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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA 

 PNEUMONIA di RSUD PANDANARANG BOYOLALI 
( Ardy Febrianto, 2013, 42 halaman ) 

ABSTRAK 
Latar Belakang: Pneumonia adalah proses infeksiakut yang mengenai jaringan paru-
paru atau alveoli. Pneumonia adalah penyakit inflamasi pada paru yang dicirikan 
dengan adanya konsolidasi akibat eksudat yang masuk dalam area alveoli.(Axton & 
Fugate, 1993). modalitas yang diberikan pada kondisi ini berupa: Chest Therapy. 
Tujuan: Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas chest therapy pada 
kondisi pneumonia guna mencapai tujuan fisioterapi berupa pengurangan sputum dan 
menormalkan frekuensi pernapasan. 
Metode: Studi kasus dilakukan dengan pemberian modalitas chest therapy yang 
dilakukan selama 6 kali terapi.  
Hasil: Adanya pengurangan sputum pada paru-paru, frekuensi pernapasan yang 
membaik dari T1 : 40 x/menit menjadi T6 : 38 x/menit 
Kesimpulan: Adanya pengurangan sputum dan frekuensi pernapasan yang membaik. 
 
Kata kunci : pneumonia, dan chest therapy 
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PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN 
  PNEUMONIA in hospitals PANDANARANG BOYOLALI 

(Ardy Febrianto, 2013, 42 pages) 
 

ABSTRACT 
 
Background: Pneumonia is the process infeksiakut the lung tissue or alveoli. 
Pneumonia is an inflammatory disease of the lung characterized by the consolidation 
due to exudate into the alveoli area. (Axton & Fugate, 1993). modalities provided in 
these conditions include: Chest Therapy. 
Objective: This paper aims to determine the effectiveness of chest therapy on 
pneumonia conditions to achieve the goal of physiotherapy in the form of reduction 
of sputum and normalize breathing frequency. 
Methods: A case study conducted by administering chest modality therapy 
performed during therapy 6 times. 
Results: The reduction of sputum in the lungs, respiratory rate improved from T1: 40 
x / min to T6: 38 x / min 
Conclusions: The reduction in sputum and respiratory rate are improved. 
 
Keywords: pneumonia, and chest therapy 
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

Di era globalisasi ini memerlukan upaya terpadu dan bertahap yang dapat 

mendorong partisipasi rakyat untuk berkembang dan ikut bertanggung jawab. 

Adapun upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan mencakup upaya 

peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), upaya penyembuhan 

(kuratif) dan upaya pemulihan (rehabilitatif), dimana lebih dititik beratkan pada 

upaya  promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. 

Keempat aspek tersebut merupakan tanggung jawab dan tugas dari para pelayan 

kesehatan antara lain adalah Fisioterapis.  Fisioterapi merupakan bentuk pelayanan 

kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang 

rentang kehidupan, perlu terus dikembangkan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat 

serta globalisasi (Menkes, 2009). 

Dengan majunya ilmu pengetahuan dan tekhnologi di bidang kesehatan 

diharapkan fisioterapi dapat membawa perubahan dalam pelayanan kesehatan 

sebagaimana tercantum dalam KEP MENKES RI NO. 376/MENKES/SK/III/2007. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan 

atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan 

fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara 
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manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutisdan mekanis), pelatihan 

fungsi dan komunikasi. 

 

A. LatarBelakang 

Pneumonia adalah proses infeksiakut yang mengenai jaringan paru-paru atau 

alveoli. Pneumonia adalah penyakit inflamasi pada paru yang dicirikan dengan 

adanya konsolidasi akibat eksudat yang masuk dalam area alveoli.(Axton & Fugate, 

1993). 

Pneumonia merupakan pembunuh utama anak dibawah usia lima tahun 

(Balita) di dunia, lebih banyak dibandingkan denganpenyakit lain seperti AIDS, 

Malaria danCampak. Namun, belum  banyakperhatianterhadappenyakitini.Di dunia, 

dari 9 jutakematianBalitalebihdari 2 jutaBalitameninggalsetiaptahunakibat pneumonia 

atausamadengan 4 Balitameninggalsetiapmenitnya. Dari limakematianBalita, 

satudiantaranyadisebabkan pneumonia(Menkes, 2009). 

Di Indonesia berdasarkanhasilRisetKesehatanDasar, menunjukkan; 

prevalensinasional ISPA: 25,5% (16 provinsi di atasangkanasional), angkakesakitan 

(morbiditas) pneumonia padaBayi: 2.2 %, Balita: 3%, angkakematian (mortalitas) 

padabayi 23,8%, danBalita 15,5% (Riskesdas, 2007). 

