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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Asma 

1. Pengertian Asma 

Asma adalah suatu keadaan dimana saluran nafas mengalami 

penyempitan karena hiperaktivitas pada rangsangan tertentu, yang 

mengakibatkan peradangan, penyempitan ini bersifat sementara (Wahid & 

Suprapto, 2013). Asma merupakan penyakit jalan napas obstruktif 

intermitten, bersifat reversibel dimana trakea dan bronchi berespon secara 

hiperaktif terhadap stimuli tertentu serta mengalami peradangan atau 

inflamasi (Padila, 2013) 

Menurut Murphy dan Kelly (2011) Asma merupakan penyakit 

obstruksi jalan nafas, yang revelsibel dan kronis, dengan karakteristik 

adanya mengi. Asma disebabkan oleh spasma saluran bronkial atau 

pembengkakan  mukosa setelah terpajam berbagai stimulus. Prevelensi, 

morbiditas dan martalitas asma meningkat akibat dari peningkatan polusi 

udara. 

Jadi asma atau reactive air way disease (RAD) adalah penyakit 

obstruksi pada jalan napas yang bersifat reversible kronis yang ditandai 

dengan bronchopasme dengan karakteristik adanya mengi dimana trakea 

dan bronchi berespon secara hiperaktif terhadap stimuli tertentu serta 

mengalami peradangan atau inflamasi 
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2. Etiologi Asma 

Obstruksi jalan napas pada asma disebabkan oleh: 

a. Kontraksi otot sekitar bronkus sehingga terjadi penyempitan napas.  

b. Pembengkakan membrane bronkus 

c. Bronkus berisi mucus yang kental 

Adapun faktor predisposisi pada asma yaitu: 

a. Genetik  

Diturunkannya bakat alergi dari keluarga dekat, akibat adanya bakat 

alergi ini penderita sangat mudah terkena asma apabila dia terpapar 

dengan faktor pencetus. 

Adapun faktor pencetus dari asma adalah: 

a. Alergen 

Merupakan suatu bahan penyebab alergi. Dimana ini dibagi menjadi 

tiga, yaitu: 

1) Inhalan, yang masuk melalui saluran pernapasan seperti debu, bulu 

binatang, serbuk bunga, bakteri, dan polusi. 

2) Ingestan, yang masuk melalui mulut yaitu makanan dan obat-obatan 

tertentu seperti penisilin, salisilat, beta blocker, kodein, dan 

sebagainya. 

3) Kontaktan, seperti perhiasan, logam, jam tangan, dan aksesoris 

lainnya yang masuk melalui kontak dengan kulit. 

b. Infeksi saluran pernapasan 

Infeksi saluran pernapasan terutama disebabkan oleh virus. Virus 

Influenza merupakan salah satu faktor pencetus yang paling sering 
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menimbulkan asma bronkhial, diperkirakan dua pertiga penderita asma 

dewasa serangan asmanya ditimbulkan oleh infeksi saluran pernapasan 

(Nurarif & Kusuma, 2015) 

c. Perubahan cuaca  

Cuaca lembab dan hawa yang dingin sering mempengaruhi 

asma, perubahan cuaca menjadi pemicu serangan asma. 

d. Lingkungan kerja  

Lingkungan kerja merupakan faktor pencetus yang 

menyumbang 2-15% klien asma. Misalnya orang yang bekerja di pabrik 

kayu, polisi lalu lintas, penyapu jalanan.  

e. Olahraga 

Sebagian besar penderita asma akan mendapatkan serangan 

asma bila sedang bekerja dengan berat/aktivitas berat. Lari cepat paling 

mudah menimbulkan asma 

f. Stress  

Gangguan emosi dapat menjadi pencetus terjadinya serangan 

asma, selain itu juga dapat memperberat serangan asma yang sudah ada. 

Disamping gejala asma harus segera diobati penderita asma yang 

mengalami stres harus diberi nasehat untuk menyelesaikan masalahnya. 

(Wahid & Suprapto, 2013). 

 

3. Patofisiologi Asma 

Patofisiologi dari asma yaitu adanya faktor pencetus seperti debu, 

asap rokok, bulu binatang, hawa dingin terpapar pada penderita. Benda-

benda tersebut setelah terpapar ternyata tidak dikenali oleh sistem di tubuh 
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penderita sehingga dianggap sebagai benda asing (antigen). Anggapan itu 

kemudian memicu dikeluarkannya antibody yang berperan sebagai respon 

reaksi hipersensitif seperti neutropil, basophil, dan immunoglobulin E. 

masuknya antigen pada tubuh yang memicu reaksi antigen akan 

menimbulkan reaksi antigen-antibodi yang membentuk ikatan seperti key 

and lock (gembok dan kunci).  

Ikatan antigen dan antibody akan merangsang peningkatan 

pengeluaran mediator kimiawi seperti histamine, neutrophil chemotactic 

show acting, epinefrin, norepinefrin, dan prostagandin. Peningkatan 

mediator kimia tersebut akan merangsang peningkatan permiabilitas 

kapiler, pembengkakan pada mukosa saluran pernafasan (terutama 

bronkus). Pembengkakan yang hampir merata pada semua bagian pada 

semua bagian bronkus akan menyebabkan penyempitan bronkus 

(bronkokontrikis) dan sesak nafas. 

