun 
video (tidak boleh copy paste) media penyuluhan harus membuat sendiri.  

4. Tugas dibuat dalam bentuk makalah dan power point dikumpulkan 
maksimal 3 hari sebelum presentasi. 

5. Tugas diketik dengan format kertas A4, font; Arial/times new roman (12), spasi 
1,5, margin; Top: 3, Left: 3, Right: 2, Bottom: 2 ukuran dalam cm dan makalah 
diberi halaman. 

6. Ketentuan menggunakan literature yang relevan minimal 5, harus 
menggunakan jurnal keperawatan dan berbagai buku keperawatan, tidak 
boleh mengunakan google.com, blogger, word press dll. 

7. Setiap item paragraph harus menggunakan literature yang relevan. 
8. Daftar pustaka ditulis sesuai dengan penggunaan literature. 
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BAGIAN II 
REVIEW SISTEM PERNAFASAN 

 
 

A. ANATOMI FISIOLOGI SISTEM PERNAPASAN 

Respirasi atau pernapasan merupakan suatu mekanisme pertukaran gas 

oksigen (O²) yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan 

karbondioksida (CO²) yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi 

terdiri dari dua bagian yaitu 1) saluran nafas bagian atas, udara yang masuk 

pada bagian ini dihangatkan, disaring dan dilembabkan, dan 2) saluran nafas 

bagian bawah (paru), merupakan tempat pertukaran gas. Pertukaran gas 

terjadi di paru. Alveoli merupakan tempat terjadinya pertukaran gas antara O2 

dan CO2 di paru. Pompa muskuloskeletal yang mengatur pertukaran gas 

dalam proses respirasi terdapat pada rongga pleura dan dinding dada. 

Rongga pleura terbentuk dari dua selaput serosa, yang meliputi dinding dalam 

rongga dada yang disebut pleura parietalis, dan yang meliputi paru atau 

pleura veseralis (Brunner’s & Suddarth, 2008) 

Para mahasiswi yang saya banggakan, marilah kita mulai belajar tentang 

organ pernapasan. 

1. Organ Pernapasan 

Organ pernapasan pertama yang kita pelajari adalah organ pernapasan 

atas. Organ pernapasan atas ini terdiri atas hidung, nasofaring (terdapat 

pharyngeal tonsil dan tuba eustachius), orofaring (merupakan pertemuan 

rongga mulut dengan faring,terdapat pangkal lidah), dan 

laringofaring(tempat persilangan antara aliran udara dan aliran makanan). 

a. Hidung 

Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama, 

mempunyai dua lubang (kavum nasi), dipisahkan oleh sekat hidung 

(septum nasi). Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk 

menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung 

(Syaifuddin, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Anatomi Hidung Manusia (Sumber: Syaifuddin, 2012) 
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Bagian depan terdapat nares (cuping hidung) anterior dan di 

belakang berhubungan dengan bagian atas farings (nasofaring). Rongga 

hidung terbagi menjadi 2 bagian yaitu vestibulum, merupakan bagian 

lebih lebar tepat di belakang nares anterior, dan bagian respirasi. 

Permukaan luar hidung ditutupi oleh kulit yang memiliki kelenjar sabesea 

besar, yang meluas ke dalam vestibulum nasi tempat terdapat kelenjar 

sabesa, kelenjar keringat, dan folikel rambut yang kaku dan besar. 

Rambut pada hidung berfungsi menapis benda-benda kasar yang 

terdapat dalam udara inspirasi (Graaff, 2010; Pearce 2007). 

Pada dinding lateral hidung menonjol tiga lengkungan tulang yang 

dilapisi oleh mukosa, yaitu: 1) Konka nasalis superior, 2) Konka nasalis 

medius, dan 3) Konka nasalis inferior, yang terdapat jaringan kavernosus 

atau jaringan erektil yaitu pleksus vena besar, berdinding tipis, dan dekat 

dengan permukaan. Di antara konka-konka ini terdapat 3 buah lekukan 

meatus yaitu meatus superior (lekukan bagian atas), meatus medialis 

(lekukan bagian tengah dan meatus inferior (lekukan bagian bawah). 

Meatus-meatus inilah yang dilewati oleh udara pernapasan. Di sebelah 

dalam terdapat lubang yang berhubungan dengan tekak, lubang ini 

disebut koana. Disebelah belakang konka bagian kiri kanan dan sebelah 

atas dari langit-langit terdapat satu lubang pembuluh yang 

menghubungkan rongga tekak dengan rongga pendengaran tengah, 

saluran ini disebut tuba auditiva eustaki, yang menghubungkan telinga 

tengah dengan faring dan laring. Hidung juga berhubungan dengan 

saluran air mata disebut tuba lakminaris (Graaff, 2010). Dasar dari 

rongga hidung dibentuk oleh tulang rahang atas. Rongga hidung 

berhubungan dengan beberapa rongga yang disebut sinus paranasalis, 

yaitu sinus maksilaris pada rongga rahang atas, sinus frontalis pada 

rongga tulang dahi, sinus sfenoidalis pada rongga tulang baji dan sinus 

etmodialis pada rongga tulang tapis.Pada sinus etmodialis, keluar ujung-

ujung syaraf penciuman yang menuju ke konka nasalis, yang terdapat sel-

sel penciuman yang terletak terutama di bagian atas konka. Pada hidung 

di bagian mukosa terdapat serabut-serabut syaraf atau respektor dari 

syaraf penciuman disebut nervus olfaktorius (Syaifuddin, 2006). 

Fungsi hidung adalah 1) saluran udara pernapasan, 2) penyaringan 

(filtrasi), penghangatan, dan pelembaban, 3) penerimaan bau, merupakan 

fungsi ephithelium olfactory pada bagian medial rongga hidung, 4) rongga 

hidung juga berhubungan dengan pembentukan suara- suara fenotik 

dimana ia berfungsi sebagai ruang resonasi, 5) membunuh kuman-kuman 

yang masuk, bersama-sama udara pernapasan oleh leukosit yang 

terdapat dalam selaput lendir (mukosa) atau hidung (Sherwood, 2004). 

b. Faring 

Tekak atau faring merupakan saluran otot yang terletak tegak lurus 

antara dasar tengkorak (basis kranii) dan vertebra servikalis VI 

(Syaifuddin, 2012). Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan 
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nafas dan jalan makanan. Letaknya berada dibawah dasar tengkorak, 

dibelakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher, ke 

atas berhubungan dengan rongga hidung, dengan perantaraan lubang 

yang bernama koana, ke depan berhubungan dengan rongga mulut, 

tempat hubungan ini bernama istmus fausium, ke bawah terdapat dua 

lubang, ke depan lubang laring, ke belakang lubang esofagus. Dibawah 

selaput lendir terdapat jaringan ikat, juga dibeberapa tempat terdapat 

folikel getah bening. Perkumpulan getah bening ini dinamakan adenoid. 

Di sebelahnya terdapat 2 buah tonsil kiri dan kanan dari tekak. Di 

sebelah belakang terdapat epiglottis (empang tenggorok) yang berfungsi 

menutup laring pada waktu menelan makanan. 

Faring dibagi menjadi tiga, yaitu 1) Nasofaring, yang terletak di 

bawah dasar tengkorak, belakang dan atas palatum molle. Pada bagian 

ini terdapat dua struktur penting yaitu adanya saluran yang 

menghubungkan dengan tuba eustachius dan tuba auditory. Tuba 

Eustachii bermuara pada nasofaring dan berfungsi menyeimbangkan 

tekanan udara pada kedua sisi membrane timpani. Apabila tidak sama, 

telinga terasa sakit. Untuk membuka tuba ini, orang harus menelan. 

Tuba auditory yang menghubungkan nasofaring dengan telinga bagian 

tengah. 2) Orofaring merupakan bagian tengah farings antara palatum 

lunak dan tulang hyodi. Pada bagian ini traktus respiratory dan traktus 

digestif menyilang dimana orofaring merupakan bagian dari kedua 

saluran ini. Orofaring terletak di belakang rongga mulut dan permukaan 

belakang lidah. Dasar atau pangkal lidah berasal dari dinding anterior 

orofaring, bagian orofaring ini memiliki fungsi pada sistem pernapasan 

dan sistem pencernaan. Refleks menelan berawal dari orofaring 

menimbulkan dua perubahan makanan terdorong masuk ke saluran 

cerna (oesophagus) dan secara stimulant, katup menutup laring untuk 

mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Orofaring 

dipisahkan dari mulut oleh fauces. Fauces adalah tempat terdapatnya 

macam-macam tonsila, seperti tonsila palatina, tonsila faringeal, dan 

tonsila lingual. 3)Laringofaring terletak di belakang larings. Laringofaring 

merupakan posisi terendah dari farings. Pada bagian bawah laringofaring 

sistem respirasi menjadi terpisah dari sitem digestif. Udara melalui 

bagian anterior ke dalam larings dan makanan lewat posterior ke dalam 

esophagus melalui epiglottis yang fleksibel. 

