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Lampiran 1  

 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien Asma dengan Kesiapan Peningkatan  

Manajemen Kesehatan di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar Tahun 2019 

 

No Kegiatan 

Waktu 

Jan 2019 Feb 2019 Maret 2019 April 2019 Mei 2019 Juni 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi pendahuluan                         

2 Penyusunan proposal                         

3 Seminar proposal                         

4 Revisi proposal                         

5 Pengurusan izin penelitian                         

6 Pengumpulan data                         

7 Analisis data                         

8 Penyusunan  laporan                         

9 Sidang hasil penelitian                         

10 Revisi laporan                         

11 Pengumpulan KTI                         
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Lampiran 2  

REALISASI ANGGARAN BIAYA PENELITIAN JADWAL KEGIATAN 

PENELITIAN GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN  PADA 

 PASIEN ASMA DENGAN KESIAPAN PENINGKATAN  

MANAJEMEN KESEHATAN DI WILAYAH KERJA  

UPT KESMAS SUKAWATI 1 GIANYAR  

TAHUN 2019 

 

Alokasi dana yang diperlukan dalam penelitian ini direalisasikan sebagai berikut : 

 

No Keterangan Biaya 

1 Tahap Persiapan  

 a. Penyusunan Proposal Rp. 300.000,00 

 b. Penggadaan Proposal 

c. Revisi Proposal 

Rp. 150.000,00 

Rp. 150.000,00 

2 Tahap Pelaksanaan  

 a. Penggandaan Lembar Pengumpulan Data Rp. 100.000,00 

 b. Pengolahan dan Analisis Data  Rp. 150.000,00 

3 Tahap Akhir  

 a. Penyusunan Laporan Rp. 300.000,00 

 b. Penggandaan Laporan Rp. 150.000,00 

 c. Revisi Laporan Rp. 200.000,00 

 d. Biaya Tidak Terduga  Rp. 300.000,00 

Total biaya Rp. 1. 800.000,00 
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Lampiran 3  

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN  

Kepada 

Yth : Saudara/I Calon Responden  

Di - 

 Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar 

Dengan Hormat  

Saya mahasiswa D-III Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar 

semester VI bermaksud akan melakukan penelitian tentang “Gambaran Asuhan 

Keperawatan pada Pasien Asma dengan Kesiapan Peningkatan Manajemen 

Kesehatan di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar Tahun 2019”. 

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi D- III Keperawatan. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya mohon kesediaan bapak/ibu/saudara 

untuk menjadi responden yang merupakan sumber informasi bagi penelitian ini.  

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas partisipasinya saya 

ucapkan terimakasih.  

Denpasar,         Maret 2019  

Peneliti 

 

 

Ni Made Rahayu Diah Devita Sari 

 NIM : P07120016004 
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lampiran 4 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN  

(IMFORMED CONSEND) 

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN 

 Yang terhormat Bapak / Ibu / Saudara/ Adik. Kami meminta kesediaanya 

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat 

sukarela/ tidak memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah ini dengan 

seksama dan disilahkan bertanya bila ada yang belum mengerti   

Judul Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien Asma dengan 

Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan di Wilayah 

Kerja UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar Tahun 2019           

Peneliti Utama Ni Made Rahayu Diah Devita Sari 

Institusi Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar  

Peneliti Lain - 

Lokasi Penelitian Wilayah Kerja UPT. Kesmas Sukawati 1 

Sumber Pendanaan Swadana/Sponsor Hibah/ Lainnya 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan asuhan keperawatan pada 

pasien Asma dengan Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan di Wilayah 

Kerja UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar Tahun 2019. Jumlah responden sebanyak 
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2 orang. Penelitian ini memiliki syarat yaitu pasien yang mengalami penyakit 

asma, pasien asma yang berobat di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar, pasien asma 

yang bersedia melakukan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, memiliki 

rekam medis pasien asma sesuai gejala mayor dan minor kesiapan peningkatan 

manajemen kesehatan, dan berusia <60 tahun. Responden akan observasi dalam 

waktu 3 hari, baik dalam perawatan dan pemberian asuhan keperawatannya. 

 Atas kesediaan berpartisipasi dalam penelitian ini maka akan diberikan 

imbalan sebagai pengganti waktu yang diluangkan untuk penelitian ini, yaitu 

berupa oksigen portabel (Oxyfit) dan masker. Peneliti menjamin kerahasiaan 

semua data peserta penelitian ini dengan menyimpannya dengan baik dan hanya 

digunakan untuk kepentingan penelitian.  

 Kepesertaan Bapak/Ibu pada penelitian ini bersifat sukarela. Bapak/Ibu 

dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada penelitian atau 

menghentikan kepesertaan dari penelitian kapan saja tanpa ada sanksi. Keputusan 

Bapak/Ibu untuk berhenti sebagai peserta peneltian tidak akan mempengaruhi 

mutu dan akses/ kelanjutan pengobatan yang akan diberikan.  

 Jika setuju untuk menjadi peserta penelitian ini, Bapak/Ibu diminta untuk 

menandatangani formulir “Persetujuan Setelah Penjelasan”  (Informed Consent) 

sebagai peserta Penelitian/Bapak/Ibu benar-benar memahami tentang penelitian 

ini. Bapak/Ibu akan diberi salinan persetujuan yang sudah ditandatangani. 

 Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang 

dapat mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu untuk kelanjutan kepesertaan dalam 

penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada Bapak/Ibu. Bila ada 
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pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silakan hubungi peneliti : Ni 

Ni Made Rahayu Diah Devita Sari dengan HP No 081558207447. 

 Tanda tangan Bapak/Ibu dibawah ini menunjukkan bahwa Bapak/Ibu telah 

membaca, telah memahami dan telah mendapat kesempatan untuk bertanya 

kepada peneliti tentang penelitian ini dan menyetujui untuk menjadi peserta 

penelitian. 

 

 

 Peserta/ Subyek Penelitian         Peneliti 

 

 

(..............................................................) (Ni Made Rahayu Diah Devita sari) 

Tanggal:…………/………./2019 
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Lampiran 5 

LEMBAR OBSERVASI GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA 

PASIEN ASMA DENGAN KESIAPAN PENINGKATAN MANAJEMEN 

KESEHATAN 

 

Nama Responden : Tn. W 

Alamat : Br. Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati Gianyar 

Nomer  Tlp.  : 087860377xxx 

No  Indikator Observasi  Pengkajian  Evaluasi   

  Ya  

(Siap) 

Tidak 

(Tidak 

siap) 

Ya  

(Siap) 

Tidak 

(Tidak 

siap) 

1 Ruangan berdebu √  √  

2. Memelihara hewan berbulu (Anjing, 

kucing, dll) 

√  √  

3. Lingkungan terdapat banyak bunga √  √  

4. Terdapat puntung rokok √  √  

 5.  Melakukan GERMAS (Aktivitas Fisik 

dan memeriksakan kesehatan secara 

rutin) 

 √  √ 

6. Melakukan senam asma  √  √ 

7. Melakukan teknik napas dalam  √  √ 

8. Melakukan batuk efektif  √  √ 

 9. Beraktivitas tanpa hambatan atau 

kesulitan 

 √  √ 

10. Terdapat pabrik disekitaran tempat 

tinggal 

 √  √ 
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Lampiran 5 

LEMBAR OBSERVASI GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA 

PASIEN ASMA DENGAN KESIAPAN PENINGKATAN MANAJEMEN 

KESEHATAN 

 

Nama Responden : Tn. N 

Alamat : Br. Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati Gianyar 

Nomer  Tlp.  : 087860377xxx 

No  Indikator Observasi  Pengkajian  Evaluasi  

  Ya  

(Siap) 

Tidak 

(Tidak 

siap) 

Ya  

(Siap) 

Tidak 

(Tidak 

siap) 

1 Ruangan berdebu √   √ 

2. Memelihara hewan berbulu (Anjing, 

kucing, dll) 

 √  √ 

3. Lingkungan terdapat banyak bunga √   √ 

4. Terdapat puntung rokok  √  √ 

 5.  Melakukan GERMAS (Aktivitas Fisik 

dan memeriksakan kesehatan secara 

rutin) 

√  √  

6. Melakukan senam asma  √ √  

7. Melakukan teknik napas dalam  √ √  

8. Melakukan batuk efektif  √ √  

 9. Beraktivitas tanpa hambatan atau 

kesulitan 

 √ √  

10. Terdapat pabrik disekitaran tempat 

tinggal 

 √  √ 
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Lampiran 6 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ASMA (Tn. W) DENGAN 

KESIAPAN PENINGKATAN MANAJEMEN KESEHATAN  

DI WILAYAH KERJA UPT KESMAS SUKAWATI I  

GIANYAR TAHUN 2019 

 