Penyempitan bronkus akan menurunkan jumlah oksigen luar yang 

masuk saat inspirasi sehingga menurunkan ogsigen yang dari darah. 

kondisi ini akan berakibat pada penurunan oksigen jaringan sehingga 

penderita pucat dan lemah. Pembengkakan mukosa bronkus juga akan 

meningkatkan sekres mucus dan meningkatkan pergerakan sillia pada 

mukosa. Penderita jadi sering batuk dengan produksi mucus yang cukup 

banyak (Harwina Widya Astuti 2010).  

 

4. Manifestasi Klinis Asma 

Menurut (Padila, 2013) adapun manifestasi klinis yang dapat 

ditemui pada pasien asma diantaranya ialah: 
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a. Stadium Dini 

Faktor hipersekresi yang lebih menonjol 

1) Batuk berdahak  disertai atau tidak dengan pilek 

2) Ronchi basah halus pada serangan kedua atau ketiga, sifatnya hilang 

timbul 

3) Wheezing belum ada 

4) Belum ada kelainan bentuk thorak 

5) Ada peningkatan eosinofil darah dan IgE 

6) BGA belum  patologis 

Faktor spasme bronchiolus dan edema yang lebih dominan: 

1) Timbul sesak napas dengan atau tanpa sputum 

2) Wheezing 

3) Ronchi basah bila terdapat hipersekresi 

4) Penurunan tekanan parsial O2 

b. Stadium lanjut/kronik 

1) Batuk, ronchi 

2) Sesak napas berat dan dada seolah-olah tertekan 

3) Dahak lengket dan sulit dikeluarkan  

4) Suara napas melemah bahkan tak terdengar (silent chest) 

5) Thorak seperti barel chest  

6) Tampak tarikan otot stenorkleidomastoideus 

7) Sianosis 

5) BGA Pa O2 kurang dari 80% 
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6) Terdapat peningkatan gambaran bronchovaskuler kiri dan kanan pada 

Ro paru  

7) Hipokapnea dan alkalosis bahkan asidosis respiratorik  

 

5. Pemeriksaan Diagnostik Asma 

a. Pemeriksaan laboratorium 

1) Pemeriksaan Sputum 

Pemeriksaan untuk melihat adanya: 

a) Kristal-kristal charcot leyden yang merupakan degranulasi dan 

kristal eosinopil. 

b) Spiral curshman, yakni merupakan castcell (sel cetakan) dari 

cabang bronkus. 

c) Creole yang merupakan fragmen dari epitel bronkus 

d) Netrofil dan eosinofil yang terdapat pada sputum, umumnya 

bersifat mukoid dengan viskositas yang tinggi dan kadang 

terdapat muscus plug. 

2) Pemeriksaan darah 

a) Analisa Gas Darah pada umumnya normal akan tetapi dapat 

terjadi hipoksemia, hipercapnia, atau sianosis. 

b) Kadang pada darah terdapat peningkatan SGOT dan LDH 

c) Hiponatremia dan kadar leukosit kadang diatas 15.000/mm
3
 

yang menandakan adanya infeksi. 

d) Pemeriksaan alergi menunjukkan peningkatan IgE pada waktu 

serangan dan menurun pada saat bebas serangan asma. 
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b. Pemeriksaan penunjang 

Pemeriksaan penunjang pada pasien asma dapat dilakukan 

berdasarkan manifestasi klinis yang terlihat, riwayat, pemeriksaan fisik, 

dan tes laboratorium (Sujono riyadi & Sukarmin, 2009). Adapun 

pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah: 

1) Tes Fungsi Paru 

Menunjukkan adanya obstruksi jalan napas reversible, cara tepat 

diagnosis asma adalah melihat respon pengobatan dengan 

bronkodilator. Pemeriksaan spirometri dilakukan sebelum atau 

sesudah pemberian aerosol bronkodilator (inhaler atau nebulizer), 

peningkatan FEV1 atau FCV sebanyak lebih dari 20% 

menunjukkan diagnosis asma. Dalam spirometry akan mendeteksi:  

a) Penurunan forced expiratory volume (FEV)  

b) Penurunan paek expiratory flow rate (PEFR)  

c) Kehilangan forced vital capacity (FVC)  

d) Kehilangan inspiratory capacity (IC) 

(Wahid & Suprapto, 2013) 

2) Pemeriksaan Radiologi 

Pada waktu serangan menunjukkan gambaran 

hiperinflamasi paru yakni radiolusen yang bertambah dan peleburan 

rongga intercostalis, serta diagfragma yang menurun. Pada 

penderita dengan komplikasi terdapat gambaran sebagai berikut: 

a) Bila disertai dengan bronchitis, maka bercak-bercak di hilus 

akan bertambah 
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b) Bila ada empisema (COPD), gambaran radiolusen semakin 

bertambah 

c) Bila terdapat komplikasi, maka terdapat gambaran infiltrase 

paru. 

d) Dapat menimbulkan gambaran atelektasis paru 

e) Bila terjadi pneumonia gambarannya adalah radiolusen pada 

paru. 