Para mahasiswi demikian pembelajaran mengenai saluran 

pernapasan bagian atas. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai 

saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian bawah 

ini terdiri atas 1) Laring, yang terdiri atastulang rawan krikoid, selaput/pita 

suara, epiglotis, dan glotis, 2) Trakhea, 3) Bronkhi, dan 4) Paru-paru. 

Marilah kita bahas bersama anatomi fisiologi masing-masing organ 

tersebut (Graaff, 2010, Syaifuddin, 2012; Sloane, 2012). 
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c. Laring 

Laring merupakan pangkal tenggorokan berupa saluran udara, yang 

terletak di depan faring sampai ketinggian vertebra servikalis dan masuk 

ke dalam trakea dibawahnya mempunyai fungsi untuk pembentukan 

suara. Bagian ini dapat ditutup oleh epiglotis, yang terdiri dari tulang-

tulang rawan yang berfungsi menutupi laring pada waktu kita menelan 

makanan. Laring terdiri dari 5 tulang rawan antara lain 1) Kartilago tiroid 

(1 buah) terletak di depan jakun sangat jelas terlihat pada pria; 

2)Kartilago ariteanoid (2 buah) yang berbentuk beker; 3) Kartilago krikoid 

(1 buah) yang berbentuk cincin; dan 4)Kartilago epiglotis (1 buah). Laring 

dilapisi oleh selaput lendir, kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang 

dilapisi oleh sel epitelium berlapis (Syaifuddin, 2012; Anderson, 1999). 

Pada proses pembentukan suara, suara terbentuk sebagai hasil dari 

kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir. 

Pada pita suara palsu tidak terdapat otot, oleh karena itu pita suara ini 

tidak dapat bergetar, hanya antara kedua pita suara tadi dimasuki oleh 

aliran udara maka tulang rawan gondok dan tulang rawan bentuk beker 

tadi diputar. Akibatnya pita suara dapat mengencang dan mengendor 

dengan demikian sela udara menjadi sempit atau luas. Pergerakan ini 

dibantu pula oleh otot-otot laring, udara yang dari paru-paru dihembuskan 

dan menggetarkan pita suara. Getaran itu diteruskan melalui udara yang 

keluar- masuk. Perbedaan suara seseorang bergantung pada tebal dan 

panjangnya pita suara. Pita suara pria jauh lebih tebal daripada pita 

suara wanita (Syaifuddin, 2006). 

d. Trakea 

Trakea merupakan batang tenggorokan lanjutan dari laring, terbentuk 

oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Panjang trakea 9-

11 cm dan dibelakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot 

polos. Dinding-dinding trakea tersusun atas sel epitel bersilia yang 

menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk penyaringan lanjutan 

udara yang masuk, menjerat partikel-partikel debu, serbuk sari dan 

kontaminan lainnya. Sel silia berdenyut akan menggerakan mukus 

sehingga naik ke faring yang dapat ditelan atau dikeluarkan melalui 

rongga mulut. Hal ini bertujuan untuk membersihkan saluran 

pernapasaan. Trakea terletak di depan saluran esofagus, mengalami 

percabangan di bagian ujung menuju ke paru-paru, yang memisahkan 

trakea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut karina ( Graaff, 2010; 

Silvertho, 2001; Syaifuddin, 2006). 

e. Bronkus 

Bronkus merupakan percabangan trakhea kanan dan kiri. Tempat 

percabangan ini disebut karina. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan 

dan kiri, bronkus lobaris kanan terdiri 3 lobus dan bronkus lobaris kiri 

terdiri 2 lobus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus 

segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. 

Bronkus segmentalis ini kemudian terbagi lagi menjadi bronkus 

subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, 
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limfatik dan syaraf. Berikut adalah organ percabangan dari bronkus yaitu 

1)Bronkiolus, merupakan cabang-cabang dari bronkus segmental. 

Bronkiolus mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir 

yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam 

jalan nafas. 2)Bronkiolus terminalis, merupakan percabagan dari 

bronkiolus. Bronkiolus terminalismempunyai kelenjar lendir dan silia. 

3)Bronkiolus respiratori, merupakan cabang dari bronkiolus terminalis. 

Bronkiolus respiratori dianggap sebagai saluran transisional antara lain 

jalan nafas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. 4)Duktus alveolar 

dan sakus alveolar. Bronkiolus respiratori kemudian mengarah ke dalam 

duktus alveolar dan sakus alveolar, kemudian menjadi alvioli ( Anderson, 

1999; Syaifuddin, 2006). 

f. Paru-Paru 

Letak paru-paru di rongga dada, menghadap ke tengah rongga dada 

atau kavum mediastinum. Pada bagian tengah terdapat tampuk paru-

paru atau hilus. Pada mediastinum depan terletak jantung. Paru-paru 

dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2 

yaitu, pleura visceral (selaput pembungkus) yang langsung membungkus 

paru-paru dan pleura parietal yaitu selaput yang melapisi rongga dada 

sebelah luar. Pada keadaan normal, kavum pleura ini vakum (hampa) 

sehingga paru-paru dapat mengembang mengempis dan juga terdapat 

sedikit cairan (eksudat) yang berguna untuk melumasi permukaanya 

(pleura), menghindarkan gesekan antara paru-paru dan dinding dada 

sewaktu ada gerakan bernapas (Silverthon, 2001; Syaifuddin, 2006). 

Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari 

gelembung (gelembung hawa atau alveoli). Gelembung alveoli ini terdiri 

dari sel-sel epitel dan endotel. Jika dibentangkan luas permukaannya 

kurang lebih 90 m². 

Gambar: Anatomi Paru-Paru Manusia (Sumber: Silverthon, 2001) 
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Alveoli merupakan tempat pertukaran udara, O2 masuk ke dalam 

darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Banyaknya gelembung paru-paru 

ini kurang lebih 700.000.000 buah (paru-paru kiri dan kanan). Paru-paru 

terbagi menjadi dua yaitu paru-paru kanan, terdiri dari 3 lobus yaitu lobus 

pulmo dekstra superior, lobus media, dan lobus inferior. Tiap-tiap lobus 

terdiri dari belahan yang kecil bernama segmen. Paru-paru kiri 

mempunyai 10 segmen yaitu 5 buah segmen pada lobus superior, dan 5 

buah segmen pada inferior. Paru-paru kanan mempunyai 10 segmen 

yaitu 5 buah segmen pada lobus superior, 2 buah segmen pada lobus 

medialis, dan 3 buah segmen pada lobus inferior. Tiap-tiap segmen ini 

masih terbagi lagi menjadi belahan-belahan yang bernama lobulus. Di 

antara lobulus satu dengan yang lainnya dibatasi oleh jaringan ikat yang 

berisi pembuluh darah, getah bening dan syaraf, dan tiap lobulus 

terdapat sebuah bronkiolus. Di dalam lobulus, bronkiolus ini bercabang-

cabang banyak sekali, cabang ini disebut duktus alveolus. Tiap duktus 

alveolus berakhir pada alveolus yang diameternya antara 0,2-0,3 mm. 

Persyarafan pada pernapasan disuplai melalui Nervus Phrenicus dan 

Nervus Spinal Thoraxic. Nervus Phrenicus mensyarafi diafragma, 

sedangkan Nervus Spinal Thoraxic mempersyarafi intercosta. Paru juga 

dipersyarafi oleh serabut syaraf simpatis dan para simpatis. Pada paru 

terdapat peredaran darah ganda. Darah yang miskin oksigen dari 

ventrikel kanan masuk ke paru melalui arteri pulmonalis. Selain sistem 

arteri dan vena pulmonalis, terdapat pula arteri dan vena bronkialis, yang 

berasal dari aorta, untuk memperdarahi jaringan bronki dan jaringan ikat 

paru dengan darah kaya oksigen. Ventilasi paru (bernapas) terdiri otot-

otot pernapasan, yaitu diafragma dan otot-otot interkostal. Selain ini ada 

otot-otot pernapasan tambahan eperti otot-otot perut (Graaff, 2010; 

Pearce, 2007; Silverthon, 2001; Syaifuddin, 2006). 

