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BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau suatu kaitan antara konsep

satu dan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti yang berguna untuk

menjelaskan serta menghubungkan topik yang akan dibahas (Setiadi, 2013).

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :

Keterangan :

Variabel yang tidak diteliti

Variabel yang diteliti

Gambar 1. Kerangka Konsep Asuhan Keperawatan Pemberian Prosedur Pursed
Lips Breathing Untuk Mengatasi Pola Napas Tidak Efektif pada Pasien PPOK
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Penjelasan :

PPOK adalah penyakit saluran pernapasan yang dicetuskan oleh adanya

penyakit obstruksi pada saluran napas yang bersifat progresif dan kronis yang

disebabkan oleh zat berbahaya seperti nikotin dalam rokok. Zat nikotin yang

terdapat dalam rokok merupakan zat yang pencetus terbesar orang terkena

penyakit obtruksi saluran napas seperti bronkitis maupun emfisema. Brokitis

kronis dan emfisema biasanya diawali dengan terpajannya seorang individu

terhadap zat-zat berbahaya seperti nikotin atau rokok secara terus-menerus

sehingga bronkus dan brokiolus menjadi teriritasi (Guyton & Hall, 2014). Iritasi

kronis  oleh bahan-bahan berbahaya ini menyebabkan hipertrofi kalenjar mukosa

bronkial dan peradangan peribronkial. Pelebaran asinus merupakan contoh

kelainan akibat dari peradangan pada bronkial tersebut. Kelainan dan peradangan

pada bronkial ini menyebabkan kerusakan lumen bronkus, silia menjadi abnormal,

hyperplasia otot polos saluran napas dan hiperekresi mukus. Semua kelainan ini

menyebabkan terjadinya obstruksi pada saluran napas, dimana memiliki sifat

kronis dan progresif sehingga masuk ke dalam kategori PPOK (Djojodibroto,

2016).

Penyakit PPOK merupakan penyakit dengan karakteristik khas yaitu

obstruksi pada saluran napas yang menyebabkan alur ventilasi terganggu dan

bernapas menjadi sulit dan tidak adekuat (Guyton & Hall, 2014). Nilai

compliance yang tinggi atau meningkat terjadi ketika paru kehilangan daya

elastisitasnya atau terdapat tekanan pada thoraks seperti pada pasien PPOK.

Kehilangan daya mengembang paru atau komplien paru membuat proses respirasi

menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena kerja otot pernapasan yang tidak
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normal atau lebih berat. Kerja otot pernapasan meningkat maka energi dan upaya

bekerja yang dibutuhkan juga meningkat. Karena otot pernapasan membutuhkan

energy atau upaya yang lebih besar untuk melakukan respirasi maka terjadi

penggunaan otot bantu pernapasan (Smeltzer & Bare, 2002).

Penyakit PPOK merupakan penyakit yang menyerang dan memengaruhi

system pernapasan normal secara kronis. Pasien dengan penyakit PPOK akan

mengalami system pernapasannya terutama pada pola pernapasan dan frekuensi

pernapasannya. Pada pasien dengan obstruksi jalan napas pasien akan mengalami

kesulitan dalam bernapas, biasanya pasien bernapas cepat atau disebut juga

dengan takipnea. Dyspnea adalah gejala yang umum pada pasien dengan PPOK.

Sifat dari sesak napas yang dirasakan seseorang bersifat subjektif atau dapat

berbeda-beda untuk setiap orang (Djojodibroto, 2016) .

Pola napas yang tidak adekuat atau tidak efektif memberikan dampak yang

berbahaya bagi tubuh. Beberapa factor-faktor pola napas tidak efektif jika

dibiarkan maka akan menimbulkan dampak yang serius bagi tubuh pasien.

Keadaan dyspnea dan penurunan oksigen pada pasien dapat menyebabkan pasien

mengalami hipoksia. Hipoksia disini yang dimaksud adalah hipoksia yang

diakibatkan oleh hipoventilasi dimana saat pasien melakukan pernapasan

terjadinya peningkatan tahanan pada saluran napas yang diakibatkan adanya

obstruksi kronik pada saluran pernapasan. Pengaruh dari kekurangan oksigen atau

hipoksia pada kasus yang berat dapat menyebabkan kematian sel tubuh, namun

pada kasus hippoksia yang ringan dapat menyebabkan penekanan aktivitas mental

seperti kecemasan atau depresi sampai koma dan penurunan kapasitas kerja otot

(Guyton & Hall, 2014).
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B. Defenisi Operasional Variabel

1. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan sifat yang akan dipelajari

sehingga menjadi variabel yang dapat diukur(Sugiyono, 2011). Untuk

menghindari perbedaan persepsi maka perlu disusun definisi operasional

yang merupakan penjelasan dari variabel sebagai berikut:

Tabel 1
Definisi operasional gambaran asuhan keperawatan prosedur pemberian

latihan pernapasan Pursed Lips Breathing untuk mengatasi masalah
keperawatangangguan pola napas tidak efektif pada penyakit PPOK

Di Ruang Dahlia BRSU Tabanan tahun 2018

No Variable
Definisi

Operasional
Alat ukur

Cara

pengumpulan

data

1 Asuhan

keperawatan

pemberian

prosedur

latihan

pernapasan

pursed lips

breathing

untuk

mengatasi

masalah

keperawatan

gangguan

pola napas

tidak efektif

pada

penyakit

PelayananhKep

erawatan latihan

pernapasan

pursed lips

breathing atau

teknik latihan

pernapasan

dengan

mengerucutkan

bibir dan

merupakan

latihan

pernapasan

yang dapat

memperbaiki

transport

oksigen,

Pedoman

observasi

dokumentasi

Studi

dokumentasi
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PPOK. membantu

untuk

menginduksi

pola napas

lambat dan

dalam guna

mendapatkan

pola nafas yang

lebih efektif.


