
    
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Asma dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif. 

1. Pengertian Asma  

Asma adalah penyakit inflamasi obstruktif yang ditandai oleh periode 

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

bronkus).Spasme bronkus ini menyempitkan jalan napas sehingga membuat 

pernapasan menjadi sulit dan menimbulkan mengi. (Yasmin Asih & Effendy, 

2004).  

Tingkat penyempitan jalan napas dapat berubah baik secara spontan atau 

karena terapi. Asma berbeda dari penyakit paru obstruktif dalama hal bahwa asma 

adalah proses reversibel. Eksaserbasi akut dapat saja terjadi, yang berlangsung dari 

beberapa menit sampai jam, diseligi oleh periode bebas gejala (Price, 2013).   

Adapun beberapa jenis-jenis Asma yang berbeda. Klasifikasi penyakit 

asmayang utama adalah :  

b. Asma alergik : disebabkan oleh alergen atau yang dikenal (mis, serbuk sari, 

binatang, amarah, makanan, dan jamur). Kebayakan alergen terdapat di udara 

dan musiman.  

c. Asma idiopatik atau nonalergen : tidak berhubungan dengan alergen spesifik. 

Faktor-faktor, seperti common cold, infeksi traktus respiratorius, latihan, emosi, 

dan polutan lingkungan dapat mencetuskan serangan seperti, aspirin, pewarna 

rambut, dan pengawet makanan.  
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d. Asma gabungan : bentuk asma yang paling umum. Asma ini mempunyai 

karakteristik dari bentuk alergik maupun bentuk idiopatik atau nonalergik.  

2. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

Bersihan jalan napas tidak efektif merupakan suatu keaadan dimana 

individu mengalami secara nyata atau potensial berhubungan dengan 

ketidakmampuan untuk batuk secar aefektif (Lynda Juall Carpenito-Monyet, 2013). 

Pengertian lain juga menyebutkkan bahwa bersihan jalan napas tidak efektif 

merupakan ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk 

mempertahankan jalan napas paten (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016a). 

3. Penyebab Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif   

Adapun penyebab (etiologi) bersihan jalan napas tidak efektif menurut 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016a)  etiologi yang menyebabkan bersihan jalan 

napaas tidak efektif terdiri dari penyebab fisiologis.  

a. Spasme jalan napas  

Saluran napas asma yang sangat peka terhadap berbagai rangsangan seperti iritasi 

(debu), zat kimia (histamin, metakolin) dan fisis (kegiatan jasmani). Pada asma 

alergik, selain peka dengan rangsangan tersebut diatas pasien juga sangat peka 

terhadap alergen yang spesifik. HSN diduga didapat sejak lahir, tetapi sebagaian 

lagi didapat. Inflamasi saluran napas sel –sel inflamasi serta mediator kimia yang 

dikeluarkan terbukti berkaitan erat dengan gejala asma dan HSN. Salah satu 

konsekuensi inflamasi adalah kerusakan epitel. Pada asma kerusakan bervariasi dari 

yang ringan sampai berat. Perubahan struktur ini akan meningkatkan penetrasi 

alergen, mediator inflamasi serta mengakibatkan iritasi ujung –ujung saraf autonom 

sering lebih mudah terangsang. Sel-sel epitel bronkus sendiri sebenernya 
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mengandung mediator yang dapat bersifat sebagai bronkodilator. Kerusakan sel-sel 

epitel bronkus akan mengakibatkan bronkokonstriksi lebih mudah terjadi (Sundaru, 

2004) 