Berdasarkan sudut pandang fisioterapi, pasien pneumonia menimbulkan 

berbagai tingkat gangguan yaitu berupa kesulitan mengeluarkan sputum, terjadinya 

perubahan pola pernafasan, perubahan postur tubuh, gangguan aktivitas sehari-hari 

karena keluhan-keluhan tersebut di atas dan berat badan menjadi menurun, tumbuh 



3 
 

dan kembang anak dapat terhambat bila tidak segera dilakukan fisioterapi.  Modalitas 

fisioterapi dapat mengurangi bahkan mengatasi gangguan terutama yang 

berhubungan dengan gerak dan fungsi menggunakan chest terapi yang berupa 

postural drainage, perkusi dan vibrasi akan mengurangi atau menghilangkan sputum 

dan spasme otot pernapasan, membersihkan jalan napas, membuat menjadi nyaman, 

melegakan saluran pernapasan dan akhirnya batuk pilek dapat terhentikan (Helmi, 

2005). Akhirnya memperbaiki pola fungsi pernapasan, meningkatkan ketahanan dan 

kekuatan otot-otot pernapasan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mempunyai keinginan untuk 

memperoleh gambaran mengenai chest terapi dalam mengatasi permasalahan yang 

timbul akibat Pneumonia dengan mengangkat judul Karya Tulis Ilmiah 

PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA PNEUMONIA DI RSUD 

PANDANARANG BOYOLALI. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :   

Apakah pemberian chest terapi pada kasus pneumonia dapat mengurangi sputum dan 

menormalkan frekuensi pernapasan? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

adalah : 
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1. Tujuan Umum 

Memberikan gambaran tentang penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

Pneumonia dengan chest terapi. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui manfaat pemberian Chest Fisioterapi pada kasus 

Pneumonia. 
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BAB II  

A. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Chest Fisioterapi 

a. Definisi, adalah salah satu teknik dari fisioterapi yang sangat berguna bagi 

penderita penyakit respirasi baik bersifat akut maupun kronis, sangat efektif 

dalam upaya mengeluarkan sekret dan memperbaiki ventilasi pada pasien yang 

fungsi parunya terganggu  (Helmi, 2005). 

b. Tujuan, intervensi terhadap dyspnea (sesak napas), upaya mengeluarkan 

sekret, memperbaiki ventilasi, mengembalikan dan memelihara fungsi otot-

otot pernapasan, membantu membersihkan sekret dari bronkus, mencegah 

penumpukkan sekret, memperbaiki pergerakan dan aliran sekret. 

c. Teknik yang digunakan dalam chest fisioterapi terdiri dari teknik yang bersifat 

pasif dan aktif.  Teknik yang bersifat pasif seperti penyinaran, relaksasi, 

postural drainase, perkusi dan vibrasi, sedangkan yang bersifat aktif seperti 

latihan/pengendahan batuk, latihan bernafas dan korelasi sikap. 

d. Indikasi, teknik fisioterapi yang digunakan pada orang dewasa secara umum 

dapat diterapkan untuk bayi dan anak-anak.  Dalam memberikan fisioterapi 

pada anak harus diingat keadaan anatomi dan fisiologi pada anak seperti pada 

bayi yang belum mempunyai mekanisme batuk yang baik sehingga mereka 

tidak dapat membersihkan jalan nafas secara sempurna.Sebagai tambahan 
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dalam memberikan fisioterapi harus didapatkan kepercayaan daripada anak-

anak, karena anak-anak tersebut sering tidak koperatif. 

e. Kontra indikasi,  ada yang bersifat mutlak seperti kegagalan jantung, status 

asmatikus, renjatan dan perdarahan masif, sedangkan kontra indikasi relatif 

seperti infeksi paru berat, patah tulang  iga atau luka baru bekas operasi, tumor 

paru dengan kemungkinan adanya keganasan serta adanya kejang rangsang. 

f. Teknik chest fisioterapi yang bersifat pasif dan sering dilaksanakan yaitu 

postural drainage, perkusi dan vibrasi, dijabarkan sebagai berikut  : 

1) Postural drainage (PD) merupakan cara klasik untuk mengeluarkan sekret 

dari paru dengan mempergunakan gaya berat dan sekret itu sendiri. 

a) Indikasi :  

(1) Profilaksis untuk mencegah penumpukan sekret yaitu pada pasien 

yang memakai ventilasi, melakukan tirah baring lama, produksi 

sputum meningkat seperti pada fibrosis kistik atau bronkiektasis 

dan batuk yang tidak efektif.  