Volume udara pernapasan terdiri dari atas volume tidal (VT), volume 

kemplemen (VK), volume suplemen (VS), volume residu (VR), kapasitas 

vital (KV), dan kapasitas total (KT). Volume tidal (VT) adalah volume 

udara yang keluar masuk paru-paru sebagai akibat aktivitas pernapasan 

biasa (500 cc).Volume komplemen (VK) adalah volume udara yang 

masih dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah 

inspirasi biasa (1500 cc). Volume suplemen (VS) adalah volume udara 

yang masih dapat dihembuskan secara maksimal dari dalam paru-paru 

setelah melakukan ekspirasi biasa (1500 cc). Volume residu (VR) adalah 

volume udara yang selalu tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan 

ekspirasi sekuat- kuatnya (1000 cc). Kapasitas vital (KV) adalah volume 

udara yang dapat dihembuskan sekuat- kuatnya setelah melakukan 

inspirasi sekuat-kuatnya (KV = VT + VK + VS) 3500 cc. Kapasitasi total 

(KT) adalah volume total udara yang dapat tertampung di dalam paru-

paru (KT = KV + VR) 4500 cc ( Pearce, 2007; Silverthon, 2001). 
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Gambar: Transpor gas dalan tubuh (Sumber: Silverthon, 2001) 
 

2. Fisiologi Sistem Pernapasan 

Para mahasiswi yang saya banggakan, kita tahu bahwa manusia 

sangat membutukan oksigen dalam hidupnya, kalau tidak mendapatkan 

oksigen selama 4 menit saja dapat mengakibatkan kerusakan pada otak 

yang tidak dapat diperbaiki lagi dan bisa menimbulkan kematian. Kalau 

penyediaan oksigen berkurang, juga dapat menimbulkan anoksia 

serebralis. Untuk memenuhi oksigen tersebut dalam tubuh manusia terjadi 

beberapa macam pernapasan antara lain pernapasan paru dan pernapasan 

sel. Marilah kita pelajari mengenai kedua pernapasan tersebut. 

a. Pernapaan Paru 

Pernapasan paru adalah pertukaran oksigen dan karbondioksida 

yang terjadi pada paru- paru. Oksigen diambil melalui mulut dan hidung 

pada waktu bernapas, masuk melalui trakea sampai ke alveoli 

berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar. Alveoli memisahkan 

okigen dari darah, oksigen kemudian menembus membran, diambil oleh 

sel darah merah dibawa ke jantung dan dari jantung dipompakan ke 

seluruh tubuh. Karbondioksida merupakan hasil buangan di dalam paru 

yang menembus membran alveoli, dari kapiler darah dikeluarkan melalui 

pipa bronkus berakhir sampai pada mulut dan hidung. Pernapasan 

pulmoner (paru) terdiri atas empat proses yaitu: 1) Ventilasi pulmoner, 

gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara 

luar. 2)Arus darah melalui paru-paru, darah mengandung oksigen masuk 

ke seluruh tubuh, karbondioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. 

3) Distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah 

yang tepat, yang bisa dicapai untuk semua bagian. 4) Difusi gas yang 

menembus membran alveoli dan kapiler karbondioksida lebih mudah 

berdifusi dari pada oksigen (Pearce, 2007; Silverthon, 2001; 
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Syaifuddin,2006). 

Proses pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi ketika 

konsentrasinya dalam darah merangsang pusat pernapasan pada otak, 

untuk memperbesar kecepatan dalam pernapasan, sehingga terjadi 

pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 lebih banyak. Darah merah 

(hemoglobin) yang banyak mengandunng oksigen dari seluruh tubuh 

masuk ke dalam jaringan, mengambil karbondioksida untuk dibawa ke 

paru-paru dan di paru-paru terjadi pernapasan eksterna ( Pearce, 2007; 

Silverthon, 2001; Syaifuddin,2006). 

b. Pernapasan sel 

Transpor gas paru-paru dan jaringan. Pergerakan gas O2 mengalir 

dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah, sedangkan CO2 

mengalir dari jaringan ke alveoli. Jumlah kedua gas yang ditranspor ke 

jaringan dan dari jaringan secara keseluruhan tidak cukup bila O2 tidak 

larut dalam darah dan bergabung dengan protein membawa O2 

(hemoglobin). Demikian juga CO2 yang larut masuk ke dalam 

serangkaian reaksi kimia reversibel (rangkaian perubahan udara) yang 

mengubah menjadi senyawa lain. Adanya hemoglobin menaikkan 

kapasitas pengangkutan O2 dalam darah sampai 70 kali dan reaksi CO2 

menaikkan kadar CO2 dalam darah mnjadi 17 kali (Pearce, 2007; 

Silverthon, 2001;Syaifuddin, 2006). 

Pengangkutan oksigen ke jaringan. Sistem pengangkutan O2 dalam 

tubuh terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskuler. Oksigen masuk ke 

jaringan bergantung pada jumlahnya yang masuk ke dalam paru-paru, 

pertukaran gas yang cukup pada paru-paru, aliran darah ke jaringan dan 

kapasitas pengangkutan O2 dalam darah. Aliran darah bergantung pada 

derajat konsentrasi dalam jaringan dan curah jantung. Jumlah O2 dalam 

darah ditentukan oleh jumlah O2 yang larut, hemoglobin, dan afinitas 

(daya tarik) hemoglobin (Pearce, 2007; Silverthon, 2001;Syaifuddin, 

2006). Transpor oksigen melalui lima tahap sebagai berikut: 

1) Tahap I: oksigen atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Pada waktu 

kita menarik napas, tekanan parsial oksigen dalam atmosfer 159 

mmHg. Dalam alveoli komposisi udara berbeda dengan komposisi 

udara atmosfer, tekanan parsial O2 dalam alveoli 105 mmHg. 

2) Tahap II: darah mengalir dari jantung, menuju ke paru-paru untuk 

mengambil oksigen yang berada dalam alveoli. Dalam darah ini 

terdapat oksigen dengan tekanan parsial 40 mmHg. Karena adanya 

perbedaan tekanan parsial itu apabila sampai pada pembuluh kapiler 

yang berhubungan dengan membran alveoli maka oksigen yang 

berada dalam alveoli dapat berdifusi masuk ke dalam pembuluh 

kapiler. Setelah terjadi proses difusi tekanan parsial oksigen dalam 

pembuluh menjadi 100 mmHg. 

3) Tahap III: oksigen yang telah berada dalam pembuluh darah diedarkan 

keseluruh tubuh. Ada dua mekanisme peredaran oksigen yaitu 

oksigen yang larut dalam plasma darah yang merupakan bagian 
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terbesar dan sebagian kecil oksigen yang terikat pada hemoglobin 

dalam darah. Derajat kejenuhan hemoglobin dengan O2 bergantung 

pada tekanan parsial CO2 atau pH. Jumlah O2 yang diangkut ke 

jaringan bergantung pada jumlah hemoglobin dalam darah. 

4) Tahap IV: sebelum sampai pada sel yang membutuhkan, oksigen 

dibawa melalui cairan interstisial dahulu. Tekanan parsial oksigen 

dalam cairan interstisial 20 mmHg. Perbedaan tekanan oksigen dalam 

pembuluh darah arteri (100 mmHg) dengan tekanan parsial oksigen 

dalam cairan interstisial (20 mmHg) menyebabkan terjadinya difusi 

oksigen yang cepat dari pembuluh kapiler ke dalam cairan interstisial. 

5) Tahap V: tekanan parsial oksigen dalam sel kira-kira antara 0-20 

mmHg. Oksigen dari cairan interstisial berdifusi masuk ke dalam sel. 

Dalam sel oksigen ini digunakan untuk reaksi metabolisme yaitu reaksi 

oksidasi senyawa yang berasal dari makanan (karbohidrat, lemak, dan 

protein) menghasilkan H2O, CO2 dan energi (Pearce, 2007). 

Reaksi hemoglobin dan oksigen. Dinamika reaksi hemoglobin sangat 

cocok untuk mengangkut O2. Hemoglobin adalah protein yang terikat 

pada rantai polipeptida, dibentuk porfirin dan satu atom besi ferro. 

Masing-masing atom besi dapat mengikat secara reversible (perubahan 

arah) dengan satu molekul O2. Besi berada dalam bentuk ferro sehingga 

reaksinya adalah oksigenasi bukan oksidasi (Pearce, 2007; Silverthon, 

2001; Syaifuddin, 2006). 

Transpor karbondioksida. Kelarutan CO2 dalam darah kira-kira 20 

kali kelarutan O2 sehingga terdapat lebih banyak CO2 dari pada O2 

dalam larutan sederhana. CO2 berdifusi dalam sel darah merah dengan 

cepat mengalami hidrasi menjadi H2CO2 karena adanya anhydrase 

(berkurangnya sekresi kerigat) karbonat berdifusi ke dalam plasma. 

Penurunan kejenuhan hemoglobin terhadap O2 bila darah melalui 

kapiler-kapiler jaringan. Sebagian dari CO2 dalam sel darah merah 

beraksi dengan gugus amino dari protein, hemoglobin membentuk 

senyawa karbamino (senyawa karbondioksida). Besarnya kenaikan 

kapasitas darah mengangkut CO2 ditunjukkan oleh selisih antara garis 

kelarutan CO2 dan garis kadar total CO2 di antara 49 ml CO2 dalam 

darah arterial 2,6 ml dalah senyawa karbamino dan 43,8 ml dalam HCO2 

(Pearce, 2007; Silverthon, 2001; Syaifuddin, 2006) . 

Para mahasiswi yang saya banggakan materi anatomi fisiologi pada 

sistem pernapasan sudah selesai kita bahas. Menarik bukan? Sekarang 

kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. 

 
B. PROSES PERNAPASAN (INSPIRASI DAN EKSPIRASI) 

Pernapasan (respirasi) adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang 

mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak 

mengandung karbondioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. 

Penghirupan udara ini disebut inspirasi dan penghembusannya disebut 

ekspirasi. Jadi, dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara oksigen yang 
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masuk kedalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah secara osmosis. CO2 

dikeluarkan melalui traktus respiratorius (jalan pernapasan) dan masuk 

kedalam tubuh melalui kapiler-kapiler vena pulmonalis kemudian masuk ke 

serambi kiri jantung (atrium sinistra) menuju ke aorta kemudian ke seluruh 

tubuh (jaringan-jaringan dan sel-sel), di sini terjadi oksidasi (pembakaran). 