4. Kondisi Klinik Terkait Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif  

Manifestasi klinis bersihan jalan napas tidak efektif terdiri dari gejala dan 

tanda mayor dan minor. Mayor merupakan tanda/gejala yang ditemukan sekitar 

80%-100% untuk validasi diagnosis. Minor merupakan tanda/gejala yang harus 

ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung penegakan diagnosis. Gejala 

dan tanda mayor bersihan jalan napas tidak efektif berdasarkan data objektif yaitu 

adanya batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, spuntum berlebih, mengi, 

mekonium di jalan napas. Gejala dan tanda minor bersihan jalan napas tidak efektif 

berdasarkan data subjektif yaitu adanya dispnea, sulit bicara, ortopnea, data objektif 

yaitu gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, pola napas 

berubah (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016a) 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Pada 

Asma  

b. Usia 

 Pada sebagian anak dan dewasa, yang ia alami disebabkan mereka takut akan 

tindakan perawatan yang harus mereka terima nantinya. Dan sebagian lansia 

terkadang pasrah terhadap apa yang mereka rasakan. Mereka menganggap hal 

tersebut merupakan konsekuensi penuaan yang tidak bisa dihindari. 

c. Jenis kelamin 

 Menurut GINA (2009), jenis kelamin laki-laki merupakan sebuah faktor resiko 

terjadinya asma pada anak-anak. Akan tetapi, pada masa purbertas, rasio prevalensi 



10 
 

bergeser dan menjadi lebih sering terjadi pada perempuan. Pada manusia dewasa 

tidak didapati perbedaan angka kejadian asma di antara kedua jenis kelamin.  

6. Proses Terjadi Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif  

Mekanisme yang pasti dari perubahan ini diketahui adalah keterlibatas 

sistem imonologis dan sistem saraf otonom. Selain itu otot – otot dan kelenjar 

mukosa membesar banyak dihasilkan dan alveoli menjadi hiperinflasi, dengan 

udara terperangkap di dalam jaringan paru. Antibody yang dihasilkan (IgE) 

kemudian menyerang sel-sel mast dalam paru. Pemajanan ulang terhadap antigen 

mengakibatkan ikatan antigen dengan antibodi, menyebabkan pelepasan produk 

sel-sel mst (disebut mediator ) seperti histamin, bradikin, dan protaglandin serta 

anafiliksis dari substansi yang bereaksi lambat (Sundaru, 2004) 

Asma yaitu inflamasi ditandai dengan adanya kalor (panas karena 

vasodilatasi) dan rubon (kemerahan karena vasodilatasi), tumor (eksudasi plasma 

dan edema), dolor (rasa sakit karena rangsangan sensoris), dan functio laesa (fungsi 

yang terganggu). Inflamasi dan hiperreaktivitas saluran napas. Oleh Ig E dan jalur 

saraf autonom diolah oleh APC (Antigen Presenting Cells = sel pengaji antigen) 

olahan alergen akan dikomunikasikan kepada sel Th (T penolong). Sel T penolong 

inilah yang akan memberikan instruksi melalui interleukin atau sitokin agar sel –

sel plasma membentuk Ig E kombinasi spasme otot bronkus, sumbat mukus, edema, 

dan inflamasi dinding bronkus. Ekspirasi karena secara fisiologis saluran napas 

menyempit pada fase tersebut. Gangguan yang berupa obstruksi saluran napas dapat 

dinilai secara obyektif dengan VEP1 (Volume Ekspirasi Paksa detik pertama) atau 

APE (Arus Puncak Ekspirasi), sedangkan penurunan KVP ( Kapasitas Vital Paksa) 

menggambarkan derajat hiperinflasi paru. Adanya daerah – daerah yang kurang 
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mendapatkan ventilasi, sehingga darah kapiler yang melalui daerah tersebut 

mengalami hipoksemia. Penurunan PaO2 mengatasi kekurangan oksigen tubuh 

melalukan hipervventilasi, pengeluaran CO2 menjadi berlebih sehingga PaCO2 

menurun yang kemudian menimbulkan alkalosis respiratorik. Peningkatan produksi 

CO2 yang disertai dengan penurunan ventilasi alveolus menyebabkan retensi CO2 

(hiperkapiria) dan terjadi asidosi respiratorik atau gagal napas (Sundaru, 2004). 

