
 

 

Lampiran 1. 

Hasil Penelurusan Artikel Deep Breathing Exercise Terhadap Peningkatan 

Saturasi Oksigen Pada Pasien Asma 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Mirza 

Susanto dan 
Teguh 
Ardiyanto 
(2015) 

Pengaruh deep 

breathing 
exercise 
Terhadap 
Perubahan 

Saturasi Oksigen 
Perifer pada 
Pasien Asma di 
Rumah Sakit 

Wilayah 
Kabupaten 
Pekalongan. 

Untuk 

mengetahui 
pengaruh 
intervensi deep 
breathing 

exercise 
terhadap 
perubahan 
saturasi 

oksigen perifer 
pada pasien 
asma di Rumah 
Sakit Wilayah 

Kabupaten 
Pekalongan. 

Penelitian ini 

menggunakan 
desain pre 
eksperimen 
dengan metode 

one group pretest 
posttest design. 
Penarikan sampel 
menggunakan 

accidental 
sampling 
didapatkan jumlah 
sampel sebanyak 

11 responden. 

Nilai SPO2 sebelum 

melakukan intervensi 
didapatkan Nilai mean 
93,80% Sedangkan 
nilai SPO2 sesudah 

melakukan intervensi 
didapatkan Nilai mean 
95,32%. Hasil uji 
statistik menunjukan 

nilai 𝜌 value 0.001 . 
Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai𝜌 value 
lebih kecil dari nilai 
alpha (0,05), sehingga 
H0 ditolak, yang 

berarti ada pengaruh 
deep breathing 
exercise terhadap 
perubahan saturasi 

oksigen perifer pada 
pasien asma 

2 Awan 
Dramawan 
(2017) 

Latihan 
Pernapasan 
Teknik Buteyko 

( Deep breathing 
exercise dan 
kontrol 
pernapasan) 

Terhadap 
Saturasi Oksigen 
Pada Pasien 
Asma 

Untuk 
Mengetahui 
pengaruh 

latihan 
pernapasan 
teknik Buteyko 
(Deep 

breathing 
exercise dan 
kontrol 
pernapasan)  

terhadap 
saturasi 
oksigen pasien 
asma. 

Desain penelitian 
menggunakan 
penelitian pre 

eksperimental 
dengan rancangan 
one group 
pretestpostest.Tek

nik pengambilan 
sempel adalah 
purposive 
sampling dengan 

sampel minimal 
untuk penelitian 
experimen 15 
responden 

dianalisa dengan 
uji wilcoxon. 

saturasi oksigen pre 
test 92,00% , saturasi 
oksigen post test 

95,20%. Hasil : Hasil 
uji Sig p (0,000) < α 
(0,05) maka H0 
ditolak, H1 

diterima.Jadi 
kesimpulannya latihan 
pernapasan buteyko ( 
Deep breathing 

exercise dan kontrol 
pernapasan)  
mempengaruhi 
peningkatan nilai 

saturasi oksigen pasien 
asma, 

3 Anita Yulia, 
Dahrizal, 

Pengaruh deep 
breathing 

Untuk 
mengetahui 

Desain yang 
digunakan dalam 

Saturasi oksigen 
sebelum intervensi 



 

 

Widia 
Lestari 
(2019) 

exercise Dan 
Posisi Terhadap 
Saturasi Oksigen  

Dan Frekuensi 
Nafas Pada 
Pasien Asma 

pengaruh 
intervensi deep 
breathing 

exercise dan 
posisi terhadap 
nilai saturasi 
oksigen dan 

frekuensi nafas 
pada pasien 
asma. 

penelitian ini 
adalah quasi 
eksperimen 

dengan rancangan 
pretest-posttest 
with control 
group. Dalam 

penelitian ini 
sampel diambil 
menggunakan 
consequtive 

sampling dengan 
15 orang dalam 
satu kelompok 
dan seluruh 

sampel penelitian 
adalah 30 orang. 
Pengukuran nilai 
SpO2 pasien 

dengan 
menggunakan 
oxymetri dan 
frekuensi nafas 

menggunakan 
stopwatch selama 
satu menit. 
Intervensi teknik 

deep breathing 
exercise dan 
pengaturan posisi 
dan setelah 

observasi selama 
30 menit.  

94,00% dan setelah 
intervensi 98,33% . 
Hasil penelitian ini ada 

pengaruh intervensi 
deep breathing 
exercise dan posisi 
terhadap nilai SpO2 

pasien asma (P Value 
= 0,001) dan ada 
pengaruh intervensi 
deep breathing 

exercise dan posisi 
terhadap  nilai RR 
pasien asma (P Value 
= 0,001). Peningkatan 

kualitas hidup pasien 
asma dapat 
diwujudkan dengan 
penatalaksanaan asma 

yang tepat. 
Penatalaksanaan yang 
tepat diantaranya 
membuat fungsi paru 

mendekati nilai 
normal, mencegah 
kekambuhan penyakit 
hingga mencegah 

kematian. 

4 Ni Wayan 
Linsa 
Mirawati 

Galu (2019) 

Pengaruh 
Breathing 
Relaxation 

Dengan Teknik 
Balloon  
Blowing 
Terhadap 

Saturasi Oksigen 
Pada Anak 
Asma   
Di Rsud 
Klungkung 

Tahun 2019 

Untuk 
mengetahui 
pengaruh 

breathing 
relaxation 
dengan teknik 
balloon 

blowing 
terhadap 
saturasi 
oksigen pada 
anak asma di 

RSUD 
Klungkung. 