3) Pemeriksaan Tes Kulit 

Dilakukan untuk mencari faktor alergen yang dapat bereaksi positif 

pada asma secara spesifik 

4) Elektrokardiografi 

a) Terjadi right axis deviation 

b) Adanya hipertropo otot jantung Right Bundle Branch Bock 

c) Tanda hipoksemia yaitu sinus takikardi, SVES, VES, atau 

terjadi depresi segmen ST negatif 

5) Scanning paru 

Melalui inhilasi dapat dipelajari bahwa redistribusi udara selama 

serangan asma tidak menyeluruh pada paru-paru 

(Wahid & Suprapto, 2013) 

 

6. Penilaian Derajat Serangan Asma 

 

Menurut (Wahid & Suprapto, 2013) penilaian derajat serangan 

asma yaitu : 
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Tabel 1 

Penilaian derajat serangan penyakit asma 

 

Parameter Ringan Sedang Berat Ancaman 

Henti Napas 

1 2 3 4 5 

Aktivitas  Berjalan  

Bayi: 

menangis 

keras 

Berbicara 

Bayi: tangis 

pendek & 

lemah 

Istirahat 

Bayi: 

berhenti 

makan 

 

Bicara Kalimat  Penggal 

kalimat 

Kata-kata  

Posisi Bisa 

berbaring 

Lebih suka 

duduk 

Duduk 

bertopeng 

lengan 

 

Kesadaran Mungkin 

teragitasi 

Biasanya 

teragitasi 

Biasanya 

teragitasi 

Kebingungan  

Mengi Sedang, 

sering hanya 

pada pada 

akhir 

ekspirasi 

Nyaring, 

sepanjang 

ekspirasi + 

inspirasi  

Sangat 

nyaring, 

terdengar 

tanpa 

stetoskop 

Sulit/ tidak 

terdengar 

Sesak napas Minimal  Sedang  Berat   

Otot bantu 

napas 

Biasanya 

tidak  

Biasanya ya Ya  Gerakan 

paradoks 

torako 

abdominal 

Retraksi  Dangkal, 

retraksi 

interkostal 

Sedang 

ditambah 

retraksi 

supertermal 

Dalam 

ditambah 

napas cuping 

hidung  

Dangkal/hilang 

Laju napas Meningkat  Meningkat  Meningkat  Menurun  

  Sumber: Wahid & Suprapto, keperawatan medikal bedah asuhan keperawatan pada gangguan        

sistem respirasi, 2013 
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7. Pencegahan Asma 

Menurut Sundaru & Sukamto (2014), usaha-usaha pencegahan 

asma antara lain: menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, 

menghindarkan faktor pencetus serangan asma dan menggunakan obat-

obat antiasma. Menghindari alergen pada bayi dianjurkan dalam upaya 

menghindari sensitisasi atau pencegahan primer. Beberapa study terakhir 

menyatakan jika kontak dengan hewan peliharaan seperti kucing sedini 

mungkin tidak dapat menghindari alergi, sebaliknya kontak sedini 

mungkin dengan kucing dan anjing mampu mencegah terserang alergi 

lebih baik ketimbang menghindari hewan-hewan tersebut.  

Berbagai studi menunjukkan bahwa ibu merokok selama kehamilan 

akan mempengaruhi perkembangan paru anak, dan bayi dari ibu perokok, 

4 kali lebih sering mendapatkan mengi dalam tahun pertama 

kehidupannya. Ibu yang merokok selama kehamilan akan dapat berefek 

pada sensitisasi alergen, walaupun hanya sedikit yang terbukti. Sehingga 

disimpulkan merokok dalam kehamilan berdampak pada perkembangan 

paru, meningkatkan frekuensi gangguan mengi pada bayi, tetapi 

mempunyai peran kecil pada terjadinya asma alergi di kemudian hari. 

Sehingga jelas bahwa pajanan asap rokok lingkungan baik periode prenatal 

maupun postnatal (perokok pasif) mempengaruhi timbulnya gangguan atau 

penyakit dengan mengi. 

 

8. Komplikasi 

Adapun komplikasi yang dapat ditimbulkan karena penyakit asma 

menurut (Wahid & Suprapto, 2013) yaitu: 



19 

 

a. Status Asmatikus: suatu keadaan darurat medis berupa serangan asma 

akut yang bersifat refrator terhadap pengobatan yang lazim dipakai. 

b. Atelektasis: ketidakmampuan paru berkembang dan mengempis 

c. Hipoksemia 

d. Pneumothoraks 

e. Emfisema 

f. Deformitas Thoraks 

g. Gagal Jantung 

 

9. Penatalaksanaan 

Adapun penatalaksanaan yang dapat dilakukan untuk pasien asma 

yaitu: 

a. Prinsip umum dalam pengobatan asma: 

1) Menghilangkan obstruksi jalan napas. 

2) Menghindari faktor yang bisa menimbulkan serangan asma. 

3) Menjelaskan kepada penderita dan keluarga mengenai penyakit asma 

dan pengobatannya. 

b. Pengobatan pada asma 

1)  Pengobatan farmakologi 

a) Bronkodilator: obat yang melebarkan saluran napas. Terbagi 

menjadi dua golongan, yaitu: 

(1) Adrenergik (Adrenalin dan Efedrin), misalnya 

terbutalin/bricasama. 

(2) Santin/teofilin (Aminofilin) 
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b) Kromalin 

Bukan bronkhodilator tetapi obat pencegah seranga asma pada 

penderita anak. Kromalin biasanya diberikan bersama obat anti 

asma dan efeknya baru terlihat setelah satu bulan. 

c) Ketolifen 

Mempunyai efek pencegahan terhadap asma dan diberikan dalam 

dosis dua kali 1mg/hari. Keuntungannya adalah obat diberikan 

secara oral. 

d) Kortikosteroid hidrokortison 100-200 mg jika tidak ada respon 

maka segera penderita diberi steroid oral. 