Hipoksemia menyebabkan shunting yaitu peredaran darah akibatnya memperburuk 

hiperkapnia. Penyempitan saluran napas pada asma akan menimbulkan hal- hal 

sebagai berikut:  

a. gangguan ventilasi berupa hipoventilasi  

b.  ketidakseimbangan ventilasi perfusi di mana distribusi ventilasi tidak setara 

dengan sirkulasi darah paru  

c.  gangguan difu gas di tingkat alveoli  

7. Gejala & Tanda Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif  

Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) tanda merupakan data 

objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratoriun, dan 

prosedur diagnostik sedangkan gejala merupakan data subjektif yang diperoleh dari 

hasil anamnesis. Tanda dan gejala pada pasien asma dengan bersihan jalan napas 

tidak efektif  menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) adalah :  

a. Dispnea 

Kesulitan bernapas atau pernapasan labored, napas pendek adalah gejala umum 

pada banyak kelainan pulmonal dan jantung, terutama jika terdapat peningkatan 

kekakuan paru dan tahanan jalan napas. Ventrikel kanan jantung pada akhirnya 
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akan terkena oleh penyakit paru karena ventrikel ini harus memompa darah 

melalui paru-paru (Price, 2013). 

b. Mengi  

Mengi sering menjadi temuan utama pada pasien dengan bronkokonstriksi atau 

penyempitan jalan napas. Mengi dapat terdengar dengan atau tanpa 

menggunakan stetoskop, tergantung pada letaknya. Mengi adalah bunyi yang 

mempunyai puncak yang tinggi, berirama yang terutama terdengar pada 

ekspirasi (Price, 2013).  

c. Batuk  

Batuk diakibatkan oleh iritasi membran mukosa dimana saja dalam saluran 

pernapasan. Stimulus yang menghasilkan batuk dapat timbul dari suatu proses 

infeksi atau dari suatu iritasi yang dibawa oleh udara, seperti asap, kaut, debu, 

atau gas. Batuk adalah proteksi utama pasien terhadap akumulasi sekresi dalam 

bronki dan bronkiolus (Price, 2013). 

Tabel 1 

Gejala dan tanda Mayor & Minor Bersihan Jalan Nafas tidak Efektif 

Keteranngan  Mayor  Minor  

Subjektif 

 

 

Objektif   

(tidak tersedia) 

 

 

1. Batuk tidak efektif  

2. Tidak mampu batuk  

3. Sputum berlebih  

4. Mengi, wheezing  

    dan ronkhi kering 

1. Dispnea 

2. Sulit bicara  

3. Ortopnea  

 

 

 

 

 
 (Sumber : Tim Pokja SDKI DPP PPNI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia 2016) 

8. Dampak Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif  

Dampak yang sering terjadi apabila bersihan jalan napas tidak efektif tidak 

segera diatasi adalah gangguan ventilator spontan. Gangguan ventilator spontam 
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penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernapas 

secara adekuat (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) 

9. Penatalaksanaan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif  

Penatalaksanaan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif adalah Manajemen 

Jalan Napas dan Kontrol Gejala.  

a. Manajemen jalan napas  

Definisi : mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan napas  

Observasi  

1) Monitor bunyi napas tambahan (mis. Gunrling, meng, wheezing, ronkhi kering) 

2) Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) 

Terapeutik  

1) Posisikan semi-Fowler atau Fowler 

Edukasi 

1) Ajarkan teknik batuk efektif  

b. Latihan batuk efektif  

Definisi : melatih pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif 

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

jalan napas.  

