
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep  Asma dengan Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif. 

1. Pengertian asma dengan bersihan jalan nafas tidak efektif 

Asma merupakan suatu gangguan pada saluran bronkial yang 

mempunyai ciri yakni bronkospasme periodik (kontraksi spasme pada saluran 

napas) terutama pada percabangan trakeobronkial yang disebabkan oleh berbagai 

stimulus seperti oleh faktor biokemikal, endokrin, infeksi, otonomik, dan 

psikologi. (Somantri, 2012). Pada usia anak-anak, terdapat perbandingan 1,5:1 

untuk laki-laki dibandingkan wanita, namun perbandingan ini menjadi sama pada 

umur 30 tahun. Angka ini dapat berbeda antara satu kota dengan kota yang 

lainnya walaupun dalam negara yang sama. Di Indonesia prevalensi asma berkisar 

antara 5 – 7 %. (Tjokronegoro & Utama, 2004) 

Asma merupakan penyakit inflamasi obstruktif yang ditandai dengan  

periode episodik spasme otot –otot polos dalam dinding saluran udara bronkhial 

(spasme bronkus).Spasme bronkus ini menyempitkan jalan napas,sehingga 

membuat pernapasan menjadi lebih sulit dan menimbulkan mengi. (Yasmin Asih 

& Effendy, 2004). 

Bersihan jalan nafas tidak efektif adalah ketidakmampuan membersihkan 

sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016).  Jadi bersihan jalan nafas tidak efeketif pada 

asma merupakan suatu masalah keperawatan yang ditandai dengan 

ketidakmampuan batuk secara efektif atau obstruksi jalan napas untuk 
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mempertahankan jalan napas tetap paten pada pasien yang mengalami peradangan 

parenkim paru.  

2. Penyebab asma dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. 

Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) penyebab dari bersihan 

jalan napas tidak efektif pada asma adalah : 

a. Spasme jalan napas   

b. Hipersekresi jalan napas   

c. Disfungsi neuromuskuler  

d. Proses infeksi  

e. Respon alergi   

Faktor pencetus yang sering menimbulkan asma adalah:  

a. Faktor ekstrinsik (alergik) : reaksi alergik yang disebabkan oleh alergen atau 

allergen yang dikenal seperti debu, serbuk-serbuk, bulu bulu binatang.  

b. Faktor intrinsik(non-alergik) : tidak berhubungan dengan alergen, seperti 

common cold, infeksi traktus respiratorius, latihan, emosi, dan polutan 

lingkungan dapat mencetuskan serangan.  

c. Asma gabungan bentuk asma yang paling umum. Asma ini mempunyai 

karakteristik dari bentuk alergik dan non-alergik. (Smeltzer & Bare, 2013) 

Menurut (Smeltzer & Bare, 2013). Ada beberapa hal yang merupakan 

faktor predisposisi dan  pencetus  timbulnya  

serangan Asma yaitu : 
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a. Faktor predisposisi 

Genetik  

Diturunkan bakat alergi dari keluarga dekat, meski belum diketahui 

bagaimana penurunannya dengan jelas. Karena adanya bakat alergi. Penderita 

sangat mudah terkena asma apabila dia terpapar dengan faktor pencetus. 

b. Faktor pencetus 

1) Alergen 

Adalah suatu bahan penyebab alergi. Dimana ini dibagi menjadi tiga, yaitu :  

a) Inhalan : yang masuk melalui saluran pernapasan   

Contoh : debu, bulu binatang, serbuk bunga, spora jamur, bakteri dan polusi  

b) Ingestan : yang masuk melalui mulut   

Contoh : makanan dan obat-obatan  

c) Kontaktan : yang masuk melalui kontak dengan kulit   

Contoh : perhiasan, logam dan jam tangan 

2) Perubahan cuaca 

Cuaca lembab dan hawa yang dingin sering mempengaruhi asma, 

perubahan cuaca menjadi pemicu serangan asma. Kadang serangan berhubungan 

asma seperti : musim hujan, musim bunga, musim kemarau. Hal ini berhubungan 

dengan angin, serbuk bunga dan debu. 

3) Lingkungan kerja 

Mempunyai hubungan langsung dengan sebab terjadinya asma, hal ini 

berkaitan dengan dimana dia bekerja. Misalnya orang yang bekerja di pabrik 

kayu, polisi lalu lintas. Gejala ini membaik pada waktu libur atau cuti. 
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4) Olahraga 

Sebagian besar penderita akan mendapat serangan asma bila sedang 

bekerja dengan berat/aktivitas berat. Serangan asma karena aktivitas biasanya 

segera setelah aktivitas selesai. Lari cepat paling mudah menimbulkan serangan 

asma. 