PENGKAJIAN 

1. Identitas Diri Pasien 

Nama responden  :  Tn W  

No Responden   :  .- 

Tempat/Tanggal Lahir :  Ketewel, 31-12-1952  

Sumber Informasi  :  Pasien dan keluarga 

Umur    :  67 Tahun  

Agama     :  Hindu  

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

Status Perkawinan  :  Menikah 

Pendidikan   :  SD  

S u k u    :  Bali 

Pekerjaan   :  Petani/Buruh 

Lama Bekerja   : ≤45 Tahun 

Alamat    :  Br. Puseh, Kec. Ketewel 

2. Keluhan utama : 

Pasien mengeluh sesak pada dada 

 

3. Riwayat Penyakit:  

Pasien mengatakan memiliki asma sejak tahun 1995 saat masih bekerja 

sebagai petani dan buruh bangunan, akan tetapi asma dirasakan tidak 

sangat mengganggu dan berobat seperlunya. Asma pasien dirasakan parah 

semenjak tahun 2015 dan sering kambuh sejak 2 tahun terakhir. Saat 

pengkajian pasien tidak mampu melakukan aktivitas dan berbicara sambil 

terengah-engah 

4. Penanggung jawab pasien  
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Keluarga terdekat yang dapat dihubungi (orang tua, wali, suami, istri, dan 

lain-  lain)  : Tn. DK (Anak) 

Pekerjaan  :  Swasta 

Pendidikan  :  SMA 

Alamat   :  Br. Puseh, Desa Ketewel Sukawati Gianyar  

5. Alergi  : 

Obat    : tidak ada 

Makanan   : tidak ada 

Lingkungan   : tidak ada 

6. Kebiasaan 

Merokok / kopi / obat / alkohol / lain-lain 

Jika ya, jelaskan  

Pasien mengatakan saat  muda pasien merokok ½ bungkus perhari dan 

minum kopi 2 gelas perhari. Saat bekerja sebagai petani dan buruh 

bangunan tidak menggunakan masker dan saat sakit pasien memiliki 

kebiasaan berjemur setelah mandi. 

7. Pola nutrisi   : 

Frekuensi/porsi makan :  bubur 2-3x sehari porsi kecil  

Berat Badan    : 60 kg       

Tinggi Badan    : 175 cm 

Jenis makanan    : bubur. 

Makanan yang disukai  : nasi be guling 

Makanan tidak disukai  : tidak ada 

Makanan pantangan   : tidak ada 

Nafsu makan    : [   ]  baik 

    [   ] sedang, alasan  

mual/muntah/sariawan/dll    

...................................................... 

[√] kurang, alasan 

 Tidak ada nafsu makan, dan batuk 

Perubahan BB 3 bulan terakhir  : 

    [   ]  bertambah ........................... kg 
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    [   ]  tetap 

    [√ ]  berkurang 8  kg  

8. Pola eliminasi : 

a. Buang air besar 

Frekuensi                   :  1x sehari  

Waktu        : pagi/siang/sore/malam 

Warna                 :  kuning kecokelatan              

Konsistensi         : lembek 

Penggunaan Pencahar  :  tidak ada 

b. Buang air kecil  

Frekuensi        : 5-6 x/hari   

Warna         : kuning  

Bau         : khas  

9. Pola tidur dan istirahat : 

Waktu tidur (jam)       : 21.00/ 22.00 sampai 05.00/06.00 

Lama tidur/hari       : 8 jam  

Kebiasaan saat tidur       : tidak ada 

Kesulitan dalam hal tidur  : [√ ]  menjelang tidur, karena sesak 

               [√ ]  sering/mudah terbangun karena batuk 

               [   ]  merasa tidak puas setelah bangun tidur 

10. Pola aktivitas dan latihan : 

a. Kegiatan dalam pekerjaan  : pasien sudah tidak bekerja, pasien hanya 

beristirahat di rumah dan segala aktivitas dibantu oleh keluarganya  

b. Olah raga   : pasien hanya mampu berjalan 100-200 M 

c. Kegiatan di waktu luang :berjemur setelah mandi  

d. Kesulitan/keluhan dalam hal ini  :    

  [   ]  pergerakan tubuh   [   ]  bersolek 

  [   ]  mandi, berhajat   [√ ]  mudah merasa kelelahan 

      [   ]  mengenakan pakaian   [√ ]  sesak nafas setelah mengadakan   

aktivitas 

11. Pola kerja : 
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Jenis pekerjaan    :  Pasien sudah tidak berkerja, dulu pasien bekerja 

sebagai petani dan buruh bangunan  

lamanya   : Pasien bekerja ≤ 45 tahun  

Jumlah jam kerja : 12 jam/ hari 

Jadwal kerja : Setiap hari  

Lain-lain (sebutkan)   : tidak ada  

12. Riwayat Keluarga 

            Genogram     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  

   = Laki-Laki  = Garis Keturunan  = meninggal  

 

 = Perempuan  = Garis Perkawinan  

 = pasien     = Tinggal Serumah 

 

13. Riwayat Lingkungan 

           Kebersihan Lingkungan :  berdebu, terdapat bulu binatang (anjing),  

Bahaya :  tidak berpotensi menyebabkan jatuh, hanya    

saja berpotensi membuat asma kambuh  

Polusi :  polusi udara karena rumah pasien dekat 

dengan jalan raya dan terdapat perokok di 

rumah pasien   
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14. Aspek Psikososial 

a. Pola pikir dan persepsi 

a. Alat bantu yang digunakan : 

[   ]  kaca mata    [   ] alat bantu pendengaran 

b. Kesulitan yang dialami : 

[   ]  sering pusing 

[   ]  menurunnya sensitifitas terhadap panas dingin 

      [√ ]  membaca/menulis 

b. Persepsi diri 

Hal yang dipikirkan saat ini  :  ingin sembuh 

Harapan setelah menjalani perawatan :  mampu bernapas lega  

Perubahan yang dirasa setelah sakit :  kesulitan beraktivitas, perubahan 

emosional, merasa tidak berdaya.  

c. Suasana hati :    

Pasien mengatakan merasa tidak berguna dan malu dengan keadaan 

sekarang, pasien ingin sembuh. 

 

d. Hubungan/komunikasi: 

a. Bicara 

[√ ]  jelas   bahasa utama   :  Bahasa Bali 

      [√ ]  relevan   bahasa daerah  :  Bahasa Bali 

[√ ]  mampu mengekspresikan 

[   ]  mampu mengerti orang lain 

b. Tempat tinggal 

[√]  sendiri 

[   ] bersama orang lain, yaitu  

c. Kehidupan keluarga 

Adat istiadat yang dianut  :  adat istiadat agama hindu 

Pembuatan keputusan dalam keluarga :  anaknya 

Pola komunikasi   : baik  

Keuangan :  [√ ]  memadai    [   ]  kurang 

d. Kesulitan dalam keluarga 
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[   ]  hubungan dengan orang tua 

[√ ]  hubungan dengan sanak keluarga, karena: bekerja 

[   ]  hubungan dengan suami/istri 

e. Kebiasaan seksual 

(Tidak dikaji) 

a. Gangguan hubungan seksual disebabkan kondisi sebagai berikut : 

[   ]  fertilitas    [   ]  menstruasi 

[   ]  libido    [   ]  kehamilan 

[   ]  ereksi    [   ]  alat kontrasepsi 

b. Pemahaman terhadap fungsi seksual : :  .......................................  

f. Pertahanan koping 

a. Pengambilan keputusan 

[   ]  sendiri 

[√ ] dibantu orang lain (anaknya)  

b. Yang disukai tentang diri sendiri     :  ulet dalam bekerja  

c. Yang ingin dirubah dari kehidupan  :  ingin sembuh  

d. Yang dilakukan jika sedang stress   :  ........................................ 

[   ]  pemecahan masalah   [   ]  cari pertolongan 

[   ]  makan     [   ]  makan obat 

[   ]  tidur 

[√ ]  lain-lain (cerita dengan istrinya)  

g. Sistem nilai – kepercayaan 

a. Siapa atau apa yang menjadi sumber kekuatan   :  .keluarga 

b. Apakah Tuhan, Agama, Kepercayaan penting untuk anda  : 

[√]  ya     [   ]  tidak 

c. Kegiatan Agama atau Kepercayaan yang dilakukan (macam dan 

frekuensi) 

Sebutkan: sembahyang dan berdoa di dalam hati agar cepat sembuh  

d. Kegiatan Agama atau Kepercayaan yang ingin dilakukan selama di 

rumah sakit 

Sebutkan:tidak terkaji, pasien tidak dirawat di rumah sakit     
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15. Pengkajian Fisik 

a. Vital Sign  

Tekanan darah : 130/90 mmHg 

Suhu  : .36
0
C 

Nadi  : 80 x/menit 

Pernafasan : 28 x/menit 

b. Kesadaran  :  Composmentis   

c. GCS   : 15 (E4V5M6) 

Keadaan umum : 

Sakit/ nyeri   : 1. ringan 2. sedang 3. berat  

                            Skala nyeri  :  3 

                              Nyeri di daerah :   dada 

Status gizi  : 1. gemuk 2. normal 3. kurus 

                                      BB : 60kg   TB : 175cm 

Sikap   : 1. tenang 2. gelisah 3. menahan nyeri 

Personal hygiene : 1. bersih 2. kotor 3. lain-lain……. 