2) Pengobatan non farmakologi 

a) Memberikan penyuluhan 

b) Menghindari faktor pencetus 

c) Pemberian cairan 

d) Fisioterapi napas (senam asma) 

e) Pemberian oksigen jika perlu 

(Wahid & Suprapto, 2013) 

3) Pengobatan selama status asmathikus  

a) Infus D5:RL = 1 : 3 tiap 24 jam 

b) Pemberian oksigen nasal kanul 4 L permenit 

c) Aminophilin bolus 5mg/ KgBB diberikan pelan-pelan selama 

20 menit dilanjutkan drip RL atau D5 mentenence (20 tpm) 

dengan dosis 20 mg/kg bb per 24 jam 

d) Terbutalin 0.25 mg per 6 jam secara sub kutan 
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e) Dexametason 10-2- mg per 6 jam secara IV 

f) Antibiotik spektrum luas 

(Padila, 2013) 

 

B. Konsep Dasar Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan 

1. Pengertian Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan 

Menurut (PPNI, 2016) kesiapan peningkatan manajemen kesehatan 

adalah suatu pola pengaturan dan pengintegrasian program kesehatan ke 

dalam kehidupan sehari-hari yang cukup untuk memenuhi tujuan 

kesehatan dan dapat ditingkatkan. 

 

2. Tanda Gejala Mayor dan Minor Kesiapan Peningkatan Manajemen 

Kesehatan 

Menurut  PPNI (2016), adapun gejala dan tanda pada pasien 

dengan diagnosa keperawatan kesiapan peningkatan manjemen kesehatan 

sesuai dengan standar diagnosa keperawatan indonesia (SDKI) adalah 

sebagai tabel berikut: 

Tabel 2  

Tanda dan Gejala Kesiapan Peningkatan Manjemen Kesehatan Berdasarkan SDKI 

 

Tanda dan Gejala Mayor Tanda dan Gejala Minor 

Subjektif Subjektif 

1 2 

 

Mengekspresikan keinginan 

untuk mengelola masalah 

kesehatan dan pencegahannya. 

 

 

1. Mengeksresikan tidak adanya 

hambatan yang berarti dalam 

mengintregasikan program 

yang    ditetapkan untuk  
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1 2 

 mengatasi masalah 

kesehatan. 

2. Menggambarkan 

berkurangnya faktor risiko 

terjadinya masalah kesehatan  

Objektif Objektif 

Pilihan hidup sehari-hari tepat untuk 

memenuhi tujuan program kesehatan. 

 

Tidak ditemukan adanya gejala masalah 

kesehatan atau penyakit yang tidak 

terduga 

 

Sumber: PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, 2016. 

 

3. Kondisi Klinis Terkait Dengan Kesiapan Peningkatan Manajemen 

Kesehatan 

Menurut (PPNI, 2016) kondisi klinis terkait dengan kesiapan 

peningkatan manajemen kesehatan adalah: 

a. DM 

b. Penyakit Jantung Kongestif 

c. PPOK 

d. Asma 

e. Sklerosis multipel 

f. Lupus sistemik 

g. HIV positif 

h. AIDS 

i. Prematuritas  
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4.  Manajemen Kesehatan pada pasien Asma 

a. Penyebab Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan 

Menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh Elen Gurkova, 

(2015) dengan judul penelitian Relantionship Between asthma Control 

Health adapun penyebab yang elatar belakangi kesiapan peningkatan 

manajemen kesehatan adalah: 

1) Pengetahuan tentang asma masih sangat rendah 

2) Kurangnya komitmen dari pasien dan petugas kesehatan untuk 

membuat rencana terapi lanjutan 

3) Pola hidup yang buruk 

4) Malasnya menjaga diri dan lingkungan sehingga berpotensi untuk 

adanya debu meningkat 

5) Sebanyak 67% penderita asma merupakan asma tidak terkontrol 

6) Sebanyak 68% pederita asma diketahui memiliki tingkat kepatuhan 

yang rendah terhadap pengobatan 

7) Satu dari tiga orang dewasa melewatkan 1 hari kerjanya akibat 

asma 

8) Satu dari dua orang anak melewatkan 1 hari tidak sekolah akibat 

asma 

b. Manajemen yang dilakukan pada pasien asma 

Manajemen yang dapat dilakukan yaitu membuat Written 

Asthma Action plan (WAAPs). WAAPs adalah rencana darurat untuk 

membantu pasien menurunkan keparahan dan waktu serangan asma. 



24 

 

WAAPs hanya satu bagian dari manajemen mandiri namun dasar 

untuk kesuksesan pemulihan (Rank, 2008).  

Menurut Kusumaningrum, B. R., (2016), ada beberapa 

bentuk-bentuk WAAPs yang disesuaikan oleh keadaan setiap pasien 

tetapi pada dasarnya berprinsip pada: 

1) Pasien harus memonitor gejala mereka atau mengukur peak 

expiratory flow untuk mendeteksi penyimpangan dari nilai normal 

pada saat asma terkontrol. 

2) Mengingatkan adanya tanda peringatan seperti faktor presipitasi 

atau pemicu personal 

3) Menunjukan pilihan pengobatan yang diawali oleh pasien secara 

tertulis sesuai diagnosa. 