Sebagai sisa dari pembakaran adalah CO2 dan dikeluarkan melalui peredaran 

darah vena masuk ke jantung (serambi kanan atau atrium dekstra) menuju ke 

bilik kanan (ventrikel dekstra) dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke 

jaringan paru-paru. Akhirnya dikeluarkan menembus lapisan epitel dari alveoli. 

Proses pengeluaran CO2 ini adalah sebagian dari sisa metabolisme, 

sedangkan sisa dari metabolisme lainnya akan dikeluarkan melalui traktus 

urogenitalis dan kulit (Pearce, 2007; Silverthon, 2001; Syaifuddin, 2006). 

Pernapasan terdiri dari 2 mekanisme yaitu inspirasi (menarik napas) dan 

ekspirasi (menghembuskan napas). Bernapas berarti melakukan inpirasi dan 

eskpirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus menerus. Bernapas 

merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot-otot pernapasan. Refleks 

bernapas ini diatur oleh pusat pernapasan yang terletak di dalam sumsum 

penyambung (medulla oblongata). Oleh karena seseorang dapat menahan, 

memperlambat, atau mempercepat napasnya, ini berarti bahwa refleks 

bernapas juga dibawah pengaruh korteks serebri. Pusat pernapasan sangat 

peka terhadap kelebihan kadar CO2 dalam darah dan kekurangan dalam 

darah. Inspirasi terjadi bila muskulus diafragma telah mendapat rangsangan 

dari nervus frenikus lalu mengerut datar. Muskulus interkostalis yang letaknya 

miring, setelah mendapat rangsangan kemudian mengerut dan tulang iga 

(kosta) menjadi datar. Dengan demikian jarak antara sternum (tulang dada) 

dan vertebra semakin luas dan melebar. Rongga dada membesar maka 

pleura akan tertarik, yang menarik paru-paru sehingga  tekanan  udara  di  

dalamnya  berkurang  dan  masuklah  udara  dari  luar (Pearce, 2007; 

Silverthon, 2001; Syaifuddin, 2006). 

Ekspirasi, pada suatu saat otot-otot akan kendor lagi (diafragma akan 

menjadi cekung, muskulus interkostalis miring lagi) dan dengan demikian 

rongga dada menjadi kecil kembali, maka udara didorong keluar. Jadi proses 

respirasi atau pernapasan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara 

rongga pleura dan paru-paru. Pada pernapasan dada, pada waktu seseorang 

bernapas, rangka dada terbesar bergerak. Ini terdapat pada rangka dada yang 

lunak, yaitu pada orang-orang muda dan pada perempuan. Pada pernapasan 

perut, jika pada waktu bernapas diafragma turun naik, maka ini dinamakan 

pernapasan perut. Kebanyakan pernapasan perut terdapat pada orang tua, 

karena tulang rawannya tidak begitu lembek dan bingkas lagi yang 

disebabkan oleh banyak zat kapur yang mengendap di dalamnya dan banyak 

ditemukan pada laki-laki (Pearce, 2007; Silverthon, 2001; Syaifuddin, 2006). 

Para mahasiswi, kita sudah selesai membahas mengenai anatomi fisiologi 

sistem pernapasan. Untuk memperjelas mengenai letak organ pernapasan 

dalam tubuh manusia maka bisa kita lihat pada gambar 4 berikut ini. 
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Gambar: Anatomi sistem pernapasan manusia (Sumber: Anderson, 1999 ) 

 

 
C. MASALAH PERNAPASAN 

1. Hipoksia (anoksia) 

Adalah defisiensi oksigen, yaitu kondisi berkurangnya kadar oksigen di 

badingkan kadar normalnya secara fisiologis dalam jaringan dan organ. 

a. Hipoksia dapat terjadi akibat insufisiensi oksigen dalam atmosfer ; 

anemia (insufisiensi sel darah merah); gangguan sirkulasi darah ; 

penyakit paru; yang mengganggu ventilasi pulmonary ; atau keberadaan 
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zat toksik seperti karbonmonoksida atau siania, di dalam tubuh. 

b. Karbon monoksida (CO) adalah zat toksik karena molekul ini berikatan 

dengan hemoglobin disis yang sama untuk mengikat oksigen. 

Kecenderungan daya ikatnya terhadap hemoglobin lebih besar 320 kali 

dibadingan daya ikat hemoglobin oksigen dan pelepasannya lebih 

lambat. Oleh karena itu sejumlah kecil karbon monoksida dalam udara 

dapat mematikan. 

2. Hiperkapnia 

Adalah peningktan kadar CO2 dalam cairan tubuh dan sering disertai 

hipoksia. CO2 berlebih meingkatkan respirasi dan konsentrasi yang 

hidrogen, yang akan menyebabkan asidosis ( kadar asam berlebih ). 

3. Hipokapnia 

Adalah penurunan kadar CO2 dalam darah, biasanya terjadi akibat 

hiperventilasi ( pernapasan cepat ) dan penghembusan CO2. penurunan 

kadar CO2menyebabkan terjadinya alkalosis (jumlah bikarbonat berlebih) 

dalam cairan tubuh. 

4. Asfisia atau Sufokasi 

Suatu kondisi hipoksia atau hiperkapnia akibat ketidakcukupan ventilasi 

pulmonary. 
 

D. RINGKASAN 

Pernapasan adalah pertukaran gas, yaitu oksigen (O²) yang dibutuhkan 

tubuh untuk metabolisme sel dan karbondioksida (CO²) yang dihasilkan dari 

metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Sistem respirasi 

terdiri dari saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Pada 

saluran nafas atas, udara yang masuk ke tubuh dihangatkan, disaring dan 

dilembabkan. Organ pernapasan bagian atas terdiri atas hidung, nasofaring 

(terdapat pharyngeal tonsil dan tuba eustachius), orofaring (merupakan 

pertemuan rongga mulut dengan faring, terdapat pangkal lidah) dan 

laringofaring (terjadi persilangan antara aliran udara dan aliran makanan). 

Sedangkan saluran pernapasan bagian bawah terdiri atas laring (terdiri atas 

tiga struktur yaitu tulang rawan krikoid, selaput/pita suara, epiglotis, danglottis) 

trakhea, bronkhi, dan paru-paru. Pernapasan (respirasi) adalah peristiwa 

menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan 

udara yang banyak mengandung karbondioksida sebagai sisa dari oksidasi 

keluar dari tubuh. Penghisapan udara ini disebut inspirasi dan 

menghembuskan disebut ekspirasi. 

 

E. DAFTAR ISTILAH 
Inspirasi:  
Bagian aktif dari proses pernapasan yaitu masuknya udara ke dalam tubuh. 
Ekspirasi:   
Bagian  dari  proses  pernapasan  yaitu   mengeluarkan   udara   dari dalam 
tubuh. 
Metabolisme:  
Suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh semua makhluk hidup, 
proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organism dengan 
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lingkungannya. 
Alveoli:  
Kantung kecil di dalam paru-paru kita yang memungkinkan oksigen dan 
karbon dioksida untuk bergerak di antara paru-paru dan aliran darah. 
Pleura:  
Membran yang memisahkan paru-paru dengan dinding   dada bagian dalam. 
Tuba Eustachius:  
Saluran kecil di dalam kepala yang menghubungkan telinga ke bagian 
belakang lubang hidung. 
Kartilago:  
Tulang rawan yang merupakan sejenis jaringan ikat lentur yang terdapat di 
berbagai anggota badan manusia maupun hewan, termasuk sendi di antara 
tulang, sangkar rusuk, telinga, hidung, saluran tenggorok dan cakram 
intervertebra. 
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BAGIAN III 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
A. SOP FISIOTERAPI DADA (Postural Drainase) 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN Nomor : 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG Tanggal : 

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) Revisi : 

     
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FISIOTERAPI DADA (POSTURAL DRAINASE) 

DI LABORATORIUM PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN  

        

1. Tujuan Prosedur 
1. Mencegah terkumpulnya sekret dalam saluran nafas. 
2. Mempercepat pengeluaran sekret sehingga tidak terjadi atelektasis. 
3. Membantu membersihkan bronkus dari sekret. 

2. Ruang Lingkup SOP 
dan   Pengguna 

1. Pasien dengan tirah baring yang lama. 
2. Pasien dengan produksi sputum yang meningkat. 
3. Pasien yang memakai ventilator. 
4. Pasien dengan batuk yang tidak efektif. 
5. Pasien neurologi dengan kelemahan umum dan gangguan menelan atau batuk. 