(2) Mobilisasi sekret tertahan yaitu pada pasien dengan atelektasis yang 

disebabkan oleh sekret, abses paru, pneumonia, pre dan post 

operatif dan pasien neurologi dengan kelemahan umum dan 

gangguan menelan atau batuk. 

b) Kontra indikasi  :  tension pneumotoraks, haemoptosis, gangguan 

sistem kardiovaskuler seperti hipotensi, hipertensi, infark miokard, 

akut infark dan aritmia, edema paru, efusi pleura yang luas. 
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c) Cara melakukan pengobatan  : Fisioterapis harus di depan pasien untuk 

melihat perubahan yang terjadi selama PD,  posisi dari pasien dapat 

dilihat pada gambar 6, PD dilakukan dua kali sehari, bila dilakukan 

pada beberapa posisi tidak lebih dari 40 menit, tiap satu posisi 3 – 10 

menit dan dilakukan sebelum makan pagi dan malam atau 1 – 2 jam 

sesudah makan. 
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BAB III 

A. PengkajianFisioterapi 

Pemeriksaan berperan penting dalam penatalaksanaan fisioterapi untuk 

mengidentifikasi problematika fisioterapi, menegakkan diagnosis fisioterapi, serta 

sebagai evaluator untuk mengetahui efektivitas terapi dan menentukan terapi 

selanjutnya. Pengkajian pemeriksaan fisioterapi terdiri dari anamnesis, pemeriksaan 

fisik, pemeriksaan gerak dasar, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan kemampuan 

fungsional. 

1. Anamnesis  

Anamnesis adalah tindakan pemeriksaan dengan melakukan tanya jawab 

mengenai penyakit pasien kepada pasien (autoanamnesis) maupun orang lain 

yang dianggap mengetahui keadaan pasien (heteroanamnesis). Anamnesis terdiri 

dari anamnesis umum, anamnesis khusus, dan anamnesis tambahan. 

a. Anamnesis umum 

Anamnesis yang diperoleh dari anamnesis umum merupakan identitas diri 

pasien yaitu nama, umur, alamat, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan hobi.  

Anamnesis inidilakukan secara heteroanamnesis pada tanggal 12 Februari 

2013 diperoleh data sebagaiberikut  : 

1) Nama   :  An.  Azka Fidasari 

2) Umur   :  1,5  bulan 

3) Jenis Kelamin  : perempuan 

4) Agama   :  Islam 
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5) Pekerjaan   :  - 

6) Alamat   : Ngargosari, Rt 1/3, Ampel - Boyolali  

b. Anamnesis khusus:   

1) Keluhan utama : 

Suara napas berbunyik ”nggrok-nggrok” (bs. Jawa), batuk dan pilek. 

2) Riwayat penyakit sekarang : 

1 minggu yang lalu, ibu pasien mengeluhkan bahwa anaknya demam 

tinggi selama 3 hari, kemudian hari keempat demamnya mulai turun, akan 

tetapi anaknya mulai batuk dan pilek disertai sesak nafas, akhirnya ibunya 

memutuskan untuk memeriksakan anaknya ke RSUD Pandan Arang 

Boyolali dan dianjurkan untuk dirawat di Rs tersebut.  

3) Riwayat penyakit dahulu : 

Tidak ada 

4) Riwayat penyakit penyerta : 

Demam (+) 

5) Riwayat pribadi : 

Pasien merupakan anak pertama.  Pasien lahir prematur. 

6) Riwayat keluarga  : 

Tidak ada anggota keluarga pasien yang mengalami sakit yang serupa, 

tetapi ayahnya perokok. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana pengaruh chest 

fisioterapi berupa postural drainage, perkusi dan vibrasi yang diberikan kepada pasien 

dalam permasalahan fisioterapis yaitu : adanya suara napas yang tidak normal 

”nggrok-nggrok” (bs. Jawa)/crackles akibat jumlah sputum yang berlebihan di 

saluran napas, mengalami kesulitan untuk mengeluarkan sputum, adanya gangguan 

dalam masalah tidur dan makan. Hal ini terjadi pada pasien dengan kasus pneumonia.  

Dalam pelaksanaan fisioterapi pada pasien dengan usia 1,5 bulan kondisi pneumonia 

untuk mendapatkan hasil yang optimal pada kesempatan ini telah dilakukan 

fisioterapi sebanyak 6 kali, sehingga didapatkan hasil sebelum dan setelah fisioterapi 

untuk dievalusi dan dibahas secara bermakna. 

Mekanisme postural drainage yang dapat memposisikan tubuh sehingga 

sputum dapat mengalir atau keluar pada alurnya dengan memanfaatkan gaya gravitasi 

diteruskan dengan perkusi yang bertujuan untuk melepaskan perlengketan-

perlengketan yang terjadi di saluran pernapasan terutama pada cabang-cabang 

bronkus dan diakhiri dengan vibrasi berupa getaran halus dan kasar sesuai dengan 

ritme pernapasan untuk menuntaskan perlepasan sputum yang ada pada saluran 

tersebut (Helmi, 2005). Pada sputum yang mengalir lewat tenggorokan akan 

dimuntahkan oleh pasien atau justru pasien akan menelannya kembali dan akan 

mengikuti alur perjalanan dari saluran pencernaan dan akan berakhir ikut keluar pada 
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saat BAB berupa faeces.  Pada kasus pneumonia di usia dini, pasien berusia 1,5 bulan 

sangatlah disarankan membantu dan mempermudah proses penyembuhan pasien. 