5) Stress 

Gangguan emosi dapat menjadi pencetus terjadinya serangan asma, 

selain itu jugas bisa memperberat serangan asma yang sudah ada. Disamping 

gejala asma harus segera diobati penderita asma yang mengalami stess harus 

diberikan nasehat untuk menyelesaikan masalahnya. 

3. Patofisiologi asma dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. 

Asma adalah obstruksi jalan nafas difus reversibel. Obstruksi yang 

disebabkan oleh satu atau lebih dari kontraksi otot-otot yang mengelilingi bronkhi, 

yang  dapat menyempitkan jalan nafas, atau pembengkakan membran yang 

melapis bronkhi, atau pengisian bronkhi dengan mukus yang kental. Selain itu, 

terdapat otot-otot bronkhial dan kelenjar mukosa membesar, sputum yang kental, 

yang banyak dihasilkan dan alveoli menjadi hiperinflasi, dengan udara 

terperangkap di dalam jaringan paru. Mekanisme yang pasti dari perubahan ini 

belum diketahui, tetapi ada yang paling diketahui merupakan keterlibatan sistem 

imunologis dan sistem otonom.  

Beberapa individu yang dengan asma mengalami respon imun yang 

buruk terhadap lingkungan hidup mereka. Antibodi yang dihasilkan ( IgE) 

kemudian menyerang sel-sel mast dan paru. Pemajaan ulang terhadap antigen 

yang dapat mengakibatkan ikatan antigen dengan antibodi. Menyebabkan 
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pelepasan produk sel-sel mast ( disebut meditor ) misalnya histamin, bradikinin, 

dan prostaglandin serta anafilaksis dari substansi yang bereaksi lambat.  

Pelepasan mediator ini dalam jaringan paru yang mempengaruhi otot 

polos dan kelenjar jalan nafas, menyebabkan bronkospasme, pembengkakan 

membran mukosa dan pembentukan mukus yang sangat banyak. Sistem saraf 

otonom mempengaruhi paru tonus otot bronkial diatur oleh impuls saraf vagal 

melalui sistem parasimpatis. Pada asma idiopatik atau nonalergik, ketika ujung 

saraf pada jalan nafas dirangsang oleh faktor seperti infeksi , latihan, dingin, 

merokok, emosi dan polusi, jumlah asetilkolin yang dilepaskan meningkat. 

Pelepasan asetilkolin ini secara langsung menyebabkan bronkokonstriksi juga 

merangsang pembentukan mediator kimiawi . Individu yang mengalami asma 

dapat mempunyai toleransi rendah terhadap respon parasimpatis. (Wijaya & Putri, 

2013) 

Mekanisme yang menyebabkan bronkospasme karena penggunaan 

aspirin dan obat lain tidak diketahui, tetapi mungkin berkaitan dengan 

pembentukan leukotrien yang diinduksi secara khusus oleh aspirin. Antagonis 

beta-adrenergik biasanya menimbulkan obstruksi jalan napas pada klien yang 

mengalami asma, sama halnya dengan klien lain, dapat menyebabkan peningkatan 

reaktivitas jalan napas dan hal tersebut harus dihindarkan. Obat sulfat seperti 

kalium metabisulfat, kalium dan natrium bisulfat, natrium sulfat dan sulfat 

klorida, yang secara luas digunakan dalam industri makanan dan farmasi sebagai 

agen sanitasi serta pengawet dapat menimbulkan obstrusi jalan napas akut pada 

klien yang sensitif.  
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4. Manifestasi klinis asma dengan bersihan jalan napas tidak efektif 

Serangan asma di tandai dengan batuk, mengi, serta sesak napas. Gejala 

yang sering terlihat jelas adalah pengguanaan otot napas tambahan, timbulnya 

pulsus paradoksus, serta timbulnya kussmauls sign. Pasien akan mencari posisi 

yang enak, yaitu duduk tegak dengan tangan berpegangan pada sesuatu agar bahu 

tetap stabil, dengan demikian otot napas tambahan dapat bekerja dengan lebih 

baik. Gejala-gejala yang lazim muncul pada asma adalah batuk, dispnea, dan 

wheezing. Serangan seringkali terjadi pada malam hari. Asma biasanya muncul 

mendadak dengan batuk dan rasa sesak dalam dada, disertai dengan adanya 

pernapasan lambat,wheezing. Ekspirasi selalu lebih susah dan panjang dibanding 

inspirasi, yang mendorong pasien untuk duduk tegak dan menggunakan setiap 

otot-otot aksesori pernapasan. Jalan napas yang tersumbat menyebabkan dispnea. 