Observasi  

1) Mengindentifikasi kemampuan batuk  

2) Memonitor adanya retensi sputum  

3) Memonitor tanda dan gejala infeksi saluran napas  

Terapeutik   

1) Atur posisi semi Fowler atau Fowler  
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Edukasi   

1) Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif  

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

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

selama 8 detik 

3) Anjurkan mengulangi tarik napas dalam hingga 3 kali  

4) Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ke-3 

 

B. Asuhan Keperawatan Pada Pasien Asma Dengan Bersihan Jalan 

Napas Tidak Efektif 

1. Pengkajian Keperawatan  

Pengkajian terdiri dari dua yaitu pengkajian skrining dan pengkajian 

mendalam. Pengkajian dilakukan ketika menetukan apakah keadaan tersebut 

normal atau abnormal, jika ada beberapa data yang ditafsirkan abnormal maka akan 

dilakukan pengkajian mendalam untuk menetukan diagnosa yang tepat (Heather, 

2018) Terdapat 14 jenis subkategori daya yang dikaji yaitu respirasi, sirkulasi, 

nutrisi dan cairan, eleminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensory, reproduksi dan 

seksualitas, nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan 

perkembangan, kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran, interaksi sosial, 

serta keamanan dan proteksi. Dalam pengkajian pada pasien Asma  dilakukan 

dengan menggunakan pengkajian medalam mengenai bersihan jalan napas tidak 

efektif, dengan kategori fisiologis dan subkategori respirasi. Pengkajian dilakukan 

sesuai dengan tanda gejala mayor dan minor bersihan jalan napas tidak efektif 

dimana data mayornya yaitu subjektif tidak tersedia dan data objektifnya batuk 

tidak efektif, sputum berlebih, tidak mampu batuk, mengi, wheezing dan/atau 
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ronkhi kering, sedangkan tanda gejala minor, data subjektif dyspnea, sulit bicara, 

ortopnea. Data objektif yaitu gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi 

napas berubah, pola napas berubah (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016a).  

a. Data pasien bersihan jalan napas tidak efektif termasuk dalam kategori fisiologis 

subkategori respirasi. Perawat harus mengkaji data gejala dan tanda mayor minor 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016a) meliputi :  

1) Gejala dan tanda mayor  

a) Objektif  : batuk tidak efekti, tidak mampu batuk, sputum berlebih, , 

mengi,wheezing dan atau ronkhi kering  

1) Gejala dan tanda minor   

a) Subjektif   : dyspnea, sulit bicara, ortopnea  

b) Objektif    :  gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, 

pola napas berubah. 

1) Data Objektif  

a) Batuk tidak efektif  

b) Tidak mampu batuk  

c) Sputum berlebih  

d) Mengi, wheezing dan atau ronkhi kering  

a. Tanda gejala minor 

1) Data Subjektif  

a) Dispnea 

b) Sulit bicara  

c) Ortopneu   

2) Data Objektif  
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a) Gelisah  

b) Sianosis  

c) Bunyi napas menurun  

d) Frekuensi napas berubah  

e) Pola napas berubah  

2. Diagnosa Keperawatan  

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon 

klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialami baik yang 

berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk 

mengidentifikasi respon klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi 

yang berkaitan dengan kesehatan. Diagnosis keperawatan dibagi menjadi dua jenis 

yaitu Diagnosis Negatif dan Diagnosis Positif. Diagnosis negative menunjukkan 

bahwa klien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami sakit sehingga penegakan 

diagnosis ini akan mengarahkan pemberian intervensi keperawatan yang bersifat 

penyembuhan, pemulihan dan pencegahan. Diagnosis ini terdiri atas diagnosis 

actual dan diagnosis risiko. Sedangkan diagnosis positif menunjukkan bahwa klien 

dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. 

Diagnosis ini disebut juga dengan diagnosis promosi kesehatan.  