4) Menunjukkan waktu respon, tanda bahaya, dan informasi contact 

person 

5) Mengedukasi pasien mengenai manajemen asma diri sendiri 

6) Memantau dan atau memodifikasi perawatan asma 

7) Menjadwalkan pasien untuk melakukan pengobatan berkala 

C. Konsep Asuhan Keperawatan pada Pasien Asma dengan Kesiapan 

Peningkatan Manajemen Kesehatan 

1. Pengkajian  

Dalam proses pemberian asuhan keperawatan hal yang paling 

penting dilakukan pertama oleh seorang perawat adalah melakukan 

pengkajian. Pengkajian dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengkajian 

skrining dan pengkajian mendalam. Kedua pengkajian ini membutuhkan 
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pengumpulan data dengan tujuan yang berbeda (NANDA, 2015). 

Pengkajian pada pasien asma menggunakan pengkajian mendalam 

mengenai kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, dengan kategori 

perilaku dan subkategori penyuluhan dan pembelajaran. Pengkajian 

disesuaikan dengan tanda mayor kesiapan peningkatan manajemen 

kesehatan yaitu dari data subjektifnya pasien mengekspresikan 

keinginannya untuk mengelola masalah kesehatan dan pencegahannya dan 

data objektifnya pilihan hidup sehari-hari tepat untuk memenuhi tujuan 

program kesehatan 

Menurut (Muttaqin, 2008) pengkajian keperawatan asma dimulai 

dari anamnesis, riwayat penyakit, pengkajian psiko-sosial-kultural, 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, dan pemeriksaan radiologi. 

a. Anamnesis  

Data yang dikumpulkan saat pengkajian meliputi nama, umur, 

dan jenis kelamin. Hal ini perlu dilakukan pada pasien asma karena 

sangat berkaitan. Status atopik sangat mungkin terjadi pada serangan 

asma di usia dini karena dapat memberikan implikasi, sedangkan faktor 

non-atopik menyerang pada usia dewasa. Lingkungan klien akan 

tergambarkan berdasarkan kondisi tempat tinggal menggambarkan 

kondisi lingkungan klien berada. Melalui tempat tinggal tersebut, maka 

dapat diketahui faktor-faktor yang memungkinkan menjadi pencetus 

serangan asma. Selain itu status perkawinan dan gangguan emosional 

yang dapat muncul di keluarga atau lingkungan juga merupakan faktor 

pencetus serangan asma. Perkerjaan serta suku bangsa juga perlu dikaji 
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untuk mengetahui adanya pemaparan bahan alergen. Hal lain yang perlu 

dikaji dari identitas klien ini adalah tanggal masuk rumah sakit (MRS), 

nomor rekam medis, asuransi kesehatan, dan diagnosis medis. Keluhan 

utama meliputi sesak napas, bernapas terasa berat pada dada, dan 

adanya keluhan sulit untuk bernapas. 

b. Riwayat penyakit saat ini 

Klien dengan serangan asma datang mencari pertolongan 

terutama dengan keluhan sesak napas yang hebat dan mendadak, 

kemudian diikuti dengan gejala-gejala lain seperti wheezing, 

penggunaan otot bantu napas, kelelahan, gangguan kesadaran, sianosis, 

dan perubahan tekanan darah. Serangan asma mendadak secara klinis 

dapat dibagi menjadi tiga stadium. Stadium pertama ditandai dengan 

batuk-batuk berkala dan kering. Batuk ini terjadi karena iritasi mukosa 

yang kental dan mengumpul. Pada stadium ini terjadi edema dan 

pembengkakan bronkhus. Stadium kedua ditandai dengan batuk disertai 

mukus yang jernh dan berbusa. Klien merasa sesak napas, berusaha 

untuk bernapas dalam, ekspirasi memanjang diikuti bunyi mengi 

(wheezing). Pada stadium ini posisi yang nyaman dan disukai klien 

adalah duduk dengan tangan diletakkan pada pinggir tempat tidur, 

tampak pucat, tampak gelisah serta warna kulit mulai membiru. 

Stadium ketiga ditandai dengan suara napas hampir tidak terdengar ini 

dikarenakan aliran udara kecil, batuk (-), pernapasan tidak teratur dan 

dangkal, asfiksia yang mengakibatkan irama pernapasan meningkat. 

Obat-obatan yang biasa dimiut harus dikaji oleh perawat serta 
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memeriksa kembali apakah obat masih relevan untuk digunakan 

kembali. 

c. Riwayat penyakit dahulu 

Penyakit yang pernah diderita pada masa-masa dahulu seperti 

adanya infeksi saluran napas atas, sakit tenggorokan, amandel, sinusitis, 

dan polip hidung. Riwayat serangan asma, frekuensi, waktu, dan 

alergen-alergen dicurigai sebagai pencetus serangan, serta  riwayat 

pengobatan yang dilakukan  untuk meringankan gejala asma. 

d. Riwayat penyakit keluarga 

Penyakit asma memiliki hipersensitivitas yang lebih ditentukan 

oleh faktor genetik dan lingkungan, sehingga perlu dikaji tentang 

riwayat penyakit asma dan alergi pada anggota keluarga. 

e. Pengkajian psiko-sosio-kultural 

Salah satu pencetus asma yaitu gangguan emosional yang didapat 

dari lingkungan pasien mulai dari tempat kerja, tetangga, dan keluarga.. 