Pengukuran tingkat respirasi manusia diukur ketika seseorang beristirahat dan 

melibatkan dalam menghitung jumlah napas selama satu menit dengan berapa kali 

dada meningkat. Pernapasan dapat meningkat ketika keadaan demam, sakit, atau 

kondisi lainnya. Ketika menghitung jumlah napas per menit penting juga 

memperhatikan apakah seseorang memiliki kesulitan bernapas. 

Pada pasien ini, frekuensi pernapasan semakin membaik, yang sebelumnya 

frekuensi pernapasan cenderung cepat karena terdapat banyak sputum dan kesulitan 

untuk dikeluarkan, dengan chest therapy yang dilakukan pada pasien secara langsung 

membuat frekuensi pernapasan mulai membaik dikarenakan sputum yang 

sebelumnya menumpuk di paru-paru berangsur berkurang. 
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BAB V 

 
A. Kesimpulan 

Pasien usia 1,5 bulan dengan diagnosis medis  pneumonia akan menimbulkan 

interprestasi data atau diagnosis fisioterap iterdiri dari impairment: adanya suaranapas 

yang tidak normal ”nggrok-nggrok” (bs. Jawa)/crackles akibat jumlah sputum yang 

berlebihan di saluran napas sehingga mengalami kesulitan untuk mengeluarkan 

sputum disertai dengan adanya spasme otot pernapasan terutama otot upper trapezius, 

functional limitation :adanya gangguan dalam masalah tidur dan makan akibat 

impairment yang tersebut diatas. Tindakan fisioterapi yang dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan chest fisioterapi berupa postral 

drainage, perkusi  dan vibrasi sangatlah bermanfaat, chest fisioterapi yang 

berkesinambungan mendapatkan hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan. 

Fisioterapi juga harus dilakukan secara rutin dan sesuai prosedur, pada kesempatan 

ini pasien melakukannya sebanyak 6 kali sehingga didapat hasil pola pernapasan yang 

semula vesikuler disertai ronkhi halus (crackles) dan whezzing menjadi 

vesikuler/normal dan ekspansi thoraks sempit menjadi lebar. 

 

 

 

Pengkajian fisioterapi yang telah penulis laksanakan dariawal dan akhir 

fisioterapi didapatkan hasil sebagai berikut  : 
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1. Keberhasilan dalam membantu proses penormalan suara napas akibat sputum 

yang berlebih di saluran pernapasan, digambarkan dengan hasil evaluasi letak 

sputum dan pola pernapasan awal fisioterapi (T1) dan akhir fisioterapi (T7) 

2. Frekuensi pernapasan menurun tentunya mengarah pada batas normal yaitu awal 

fisioterapi (T1) menjadi akhir fisioterapi (T7)  

3. Mobilitas sangkar thoraks meningkat tentunya kearah yang baik untuk melakukan 

proses inspirasi dan ekspirasi yang maksimum dan normal yaitu awal fisioterapi 

(T1) dan akhir fisioterapi  (T7)  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian chest fisioterapi yang 

dilakukan secara rutin dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan akan 

didapatkan hasil yang bermakna dan bermanfaat untuk mengatasi kasus pneumonia. 

 

B.  Saran 

Pada kasus pneumonia setelah dilakukan tindakan fisioterapi telah 

memberikan hasil yang cukup baik, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi 

maka perlu dilihat dari hasil klinis dan bila memungkinkan penambahan modalitas 

lain yang dapat memberikan pengaruh yang baik pada kasus tersebut.  Pada kasus ini 

untuk mempercepat proses penyembuhan diberikan saran sebagai berikut  : 

1. Melakukan penjemuran pagi antara jam 07.00 – 09.00 WIB bila cuaca 

memungkinkan selama 10 – 15 menit. 

2. Membersihkan tempat dan lingkungan pasien tersebut. 
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3. Membuka jendela pada pagi hari supaya sinar matahari dapat masuk kedalam 

ruangan dan terjadi pertukaran udara. 

4. Memberikan ASI, air putih dan makanan tambahan lain yang dapat menambah 

berat badan dan memperbaiki asupan gizi pasien. 

5. Orang tua pasien diminta untuk mencermati apabila keadaan anak menjadi rewel 

dan demam tinggi untuk segera dibawa kerumah sakit atau puskesmas terdekat. 
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