3. Definisi Istilah 
Penggunaan teknik pengaturan posisi yang melepaskan sekresi dari segmen tertentu di paru dan di bronkus 
ke dalam trakea dengan menggunakan gaya gravitasi 

4. Kontraindikasi 

1. Tension Pneumothorak 
2. Hemoptisis 
3. Gangguan sistem kardiovaskuler seperti hipotensi, aritmia, infark miokard 
4. Efusi pleura 
5. Edema paru 
6. Peningkatan tekanan intrakranial 
7. Cedera medulla spinalis 
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5. Alat 

1. Handschoen/sarung tangan bersih 
2. Masker 
3. Stetoskop 
4. Tempat tidur dan bantal 
5. Papan pengatur posisi 
6. Tissu/Handuk (jika perlu) 
7. Segelas air hangat 
8. Pot sputum 
9. Bengkok 

6. Prosedur 
  
  
  
  
  

FASE PRA INTERAKSI: 

1) Identifikasi kebutuhan/indikasi pasien (Check Status Pasien) 
2) Cuci tangan 
3) Siapkan alat 

FASE PRA ORIENTASI: 

1) Beri salam, panggil klien dengan namanya 
2) Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 
3) Beri kesempatan pada klien untuk bertanya 
4) Informed consent  

FASE KERJA 

1) Pasang sampiran. 
2) Perawat mencuci tangan. 
3) Perawat memakai sarung tangan dan masker (jika pasien batuk). 
4) Memberikan posisi yang nyaman kepada pasien 
5) Mengauskultasi suara pernapasan menggunakan stetoskop pada semua lapang paru. 
6) Mengatur posisi klien untuk postural drainase (lama pengaturan posisi pertama kali adalah 10 menit, 

kemudian periode selanjutnya kurang lebih 15 – 30 menit): 
a. Posisi fowler tinggi (segmen paru bilateral) 

 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20K_HZrgHI/AAAAAAAAAFc/S3v1hc1j9xo/s1600-h/1.png
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b. Posisi telentang dengan kepala yang terangkat (lobus atas kanan – segmen anterior) 
 
 
 
 
 
 

c. Posisi semi fowler (lobus atas kiri-segmen anterior) 
 
 
 
 
 
 
 

d. Berbaring miring pada sisi kanan dengan dada yang terangkat diatas bantal (lobus atas kanan-segmen 
posterior) 

 
e. Berbaring miring pada sisi kiri dengan dada yang terangkat di atas bantal (lobus atas kiri-segmen 

posterior) 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20LcYgTUJI/AAAAAAAAAF0/hs7LbyHyb_w/s1600-h/4A.png
http://3.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20LOwHA5CI/AAAAAAAAAFk/jg8PtFL3L7E/s1600-h/2.png
http://4.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20LVobu0cI/AAAAAAAAAFs/sbV3D9nx5yw/s1600-h/3.png
http://3.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20K_HZrgHI/AAAAAAAAAFc/S3v1hc1j9xo/s1600-h/1.png
http://2.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20LqjBMeBI/AAAAAAAAAGE/3FL4_qMFogc/s1600-h/5A.png
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f. Posisi telentang tiga perempat dengan paru yang menggantung pada posisi Trendelenburg (lobus 
tengah kanan-segmen anterior) 

 
g. Posisi telungkup dengan thoraks dan abdomen yang terangkat, dengan beberapa bantal di perut 

(lobus tengah kanan-segmen posterior)  

 
 
h. Posisi telentang dalam posisi Trendelenburg (kedua lobus bawah-segmen anterior) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20L5OvJsqI/AAAAAAAAAGU/ToFjGTAiyYU/s1600-h/6.png
http://3.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20MusAdrJI/AAAAAAAAAHM/lFBJYSbwu2E/s1600-h/13.png
http://2.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20MI2CvXpI/AAAAAAAAAGk/D73iLBmBa28/s1600-h/8.png
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i. Posisi miring pada sisi kanan dalam posisi Trendelenburg (lobus bawah kiri segmen lateral) 

 
j. Posisi miring pada sisi kiri dalam posisi Trendelenburg (lobus bawah kanan segmen lateral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20MW1KX3uI/AAAAAAAAAG0/ClI54aumGMM/s1600-h/10.png
http://3.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20MQmsRV_I/AAAAAAAAAGs/g8eCn26bTzk/s1600-h/9.png
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k. Berbaring miring pada sisi kanan dengan dada yang terangkat diatas bantal  dalam posisi 
Trendelenburg (lobus bawah kanan-segmen posterior) 

 
l. Posisi telungkup dalam posisi Trendelemburg (kedua lobus bawah-segmen posterior) 

 
7) Meminta klien duduk dan batuk setelah drainage pada posisi pertama. Menampung sekresi yang 

dikeluarkan dalam sputum pot (jika klien tidak dapat batuk, harus dilakukan penghisapan). 
8) Melakukan observasi tanda vital selama prosedur. 
9) Meminta klien istirahat sebentar, jika perlu. 
10) Meminta klien minum sedikit air. 
 

 

FASE TERMINASI 
1. Evaluasi hasil / respon klien 
2. Dokumentasikan hasilnya (suara pernafasan, jumlah dan warna sekret yang dikeluarkan) 
3. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya 

http://3.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20MnTVWilI/AAAAAAAAAHE/Y5M3G03pRuA/s1600-h/12.png
http://4.bp.blogspot.com/_Fr_eS0j21po/S20MeCqoJSI/AAAAAAAAAG8/dRzuDIMmsIU/s1600-h/11.png
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4. Akhiri kegiatan, membereskan alat-alat 
5. Cuci tangan 

7. Dokumen terkait Kurikulum KKNI, SOP Fisioterapi Dada (Postural Draiinase), Lembar Observasi 

8. Referensi 

Craven,R.F., Hirnle,C.J., 2000., Fundamentals of Nursing : Human Health and Function., Third Edition., 
Philadelphia : JB. Lippincott Company. 

Potter,P.A., Perry.A,G., 1994., Clinical Nursing Skill & Techniques., Buku 1., Third Edition., St.Louis, 
Missouri : Mosby-Year. Book Inc. 

Potter,P.A., Perry.A,G., 1994., Clinical Nursing Skill & Techniques., Buku 2., Third Edition., St.Louis, 
Missouri : Mosby-Year. Book Inc. 

Potter,P.A., Perry,A.G., 2010., Fundamentals of Nursing : Fundamental Keperawatan., Buku 3., Edisi 7., 
Jakarta : EGC. 

Potter,P.A., Perry,A.G., 2000., Pocket Guide to Basic Skill and Procedures (3rd ed)., Toronto : Mosby. 
Potter,P.A., Perry,A.G., 2006., Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik., Edisi 

4., Volume 2., Jakarta : EGC 
Smeltzer, S.C., Bare, B.G., 2002, Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Suddarth, Alih Bahasa : Monica 

Ester, Jakarta : EGC. 
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B. SOP FISIOTERAPI DADA (Klapping) 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN Nomor : 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG Tanggal : 

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) Revisi : 

      
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FISIOTERAPI DADA (PERKUSI/CLAPPING) 

DI LABORATORIUM PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN  

            
1. Tujuan Prosedur 

1. Melepaskan sekret yang tertahan atau melekat pada bronkus. 
2. Mempercepat pengeluaran sekret sehingga tidak terjadi atelektasis. 

2. Ruang Lingkup SOP 
dan   Pengguna 

1. Pasien dengan tirah baring yang lama. 
2. Pasien dengan produksi sputum yang meningkat seperti pada fibrosis kistik, bronkiektasis. 
3. Pasien yang memakai ventilator. 
4. Pasien dengan batuk yang tidak efektif. 
5. Pasien neurologi dengan kelemahan umum dan gangguan menelan atau batuk. 

3. Definisi Istilah 

Tepukan yang dilakukan pada dinding dada atau punggung dengan tangan diposisikan sehingga jari-jari dan 
ibu jari saling menyentuh dan tangan membentuk mangkuk. Perkusi pada permukaan dinding dada akan 
mengirimkan gelombang berbagai amplitude dan frekuensi melalui dada sehingga mengubah konsistensi 
dan lokasi sputum 

4. Kontraindikasi  

1. Tension Pneumothorak 
2. Hemoptisis 
3. Gangguan sistem kardiovaskuler seperti hipotensi, aritmia, infark miokard 
4. Efusi pleura 
5. Edema paru 
6. Peningkatan tekanan intrakranial 
7. Fraktur tulang iga 

5. Alat 
1. Handschoen/sarung tangan 
2. Masker 
3. Stetoskop 
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4. Pot sputum 
5. Handuk/tissue (jika perlu) 
6. Bengkok 

6. Prosedur 
  
  
  
  
  

FASE PRA INTERAKSI: 

1. Identifikasi kebutuhan/indikasi pasien (Check Status Pasien) 
2. Cuci tangan 
3. Siapkan alat 

FASE PRA ORIENTASI: 

1. Beri salam, panggil klien dengan namanya 
2. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 
3. Beri kesempatan pada klien untuk bertanya 
4. Informed consent  

FASE KERJA 

1. Pasang sampiran. 
2. Perawat mencuci tangan. 
3. Perawat memakai sarung tangan dan masker (jika pasien batuk). 
4. Memberikan posisi yang nyaman kepada pasien 
5. Mengauskultasi suara pernapasan menggunakan stetoskop pada semua lapang paru. 
6. Menutup area yang akan dilakukan perkusi dengan handuk atau pakaian untuk mengurangi 

ketidaknyamanan (perkusi dilakukan di atas sebuah lapisan pakaian, tidak di atas kancing, resleting). 
7. Meminta pada klien untuk menarik napas dalam dan lambat untuk meningkatkan relaksasi. 
8. Memposisikan jari dan ibu jari berhimpitan dan  

fleksi membentuk mangkuk. 
 