Orientasi waktu/ tempat/ orang :  1. baik 2. terganggu…… 

d. Pemeriksaan Fisik Head To Toe 

Kepala  

Bentuk  : 1. mesochepale 2. Mikrochepal 3. hidrochepale  

                                      4. lain- lain beruban, tidak ada luka atau benjolan 

Lesi/ luka : 1. hematom 2. perdarahan 3. luka sobek 4.lain-lain 

tidak ada luka 

Rambut 

Warna  : hitam dan putih 

Kelainan : berminyak 

Mata 

Penglihatan : 1. normal 2. kaca mata/ lensa 3. lain-lain……. 

Sklera  : 1. ikterik 2. tidak ikterik 

Konjungtiva : 1. anemis 2. tidak anemis 

Pupil  : 1. isokor 2.anisokor 3. midriasis 4. katarak 
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Kelainan : kebutaan kanak/kiri Tidak ada 

Data tambahan: tidak ada 

Hidung 

Penghidu  : 1. normal 2. ada gangguan………… 

Sekret/ darah/ polip : terdapat secret 

Tarikan caping hidung: 1. ya  2. tidak 

Telinga 

Pendengaran  : 1. normal 2. kerusakan 3 tuli kanan/kiri 

       4. tinnitus 5. alat bantu dengar 6. lainnya 

Skret/ cairan/ darah : 1. ada/tidak 2. bau…….. 3. warna……… 

Mulut Dan Gigi 

Bibir : 1. lembab 2. kering 3. cianosis 4. pecah-pacah 

Mulut dan tenggorokan: 1. normal 2. lesi  3. stomatitis 

Gigi : 1. penuh/normal 2. ompong 3. lain-lain……….. 

Leher 

Pembesaran tyroid  : 1. ya  2. tidak 

Lesi    : 1. tidak 2. ya, di sebelah……. 

Nadi karotis   : 1. teraba 2. tidak 

Pembesaran limfoid  : 1. ya  2. tidak 

Thorax 

Jantung  : 1. nadi 80x/ menit,  2. kekuatan: kuat/ lemah  

                           3. irama : teratur/ tidak 4. lain-lain……………. 

Paru  : 1. frekwensi nafas : 28 x/menit, teratur/ tidak   

2. kualitas  : normal/ dalam/ dangkal   

3. suara nafas  : vesikuler/ ronchi/ wheezing   

4. batuk  : ya/ tidak            

5. sumbatan jalan nafas: sputum/ lendir/ darah/ ludah 

6. Retraksi dada : 1. ada 2. tidak ada 

 

Abdomen 

Peristaltik usus : 1. ada; 8x/menit       2. tidak ada 

     3. hiperperistaltik       4.  lain-lain… 
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Kembung :  1. ya  2. tidak 

Nyeri tekan : 1. tidak 2. ya di kuadran…….. /bagian  

Ascites  : 1. ada  2. tidak ada 

Genetalia: tidak dikaji 

Pimosis : 1. ya  2. tidak 

Alat Bantu : 1. ya  2. tidak 

Kelainan : 1. tidak 2. ya, berupa............................. 

Kulit 

Turgor  : 1. elastis 2. kering 3. lain-lain 

Laserasi : 1. luka  2. memar 3.lain-lain: tidak ada        

Di daerah…………............................................................................. 

Warna kulit : 1. normal (putih/sawo matang/ hitam)  

    2. pucat 3. Cianosis   4. Ikterik  5. Lain-lain 

Ekstremitas  

Kekuatan otot :     5555    5555 

                            5555    5555 

R O M        : 1. penuh 2. terbatas 

Hemiplegi/parese  : 1. tidak 2. ya, kanan/kiri 

Akral        : 1. hangat 2. dingin 

Capillary refill time : 1. < 3 detik 2. > 3 detik 

Edema   : 1. tidak ada 2. ada di daerah  

Lain-lain  : tidak ada 

Data pemeriksaan fisik neurologis : tidak ada 

 

E. Data Penunjang 

a. Pemeriksaan Penunjang: Laboratorium, rongent, USG, MRI, dll 

Tidak ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan 

b. Program Terapi: 

Ambroxol syrup 15 mg/ 5 ml: 3x 1 Sendok 

(obat sudah tidak tersedia, dan pasien belum melakukan kontrol) 
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F. Analisa Data  

Data focus Analisis 

(Pohon Masalah ) 

Masalah Keperawatan 

Data Subyektif :  

- Pasien menyesal 

dengan keadaannya 

- Pasien mengatakan 

ingin mengelola 

kesehatannya agar 

cepat sembuh dan 

melakukan 

pencegahan 

Data Obyektif : 

- Pasien sedih dan 

menyesal 

- Terdapat napas 

cuping hidung, 

retraksi dada, 

wheezing, ronchi, 

RR: 28x/menit, 

batuk (+), secret (+) 

- Pasien bersedia 

melakukan 

kesiapan 

peningkatan 

manajemen 

kesehatan 

- Pasien antusias 

membuat WAAPs 

(Writtes Asthma 

Action Plans) 

- Pasien tidak memiliki 

ketersediaan obat 

         Asma 

 

Kekambuhan berulang 

 

Kesiapan Peningkatan 

Manajemen Kesehatan 

Kesiapan Peningkatan 

Manajemen Kesehatan 
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G. Diagnosa Keperawatan 

No Hari/tanggal/jam Diagnosa keperawatan Tanggal 

teratasi 

Ttd 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumat, 26 April 

2019 

Kesiapan peningkatan 

manajemen kesehatan 

ditandai oleh pasien 

mengatakan sedih dan 

menyesal dengan 

keadaannya, pasien ingin 

kembali sehat, Terdapat 

napas cuping hidung, 

retraksi dada, wheezing, 

ronchi, RR: 28x/menit, 

batuk (+), secret (+), pasien 

tampak siap melakukan 

kesiapan peningkatan 

manajemen kesehatan dan 

antusias membuat WAAPs 

(Writtes Asthma Action 

Plans) 
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H. Perencanaan Keperawatan  

 

Hari/Tgl/

Jam 

Rencana Perawatan Ttd 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi  

Jumat,26 

April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 5x 

kunjungan diharapkan pasien 

mampu melakukan kesiapan 

peningkatan manajemen 

kesehatan dengan kriteria 

NOC: 

1. Pengetahuan: 

Manajemenen  Asma: 

a. Mengetahui penyebab dan 

faktor-faktor yang 

berkontribusi 

b. Mengetahui Strategi untuk 

mengelola asma 

c. Mengetahui pentingnya 

kepatuhan terhadap 

rejimen pengobatan 

d. Mengetahui tindakan- 

tindakan yang dilakukan 

saat keadaan darurat 

e. Mengetahui kondisi yang 

memicu asma 

f. Mengetahui aktivitas yang 

direkomendasikan 

g. Mengetahui obat- 

Mengetahui obat-obatan 

yang digunakan untuk 

asma 

1. Manajemen Asma 

a. Monitor reaksi asma 

b. Tentukan pemahaman 

klien/keluarga mengenai 

penyakit dan manajemen 

intruksikan pada 

klien/keluarga mengenai 

pengobatan anti inflamasi 

dan bronkodilator dan 

penggunanya dengan tepat 

c. Ajarkan teknik yang tepat 

untuk menggunakan 

pengobatan dan alat 

(inhaler, nebulizer, peak 

slow meter) 

d. Identifikasi pemicu yang 

diketahui dan reaksi yang 

biasa terjadi 

e. Ajarkan klien untuk 

menghindari dan 

mengidentifikasi pemicu 

sebisa mungkin 

f. Ajarkan teknik 

bernapas/relaksasi 

g. Ajarkan teknik akupresur 

h. Anjurkan minum hangat 

dengan tepat 

2. Manajemen jalan napas 
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2. Manajemen Diri: Asma 

a. Mengenali pemicu asma 

b. Menginisiasi tindakan 

mengelola pemicu abadi 

c. Melakukan modifikasi 

lingkungan yang tepat 

d. Berpartisipasi dalam 

aktivitas sesuai usia 

e. Melaporkan pengontrolan 

gejala dengan penggunaan 

obat yang minimal 

f. Menggunakan inhaler, 

spacer, dan nebulizer 

dengan tepat 

3. Perilaku patuh: Aktivitas 

dan Pengobatan yang 

Disarankan 

a. Menyimpan obat dengan 

tepat 

a. Lakukan fisioterapi dada 

b. Intruksikan cara batuk 

efektif dengan tepat 

3. Manajemen obat 

a. Tentukan kemampuan 

pasien untuk mengobati 

diri sendiri dengan cara 

cara yang tepat 

b. Pantau kepatuhan 

mengenai regimen 

pengobatan 

c. Ajarkan cara pengobatan 

dengan ramuan herbal 

4. Modifikasi perilaku 

a. Beri umpan balik terkait 

dengan perasaan saat 

pasien tampak bebas dari 

gejala-gejala dan terlihat 

rileks 

5. Pendidikan kesehatan 

a. Identifikasi faktor internal 

dan eksternal yang mampu 

menghambat motivasi 

pasien untuk berperilaku 

sehat 

b. Tekankan manfaat 

kesehatan positif yang 

dapat diterima oleh 

perilaku gaya hidup positif 

dibandikan  

c. Berikan KIE tentang asma 
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I. Implementasi Keperawatan  