Desain penelitian 
menggunakan 
pre-experimental 

design dengan 
rancangan one 
group pretest-
posttest. 

Pemilihan jumlah 
sampel dengan 
menggunakan 
metode purposive 
sampling dengan 

jumlah responden 
37 
orang.Intervensi 

Rata-rata saturasi 
oksigen sebelum 
perlakuan sebesar 

93,22% dan setelah 
perlakuan sebesar 
97,43% dengan selisih 
rata-rata sebelum dan 

sesudah perlakuan 
sebesar 4,21%. Uji 
bivariat dengan 
menggunakan uji 
statistik paired-

samples t test dengan 
nilai p value 0,001 < α 
(α=0,05). Sehingga Ho 



 

 

dilakukan 
sebanyak 30 kali 
dalam 10-15 kali 

pertemuan. 

ditolak dan dapat 
disimpulkan ada 
pengaruh breathing 

relaxation dengan 
teknik balloon blowing 
terhadap saturasi 
oksigen pada anak 

asma. 

5 Aan Dwi 
Sentana, 
Mardiatun , 
Pandit 

(2018) 

Latihan deep 
breathing 
exercise Dalam 
Mempengaruhi 

Saturasi Oksigen  
(Spo2)  Pada 
Pasien Asma Di 
Ruang Rawat 

Inap Rsud Patut 
Patuh Patju 
Gerung Tahun 
2018  

 

Untuk 
mengetahui 
pengaruh deep 
breathing 

exercise 
terhadap 
saturasi 
oksigen  (spo2)  

pada pasien 
asma  

Penelitian ini 
menggunakan 
desain jenis 
penelitian pra 

eksperiment 
dengan rancangan 
pretest post test 
one group design. 

Sampel pada 
penelitian ini 
sebesar 16 
responden yang 

diperoleh secara 
porpusive 
sampling. 

sebelum dilakukan 
intervensi. seluruh 
responden (16 
responden)  memiliki 

nilai saturasi oksigen 
dibawah normal 
93,20% dan setelah 
dilakukan intervensi 

nilai saturasi oksigen 
seluruh responden  (16 
responden) 
meningkat/normal 

96,40%. diperoleh 
hasil ρ Value = 0,000 < 
α = 0,05 artinya ada 
pengaruh deep 

breathing exercise 
terhadap saturasi 
oksigen pada pasien 
asma di ruang rawat 

inap RSUD Patut 
Patuh Patju Tahun 
2018.  
 

6 Nyoman 
Ayu Sri 

Meldya 
Ryandayanti 
(2019) 
 

Pengaruh 
Diaphragmatic 

Breathing 
Exercise 
Terhadap 
Saturasi Oksigen 

Pada Pasien 
Asma Di Igd 
Rsud Klungkung 
Tahun 2019 

 

Untuk 
mengetahui 

pengaruh 
diaphragmatic 
breathi ng 
exercise 

terhadap 
saturasi 
oksigen pada 
pasien asma.  

Penelitian ini 
menggunakan 

metode penelitian 
pre-eksperimental 
design dengan 
rancangan one-

group pre-post 
test terhadap 20 
responden yang 
dipilih secara 

purposive 
sampling. 
Pengumpulan data 
dilakukan dengan 

menggunakan alat 
pulse oxymetri 

Saturasi oksigen 
sebelum intervensi 

91,10% dan setelah 
intervensi 95,25% 
.Hasil uji hipotesis 
menggunakan paired 

t-test dengan hasil nilai 
p value 0,000 < 
α(0,05). Dapat 
disimpulkan 

pemberian 
diaphragmatic 
breathing exercise 
berpengaruh terhadap 

saturasi oksigen pada 
pasien asma 



 

 

yang diukur 
sebelum dan 
sesudah diberikan 

diaphragmatic 
breathing 
exercise.Intervens
i dilakukan 

sebanyak 15 kali 
dengan periode 
istirahat selama 1 
menit. 

7 Widiyanings

ih,Yunani,M
. Jamaluddin 
(2018) 

Pengaruh latihan 

otot pernapasan 
Terhadap 
Saturasi Oksigen 
Pasien Asma  

Penelitian ini 

untuk 
mengetahui 
pengaruh 
latihan latihan 

otot 
pernapasan 
terhadap 
saturasi 

oksigen pasien 
Asma. 

Jenis Penelitian 

adalah kuantitatif 
menggunakan 
desain Quasy 
experiment 

dengan rancangan 
randomized 
pretest posttest 
design without 

control. Populasi 
adalah semua 
pasien Asma yang 
dirawat di RSUD 

Kota Semarang. 
Sampel penelitian 
ini adalah 15 
pasien Asma yang 

memenuhi kriteria 
inklusi: usia 20-60 
tahun dengan 
hemodinamik 

pasien stabil 
(tekanan darah 
sistolik 90-130 
mmHg, nadi 60-

100 kali/menit, 
suhu normal). 
Kriteria eksklusi 
dalam penelitian 

ini adalah pasien 
dengan riwayat 
penyakit jantung. 
Teknik pemilihan 
sampel 

menggunakan 
Purposive 
Sampling. 

mean rank saturasi 

oksigen pasien asma 
sebelum intervensi 
adalah 93,22% dan 
sesudah intervensi 

95,80%.Jadi 
kesimpulan dari 
penelitian 
menunjukkan ada 

pengaruh latihan 
latihan otot pernapasan 
terhadap saturasi 
oksigen pasien asma (p 

value : 0.001). 



 

 

Lampiran 2. 

Bukti Hasil Bimbingan Online di SIAK 
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