Serangan asma dapat berlangsung dari 30 menit sampai beberapa jam dan dapat 

hilang secara spontan. Meskipun biasanya serangan asma jarang ada yang fatal, 

terkadang terjadi reaksi kontinu yang lebih berat, yang sering disebut “status 

asmatikus”, kondisi ini dapat mengancam hidup. (Smeltzer & Bare, 2013).  

Menurut (Wahid & Suprapto, 2013) Terdapat pemeriksaan penunjang, 

komplikasi dan penatalaksanaan. Sebagai berikut :  

5. Pemeriksaan penunjang 

1) Pemeriksaan radiologi 

Pada waktu serangan menunjukkan gambaran hiperinflasi paru yakni 

radiolusen yang bertambah dan peleburan rongga intercostalis, serta diafragma 

yang menurun. Pada penderita dengan komplikasi terdapat gambaran sebagai 

berikut :  
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a) Bila disertai dengan bronchitis, maka bercak-bercak di hilus akan bertambah. 

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

c) Bila terdapat komplikasi, maka terdapat gambaran infiltraste paru. 

d) Dapat menimbulkan gambaran atelektasis paru. 

e) Bila terjadi pneumonia gambarannya adalah radiolusen pada paru. 

2) Pemeriksaan tes kulit 

Dilakukan untuk mencari faktor allergen yang dapat bereaksi positif pada 

asma. 

3) Elektrokardiografi 

a) Terjadi right axis deviation. 

b) Adanya hipertropo otot jantung Right bundle branch bock. 

4) Tanda hipoksemia Scanning paru 

Melalui inhilasi dapat dipelajari bahwa redistribusi udara selama serangan 

asma tidak menyeluruh pada paru-paru. 

5) Spirometri 

Menunjukkan adanya obstruksi jalan nafas reversible, cara tepat 

diagnosis asma adalah melihat respon pengobatan dengan bronkodilator. 

Pemeriksaan spirometri dilakukan sebelum atau sesudah pemberian aerosol 

bronkodilator (inhaler dan nebuliser), peningkatan FEVI atau FCV sebanyak lebih 

dari 20% menunjukkan diagnosis asma. Tidak adanya respon aerosol 

bronkodilator lebih dari 20%. Pemeriksaan ini berfungsi untuk menegakkan 

Diagnosis Keperawatan, menilai berat obstruksi dan efek pengobatan banyak 

penderita tanpa keluhan pada pemeriksaan ini menunjukkan adanya obstruksi. 
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6. Komplikasi 

Komplikasi yang mungkin timbul adalah :  

a. Status asmatikus : suatu keadaan darurat medis berupa serangan asma akut 

yang berat bersifat refrator terhadap pengobatan yang tidak lazim dipakai. 

b. Atelektasis : Ketidakmampuan paru berkembang dan mengempis 

c. Hipoksemia 

d. Pneumothoraks :  keadaan adanya udara di dalam rongga pleura yang dicurigai 

bila terdapat benturan atau tusukan dada. Keadaan ini dapat menyebabkan 

kolaps paru yang lebih lanjut lagi dapat menyebabkan kegagalan napas.   

e. Emfisema 

f. Deformitas thoraks 

g. Gagal nafas : Gagal napas dapat terjadi bila pertukaran oksigen terhadap 

karbodioksida dalam paru-paru tidak dapat memelihara laju konsumsi oksigen 

dan pembentukan karbondioksida dalam sel-sel tubuh. 

7. Penatalaksanaan 

a. Prinsip umum dalam pengobatan asma :  

1) Menghilangkan obstruksi jalan nafas. 

2) Menghindari faktor bias menimbulkan serangan asma. 

3) Menjelaskan kepada penderita dan keluarga mengenai penyakit asma, 

pengobatannya. 

b. Pengobatan pada asma  

1) Pengobatan farmakologi.  

a) Bronkodilator : Obat yang melebarkan saluran nafas. 

Terbagi dua golongan :  
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(a) Andrenergik (Adrenalin dan efedrin) misalnya : terbutalin/Bricasma. 