 
 
 

 
9. Melakukan fleksi dan ekstensi pergelangan tangan secara cepat untuk menepuk  

dada secara bergantian. 
10. Melakukan perkusi pada setiap bagian segmen paru selama 1 -2 menit (perkusi tidak boleh dilakukan 
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pada daerah dengan struktur yang mudah cedera, seperti mammae, sternum, kolumna spinalis, dan 
ginjal). 

11. Menginstruksikan pasien untuk mengeluarkan dahak  apabila pasien batuk saat dilakukan perkusi. 
12. Melakukan fleksi dan ekstensi pergelangan tangan secara cepat untuk menepuk dada secara 

bergantian. 
13. Melakukan perkusi pada setiap bagian segmen paru selama 1 -2 menit (perkusi tidak boleh dilakukan 

pada daerah dengan struktur yang mudah cedera, seperti mammae, sternum, kolumna spinalis, dan 
ginjal). 

14. Menginstruksikan pasien untuk mengeluarkan dahak  apabila pasien batuk saat dilakukan perkusi. 

 

FASE TERMINASI 
1. Evaluasi hasil / respon klien 
2. Dokumentasikan hasilnya (suara pernafasan, jumlah dan warna sekret yang mampu dikeluarkan) 
3. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya 
4. Akhiri kegiatan, membereskan alat-alat 
5. Cuci tangan 

7. Dokumen terkait Kurikulum KKNI, SOP Fisioterapi Dada (Klapping), Lembar Observasi 

8. Referensi 

Craven,R.F., Hirnle,C.J., 2000., Fundamentals of Nursing : Human Health and Function., Third Edition., 
Philadelphia : JB. Lippincott Company. 

Potter,P.A., Perry.A,G., 1994., Clinical Nursing Skill & Techniques., Buku 1., Third Edition., St.Louis, 
Missouri : Mosby-Year. Book Inc. 

Potter,P.A., Perry.A,G., 1994., Clinical Nursing Skill & Techniques., Buku 2., Third Edition., St.Louis, 
Missouri : Mosby-Year. Book Inc. 

Potter,P.A., Perry,A.G., 2010., Fundamentals of Nursing : Fundamental Keperawatan., Buku 3., Edisi 7., 
Jakarta : EGC. 

Potter,P.A., Perry,A.G., 2000., Pocket Guide to Basic Skill and Procedures (3rd ed)., Toronto : Mosby. 
Potter,P.A., Perry,A.G., 2006., Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik., Edisi 

4., Volume 2., Jakarta : EGC 
Smeltzer, S.C., Bare, B.G., 2002, Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Suddarth, Alih Bahasa : Monica 

Ester, Jakarta : EGC. 
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C. SOP FISIOTERAPI DADA (Vibrasi) 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN Nomor : 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG Tanggal : 

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) Revisi : 

    
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FISIOTERAPI DADA (VIBRASI) 

DI LABORATORIUM PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN  

       
1. Tujuan Prosedur 

1. Melepaskan sekret yang tertahan atau melekat pada bronkus. 
2. Mempercepat pengeluaran sekret sehingga tidak terjadi atelektasis. 

2. Ruang Lingkup SOP 
dan   Pengguna 

1. Pasien dengan tirah baring yang lama. 
2. Pasien dengan produksi sputum yang meningkat seperti pada fibrosis kistik, bronkiektasis. 
3. Pasien yang memakai ventilator. 
4. Pasien dengan batuk yang tidak efektif. 
5. Pasien neurologi dengan kelemahan umum dan gangguan menelan atau batuk. 

3. Definisi Istilah Merupakan tekanan halus yang menggoyang , yang diberikan pada dinding dada hanya selama exhalasi 

4. Kontraindikasi  

1. Tension Pneumothorak 
2. Hemoptisis 
3. Gangguan sistem kardiovaskuler seperti hipotensi, aritmia, infark miokard 
4. Efusi pleura 
5. Edema paru 
6. Peningkatan tekanan intrakranial 
7. Fraktur tulang iga 

5. Alat 

1. Handschoen/sarung tangan 
2. Masker 
3. Stetoskop 
4. Pot sputum 
5. Handuk/tissue (jika perlu) 
6. Bengkok 



43 
 

6. Prosedur 
  
  
  
  
  

FASE PRA INTERAKSI: 

1. Identifikasi kebutuhan/indikasi pasien (Check Status Pasien) 
2. Cuci tangan 
3. Siapkan alat 

FASE PRA ORIENTASI: 

1. Beri salam, panggil klien dengan namanya 
2. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 
3. Beri kesempatan pada klien untuk bertanya 
4. Informed consent  

FASE KERJA 

1. Pasang sampiran. 
2. Perawat mencuci tangan. 
3. Perawat memakai sarung tangan dan masker (jika pasien batuk). 
4. Memberikan posisi yang nyaman kepada pasien 
5. Mengauskultasi suara pernapasan menggunakan stetoskop pada semua lapang paru. 
6. Meletakkan tangan, telapak tangan mengahadap ke bawah di area dada  

yang akan didrainase, satu tangan di atas yang lain dengan jari-jari menempel  
bersama dan ekstensi.  

 
 
 
 
 
 
 

7. Menginstruksikan klien untuk inspirasi dalam dan ekspirasi secara lambat lewat hidung atau pursed lip 
breathing. 

8. Selama masa ekspirasi, menegangkan seluruh otot tangan dan lengan dan gunakan hampir semua tumit 
tangan, menggetarkan (kejutkan) tangan, menggerakkan ke arah bawah (hentikan getaran jika klien 
inspirasi). 

9. Melakukan vibrasi selama 5 kali ekspirasi pada segmen paru yang terdapat sekret. 
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10. Meminta pasien untuk batuk dan mengeluarkan dahak setelah setiap kali vibrasi. 

 

FASE TERMINASI 
1. Evaluasi hasil / respon klien 
2. Dokumentasikan hasilnya (suara pernafasan, jumlah dan warna sekret yang mampu dikeluarkan) 
3. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya 
4. Akhiri kegiatan, membereskan alat-alat 
5. Cuci tangan 

7. Dokumen terkait Kurikulum KKNI, SOP Fisioterapi Dada (Vibrasi), Lembar Observasi 

8. Referensi 

Craven,R.F., Hirnle,C.J., 2000., Fundamentals of Nursing : Human Health and Function., Third Edition., 
Philadelphia : JB. Lippincott Company. 

Potter,P.A., Perry.A,G., 1994., Clinical Nursing Skill & Techniques., Buku 1., Third Edition., St.Louis, 
Missouri : Mosby-Year. Book Inc. 

Potter,P.A., Perry.A,G., 1994., Clinical Nursing Skill & Techniques., Buku 2., Third Edition., St.Louis, 
Missouri : Mosby-Year. Book Inc. 

Potter,P.A., Perry,A.G., 2010., Fundamentals of Nursing : Fundamental Keperawatan., Buku 3., Edisi 7., 
Jakarta : EGC. 

Potter,P.A., Perry,A.G., 2000., Pocket Guide to Basic Skill and Procedures (3rd ed)., Toronto : Mosby. 
Potter,P.A., Perry,A.G., 2006., Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik., Edisi 

4., Volume 2., Jakarta : EGC 
Smeltzer, S.C., Bare, B.G., 2002, Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Suddarth, Alih Bahasa : Monica 

Ester, Jakarta : EGC. 
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D. SOP Nebulisasi/Nebulizer 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN Nomor : 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG Tanggal : 

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) Revisi : 

     
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) NEBULISASI/NEBULIZER 

DI LABORATORIUM PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN  

   
1. Tujuan Prosedur 

1. Mengencerkan sekret. 
2. Meningkatkan bersihan mukosilia 

2. Ruang Lingkup SOP 
dan   Pengguna 

1. Pasien dengan tirah baring yang lama. 
2. Pasien dengan produksi sputum yang meningkat seperti pada fibrosis kistik, bronkiektasis. 
3. Pasien dengan batuk yang tidak efektif. 
4. Pasien dengan penyakit pulmonar kronik. 
5. Pasien dengan produksi sputum yang meningkat dan kental. 
6. Pasien post extubasi 

3. Definisi Istilah 
Proses menambahkan pelembab atau obat-obatan ke udara yang di inspirasi dengan mencampur partikel 
berbagai ukuran dengan udara 

4. Kontraindikasi  

1. Pasien yang tidak sadar/confusion tidak kooperatif dengan prosedur ini, membutuhkan mask/sungkup, 
tetapi keefektifan mask berkurang secara spesifik. 

2. Medikasi nebulizer kontraindikasi pada keadaan dimana suara napas tidak ada/berkurang, kecuali jika 
medikasi nebulizer diberikan melalui endotracheal tube yang menggunakan tekanan positif. 