Hari/Tgl/

Jam 

No

DX 

Tindakan 

Keperawatan 

Evaluasi Ttd 

Jumat, 26 

April 

2019 

10.00 wita 

1 Memoitor respon asma DS:  

pasien mengatakan berat pada 

dada 

DO: 

napas cuping hidung (+), 

wheezing (+) disertai ronchi, 

batuk (+), secret (+), pernapasan 

dangkal 28x/menit 

 

10.05 

Wita 

1 Mengajarkan Klien 

untuk menghindari dan 

mengidentifikasi   

pemicu sebisa mungkin 

DS:  

pasien mengatakan mengerti 

tetang informasi yang diberikan 

DO: 

- Pasien tampak paham 

- Lingkungan sekitar 

pasien tampak berdebu 

 

10.15 

Wita 

1 Menentukan kemampuan 

pasien untuk mengobati 

diri-sendiri dengan cara 

yang tepat 

 

 

DS: 

Pasien mengatakan hanya 

beristirahat dan mengoleskan 

minyak kayu  putih di dadanya 

agar lebih hangat 

DO: 

Pasien kurang paham akan 

regimen pengobatannya   

 

10.20 

Wita 

1 Menentukan pemahaman 

klien/keluarga mengenai 

penyakit dan manajemen 

intruksikan pada 

klien/keluarga mengenai 

pengobatan anti 

DS: 

Pasien dan keluarga mengatakan 

tidak mengerti dengan 

penggunaan bronkodilator, jika 

pasien parah hanya dibawa ke 

dokter untuk mendapatkan uap 
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inflamasi dan 

bronkodilator dan 

penggunanya dengan 

tepat 

DO:  

- Keluarga kurang mengerti 

tentang pengobatan 

bronkodilator 

- pasien kurang patuh terhadap 

regimen pengobatan, tidak 

adanya ketersediaan obat-

obatan serta tidak menepati 

jadwal kontrol 

10.25 

Wita 

1 Mengajarkan teknik 

yang tepat untuk 

menggunakan  

pengobatan dan alat 

(inhaler, nebulizer, peak 

slow meter) 

DS: 

Pasien mengatakan tidak 

memiliki obat inhaler 

DO: 

Pasien dan keluarga kurang 

terpapar informasi mengenai 

obat inhaler dan peak slow 

meter 

 

10.30 

Wita 

1 Menentukan kemampuan 

pasien untuk mengobati 

diri sendiri dengan cara 

yang tepat 

DS:  

Pasien mengatakan dirawat oleh 

istrinya dan segalanya dibantu 

DO:  

- Pasien dirawat oleh istrinya, 

istri pasien kurang dalam 

pengetahuan 

- Setiap pagi istri Tn. W 

membuatkan air hangat untuk 

diminum 

 

10.35 

Wita 

1 Mengidentifikasi faktor 

internal dan eksternal 

yang mampu 

menghambat motivasi 

pasien untuk berperilaku 

DS:  

Pasien mengatakan faktor 

internal yang menghambat 

adalah usia dan kemampuan 

dalam beraktivitas serta 
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Sehat kemampuan eksternal adalah 

kurangnya perhatian dari 

anaknya yang lebih memahami 

dari segi ilmu  

DO: 

- Pasien merasa tidak berdaya 

dan kurang semangat 

- Kurang perhatian dari anaknya 

karena sibuk bekerja 

10.40 

Wita 

1 Menekankan manfaat 

kesehatan positif yang 

dapat diterima oleh 

perilaku gaya hidup 

positif dibandikan 

ketidakpatuhan 

DS: 

Pasien mengatakan mengerti 

dan ingin sembuh  

DO: 

- Pasien tampak berkeinginan 

untuk mengubah perilaku 

- Pasien memahami KIE yang 

diberikan 

 

10.50 

Wita 

1 Mendapatkan rencana 

tertulis dengan klien 

untuk mengatasi 

Kekambuhan 

DS: 

Pasien mengatakan bersedia 

membuat rencana kegiatan 

DO: 

Pasien kooperatif 

 

Sabtu, 27 

April 

2019 

10.00 wita 

1 Mengajarkan teknik 

bernapas/relaksasi 

DS:  

Pasien mengatakan masih susah 

melakukan napas dalam  

DO: 

Pasien belum mampu 

melakukannya, nafas pasien 

masih terengah- engah 

 

10.10 

Wita 

1 Mengintruksikan cara 

batuk efektif  dengan 

tepat 

DS: 

Pasien mengatakan belum  

mampu melakukannya 
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DO: Pasien masih kesulitan, 

sekret (-) 

10.25 

Wita 

1 Melakukan fisioterapi 

dada 

DS: 

Pasien mengatakan bernapas 

lebih lega 

DO: 

Telah dilakukan fisioterpai 

dada, batuk (+), sekret (+) 

 

10.40 wita 1 Menganjurkan minum 

hangat 

DS: 

Pasien mengatakan telah rutin 

mengonsumsi air hangat setiap 

pagi 

DO:  

Menganjurkan minum air 

hangat lebih rutin dan sering 

disertai jahe 

 

10.45 wita 1 Memberikan terapi 

akupresur  

DS: 

Pasien mengatakan bersedia 

melakukannya 

DO: 

Pasien dan keluarga mengerti 

dan mampu melakukannya 

 

10.50 wita 1 Mengajarkan cara 

pengobatan dengan 

ramuan herbal 

DS: 

Keluarga pasien mengatakan 

bersedia membuatkannya untuk 

pasien  

DO:  

- Telah diberikan KIE mengenai 

ramuan air hangat dengan jahe 

disertai madu untuk ramuan 

diminum dan jahe parut 

dengan minyak kayu putih 
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untuk dioleskan 

- Pasien dan keluarga mengerti. 

11.00 wita 1 Memberikan KIE 

tentang asma 

DS: 

Pasien dan keluarga mengatakan 

mengerti tentang ilmu yang 

diberikan 

DO:  

telah diberikan KIE tentang 

asma, cara pencegahan, faktor 

pemicu, cara perawatan di 

rumah dan saat terjadi serangan 

asma 

 

Minggu, 

28 April 

2019 

10.00 wita 

1 Memonitor asma  DS:  

Pasien mengatakan kondisinya 

belum berubah 

DO:   

napas cuping hidung (+), 

wheezing (+) disertai ronchi, 

batuk (+), secret (+), pernapasan 

dangkal 26x/menit, pasien 

berbicara terengah-engah 

 

10.05 wita 1 Mengajarkan teknik 

napas dalam 

DS: 

Pasien mengatakan belum 

terbiasa melakukan napas dalam 

DO: 

Pasien masih kurang mampu 

melakukan napas dalam 

 

10.15 wita 1 Mengajarkan dan 

menginstruksikan batuk 

efektif 

DS: 

Pasien mengatakan belum 

terbiasa melakukan batuk efektif 

tapi dahaknya sudah mau keluar 

DO: 
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Pasien kurang pasif melakukan 

batuh efektif, sekret (+) 

10.30 wita 1 Melakukan Fisioterapi 

dada 

DS: 

Pasien mengatakan lebih lega 

saat bernapas 

DO: 

Secret (+), Batuk (+), pasien 

lebih rileks 

 

10.45 wita 1 Melakukan akupresur DS: 

Pasien mengatakan nyaman 

setelah dilakukan akupresur 

DO: 

Telah dilakukan akupresur 

selama 15 menit, pasien tampak 

rileks 

 

Senin, 29 

April 

2019 

10.0 

1 Memonitor asma DS: 

Pasien mengatakan asmanya 

semakin keras, dan berat saat 

bernapas  

DO: 

Wheezing (+) semakin keras, 

ronchi (+),  napas cuping hidung 

(+),batuk (+), secret (+), 

pernapasan dangkal 26x/menit, 

pasien berbicara terengah-engah 

 

10.05 wita 1 Mengajarkan teknik 

napas dalam 

DS: 

Pasien mengatakan sudah bisa 

melakukan napas dalam hanya 

saja tidak rutin dilakukan 

DO: 

Pasien mampu 

mempraktekannya, napas pasien 

masih dangkal 
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10. 15 

wita 

1 Mengajarkan dan 

menginstruksikan batuk 

efektif 

DS:  

Pasien mengatakan sudah 

mampu melakukan batuk 

efektif, dan selalu 

mengulanginya 

DO: 

Terdapat secret bewarna 

kekuningan kental, pasien 

tampak lega dan rileks setelah 

batuk efektif 

 

10.30 wita 1 Melakukan Fisioterapi 

dada 

DS: 

Pasien mengatakan nafasnya 

lebih lega dan merasa hangat 

pada dada. 