Koping tidak efektif dan ansietas yang berlebih juga akan mudah 

ditemui dan agak berdampak pada perubahan mekanisme peran dalam 

keluarga, status ekonomi, dan asuransi kesehatan penderita. Berada 

dalam keadaan yatim piatu, mengalami ketidakhormatan hubungan 

dengan orang lain, sampai mengalami ketakutan tidak dapat 

menjalankan peranan seperti semula juga akan mempengaruhi 

emosional serta psikis penderita.  
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f. Pola persepsi dan tata laksana hidup sehat 

Gaya hidup sangat berperan mengakibatkan serangan asma, 

sehingga klien dengan asma harus mengubah gaya hidupnya sesuai 

keadaan untuk menghindari terserang asma. Selain itu gejala asma 

dapat membatasi manusia untuk berperilaku hidup normal. 

g. Pola hubungan dan peran 

Klien perlu menyesuaikan kondisinya dengan hubungan dan 

peran klien, baik di lingkungn rumah tangga, masyarakat, maupun 

lingkungan kerja serta perubahan peran yang terjadi setelah klien 

mengalami serangan asma. 

h. Pola persepsi dan konsep diri 

Terhambatnya respons kooperatif pasien juga dapat dipengaruhi 

oleh persepsinya. Cara memandang diri yang salah juga akan menjadi 

stresor dalam kehidupan klien. Kemungkinan terserang asma pun akan 

semakin meningkat seiring dengan bertambahnya stress dalam 

kehidupan. 

i. Pola penanggulangan stres 

Salah satu faktor intrinsik serangan asma ialah stres dan 

keteganggangan emosional, sehingga pengkajian terhadap stres sangat 

diperlukan meliputi penyebab, frekuensi dan pengaruh stress terhadap 

kehidupan klien serta cara klien mengatasinya. 
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j. Pola sensori dan kognitif 

Kelainan pada pola persepsi dan kognitif akan mempengaruhi 

konsep diri klien dan akhirnya mempengaruhi jumlah stressor yang 

dialami klien sehingga kemungkinan terjadi serangan asma berulang 

pun akn semakin tinggi 

k. Pola tata nilai dan kepercayaan 

Kedekatan klien pada sesuatu yang diyakini di dunia dipecaya 

dapat meningkatkan kekuatan jiwa klien. Mendekatkan diri dan 

keyakinan kepada-Nya merupakan metode stres yang konstruktif.  

l. Pemeriksaan fisik 

Keadaan umum: hal yan perlu dikaji perawat mengenai tentang 

kesadaran klien, kecemasan, kegelisahan, kelemahan suara bicara, 

denyut nadi, frekuensi pernapasan yang meningkat, penggunaan otot-

otot bantu pernapasan, sianosis, batuk dengan lendir lengket, dan posisi 

istirahat klien. 

1. B1 (Breathing) 

Inpeksi: pada klien asma terlihat adanya peningkatan usaha 

dan frekuensi pernapasan, serta penggunaan otot bantu napas. 

Inpeksi dada terutama melihat postur bentuk  dan kesimetrisan, 

peningkatan diameter anteroposterior, retraksi otot-otot interkostalis, 

sifat dan irama pernapasan dan frekuensi.  

Palpasi: biasanya kesimetrisan, ekspansi, dan taktil fremitus normal  

Perkusi: pada perkusi didapatkan suara normal sampai hipersonor 

sedangkan diafragma menjadi datar dan rendah. 
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Auskultasi: terdapat suara vesikuler yang meningkat disertai dengan 

ekspirasi lebih dari 4 detik atau lebih dari tiga kali inspirasi, dengan 

bunyi napas tambahan utama wheeezing pada akhir ekspirasi. 

2. B2 (blood) 

Dampak asma pada status kardiovaskuler perlu dimonitor oleh 

perawat meliputi: keadaan hemodinamik seperti nadi, tekanan darah, 

dan CRT. 

3. B3 (Brain) 

Tingkat kesadaran saat infeksi perlu dikaji. Disamping itu 

diperlukan pemeriksaan GCS, untuk menentukan tingkat kesadaran 

klien apakah composmentis, somnolen, atau koma.  

4. B4 (Bladder) 

Berkaitan dengan intake cairan maka perhitungan dan 

pengukuran volume output urine perlu dilakukan, sehingga perawat 

memonitor apakah terdapat oliguria, karena hal tersebut merupakan 

tanda awal dari syok.  

5. B5 (Bowel) 

Nyeri, turgor, dan tanda-tanda infeksi sebaiknya juga dikaji, 

hal-hal tersebut dapat merangsang serangan asma. Pengkajian 

tentang status nutrisi klien meliputi jumlah, frekuensi, dan kesulitan-

kesulitan dalam memnuhi kebutuhannya. Pada klien dengan sesak 

napas, sangat potensial terjadi kekurangan pemenuhan kebutuhan 

nutrisi, hal ini karena terjadi dipneu saat makan, laju metabolisme, 

serta kecemasan yang dialami klien. 
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6. B6 (Bone) 

Mengkaji edema ekstremitas, tremor dan tanda-tanda infeksi 

pada ekstremitas. Pada integumen perlu dikaji adanya permukaan 

yang kasar, kering, kelainan pigmentasi, turgor kulit, kelembaban, 

mengelupas atau bersisik, perdarahan, pruritus, eksim, dan adanya 

bekas atau tanda urtikraria atau dermatitis. Pada rambut, dikaji warna 

rambut, kelembaban, dan kusam. Tidur, dan istirahat klien yang 

meliputi: berapa lama klien tidur dan istirahat, serta berapa besar 

akibat kelelahan yang dialami klien juga dikaji, adanya wheezing, 

sesak, dan ortopnea dapat mempengaruhi pola tidur dan istirahat 

klien. Aktivitas sehari-hari klien juga diperhatikan seperti olahraga, 

bekerja, dan aktivitas lainnya. Aktivitas fisik juga dapat menjadi 

faktor pencetus asma yang disebut dengan exercise induced asma 

 

2. Diagnosa keperawatan  

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai 

respon klien terhadap masalah kesehatan yang dialami baik secara aktual 

maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk dapat 

menguraikan  berbagai respon klien baik individu, keluarga dan komunitas 

terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan (PPNI, 2016). 