3. Pasien dengan penurunan pertukaran gas yang tidak dapat menggerakkan/memasukkan medikasi 
secara adekuat ke dalam saluran napas. 

5. Alat 

1. Handschoen/sarung tangan 
2. Masker 
3. Stetoskop 
4. Oksigen set 
5. Nebulizer set 
6. Cairan normal salin, aquadest steril dan obat yang akan digunakan (bronkodilator, ekspektoran). 
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7. Spuit 5 atau 10 cc. 
8. Mouth piece (bila perlu) 
9. Bengkok 
10. Handuk/ Tissu 

6. Prosedur 
  
  
  
  
  

FASE PRA INTERAKSI: 

1. Identifikasi kebutuhan/indikasi pasien (Check Status Pasien) 
2. Cuci tangan 
3. Siapkan alat 

FASE PRA ORIENTASI: 

1. Beri salam, panggil klien dengan namanya 
2. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 
3. Beri kesempatan pada klien untuk bertanya 
4. Informed consent  

FASE KERJA 

1. Pasang sampiran. 
2. Perawat mencuci tangan. 
3. Perawat memakai sarung tangan dan masker (jika pasien batuk). 
4. Memberikan posisi yang nyaman kepada pasien 
5. Mengisi nebulizer dengan obat (sesuai program pengobatan) dan cairan normal salin 4-6 cc. 

 
6. Menghidupkan nebulizer kemudian menghubungkan nebulizer dan selangnya ke flow meter oksigen dan 

set aliran pada 4-5 liter/menit, atau ke kompresor udara. 
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7. Menginstruksikan klien untuk membuang napas 
8. Meminta klien utuk mengambil nafas dalam melalui mouth piece, tahan nafas beberapa saat kemudian 

buang nafas melalui hidung. 
9. Mengobservasi pengembangan paru klien. 
10. Minta klien untuk bernafas perlahan-lahan dan dalam setelah seluruh obat diuapkan. 
11. Menganjurkan klien untuk batuk efektif. 
 

 

FASE TERMINASI 
1. Evaluasi hasil / respon klien 
2. Dokumentasikan hasilnya (suara pernafasan, jumlah dan warna sekret yang mampu dikeluarkan) 
3. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya 
4. Akhiri kegiatan, membereskan alat-alat 
5. Cuci tangan 

7. Dokumen terkait Kurikulum KKNI, SOP Nebulisasi/Nebulizer, Lembar Observasi 

8. Referensi 

Craven,R.F., Hirnle,C.J., 2000., Fundamentals of Nursing : Human Health and Function., Third Edition., 
Philadelphia : JB. Lippincott Company. 

Potter,P.A., Perry.A,G., 1994., Clinical Nursing Skill & Techniques., Buku 1., Third Edition., St.Louis, 
Missouri : Mosby-Year. Book Inc. 

Potter,P.A., Perry.A,G., 1994., Clinical Nursing Skill & Techniques., Buku 2., Third Edition., St.Louis, 
Missouri : Mosby-Year. Book Inc. 

Potter,P.A., Perry,A.G., 2010., Fundamentals of Nursing : Fundamental Keperawatan., Buku 3., Edisi 7., 
Jakarta : EGC. 
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Potter,P.A., Perry,A.G., 2000., Pocket Guide to Basic Skill and Procedures (3rd ed)., Toronto : Mosby. 
Potter,P.A., Perry,A.G., 2006., Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik., Edisi 

4., Volume 2., Jakarta : EGC 
Smeltzer, S.C., Bare, B.G., 2002, Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Suddarth, Alih Bahasa : Monica 

Ester, Jakarta : EGC. 
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E. SOP Suction 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN Nomor : 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG Tanggal : 

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) Revisi : 

     
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUCTION 

DI LABORATORIUM PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN  

        
1. Tujuan Prosedur 

1. Mengeluarkan sekret. 
2. Membersihakan jalan napas. 

2. Ruang Lingkup SOP 
dan   Pengguna 

1. Pasien dengan tirah baring yang lama/stroke 
2. Pasien dengan trakeostomi. 
3. Pasien dengan retensi sputum dan tidak dapat batuk efektif 
4. Pasien dengan produksi sputum yang meningkat dan kental. 

3. Definisi Istilah 
Teknik penghisapan yang digunakan untuk membersihkan jalan napas apabila klien tidak mampu 
mengeluarkan sekresi dari saluran pernapasan dengan batuk 

4. Kontraindikasi  

1. Pasien dengan peningkatan intrakranial. 
2. Pasien dengan edema paru 
3. Pasien dengan trauma jalan napas. 
4. Pasien dengan gangguan irama jantung (aritmia). 

5. Alat 
1. Handschoen/sarung tangan 
2. Masker 
3. Mesin suction (portable or wall suction) lrngkap dengan penampung sputum. 
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4. Catheter suction sesuai usia. 

 
5. Cairan normal salin, aquadest steril  
6. Set steril: 

- Sarung tangan steril. 
- Kassa steril  
- Waskom steril 

7. Gel/pelumas 
8. Bengkok 
9. Handuk/ Tissu 
10. Stetoskop 

6. Prosedur 
  
  

FASE PRA INTERAKSI: 

1. Identifikasi kebutuhan/indikasi pasien (Check Status Pasien) 
2. Cuci tangan 
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3. Siapkan alat 

FASE PRA ORIENTASI: 

1. Beri salam, panggil klien dengan namanya 
2. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 
3. Beri kesempatan pada klien untuk bertanya 
4. Informed consent  

FASE KERJA 

1. Pasang sampiran. 
2. Perawat mencuci tangan. 
3. Perawat memakai sarung tangan dan masker (jika pasien batuk). 
4. Memberikan posisi yang nyaman kepada pasien 
a. Penghisapan nasofaring dan nasotrakea 
1. Mendekatkan alat-alat ke samping tempat tidur/mendekati klien. 
2. Memeriksa fungsi mesin suction dan mengatur tekanan penghisap, tekanan 110-150 mmHg untuk 

dewasa, 95-110 mmHg untuk anak-anak, 50-95 mmHg untuk bayi (tipe unit penghisap dinding). 
3. Membuka bungkusan kateter penghisap (jangan membiarkan kateter penghisap menyentuh 

permukaan selain bagian dalam bungkusan. 
4. Membuka bungkusan waskom steril dan menempatkan di meja samping tempat tidur klien (hati-hati 

supaya tidak menyentuh bagian dalam waskom). 
5. Mengisi waskom dengan sekitar 100 ml normal salin steril. 
6. Mengenakan masker dan sarung tangan steril. 
7. Mengangkat kateter penghisap dengan tangan dominan tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril.  
8. Mengangkat selang penghubung dnegan tangan yang tidak dominan. 
9. Memasukkan/menyambungkan kateter ke dalam selang penghubung. 
10. Memeriksa apakah peralatan berfungsi dengan baik dengan menghisap sejumlah normal salin dari 

waskom. 
11. Melumasi 6-8 cm kateter distal dengan pelumas larut air.  
12. Mengangkat peralatan oksigenasi (jika terpasang). 
13. Tanpa melakukan pengisapan, dengan perlahan tapi cepat, menginsersikan kateter dengan ibu jari 

dan jari telunjuk dominan ke dalam hidung dengan gerakan sedikit miring ke bawah atau melalui mulut 
saat klien menghirup napas (jangan memaksakan kateter masuk melalui hidung, pada orang dewasa 
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insersikan kateter sekitar 16 cm; pada anak 8-12 cm; pada bayi 4-8 cm; aturannya ialah 
menginsersikan kateter dengan jarak dari ujung hidung sampai dasar lobus telinga). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  Melakukan penghisapan secara intermiten selama 10 detik dengan meletakkan dan mengangkat ibu 

jari tidak dominan dari lubang ventilasi kateter dan dengan perlahan mengeluarkan kateter sambil 
memutarnya ke dalam dan ke luar di antara ibu jari dan jari telunjuk dominan. 

15. Menganjurkan klien untuk batuk. 
16. Membilas kateter dengan normal salin sampai bersih dengan cara menghisapnya. 
17. Membersihkan kateter dengan kasa seteril. 
18. Mengulangi langkah di atas samapai sekret bersih. 
b. Penghisapan Jalan Napas Buatan 
1. Membuka bungkusan kateter penghisap (jangan membiarkan kateter penghisap menyentuh 

permukaan selain bagian dalam bungkusan. 
2. Membuka bungkusan waskom steril dan menempatkan di meja samping tempat tidur klien (hati-hati 

supaya tidak menyentuh bagian dalam waskom). 
3. Mengisi waskom dengan sekitar 100 ml normal salin steril. 
4. Mengenakan masker dan sarung tangan steril. 
5. Mengangkat kateter penghisap dengan tangan dominan tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril.  
6. Mengangkat selang penghubung dnegan tangan yang tidak dominan. 
7. Memasukkan/menyambungkan kateter ke dalam selang penghubung. 
8. Memeriksa apakah peralatan berfungsi dengan baik dengan menghisap sejumlah normal salin dari 

waskom. 
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9. Mengangkat peralatan oksigenasi (jika terpasang). 
10. Melakukan hiperinflasi dan/atau oksigenasi klien sebelum melakukan penghisapan, dengan 

menggunakan kantung resusitasi (Ambu) atau mekanisme menghela napas pada ventilator mekanik. 
11. Tanpa melakukan pengisapan, dengan perlahan tapi cepat, menginsersikan kateter dengan ibu jari 

dan jari telunjuk dominan ke dalamjalan napas buatan, waktu menginsersikan kateter yang paling baik 
dilakukan adalah pada saat inspirasi (penghisapan trakea pada orang dewasa insersikan kateter 
sekitar 20-24 cm; pada anak 14-12 cm; pada bayi 8-14 cm). 