DO: Pasien tampak nyaman  

dan sekresi sputum  semakin 

baik 

 

10.45 wita 1 Melakukan akupresur DS: 

Pasien mengatakan istrinya 

telah memijatnya  

DO: 

- Akupresur sudah dilakukan 

oleh keluarga 

- Pasien menolak di akupresur 

oleh peneliti 

 

Selasa, 30 

April 

2019 

10.00 wita 

1 Memonitor asma DS: 

- Pasien mengatakan kondisinya 

semakin memburuk 

- Istri pasien mengatakan pasien 

sudah 1 bulan tidak minum 

obat dan kontrol 

DO: 
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- Whezing semakin keras 

disertai ronchi, napas cuping 

hidung, terdapat retraksi dada, 

batuk (+), sekret (+), RR: 28 

x/menit. 

10.10 wita 1 Mengajarkan teknik 

napas dalam 

DS: Pasien mengatakan ingin 

beristirahat dan tidak ingin 

melakukan napas dalam 

DO: 

Pasien tampak terengah-engah, 

pasien hanya beristirahat di 

kamar dan tidak mau keluar 

 

10.20 wita 1 Mengajarkan dan 

menginstruksikan batuk 

efektif 

DS: 

Pasien mengatakan ingin 

beristirahat 

DO: 

Pasien tampak ingin beristirahat 

dan sedikit berbicara 

 

10.35 wita 1 Melakukan Fisioterapi 

dada 

DS: 

Pasien mengatakan hanya ingin 

melakukan terapi di tempat tidur 

dan sebentar saja 

DO: 

Telah dilakukan fisioterapi 

dada, sputum (+), pasien 

beristirahat 

 

10.50 wita 1 Melakukan akupresur DS: 

Pasien mengatakan sudah sering 

di akupresur oleh istrinya 

DO:  

Dilakukan akupresur selama 5 

menit, pasien nyaman dan 
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beristirahat 

10.55 wita 1 Menentukan kemampuan 

pasien mengobati diri-

sendiri dengan cara yang 

tepat 

DS: 

Pasien mengatakan semakin 

memburuk karena sudah 1 bulan 

tidak mengonsumsi obat 

batuknya karena habis dan 

belum dibelikan oleh anaknya, 

pasien juga belum melakukan 

kontrol kesehatan  

DO: 

- Pasien tidak memiliki 

ketersediaan obat 

- Pasien masih jarang 

melakukan terapi napas dalam, 

batuk efektif, dan ramuan 

herbal 
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J. Evaluasi Keperawatan 

No. Hari/Tgl/Jam Evaluasi TTD 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 30 

April 2019  

11.00 

wita 

S: 

- Pasien mengatakan asma yang dirasakan 

semakin parah dan mengganggu 

 

O: 

- Pasien kurang disiplin dalam melakukan 

terapi  

- Pasien tidak memiliki ketersediaan obat, 

padahal obatnya sudah habis 1 bulan yang 

lalu 

- Pasien tidak mau melakukan ativitas fisik 

- Kondisi pasien semakin memburuk, 

pernapasan cuping hisung, disertai tarikan 

diagfragma, wheezing semakin keras 

disertai ronchi, batuk (+), secret (+), napas 

dangkal 28 x/menit 

 

A: 

Kesiapan Peningkatan Manajemen 

Kesehatan 

 

P: 

Lanjutkan Intervensi  

Manajemen diri: asma 

Manajemen jalan napas 
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Lampiran 6 

 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ASMA (Tn. N) DENGAN 

KESIAPAN PENINGKATAN MANAJEMEN KESEHATAN  

DI WILAYAH KERJA UPT KESMAS SUKAWATI I  

GIANYAR TAHUN 2019 

 

PENGKAJIAN 

1. Identitas Diri Pasien 

Nama responden  :  Tn N  

No Responden   :  .- 

Tempat/Tanggal Lahir :  Gianyar, 31-12-1955  

Sumber Informasi  :  Pasien dan keluarga 

Umur    :  64 Tahun  

Agama     :  Hindu  

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

Status Perkawinan  :  Menikah 

Pendidikan   :  SD  

S u k u    :  Bali 

Pekerjaan   :  Petani 

Lama Bekerja   : ≤45 Tahun 

Alamat    :  Br. Puseh, Kec. Ketewel 

2. Keluhan utama : 

Pasien mengeluh sesak pada dada 

 

3. Riwayat Penyakit: 

Pasien mengatakan memiliki asma sejak 6 tahun 2013 saat mengidap 

penyakit Hipertensi. Pasien mengatakan saat itu sedang stres dan memilki 

kebiasaan merokok serta minum alkohol. Asma pasien semakin parah dan 

sering kambuh dalam 2 tahun terakhir. Saat pengkajian pasien masih 

mampu melakukan aktivitas, nafas pasien tampak cepat. 

4. Penanggung jawab pasien  

Keluarga terdekat yang dapat dihubungi (orang tua, wali, suami, istri, dan 

lain-  lain)  : Ny. M (Menantu) 
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Pekerjaan  :  Swasta 

Pendidikan  :  SMA 

Alamat   :  Br. Puseh, Desa Ketewel Sukawati Gianyar  

5. Alergi  : 

Obat    : tidak ada 

Makanan   : tidak ada 

Lingkungan   : tidak ada 

6. Kebiasaan 

Merokok / kopi / obat / alkohol / lain-lain 

Jika ya, jelaskan  

Pasien mengatakan saat  muda pasien merokok 1 bungkus /hari, peminum, 

dan minum kopi 1 gelas perhari. Saat bekerja sebagai petani tidak 

menggunakan masker, saat sakit pasien memiliki kebiasaan minum air 

putih hangat setiap pagi dan berjalan-jalan sekitar rumah 

7. Pola nutrisi   : 

Frekuensi/porsi makan :  3x sehari, porsi sedang 

Berat Badan    : 65 kg       

Tinggi Badan    : 165 cm 

Jenis makanan    : Nasi, sayur mayur, dan lauk pauk. 

Makanan yang disukai  : Nasi Lawar 

Makanan tidak disukai  : Makanan Cepat Saji (junkfood) 

Makanan pantangan   : tidak ada 

Nafsu makan    :  [√]  baik 

        [   ] sedang, alasan  

mual/muntah/sariawan/dll  

 . .................................................... 

                       [   ] kurang, alasan 

                  ...................................................... 

Perubahan BB 3 bulan terakhir  : 

         [   ]  bertambah ........................... kg 

  [√ ]  tetap 

  [   ]  berkurang.............................. kg  
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8. Pola eliminasi : 

d. Buang air besar 

Frekuensi                   :  1x sehari  

Waktu        : pagi/siang/sore/malam 

Warna                 :  kuning kecokelatan              

Konsistensi         : lembek 

Penggunaan Pencahar  :  tidak ada 

e. Buang air kecil  

Frekuensi        : 5-6 x/hari   

Warna         : kuning  

Bau         : khas  

9. Pola tidur dan istirahat : 

Waktu tidur (jam)       : 22.00/ 23.00 sampai 05.00/06.00 

Lama tidur/hari       : 7 jam  

Kebiasaan saat tidur       : mendengarkan kidung 

Kesulitan dalam hal tidur  : [√ ]  menjelang tidur, karena sesak 

  [√ ]  sering/mudah terbangun karena batuk 

  [   ]  merasa tidak puas setelah bangun tidur 

10. Pola aktivitas dan latihan : 

a. Kegiatan dalam pekerjaan  : pasien bekerja sebagai petani, pasien 

masih mampu melakukan aktivitasnya hanya saja tidak seperti dulu.  

b. Olah raga : pasien melakukan senam dan berjalan-jalan saat pagi 

c. Kegiatan di waktu luang :berlatih napas dalam  

d. Kesulitan/keluhan dalam hal ini  :    

  [   ]  pergerakan tubuh   [   ]  bersolek 

  [   ]  mandi, berhajat   [√ ]  mudah merasa kelelahan 

      [   ]  mengenakan pakaian   [√ ]  sesak nafas setelah mengadakan   

aktivitas 

11. Pola kerja : 

Jenis pekerjaan    :  petani  

lamanya   : Pasien bekerja ≤ 45 tahun  

Jumlah jam kerja : 6-8 jam/ hari 
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Jadwal kerja : Setiap hari  

Lain-lain (sebutkan)   : tidak ada  

 

12. Riwayat Keluarga   

Genogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  

   = Laki-Laki  = Garis Keturunan  = meninggal  

 

 = Perempuan  = Garis Perkawinan  

 = pasien     = Tinggal Serumah 

 