Obat golongan simpatomimetik tersedia dalam bentuk tablet, sirup, 

suntikan dan semprotan (Metered dose inhaler ) ada yang berbentuk hirup 

(ventolin diskhaler dan bricasma turbuhaler) atau cairan bronchodilator (Alupent, 

Berotec brivasma sets ventolin) yang oleh alat khusus diubah menjadi aerosol 

(partikel sangat halus) untuk selanjutnya dihirup. 

(b) Santin/Teofilin (aminofilin) 

Cara pemakaian adalah dengan disuntikkan langsung ke pembuluh darah 

secara perlahan. Karena sering merangsang lambung bentuk sirup atau tablet 

sebaiknya diminum setelah makan, ada juga yang berbentuk sipositoria untuk 

penderita yang tidak memungkinkan untuk minum obat misalnya dalam kondisi 

muntah atau lambungnya  kering. 

b) Kromalin 

Bukan bronkodilator tetapi obat pencegah serangan asma pada penderita 

anak. Kromalin biasanya diberikan bersama obat anti asma dan efeknya baru 

terlihat setelah satu bulan. 

c) Ketolifen 

Mempunyai efek pecegahan terhadap asma dan diberikan dalam dosis 

dua kali 1 mg/hari. Keuntungannya adalah dapat diberikan secara oral. 

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

penderita diberi steroid oral. 

2) Pengobatan non farmakoligik 

a) Memberikan penyuluhan. 

b) Menghindari faktor pencetus. 
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c) Pemberian cairan. 

d) Fisioterpi nafas ( senam asma). 

e) Pemberian oksigen bila perlu. 

B. Asuhan Keperawatan Pada Pasien Asma dengan Bersihan Jalan Nafas  

Tidak Efektif 

1. Pengkajian keperawatan  

Pengkajian merupakan pengumpulan, pengaturan, validasi, dan 

dokumentai data yang sistematis dan berkesinambungan (Kozier.Erb. 

Berman.Snyder, 2011). Menurut (Somantri, 2012) fokus pengkajian yang harus di 

kaji pada pasien Asma adalah : 

a. Biodata 

Data biografi : nama, alamat, umur, pekerjaan, tanggal masuk rumah sakit, nama 

penanggung jawab dan catatan kedatangan 

1) Riwayat kesehatan  

a) Keluhan Utama : keluhan uama merupakan faktor utama yang mendorong 

pasien mencari pertolongan atau berobat ke rumah sakit. Biasanya pada pasien 

dengan asma di dapatkan keluhan berupa batuk produktif  

b)  Riwayat penyakit sekarang : Sejak kapan keluhan dirasakan, berapa lama dan 

berapa kali keluhan terjadi, bagaimana sifat keluhan yang dirasakan, apa yang 

sedang dilakukan saat keluhan timbul, adakah usaha mengatasi keluhan 

sebelum meminta pertolongan, berhasil atau tidak , data tersebut  akan muncul 

pada bagian ini. Pasien pada umumnya mengeluh dadanya terasa sesak dan 

terasa sulit untuk bernapas dan batuk produktif.  
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c) Riwayat kesehatan dahulu : Pada bagian ini biasanya perawat menanyakan 

pengobatan yang pernah dilakukan, alergi obat dan reaksi apa yang timbul, 

kebiasaan dalam pola hidup dan interaksi lingkungan seperti merokok dan 

terpapar polusi udara. Selain itu Penyakit asma biasanya disertai dengan batuk 

produktif serta adanya riwayat alergi atau turunan.  

d) Riwayat kesehatan keluarga : Mengkaji riwayat keluarga apakah ada yang 

menderita riwayat penyakit yang sama. 

2) Pemeriksaan fisik (Muttaqin, 2011)  

a) Inspeksi : Pada saat Inspeksi, biasanya dapat terlihat klien mempunyai bentuk 

dada barrel chest akibat dari adanya udara yang terperangkap, penipisan massa 

otot, bernapas dengan bibir yang di rapatkan, di pernapasan yang abnormal 

dan tidak efektif.Pengkajian batuk produktif dengan sputum purulent disertai 

dengan demam mengindikasikan adanya tanda pertama infeksi pernapasan.  

b) Palpasi : Pada palpasi ekspansi meningkat dan taktil fremitus biasanya 

menurun  

c) Perkusi : Pada perkusi, di dapatkan suara hipersonor sedangkan diafragma 

mendatar  

d) Auskultasi : Adanya bunyi nafas ronkhi kering, sesuai dengan tingkat 

keparahan obstruksi pada bronkiolus akibat produksi sputum berlebih. 