Diagnosa keperawatan merupakan fase kedua pada proses 

keperawatan.  Pada fase diagnose, dilakukan penginterpretasi data 

pengkajian dan mengidentifikasi masalah kesehatan, risiko, dan kekuatan 

pasien serta merumuskan pernyataan diagnosa (Kozier, B., Erb, G., 

Berman, A. & Snyder, 2010).  Adapun diagnosa yang diangkat dalam 
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penelitian ini adalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan termasuk 

kedalam kategori perilaku dengan sub kategori penyuluhan dan 

pembelajaran (PPNI, 2016). 

 

3. Intervensi keperawatan 

Intervensi keperawatan merupakan suatu perawatan yang dilakukan 

perawat berdasarkan penilaian klinis dan pengetahuan perawat untuk 

meningkatkan outcome pasien/klien (Bulechek, Butcher, Dochterman, & 

Wagner, 2016). Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang 

dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penelitian 

klinis untuk mencapai luaran (outcome) yang diharapkan (PPNI, 2018). 

Adapun intervensi yang digunakan adalah: 

Tabel 3  
Intervensi Keperawatan Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan 

 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan kriteria hasil 

(SLKI) 

Intervensi Keperawatan  

(SIKI) 

1 2 3 

Kesiapan 

Peningkatan 

Manajemen 

Kesehatan 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama .... x ... 

jam, diharapkan klien 

mampu melakukan kesiapan 

peningkatan manajemen 

kesehatan, dengan kriteria 

hasil: 

1. Pengetahuan: 

Manajemenen  Asma: 

a. Mengetahui tanda dan 

gejala asma   

 

1. Manajemen Asma: 

a. Tentukan dasar status 

pernapasan sebagai titik 

banding 

b. Bandingkan status saat ini 

dengan status sebelumnya 

untuk Mendeteksi perubahan 

dalam status pernapasan 

c. Monitor puncak dari jumlah 

aliran pernapasan (PERF), 

dengan tepat 
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1 2 3 

 a. Mengetahui penyebab 

dan faktor-faktor yang 

berkontribusi 

b. Mengetahui Strategi 

untuk mengelola asma 

c. Mengetahui pentingnya 

akses terus-menerus 

terhadap inhaler 

d. Mengetahui pentingnya 

kepatuhan terhadap 

rejimen pengobatan 

e. Mengetahui tindakan-

tindakan yang dilakukan 

saat keadaan darurat 

f. Mengetahui kondisi yang 

memicu asma 

g. Strategi untuk mengelola 

faktor risiko lingkungan 

yang bisa dikendalikan 

h. Mengetahui teknik 

pernapasan yang efektif 

i. Mengetahui aktivitas 

yang direkomendasikan 

j. Mengetahui obat-obatan 

yang digunakan untuk 

asma 

2. Manajemen Diri: Asma 

a. Mengenali pemicu asma 

b. Menginisiasi tindakan 

untuk mengelola pemicu 

abadi 

d. Monitor reaksi asma 

e. Tentukan pemahaman 

klien/keluarga mengenai 

penyakit dan manajemen 

intruksikan pada 

klien/keluarga mengenai 

pengobatan anti inflamasi dan 

bronkodilator dan 

penggunanya dengan tepat 

f. Ajarkan teknik yang tepat 

untuk menggunakan 

pengobatan dan alat (inhaler, 

nebulizer, peak slow meter) 

g. Tentukan kepatuhan dengan 

penanganan yang diberikan  

h. Identifikasi pemicu yang 

diketahui dan reaksi yang 

biasa terjadi 

i. Ajarkan klien untuk 

menghindari dan 

mengidentifikasi pemicu 

sebisa mungkin 

j. Dapatkan rencana tertulis 

dengan klien untuk mengatasi 

Kekambuhan 

k. Bantu untuk mengenal tanda 

gejala sebelum terjadi reaksi 

asma dan implementasi dari 

respon tindakan yang tepat 

l. Monitor kecepatan, irama, 

kedalaman, dan usaha  
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 c. Mengikuti perencanaan 

kegawatan untuk 

serangan akut 

d. Menyesuaikan 

kehidupan rutin untuk 

mengoptimalkan 

kesehatan 

e. Melakukan modifikasi 

lingkungan yang tepat 

f. Menggunakan buku 

harian untuk memantau 

gejala dari waktu ke 

waktu 

g. Mendapatkan 

pengobatan dini untuk 

infeksi 

h. Berpartisipasi dalam 

aktivitas sesuai usia 

i. Melaporkan 

pengontrolan gejala 

dengan penggunaan obat 

yang minimal 

j. Menggunakan inhaler, 

spacer, dan nebulizer 

dengan tepat 

3. Perilaku patuh: 

Aktivitas dan 

Pengobatan yang 

Disarankan 

a. Minum obat sesuai dosis 

b. Mengikuti tindakan 

m. Amati pergerakan dada, 

termasuk juga simetris atau 

tidak, penggunaan otot bantu 

napas, dan retraksi otot 

supravaskular dan interkostal. 