13. Riwayat Lingkungan 

Kebersihan Lingkungan :  Berdebu  

Bahaya :  tidak berpotensi menyebabkan jatuh, hanya    

saja berpotensi membuat asma kambuh  

Polusi :  polusi udara karena rumah pasien dekat 

dengan jalan raya 

 

14. Aspek Psikososial 

a. Pola pikir dan persepsi 

a. Alat bantu yang digunakan : 

[   ]  kaca mata    [   ] alat bantu pendengaran 

b. Kesulitan yang dialami : 
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[   ]  sering pusing 

[   ]  menurunnya sensitifitas terhadap panas dingin 

      [√ ]  membaca/menulis 

b. Persepsi diri 

Hal yang dipikirkan saat ini :  ingin sembuh 

Harapan setelah menjalani perawatan :  mampu bernapas lega  

Perubahan yang dirasa setelah sakit :kesulitan beraktivitas, kesulitan 

dalam bernapas.  

c. Suasana hati :    

    Pasien mengatakan ingin sembuh dan mampu beraktivitas normal     

seperti sedia kala 

d. Hubungan/komunikasi: 

a. Bicara 

[√ ]  jelas   bahasa utama   :  Bahasa Bali 

      [√ ]  relevan   bahasa daerah  :  Bahasa Bali 

[√ ]  mampu mengekspresikan 

[   ]  mampu mengerti orang lain 

b.  Tempat tinggal 

[√]  sendiri 

[   ] bersama orang lain, yaitu  

c. Kehidupan keluarga 

Adat istiadat yang dianut  :  adat istiadat agama hindu 

Pembuatan keputusan dalam keluarga :  anaknya 

Pola komunikasi   : baik  

Keuangan :  [√ ]  memadai    [   ]  kurang 

d. Kesulitan dalam keluarga 

[   ]  hubungan dengan orang tua 

[√ ]  hubungan dengan sanak keluarga, karena: bekerja 

[   ]  hubungan dengan suami/istri 

e. Kebiasaan seksual 

    (Tidak dikaji) 

a.  Gangguan hubungan seksual disebabkan kondisi sebagai berikut : 
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[   ]  fertilitas    [   ]  menstruasi 

[   ]  libido    [   ]  kehamilan 

[   ]  ereksi    [   ]  alat kontrasepsi 

b. Pemahaman terhadap fungsi seksual : :  .......................................  

f. Pertahanan koping 

a. Pengambilan keputusan 

[√ ]  sendiri 

[   ] dibantu orang lain (anaknya)  

b. Yang disukai tentang diri sendiri     :  ulet dalam bekerja  

c. Yang ingin dirubah dari kehidupan  :  ingin sembuh  

d. Yang dilakukan jika sedang stress   :  ........................................ 

[   ]  pemecahan masalah   [   ]  cari pertolongan 

[   ]  makan     [   ]  makan obat 

[   ]  tidur 

[√] lain-lain (cerita dengan istrinya atau jalan-jalan bertemu teman)  

g. Sistem nilai – kepercayaan 

a. Siapa atau apa yang menjadi sumber kekuatan   :  .keluarga 

b. Apakah Tuhan, Agama, Kepercayaan penting untuk anda  : 

 [√]  ya     [   ]  tidak 

c. Kegiatan Agama atau Kepercayaan yang dilakukan (macam dan 

frekuensi) 

Sebutkan: sembahyang dan berdoa di dalam hati agar cepat sembuh  

d. Kegiatan Agama atau Kepercayaan yang ingin dilakukan selama di 

rumah sakit 

Sebutkan:tidak terkaji, pasien tidak dirawat di rumah sakit     

 

15. Pengkajian Fisik 

a. Vital Sign  

Tekanan darah : 140/90 mmHg 

Suhu  : .36,4
0
C 

Nadi  : 90 x/menit 

Pernafasan : 28 x/menit 
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b. Kesadaran  :  Composmentis   

c. GCS   : 15 (E4V5M6) 

Keadaan umum : 

Sakit/ nyeri   : 1. ringan 2. sedang 3. berat  

                           Skala nyeri  :  3 

                              Nyeri di daerah :   dada 

Status gizi  : 1. gemuk 2. normal 3. kurus 

                              BB : 68kg   TB : 165cm 

Sikap   : 1. tenang 2. gelisah 3. menahan nyeri 

  Personal hygiene : 1. bersih 2. kotor 3. lain-lain……. 

  Orientasi waktu/ tempat/ orang :  1. baik 2. terganggu…… 

d. Pemeriksaan Fisik Head To Toe 

Kepala  

Bentuk  : 1. mesochepale 2. Mikrochepal 3. hidrochepale  

                          4. lain- lain beruban, tidak ada luka atau benjolan 

Lesi/ luka : 1. hematom 2. perdarahan 3. luka sobek 4.lain-lain               

tidak ada luka 

Rambut 

Warna  : hitam dan putih 

Kelainan : berminyak 

Mata 

Penglihatan : 1. normal 2. kaca mata/ lensa 3. lain-lain……. 

Sklera  : 1. ikterik 2. tidak ikterik 

Konjungtiva : 1. anemis 2. tidak anemis 

Pupil  : 1. isokor 2.anisokor 3. midriasis 4. katarak 

Kelainan : kebutaan kanak/kiri Tidak ada 

Data tambahan: tidak ada 

Hidung 

Penghidu  : 1. normal 2. ada gangguan………… 

Sekret/ darah/ polip : terdapat secret 

Tarikan caping hidung: 1. ya  2. tidak 

Telinga 
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Pendengaran  : 1. normal 2. kerusakan 3 tuli kanan/kiri 

       4. tinnitus 5. alat bantu dengar 6. lainnya 

Skret/ cairan/ darah : 1. ada/tidak 2. bau…….. 3. warna……… 

Mulut Dan Gigi 

Bibir : 1. lembab 2. kering 3. cianosis 4. pecah-pacah 

Mulut dan tenggorokan: 1. normal 2. lesi  3. stomatitis 

Gigi : 1. penuh/normal 2. ompong 3. lain-lain……….. 

Leher 

Pembesaran tyroid  : 1. ya  2. tidak 

Lesi    : 1. tidak 2. ya, di sebelah……. 

Nadi karotis   : 1. teraba 2. tidak 

Pembesaran limfoid  : 1. ya  2. tidak 

Thorax 

Jantung  : 1. nadi 80x/ menit,  2. kekuatan: kuat/ lemah  

                         3. irama : teratur/ tidak 4. lain-lain……………. 

Paru  : 1. frekwensi nafas : 28 x/menit, teratur/ tidak   

      2. kualitas  : normal/ dalam/ dangkal   

 3. suara nafas  : vesikuler/ ronchi/ wheezing   

 4. batuk  : ya/ tidak            

 5. sumbatan jalan nafas: sputum/ lendir/ darah/ luda 

 6. Retraksi dada : 1. ada 2. tidak ada 

 

Abdomen 

Peristaltik usus : 1. ada; 8x/menit       2. tidak ada 

     3. hiperperistaltik       4.  lain-lain… 

Kembung :  1. ya  2. tidak 

Nyeri tekan : 1. tidak 2. ya di kuadran…….. /bagian  

Ascites  : 1. ada  2. tidak ada 

Genetalia: tidak dikaji 

Pimosis : 1. ya  2. tidak 

Alat Bantu : 1. ya  2. tidak 

Kelainan : 1. tidak 2. ya, berupa............................. 
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Kulit 

Turgor  : 1. elastis 2. kering 3. lain-lain 

Laserasi : 1. luka  2. memar 3.lain-lain: tidak ada        

Di daerah…………............................................................................. 

Warna kulit : 1. normal (putih/sawo matang/ hitam)  

    2. pucat 3. Cianosis   4. Ikterik  5. Lain-lain 

Ekstremitas  

Kekuatan otot :     5555    5555 

                                      5555    5555 

R O M        : 1. penuh 2. terbatas 

Hemiplegi/parese  : 1. tidak 2. ya, kanan/kiri 

Akral        : 1. hangat 2. dingin 

Capillary refill time : 1. < 3 detik 2. > 3 detik 

Edema   : 1. tidak ada 2. ada di daerah  

Lain-lain  : tidak ada 

          Data pemeriksaan fisik neurologis : tidak ada 

 

E. Data Penunjang 

a. Pemeriksaan Penunjang: Laboratorium, rongent, USG, MRI, dll 

Terdapat pemeriksaan rotngen thorax tanggal 12/4/2019 

Jantung : CTR < 50% 

Pulmo: Hilus tidak menebal, corakan bronkhovaskuler normal, infiltrate 

(-), mediastinum deviasi 

b. Program Terapi: 

Dexamethasone tablet 3x 0,5 mg per oral 

Salbutamol tablet 3x 2 mg per oral 
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F. Analisa Data  

Data focus Analisis 

(Pohon Masalah ) 

Masalah Keperawatan 

Data Subyektif :  