Pada masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif memiliki tanda 

gejala mayor atau tanda dan gejala yang harus ada minimal satu serta tanda gejala 

minor atau tanda gejala pendukung.  

a. Tanda gejala mayor 

1) Data subjektif  
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Tidak ada data subjektif yang tersedia pada masalah keperawatan bersihan 

jalan napas tidak efektif. 

2)  Data objektif  

a) Batuk tidak efektif  

b) Tidak mampu batuk  

c) Sputum berlebih  

d) Mengi, wheezing dan atau ronchi kering  

e) Mekenium di jalan napas (pada neonates) 

b. Tanda gejala minor  

3) Data subjektif  

a) Dispneu  

b) Sulit bicara  

c) Ortopneu 

4) Data objektif  

a) Gelisah  

b) Sianosis  

c) Bunyi napas menurun  

d) Frekuensi napas berubah  

e) Pola napas berubah 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan fase kedua pada proses keperawatan.  

Pada fase diagnosa, dilakukan penginterpretasi data pengkajian dan 

mengidentifikasi masalah kesehatan, risiko, dan kekuatan pasien serta 

merumuskan pernyataan diagnosa (Kozier.Erb. Berman.Snyder, 2011). Diagnosa 
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keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap 

asalah kesehatan atau proses kehidupan yang di alaminya baik yang berlangsung 

aktual maupun potensial (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

Diagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien 

individu, keluarga atau komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan 

kesehatan. Dalam masalah ini, diagnosa kepeawatan yang di ambil adalah 

Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan respon alergi yang 

disebabkan oleh dari debu rumah, bulu dari binatang peliharaan, dan makanan. 

3. Rencana  keperawatan 

Intervensi keperawatan adalah berbagai perawatan berdasarkan penilaian 

klinis dan pengetahuan yang dilakukan oleh seorang perawat untuk meningkatkan 

hasil klien/pasien (Herdman, 2015). Intervensi keperawatan adalah tindakan yang 

dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien beralih dari status kesehatan saat 

ini ke status kesehatan yang diuraikan dalam hasil yang diharapkan.((Perry & 

Potter), 2005).  

Intervensi atau rencana keperawatan mencakup tindakan keperawatan 

yang akan diberikan kepada pasien untuk mengatasi diagnosa keperawatan dan 

mencapai hasil yang diharapkan (Kozier.Erb. Berman.Snyder, 2011). Tujuan dan 

kriteria hasil untuk pasien asma berdasarkan Standar Luaran Keperawatan 

Indonesia (SLKI) yaitu: 

a. Tujuan dan kriteria hasil  

1) SLKI label: bersihan jalan napas  

Bersihan jalan napas merupakan kemampuan membersihkan secret atau 

obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. 
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2) Tujuan :   

Setelah dilakukan tindakan selama ….jam diharapkan bersihan jalan napas 

membaik. Dengan kriteria hasil : 

a) Batuk efektif meningkat 

b) Produksi sputum menurun  

c) Mengi menurun  

d) Wheezing menurun  

e) Dispnea menurun 

f) Gelisah menurun 

b. Intervensi keperawatan  

Rencana keperawatan yang diberikan pada pasien asma bronkhial dengan 

bersihan jalan napas tidak efektif mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan 

Indonesia (SIKI), yaitu:   

a. Manajemen bersihan jalan napas tidak efektif  

Manajemen bersihan jalan napas tidak efektif terdiri dari mengidentifikasi dan  

mengelola kelebihan volume cairan intravaskuler dan ekstraseluler serta bertujuan 

untuk mencegah terjadinya komplikasi.  

b. Latihan batuk efektif  

Melatih pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif untuk  

membersihkan laring, trakea dan bronkiolus dari sekret atau benda asing di jalan 

napas. 

Tindakan yang dilakukan diantaranya :  

1)  Observasi   

a. Identifikasi kemampuan batuk   
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b. Monitor adanya retensi sputum   

c. Monitor input dan output cairan (mis. Jumlah dan karakteristik)  

2) Terapeutik   

a. Atur posisi semi-Fowler atau Fowler   

b. Pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien   

c. Buang sekret pada tempat sputum  

3) Edukasi    

a. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif   

b. Anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 

detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) 

selama 8 detik  

c. Anjurkan mengulangi tarik napas dalam hingga 3 kali    

d. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang  ke – 3 

4) Kolaborasi   

a. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, jika perlu  

b. Kolaborasi pemberian bronkodilator 

c. Fisioterapi Dada  

Memobilisasi sekresi jalan napas melalui perkusi, getaran, dan drainase 

postural.  