12. Memasukkan kateter sampai tahanan kembali terasa, kemudian tarik 1 cm sebelum melakukan 
penghisapan. 

13. Melakukan penghisapan secara intermiten selama 10 detik dengan meletakkan dan mengangkat ibu 
jari tidak dominan dari lubang ventilasi kateter dan dengan perlahan mengeluarkan kateter  

sambil memutarnya ke depan dan ke belakang di antara ibu jari  
dan jari telunjuk dominan. 

 
 
 
 
 

14. Menganjurkan klien untuk batuk. 
15. Membilas kateter dengan normal salin sampai bersih dengan cara menghisapnya. 
16. Membersihkan kateter dengan kasa seteril. 
17. Mengulangi langkah di atas samapai sekret bersih. 

 

FASE TERMINASI 
1. Evaluasi hasil / respon klien 
2. Dokumentasikan hasilnya (suara pernafasan, jumlah dan warna sekret yang mampu dikeluarkan, SPO2, 

PCO2) 
3. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya 
4. Akhiri kegiatan, membereskan alat-alat 
5. Cuci tangan 

7. Dokumen terkait Kurikulum KKNI, SOP Suction, Lembar Observasi 
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F. SOP Oksigenasi 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN Nomor : 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG Tanggal : 

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) Revisi : 

     
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN OKSIGENASI (O2) 

DI LABORATORIUM PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN  

 1. Tujuan Prosedur Mempertahankan dan meningkatkan saturasi oksigen, mencegah terjadinya hipoksia. 

2. Ruang Lingkup SOP 
dan   Pengguna 

Terapi oksigenasi diberikan terhadap pasien yang mengalami penurunan saturasi oksigen. 

3. Definisi Istilah 
Terapi oksigen adalah salah satu tindakan untuk meningkatkan tekanan parsial oksigen pada inspirasi yang dapat 
dilakukan dengan menggunakan nasal kanul, simple mask, RBM mask dan NRBM mask. 

4. Komplikasi Akibat 
Pemberian O2 

 Keracunan O2 

5. Alat 

1) Tabung oksigen ( oksigen dinding ) berisi oksigen lengkap dengan flowmeter dan humidifier yang berisi aquades 
sampai batas pengisian  

2) Nasal kanul (pemilihan alat sesuai kebutuhan). Kanule nasal / Kateter nasal sesuai ukuran (anak 8-10 Fr, dewasa 
wanita 10-12 Fr, dan dewasa laki-laki 12-14 Fr) / Masker  

3) Plester   
4) Gunting plester  
5) Cotton budd/tissue  

6. Prosedur 
  
  
  
  
  

FASE PRA INTERAKSI: 

1) Identifikasi kebutuhan/indikasi pasien (Check Status Pasien) 
2) Cuci tangan 
3) Siapkan alat 

FASE PRA ORIENTASI: 

5) Beri salam, panggil klien dengan namanya 
6) Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 
7) Beri kesempatan pada klien untuk bertanya 
8) Informed consent  
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FASE KERJA 

11) Pasang sampiran. 
12) Perawat mencuci tangan. 
13) Perawat memakai sarung tangan. 
14) Memberikan posisi yang nyaman kepada pasien 
15) Siapkan nasal kanul 1 set tabung oksigen ( oksigen central )  
16) Hubungkan nasal kanul dengan flowmeter pada tabung oksigen atau oksigen dinding 
17) Bila hidung pasien kotor, bersihkan lubang hidung pasien dengan cotton budd atau tissu  
18) Cek fungsi flowmeter dengan memutar pengatur konsetrasi oksigen dan mengamati adanya gelembung udara 

dalam humidifier  
19) Cek aliran oksigen dengan cara mengalirkan oksigen melalui nasal kanul kepunggung tangan perawat  
20) Pasang nasal kanul kelubang hidung pasien dengan tepat  
21) Tanyakan pada pasien, apakah aliran oksigennya terasa atau tidak  
22) Atur pengikat nasal kanul dengan benar, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor  
23) Pastikkan nasal kanul terpasang dengan aman  
24) Atur aliran oksigen sesuai dengan program  

 

FASE TERMINASI 
6. Evaluasi hasil / respon klien 
7. Dokumentasikan hasilnya 
8. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya 
9. Akhiri kegiatan, membereskan alat-alat 
10. Cuci tangan 

7. Dokumen terkait Kurikulum KKNI, SOP Pemberian Oksigenasi, Lembar Observasi 

8. Referensi 

Craven,R.F., Hirnle,C.J., 2000., Fundamentals of Nursing : Human Health and Function., Third Edition., Philadelphia : 
JB. Lippincott Company. 

Potter,P.A., Perry.A,G., 1994., Clinical Nursing Skill & Techniques., Buku 1., Third Edition., St.Louis, Missouri : Mosby-
Year. Book Inc. 

Potter,P.A., Perry.A,G., 1994., Clinical Nursing Skill & Techniques., Buku 2., Third Edition., St.Louis, Missouri : Mosby-
Year. Book Inc. 

Potter,P.A., Perry,A.G., 2010., Fundamentals of Nursing : Fundamental Keperawatan., Buku 3., Edisi 7., Jakarta : 
EGC. 

Potter,P.A., Perry,A.G., 2000., Pocket Guide to Basic Skill and Procedures (3rd ed)., Toronto : Mosby. 
Potter,P.A., Perry,A.G., 2006., Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik., Edisi 4., Volume 
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2., Jakarta : EGC 
Smeltzer, S.C., Bare, B.G., 2002, Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Suddarth, Alih Bahasa : Monica Ester, 

Jakarta : EGC. 
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CATATAN : 
 

1. Nasal Kanul 
a. Nasal kanula untuk mengalirkan oksigen dengan aliran ringan atau rendah, biasanya hanya 2-3 L/menit. 
b. Membutuhkan pernapasan hidung 
c. Tidak dapat mengalirkan oksigen dengan konsentrasi >40 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Masker Oksigen 
Pemberian oksigen kepada klien dengan menggunakan masker yang dialiri oksigen dengan posisi menutupi hidung dan mulut 
klien. Masker oksigen umumnya berwarna bening dan mempunyai tali sehingga dapat mengikat kuat mengelilingi wajah klien. 
Bentuk dari face mask bermacam-macam. Perbedaan antara rebreathing dan non-rebreathing mask terletak pada adanya 
vulve yang mencegah udara ekspirasi terinhalasi kembali. (Aryani, 2009:54) 
 Macam – Macam Bentuk Masker Oksigen 

a. Masker Sederhan (Simple Mask) 

Simple face mask mengalirkan oksigen konsentrasi oksigen 40-60% dengan kecepatan aliran 5-8 liter/menit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

b. Masker Rebreathing / RBM Mask 

Rebreathing mask mengalirkan oksigen konsentrasi  oksigen  60-80%  dengan kecepatan aliran 8-12 liter/menit. Memiliki 
kantong yang terus mengembang baik, saat inspirasi maupun ekspirasi. Pada saat inspirasi, oksigen masuk dari sungkup 
melalui lubang antara sungkup dan kantung reservoir, ditambah oksigen dari kamar yang masuk dalam lubang ekspirasi pada 

kantong. Udara inspirasi sebagian tercampur dengan udara ekspirasi sehingga konsentrasi CO2 lebih tinggi daripada simple 

face mask.  
Indikasi : klien dengan kadar tekanan CO2 yang rendah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Masker Non Rebreathing / NRBM Mask 

Non rebreathing mask mengalirkan oksigen konsentrasi oksigen sampai 80- 100% dengan kecepatan aliran 10-12 liter/menit. 
Pada prinsipnya, udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi karena mempunyai 2 katup, 1 katup terbuka 
pada saat inspirasi dan tertutup saat pada saat ekspirasi, dan 1 katup yang fungsinya mencegah udara kamar masuk 
pada saat inspirasi dan akan membuka pada saat ekspirasi. 

Indikasi : klien dengan kadar tekanan CO2 yang tinggi. 
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3. Flow Meter dan Humidifier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flowmeter adalah tekanan kompensasi flowmeter yang memberikan aliran yang ditentukan akurat kepada pengguna akhir 
dari sumber udara medis. Hal ini diindikasikan untuk penggunaan pengiriman udara medis jika klien tidak harus menerima 
pengobatan mereka didukung oleh dokter / perawat supaya dapat menilai sumber udara yang paling tepat untuk digunakan 

 
4. Tabung Oksigen 

 

 

Flow Meter 

Humidifier 