- Pasien mengatakan 

ingin sembuh dan 

bernapas lega serta 

beraktivitas seperti 

sebelumnya 

- Pasien ingin 

mengelola 

kesehatannya agar 

cepat sembuh dan 

melakukan 

pencegahan agar 

tidak kambuh 

Data Obyektif : 

- Batuk (+), sekret (+), 

whezzing (+), 

retraksi dada 

(+),Frekuensi napas 

dangkal 28 x/menit 

- Pasien bersedia 

melakukan kesiapan 

peningkatan 

manajemen kesehatan 

- Pasien antusias 

membuat WAAPs 

(Writtes Asthma Action 

Plans) 

- ketersediaan obat (+) 

(dexamethasone, 

salbutamol 

         Asma 

 

Kekambuhan berulang 

 

Kesiapan Peningkatan 

Manajemen Kesehatan 

Kesiapan Peningkatan 

Manajemen Kesehatan 
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G. Diagnosa Keperawatan 

No Hari/tanggal/jam Diagnosa keperawatan Tanggal 

teratasi 

Ttd 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumat, 26 April 

2019 

Kesiapan peningkatan 

manajemen kesehatan 

ditandai oleh pasien 

mengatakan sedih dan 

menyesal dengan 

keadaannya, pasien ingin 

kembali sehat, Terdapat 

napas cuping hidung, 

retraksi dada, wheezing, 

ronchi, RR: 28x/menit, 

batuk (+), secret (+), pasien 

tampak siap melakukan 

kesiapan peningkatan 

manajemen kesehatan dan 

antusias membuat WAAPs 

(Writtes Asthma Action 

Plans) 
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H. Perencanaan Keperawatan  

 

Hari/Tgl/

Jam 

Rencana Perawatan Ttd 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi  

Jumat,26 

April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 5x 

kunjungan diharapkan pasien 

mampu melakukan kesiapan 

peningkatan manajemen 

kesehatan dengan kriteria 

NOC: 

1. Pengetahuan: 

Manajemenen  Asma: 

a. Mengetahui penyebab 

dan faktor-faktor yang 

berkontribusi 

b. Mengetahui Strategi 

untuk mengelola asma 

c. Mengetahui pentingnya 

kepatuhan terhadap 

rejimen pengobatan 

d. Mengetahui tindakan- 

tindakan yang dilakukan 

saat keadaan darurat 

e. Mengetahui kondisi 

yang memicu asma 

f. Mengetahui aktivitas 

yang direkomendasikan 

g. Mengetahui obat- 

Mengetahui obat-obatan 

yang digunakan untuk 

a. Manajemen Asma 

a. Monitor reaksi asma 

b. Tentukan pemahaman 

klien/keluarga mengenai 

penyakit dan manajemen 

intruksikan pada 

klien/keluarga mengenai 

pengobatan anti inflamasi 

dan bronkodilator dan 

penggunanya dengan tepat 

c. Ajarkan teknik yang tepat 

untuk menggunakan 

pengobatan dan alat 

(inhaler, nebulizer, peak 

slow meter) 

d. Identifikasi pemicu yang 

diketahui dan reaksi yang 

biasa terjadi 

e. Ajarkan klien untuk 

menghindari dan 

mengidentifikasi pemicu 

sebisa mungkin 

f. Ajarkan teknik 

bernapas/relaksasi 

g. Ajarkan teknik akupresur 

h. Anjurkan minum hangat 

dengan tepat 
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asma 

2. Manajemen Diri: Asma 

a. Mengenali pemicu asma 

b. Menginisiasi tindakan 

mengelola pemicu abadi 

c. Melakukan modifikasi 

lingkungan yang tepat 

d. Berpartisipasi dalam 

aktivitas sesuai usia 

e. Melaporkan pengontrolan 

gejala dengan penggunaan 

obat yang minimal 

f. Menggunakan inhaler, 

spacer, dan nebulizer 

dengan tepat 

3. Perilaku patuh: Aktivitas 

dan Pengobatan yang 

Disarankan 

a. Menyimpan obat dengan 

tepat 

2. Manajemen jalan napas 

a. Lakukan fisioterapi dada 

b. Intruksikan cara batuk 

efektif dengan tepat 

3. Manajemen obat 

a. Tentukan kemampuan 

pasien untuk mengobati 

diri sendiri dengan cara 

cara yang tepat 

b. Pantau kepatuhan 

mengenai regimen 

pengobatan 

c. Ajarkan cara pengobatan 

dengan ramuan herbal 

4. Modifikasi perilaku 

a. Beri umpan balik terkait 

dengan perasaan saat 

pasien tampak bebas dari 

gejala-gejala dan terlihat 

rileks 

5. Pendidikan kesehatan 

a. Identifikasi faktor internal 

dan eksternal yang mampu 

menghambat motivasi 

pasien untuk berperilaku 

sehat 

b. Tekankan manfaat 

kesehatan positif yang 

dapat diterima oleh 

perilaku gaya hidup positif 

dibandikan  

c. Berikan KIE tentang asma 
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I. Implementasi Keperawatan  

Hari/Tgl/

Jam 

No

DX 

Tindakan 

Keperawatan 

Evaluasi Ttd 

Jumat, 26 

April 

2019 

11.00 wita 

1 Memoitor respon asma DS: 

Pasien mengatakan susah 

bernapas, seperti ada yang 

mengganjal 

DO: 

napas cuping hidung (+), 

wheezing (+), batuk (+), secret 

(+), pernapasan dangkal 

28x/menit 

 

11.05 

Wita 

1 Mengajarkan Klien 

untuk menghindari dan 

mengidentifikasi   

pemicu sebisa mungkin 

DS:  

pasien mengatakan mengerti 

faktor pemicu asma 

DO: 

Pasien paham, lingkungan 

sekitar pasien berdebu 

 

11.10 

Wita 

1 Menentukan kemampuan 

pasien untuk mengobati 

diri-sendiri dengan cara 

yang tepat 

 

 

DS: 

Pasien mengatakan rutin minum 

air hangat, melakukan senam 

setiap pagi dan melakukan  

latihan napas dalam 

DO: 

Pasien mampu melakukan napas 

efektif, pasien dirawat baik oleh 

keluarganya  

 

11.15 

Wita 

1 Menentukan pemahaman 

klien/keluarga mengenai 

penyakit dan manajemen 

intruksikan pada 

klien/keluarga mengenai 

DS: 

Pasien dan keluarga mengatakan 

hanya menggunakan obat 

minum, jika dirasakan parah 

keluarga akan segera membawa 

 



150 

 

 

pengobatan anti 

inflamasi dan 

bronkodilator dan 

penggunanya dengan 

tepat 

ke pelayanan kesehatan agar 

mendapatkan nebulizer  

DO:  

- Pasien memiliki persediaan 

obat (dexamethasone dan 

salbutamol tablet) 

11.25 

Wita 

1 Mengajarkan teknik 

yang tepat untuk 

menggunakan  

pengobatan dan alat 

(inhaler, nebulizer, peak 

slow meter) 

DS: 

Keluarga dan pasien mengatakan 

tidak memiliki inhaler, dan 

melakukan nebulizer di 

pelayanan kesehatan 

DO: 

Tidak tersedia inhaler dalam 

persediaan obat 

 

11.30 

Wita 

1 Menentukan kemampuan 

pasien untuk mengobati 

diri sendiri dengan cara 

yang tepat 

DS:  

Pasien mengatakan masih 

mampu mengurus dirinya dan 

terkadang dibantu oleh 

menantunya 

DO:  

Pasien mampu merawat dirinya 

sendiri dan koping keluarga baik 

 

11.35 

Wita 

1 Mengidentifikasi faktor 

internal dan eksternal 

yang mampu 

menghambat motivasi 

pasien untuk berperilaku 

Sehat 

DS: 

Pasien mengatakan faktor 

internal yang dapat menghambat 

adalah kurangnya pengetahuan 

dan faktor eksternal adalah 

lingkungan 

DO: 

Lingkungan pasien berdebu dan 

berpolusi karena rumah pasin 

berada di pinggir jalan yang 
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biasanya dilewati truck 

11.40 

Wita 

1 Menekankan manfaat 

kesehatan positif yang 

dapat diterima oleh 

perilaku gaya hidup 

positif dibandikan 

ketidakpatuhan 

DS: 

Pasien mengatakan mengerti 

dengan KIE yang diberikan 

DO: 

Pasien tampak mengerti 

 

11.50 

Wita 

1 Mendapatkan rencana 

tertulis dengan klien 

untuk mengatasi 

Kekambuhan 

DS: 

Pasien mengatakan akan 

mematuhi segala terapi dan 

jadwal kegiatan yang telah 

disusun 

DO:  

Pasien antusias 

 

Sabtu, 27 

April 

2019 

11.00 wita 

1 Mengajarkan teknik 

bernapas/relaksasi 

DS:  

Pasien mengatakan sering 

melakukan tarik napas panjang  

DO: 

Pasien mampu melakukannya 

 

11.10 

Wita 

1 Mengintruksikan cara 

batuk efektif  dengan 

tepat 

DS: 

Pasien mengatakan masih agak 

sulit melakukannya 

DO: 

Pasien tampak masih kesulitan , 

sekret (-) 

 

 

11.25 

Wita 

1 Melakukan fisioterapi 

dada 

DS: 

Pasien mengatakan merasa lebih 

lega dalam bernapas. 