Tindakan yang dilakukan diantaranya :  

1) Observasi . Identifikasi kemampuan pasien dan keluarga menerima informasi  

2) Terapeutik   

a. Persiapkan materi dan media edukasi  
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b. Jadwalkan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan kesehatan sesuai 

kesepakatan dengan pasien dan keluarga   

c. Berikan kesempatan pasien dan keluarga bertanya  

3) Edukasi   

a. Jelaskan kontra indikasi fisioterapi dada (mis.eksaserbasi PPOK akut, 

osteoporosis)  

b. Jelaskan tujuan dan prosedur fisioterapi dada  

c. Jelaskan segmen paru-paru yang mengandung sekresi berlebihan   

d. Jelaskan cara modifikasi posisi agar dapat mentolerir posisi yang ditentukan   

e. Jelaskan alat perkusi dada pneumatik, akustik, atau listrik yang digunakan, 

jika perlu    

f. Jelaskan cara menggerakkan alat dengan cepat dan kencang, bahu dan lengan 

lurus pergelangan tangan kaku, di daerah yang akan dikeringkan saat pasien 

mengisap atau batuk 3-4 kali   

g. Anjurkan menghindari perkusi pada tulang belakang, ginjal, payudara wanita, 

insisi, dan tulang rusuk yang patah  

h. Ajarkan mengeluarkan sekresi melalui pernapasan dalam  

i. Ajarkan batuk selama dan setelah prosedur  

j. Jelaskan cara memantau efektifitas prosedur (mis. oksimetri nadi, tanda vital, 

dan tingkat kenyamanan. 

4. Implementasi 

Implementasi adalah tindakan yang dilaksanakan dalam fase intervensi 

yang telah ditetapakan sebelumnya (Tarwoto & Wartonah, 2015a). Tindakan 

keperawatan merupakan perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh 
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perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Tindakan-tindakan 

keperawatan pada intervensi keperawatan terdiri dari observasi, terapiutik, 

kolaborasi dan edukasi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Pelaksanaan 

keperawatan merupakan kegiatan yang dilakukan perawat untuk membantu klien 

dari masalah status kesehatan yang dihadapi, menuju status kesehatan yang lebih 

baik. Pelaksanaan tindakan keperawatan adalah realisasi dari perencanaan 

keperawatan dimana perawat melakukan tindakan keperawatan yang ada dalam 

rencana keperawatan dan langsung mencatatnya pada dalam format tindakan 

keperawatan (Dinarti, 2013). Tujuan dari tahap ini adalah melakukan ativitas 

keperawatan, untuk mencapai tujuan yang berpusat pada klien (S. Induniasih, 

2017) 

5. Evaluasi keperawatan. 

Evaluasi keperawatan merupakan tahapan terakhir dari proses 

keperawatan untuk mengukur respons klien terhadap tindakan keperawatan dan 

kemajuan klien ke arah pencapaian tujuan ((Perry & Potter), 2005). Evaluasi 

merupakan suatu kegiatan yang terjadi pada setiap langkah dari proses 

keperawatan dan pada kesimpulan (Herdman, 2015). Evaluasi asuhan 

keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP (subjective, objective, 

assesment, planing) (K.Achjar, 2012) 

Adapun komponen SOAP yaitu S (Subjective) dimana perawat menemui 

keluhan pasien yang masih dirasakan setelah dilakukan tindakan keperawatan, O 

(Objective) adalah data yang dirasakan hasil pengukuran atau observasi perawat 

secara langsung pada pasien dan yang dirasakan pasien setelah tindakan 

keperawatan, A (Assesment) adalah interprestasi dari data subjektif dan objektif, P 
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(Planing) merupakan  perencanaan keperawatan yang akan dilanjutkan, 

dihentikan, dimodifikasi, atau ditambah dari rencana tindakan keperawatan yang 

telah ditentukan sebelumnya (Tarwoto & Wartonah, 2015b). Evaluasi yang 

diharapkan sesuai dengan masalah yang pasien hadapi yang telah dibuat pada 

perencanaan tujuan dan kriteria hasil.
 

Menurut Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) tujuan dan 

kriteria hasil yang diharapakan setelah tindakan yang diberikan untuk bersihan 

jalan napas tidak efektif yaitu: 

a. Batuk efektif meningkat 

b. Produksi sputum menurun 

c. Mengi menurun 

d. Dispnea menurun 

e. Wheezing menurun 

 

 

 

 

 