Diagnosa keperawatan yang diambil dalam masalah ini adalah bersihan 

jalan napas tidak efektif. Bersihan jalan napas tidak efektif merupakan 

ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk 

mempertahankan jalan napas tetap paten. Dalam hal ini bersihan jalan napas tidak 

efektif termasuk dalam jenis kategori diagnosis keperawatan negative yaitu 

diagnosis actual. Metode perumusan diagnosis actual, yaitu masalah (Problem) 
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berhubungan dengan penyebab (Etiology) dibuktikan dengan tanda (Sign) dan 

gejala (Symptom)   

Diagnosis keperawatan memiliki dua komponen utama yaitu masalah 

(problem) yang merupakan label diagnosis keperawatan yang menggambarkan inti 

dari respons klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya dan 

indikator diagnostik yang terdiri atas penyebab (etiology), tanda (sign)/gejala 

(symptom) dan faktor risiko. Proses penegakan diagnosa (diagnostic process) 

merupakan suatu proses yang sistematis yang terdiri atas tiga tahap yaitu analisa 

data, identifikasi masalah dan perumusan diagnosis. Analisa data dilakukan dengan 

membandingkan data dengan nilai normal juga dengan mengelompokkan data yang 

artinya tanda/gejala yang dianggap bermakna dikelompokankan berdasarkan pola 

kebutuhan dasar. Selanjutnya adalah identifikasi masalah, setelah data dianalisis, 

perawat dan pasien bersama – sama mengidentifikasi masalah aktual. Pernyataan 

masalah kesehatan merujuk ke label diagnosis keperawatan. Terakhir yaitu 

perumusan diagnosis keperawatan yang disesuaikan dengan jenis diagnosis 

keperawatan. Metode penulisan pada diagnosis aktual terdiri dari masalah, 

penyebab, dan tanda/gejala  

Diagnosa keperawatan yang difokuskan pada penelitian ini yaitu pasien 

Asma dengan diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan 

dengan spasme jalan napas dibuktikan batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, 

sputum berlebih, mengi, wheezing dan/atau ronkhi kering, mekonium di jalan napas 

(pada neonatus).  
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3. Perencanaan Keperawatan 

Perencanaan keperawatan terdiri atas luaran (outcome) dan intervensi. 

Luaran keperawatan merupakan aspe-aspek yang dapat diobservasi dan diukur 

meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi pasien, keluarga ataukomunitas sebagai 

respons terhadap intervensi keperawatan. Komponen luaran terdiri atas tiga 

kompinen utama yaitu label, ekspektasi, dan kriteria hasil. Label merupakan nama 

dari luaran keperawatan yang terdiri atas kata kunci untuk mencari informasi terkait 

luaran leperawatan. Ekspektasi adalah penilaian terhadap hasil yang diharapkan 

tercapai. Kriteria hasil adalah karakteristik pasien yang bias diamati maupun diukur 

oleh perawat dan dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi 

keperawatan (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018).  

Intervensi keperawatan adalah segala tindakan yang dikerjakan oleh 

perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai 

luaran yang diharapkan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018a). Komponen intervensi 

keperawatan terdiri atas tiga komponen yaitu label yang merupakan nama dari 

intervensi yang menjadi kata kunci untuk memperoleh informasi. Label terdiri dari 

satu atau beberapa kata yang diawali dengan kata benda yang berfungsi sebagai 

descriptor atau penjelasan dari intervensi keperawatan. Definisi merupakan 

komponen yang menjelaskan makna dari label intervensi keperawatan yang ada. 

Tindakan merupakan rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk di 

implementasikan. Tindakan-tindakan pada intervensi keperawatan terdiri atas 

tindakan observasi, tindakan terapeutik, tindakan edukasi, dan tindakan kolaborasi 

(Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018a).  
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Sebelum menentukan perencanaan keperawatan, perawat terlebih dahulu 

menetapkan luaran (outcome). Adapun luaran yang digunakan pada klien dengan 

bersihan jalan napas tidak efektif adalah luaran utama yaitu bersihan jalan napas 

membaik dengan kriteria hasil meliputi batuk efektif meningkat, produksi spuntum 

menurun, mengi menurun, wheezing menurun, dispnea menurun, ortopnea 

menurun, sulit bicara menurun, sianosis menurun, gelisah menurun.  (Tim Pokja 

SLKI DPP PPNI, 2019). Setelah menetapkan tujuan dilanjutkan dengan 

perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan pasien dengan bersihan jalan 

napas tidak efektif yaitu menggunakan intervensi utama. Intervensi utama terdiri 

dari label latihan batuk efektif, pemantauan respirasi dan manajemen jalan napas. 