DO: 

Telah dilakukan fisioterapi 
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dada, batuk (+), Sputum (+) 

kental 

11.40 wita 1 Menganjurkan minum 

hangat 

DS 

Pasien mengatakan biasa minum 

air hangat 

DO: 

Pasien terbiasa minum air 

hangat, KIE telah diberikan agar 

menambahkan jahe 

 

11.45 wita 1 Memberikan terapi 

akupresur  

DS: 

Pasien mengatakan nyaman saat 

dibeikan akupresure 

:DO 

Telah dilakukan akupresur, 

pasin dan keluarga antusias 

 

11.50 wita 1 Mengajarkan cara 

pengobatan dengan 

ramuan herbal 

DS:  

Pasien dan keluarga  

mengatakan mengerti terhadap 

informasi yang diberikan dan 

keluarga pasien mengatakan 

sanggup akan membuatkan 

pasien ramuannya 

DO: Telah diberikan KIE 

mengenai obat herbal untuk 

diminum yaitu air hangat jahe 

dengan madu dan yang 

diusapkan adalah parutan jahe 

dicampur dengan minyak kayu 

putih 

 

12.00 wita 1 Memberikan KIE 

tentang asma 

DS: 

Pasien mengatakan mengerti 

tentang ilmu yang diberikan 
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DO:  

- telah diberikan KIE tentang 

asma, cara pencegahan, faktor 

pemicu, cara perawatan di 

rumah dan saat terjadi 

serangan asma 

- Pasien tampak paham 

Minggu, 

28 April 

2019 

11.00 wita 

1 Memonitor asma  DS: 

Pasien mengatakan mulai ada 

perubahan, pasien mengatakan 

rasa terganggu pada dada 

berkurang. 

DO: 

napas cuping hidung (+), 

wheezing (+), batuk (+), secret 

(+), pernapasan dangkal 

26x/menit 

 

11.05 wita 1 Mengajarkan teknik 

napas dalam 

DS: 

Pasien mengatakan sudah sering 

melakukannya, pasien merasa 

cukup terbantu 

DO: 

Pasien melakukannya dengan 

baik, nafas pasien sudah tidak 

dangkal, RR 26 x/menit 

 

11.15 wita 1 Mengajarkan dan 

menginstruksikan batuk 

efektif 

DS:  

pasien mengatakan masih sering 

batuk dan berdahak. 

DO: 

Telah dilakukan batuk efektif, 

secret (+) kekuningan kental 
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11.30 wita 1 Melakukan Fisioterapi 

dada 

DS: 

Pasien mengatakan nyaman 

setelah melakukan fisioterapi 

dada 

DO: 

Pasien tampak lega, secret 

keluar (+) 

 

11.45 wita 1 Melakukan akupresur DS: 

Pasien dan keluarga mengatakan 

sangan antusias dengan terapi ini 

DO: 

Pasien melakukan akupresur 

secara mandiri. Pasien senang 

melakukannya pasien tampak 

rileks 

 

Senin, 29 

April 

2019 

11.00 

1 Memonitor asma DS: 

Pasien mengatakan asma sudah 

berkurang, pasien mengatakan 

sudah bisa bekerja ke Sawah 

DO: 

- napas cuping hidung (-), 

wheezing (+), batuk (+), secret 

(+), pernapasan 26x/menit 

-  pasien telah di KIE agar 

berpergian menggunakan 

masker   

 

11.10 wita 1 Mengajarkan teknik 

napas dalam 

DS: 

Pasien mengatakan masih rutin 

melakukannya, pasien 

mengatakan nafasnya sudah 

tidak terengah-engah 

DO:  
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Terengah-engah pasien sudah 

berkurang, nafas pasien tidak 

dangkal, pasien melakukannya 

dengan baik 

11. 25 

wita 

1 Mengajarkan dan 

menginstruksikan batuk 

efektif 

DS: 

Pasien mengatakan sudah bisa 

melakukannya dan dahaknya 

sudah sedikit 

DO 

Pasien mampu melakukannya 

dengan baik, secret (+) sudah 

berkurang 

 

11.40 wita 1 Melakukan Fisioterapi 

dada 

DS: 

Pasien nyaman setelah dilakukan 

fisioterapi dada, 

DO: 

Pasien tampak rileks, pasien di 

fisoterapi dada oleh menantunya 

selain peneliti 

 

11.55 wita 1 Melakukan akupresur DS:  

Pasien mengatakan telah 

melakukan akupresur di waktu-

waktu luang, pasien juga rutin 

mengonsumsi ramuan herbal 

jahe. 

DO: 

- Pasien mampu melakukan 

akupresur secara mandiri 

- pasien rutin menggunakan 

ramuan herbal air hangat jahe 

dan madu serta serutan jahe 

dengan minyak kayu putih 
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yang dioleskan di dadanya 

pagi, sore, dan malam 

Selasa, 30 

April 

2019 

11.00 wita 

1 Memonitor asma DS:  

Pasien mengatakan asmanya 

sudah tidak mengganggu lagi , 

pasien mengatakan setelah 

melakuan terapi rencana tertulis 

pasien menjadi lebih baik 

DO: 

Pasien sudah beraktivitas 

bekerja ke sawah, napas cuping 

hidung (-), wheezing tidak ada, 

RR 24 x/menit, batuk jarang, 

sputum berkurang, wajah pasien 

lebih segar dan bugar 

 

11.10 wita 1 Mengajarkan teknik 

napas dalam 

DS: 

Pasien mengatakan tetap 

melakukan latihan napas dalam, 

jalan pagi-pagi, dan senam. 

DO: 

Pernapasan pasien membaik, 

wheezing (-), pasien tidak 

terengah-engah lagi 

 

11.20 wita 1 Mengajarkan dan 

menginstruksikan batuk 

efektif 

DS: 

Pasien mengatakan jarang 

melakukannya, karena batuknya 

sudah jarang dan dahak yang 

dikeluarkan sudah sedikit 

DO: 

Produksi sputum berkurang, 

pasien kooperatif dan sudah 

mampu melakukan batuk efektif 
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11.30 wita 1 Melakukan Fisioterapi 

dada 

DS: 

Pasien mengatakan tetap 

melakukan fisioterapi dada lalu  

mengoleskan ramuan jahe parut 

di dadanya setiap pagi, siang, 

dan malam 

DO: 

Pasien merasa nyaman dan 

melakukannya mandiri 

 

11.45 wita 1 Melakukan akupresur DS: 

Pasien mengatakan tetap 

melakukan akupresur di sela-

sela jam istrahatnya 

DO: 

Pasien melakukan secar a 

mandiri dan mengingat titik 

akupresur dengan baik 

 

10.55 wita 1 Menentukan kemampuan 

pasien mengobati diri-

sendiri dengan cara yang 

tepat 

DS:  

Pasien mengatakan merasa 

terbantu semenjak memiliki 

rencana tindakan tertulis, serta 

mampu merawat dirinya secara 

mandiri. 

DO: 

Kemampuan pasien dalam 

merawat diri sangat kooperatif 

dan baik, pasien melakukan 

semua kegiatan yang 

direncanakan dengan   disiplin 

dan rutin, pasien juga 

memperhatikan  ketersediaan 

obat-obatannya, pasien tetap 
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melakukan segala rencana 

walaupun keluhan sudah 

berkurang 
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J. Evaluasi Keperawatan 

No. Hari/Tgl/Jam Evaluasi TTD 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa,  

30 April 2019  

12.00 wita 

S: 

- Pasien mengatakan asmanya sudah tidak 

mengganggu 

- Pasien mengatakan merasa terbantu 

semenjak memiliki rencana tertulis 

- Pasien mengatakan sudah mampu 

beraktivitas dan memahami tentang 

penyakitnya 

 

O: 

- Pasien beraktivitas secara normal kembali 

- Pasien tetap melakukan terapi walaupun  

keluhan sudah berkurang, wheezing batuk, 

sputum sudah berkurang RR 24 x/menit 

- Pasien memahami penyakitnya dan 

mampu mengontrol pemicu 

kekambuhannya 

- Pasien memiliki ketersediaan oabat dan 

diperhatikan  

- Pasien lebih segar 

 

A: 

Kesiapan Peningkatan Manajemen 

Kesehatan 

 

P: 

Pertahankan kondisi pasien dan keluarga 

dalam peningkatan manajemen kesehatan 
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161 

 

 

 



162 

 

 

 



163 

 

 

 



164 

 

 

 



165 

 

 

 



166 

 

 

 



167 

 

 

 



168 

 

 

 



169 

 

 

 



170 

 

 

 



171 

 

 

 



172 

 

 

 

 

 



173 

 

 

 