Auskultasi suara napas, catat 

area adanya penurunan atau 

hilangnya suara ventilasi dan 

suara adventitious. 

n. Ajarkan teknik 

bernapas/relaksasi 

o. Anjurkan minum hangat 

dengan tepat 

2. Manajemen jalan napas 

a. Posisikan pasien untuk 

memaksimalkan ventilasi 

b. Lakukan fisioterapi dada 

c. Intruksikan cara batuk efektif 

dengan tepat 

d. Kelola pemberian 

bronkodilator dengan tepat 

e. Ajarkan pasien cara 

menggunakan inhaler sesuai 

resep dan semestinya 

f. Kelola pengobatan aerosol 

sebagaimana mestinya 

3. Manajemen Obat 

a. Tentukan kemampuan pasien 

untuk mengobati diri sendiri 

dengan cara yang tepat 

b. Monitor pasien mengenai efek 
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 kehati-hatian terkait 

obat-obatan 

c. Menyimpan obat dengan 

tepat 

d. Mengatur isi ulang untuk 

memastikan pasokan 

yang cukup 

e. Memantau tanggal 

kadaluarsa obat 

f. Membahas  aktivitas 

rekomendasi dengan 

profesional kesehatan 

g. Memantau tingkat 

pernapasan 

h. Melaporkan gejala yang 

dialami selama aktivitas 

kepada profesional 

kesehatan. 

 

Teraupetik obat 

c. Monitor efek samping obat 

d. Kaji ulang pasien dan atau 

keluarga secara berkala 

mengenai jenis dan jumlah 

obat yang dikonsumsi 

e. Monitor respon terhadap 

perubahan pengobatan dengan 

cara yang tepat 

f. Pantau kepatuhan mengenai 

regimen pengobatan 

g. Pertimbangkan faktor-faktor 

yang dapat menghalangi 

pasien untuk mengkonsumsi 

obat yang diresepkan 

h. Buat protokol untuk 

penyimpanan, penyimpanan 

ulang, dan pemantauan obat 

yang tersisa untuk tujuan 

pengobatan sendiri 

4. Modifikasi perilaku 

a. Tentukan motivasi pasien 

terhadap perlunya perubahan 

waktu 

b. Beri umpan balik terkait 

dengan perasaan saat pasien 

tampak bebas dari gejala-

gejala dan terlihat rileks 

c. Tawarkan penguatan positif 

dalam pembuatan keputusan  

mandiri pasien 
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  d. Kembangkan program 

perubahan perilaku 

5. Pendidikan Kesehatan 

a. Identifikasi faktor internal dan 

eksternal yang mampu 

menghambat motivasi pasien 

untuk berperilaku 

Sehat 

b. Pertimbangkan riwayat 

individu dalam konteks 

personal dan riwayat sosial 

budaya dari individu, keluarga, 

dan masyarakat 

c. Tekankan manfaat kesehatan 

positif yang dapat diterima 

oleh perilaku gaya hidup 

positif dibandikan 

ketidakpatuhan 

d. Ajarkan strategi yang dapat 

digunakan untuk menolak 

perilaku yang tidak sehat atau 

berisiko daripada memberikan 

saran untuk menghindari atau 

mengubah perilaku 

e. Libatkan individu, kelarga, dan 

kelompok dalam perencanaan 

dan rencana implementasi 

gaya hidup atau modifikasi 

perilaku sehat 

Sumber: PPNI, T.P.S.D. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria 

Hasil Keperawatan. Jakarta: DPP PPNI.  PPNI, T.P.S.D. (2018). Standar Intervensi Keperawatan 

Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan. Jakarta: DPP PPNI. 
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4. Implementasi keperawatan 

Pada proses keperawatan, implementasi adalah fase ketika perawat 

mengimplementasikan intervensi keperawatan. Berdasarkan terminologi 

NIC, implementasi terdiri atas melakukan dan mendokumentasikan 

tindakan yang merupakan tindakan keperawatan yang khusus yang 

diperlukan untuk melaksanakan intervensi (atau program keperawatan). 

Perawat melaksanakan atau mendelegasikan tindakan keperawatan untuk 

intervensi yang disusun dalam tahap perencanaan dan kemudian 

mengakhiri tahap implementasi dengan mencatat tindakan keperawatan 

dan respons klien terhadap tindakan tersebut (Kozier, Erb, Berman, & 

Snyder, 2011). 

 

5. Evaluasi keperawatan 

Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir proses keperawatan. 

Dalam konteks ini, evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, 

berkelanjutan, dan terarah ketika klien dan profesional kesehatan 

menentukan kemajuan klien menuju pencapaian tujuan/hasil, dan 

keefektifan rencana asuhan keperawatan. (Kozier et al., 2011). Tujuan 

evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan pada rencana 

keperawatan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi variabel-variabel 

yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan, dan mengambil keoutusan 

apakah rencana keperawatan diteruskan, modifikasi atau dihentikan 

(Manurung, 2011). 
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