4. Implementasi Keperawatan  

Implementasi adalah tahapan ketika perawat mengaplikasikan rencana 

atau tindakan asuhan keperawatan kedalam bentuk intervensi keperawatan untuk 

membantu pasien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Asmadi, 2008). 

Tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh 

perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Tindakan-tindakan 

pada intervensi keperawatan terdiri atas observasi, terapeutik, edukasi dan 

kolaborasi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018b). Agar kondisi pasien cepat 

membaik diharapkan bekerjasama dengan keluarga pasien dalam melakukan 

pelaksanaan agar tercapainya tujuan dan kriteria hasil yang sudah dibuat dalam 

intervensi (Nursalam, 2011).  

Tujuan pendokumentasian tindakan keperawatan adalah sebagai berikut 

(abd. Wahid & iman ,s 2012) 
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a. Mengomunikasikan atau memberitahuan tindakan keperawatan dan rencana 

keperawatan selanjutnya pada perawat lain.  

b. Memberikan petunjuk yang lengkap dari tindakan perawatan yang perlu 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah pasien  

c. Menjadi bahan bukti yang benar dari tujuan langsung dengan maksud 

mengenal masalah pasien.  

d. Sebagai dasar untuk mengetahui efektivitas perencanaan jika diperlukan 

untuk merevisi perencanaan 

5. Evaluasi Keperawatan  

Evaluasi keperawatan merupakan fase akhir dalam proses keperawatan 

untuk dapat menentukan keberhasilan dalam asuhan keperawatan (Tarwoto & 

Wartonah, 2015). Evaluasi dapat berupa evaluai struktur, proses dan hasil. Evaluasi 

terdiri dari evaluasi formatif yaitu menghasilkan umpan balik selama program 

berlangsung. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dan 

mendapatkan informasi efektivitas pengambilan keputusan  (Deswani, 2011). 

Evaluasi asuhan keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP (subjektif, 

objektif, assesment, planing) (Achjar, 2012).  

Adapun komponen SOAP yaitu S (Subjektif), yaitu  dimana perawat 

menemui keluhan pasien berupa ungkapan yang masih dirasakan setelah dilakukan 

tindakan keperawatan, O (Objektif), yaitu data yang berdasarkan hasil pengukuran 

atau observasi perawat secara langsung pada pasien yang dirasakan pasien setelah 

tindakan keperawatan, A (Assesment), yaitu membandingkan antara informasi 

subjective dan objective dengan tujuan dan kriteria hasil. Kemudian ditarik 

kesimpulan dari tiga kemungkinan simpulan, yaitu :  
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1) Tujuan tercapai, yaitu respon pasien yang menunjukkan perubahan dan    

kemajuan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

2) Tujuan tercapai sebagian, yaitu respon pasien yang menunjukkan masih 

dalam kondisi terdapat masalah.  

3) Tujuan tidak tercapai, yaitu respon pasien tidak menunjukkan adanya 

perubahan kearah kemajuan.   

P (Planning), yaitu perencanaan keperawatan yang akan dilanjutkan dan akan 

dilakukan berdasarkan hasil analisa (Tarwoto & Wartonah, 2015). 

Evaluasi yang diharapkan dapat dicapai pada pasien Asma dengan bersihan 

jalan napas tidak efektif adalah:  

a) Batuk efektif meningkat  

b) Produksi sputum menurun  

c) Mengi menurun  

d) Dispnea menurun  

e) Wheezing menurun  

 

 

 

 

 

 


