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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pneumothorax didefinisikan sebagai suat penyakit yang berbahaya seperti 

penyakit jantung, paru-paru, stroke dan kanker banyak dialami oleh orang-orang 

yang berusia lanjut. Tetapi di era yang modern ini, penyakit-penyakit berbahaya 

tersebut tidak jarang diderita oleh usia yang masih produktif. Faktor utama 

penyebab penyakit yang menyerang usia produktif tersebut adalah pola hidup 

yang tidak seimbang, jarang berolahraga, dan adanya peningkatan konsumsi rokok 

di kalangan muda. Salah satu penyakit yang sering menyerang adalah penyakit 

paru. Sehingga diperlukan suatu bentuk rehabilitasi yang dapat memulihkan 

kondisi kesehatan agar dapat melanjutkan hidup menjadi lebih baik.  

Salah satu organ vital manusia adalah paru-paru. Banyak penyakit paru-patu 

yang menjadi salah satu penyebab utama kematian seseorang, salah satunya 

adalah pneumothorax. Pneumothorax adalah adanya udara dalam rongga pleura. 

Pneumothorax dapat terjadi secara spontan atau karena trauma (British Thoracic 

Society 2003). Tension pneumothorax disebabkan karena  tekanan positif pada 

saat udara masuk ke pleura pada saat inspirasi. Pneumothorax dapat menyebabkan 

cardiorespiratory distress dan cardiac arrest. Pneumothorax disebabkan karena 

robekan pleura atau terbukanya dinding dada. Dapat berupa pneumothorax yang 

tertutup dan terbuka atau menegang ( Tension Pneumothora x).  

Terdapat beberapa jenis pneumotoraks yang dikelompokkan berdasarkan 

penyebabnya: (a) pneumotoraks spontan (primer dan sekunder), (b) pneumotoraks 

traumatik, (luka tusuk, peluru) atau tumpul (benturan pada kecelakaan kendaraan 

bermotor), (c) pneumotoraks juga bisa merupakan komplikasi dari tindakan medis 

tertentu (misalnya torakosentesis), (d) pneumotoraks karena tekanan. Kurang 

lebih 75% trauma tusuk pneumothorak disertai hemothorak. Tekanan di rongga 

pleura pada orang sehat selalu negatif untuk dapat mempertahankan paru dalam 

keadaan berkembang (inflasi). Tekanan pada rongga pleura pada akhir inspirasi 4 

s/d 8 cm H2O dan pada akhir ekspirasi 2 s/d 4 cm H2O. Pneumothorak 

menyebabkan paru kollaps, baik sebagian maupun keseluruhan yang 



 
 

 
 

menyebabkan tergesernya isi rongga dada ke sisi lain. Gejala sesak nafas 

progressif sampai sianosis gejala syok.  

Penanganan pada kasus pneumothorax ini adalah dengan tindakan 

pemasangan Water Seal Dra inage (WSD) untuk tetap mempertahankan tekanan 

negatif dari cavum pleura  sehingga pengembangan paru sempurna. Pemasangan 

WSD akan menimbulkan problematika fisioterapi, yaitu adanya perubahan pada 

mekanika pernafasan/alat-alat gerak pernafasan, dan juga akan menyebabkan 

penurunan toleransi aktivitas. Penanganan fisioterapi untuk menangani 

imapirement diatas adalah dengan (1) breathing exercise, yang ditujukan untuk 

meningkatkan oksigenasi serta meningkatkan dan mempertahankan kekuatan dan 

daya tahan otot pernafasan, (2) deep breathing exercise atau bisa disebut juga 

Thoracic Expansion Exercise (TEE), (Tracker dan Webber, 1996).  TEE adalah 

latihan nafas dalam yang menekankan pada fase inspirasi. Inspirasi bisa dengan 

penahanan nafas selama 3 detik pada waktu inspirasi sebelum dilakukan ekspirasi. 

Thoracic Expansion Exercise (TEE) dapat digabung dengan teknik clapping  atau 

vibrasi. Teknik ini mermanfaaat untuk membantu proses pembersihan mukus 

(Webber, 1998). Menurut penelitian yang dilakukan Tucker dan Jenskins bahwa 

efek teknik thoracic expansion exercise adalah untuk meningkatkan volume paru 

dan memfasilitasi pergerakkan dari sekresi bronchial (Tucker and Jenkins, 1996), 

(3) latihan gerak aktif, untuk menjaga mobilitas anggota gerak atas agar tidak 

terjadi keterbatasan gerak yang disebabkan karena pemasangan WSD.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mempunyai keinginan untuk 

memperoleh gambaran mengenai manfaat sinar Infra merah dan terapi latihan 

dalam mengatasi kekakuan sendi siku dextra, dengan mengangkat judul 

Penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Pneumothoraks Dextra . 

 

B . Rumusan Masalah 

(1)Apakah dengan modalitas Fisioterapi seperti Breathing  excersise, Thoracic 

expansi excercise, Cuping, dan Transfer ambulasi dapat mengurangi sesak nafas? 

(2) Apakah dengan modalitas Fisioterapi seperti Breathing excersise, Thoracic 



 
 

 
 

expansi excercise, Cuping, dan Transfer ambulasi dapat meningkatkan ekspansi 

thoraks?  

 

C. Tujuan Penulis 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri 

atas 2 hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.  

1. Tujuan umum 

Sebagai tugas akhir KTI untuk memenuhi persyaratan kelulusan program 

Diploma III fisioterapi. 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui pengaruh breathing exercise terhadap perbaikan fungsi 

otot-otot pernafasan.  

b.  Untuk mengetahui pengaruh thoracic expansion exercise terhadap 

peningkatan volume paru.   

c. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dengan gerak aktif terhadap 

pencegahan keterbatasan LGS pada anggota gerak atas. 

 

 

 

 



 
 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus 

Pneumothorax adalah adanya udara yang terdapat antara pleura visceralis 

dan cavum pleura. Pneumothorax dapat terjadi secara spontan atau karena 

trauma. Pada kondisi normal, rongga pleura tidak terisi udara sehingga paru-

paru dapat leluasa mengembang terhadap rongga dada.Udara dalam kavum 

pleura ini dapat ditimbulkan oleh karena adanya kerobekan pleura visceralis 

sehingga saat inspirasi udara yang berasal dari alveolus akan memasuki 

kavum pleura. Pneumothorax jenis ini disebut sebagai closed pneumothorax. 

Apabila kebocoran pleura visceralis berfungsi sebagai katup, maka udara yang 

masuk saat inspirasi tak akan dapat keluar dari kavum pleura pada saat 

ekspirasi. Akibatnya, udara semakin lama semakin banyak sehingga 

mendorong mediastinum kearah kontralateral dan menyebabkan terjadinya 

tension pneumothorax. Yang kedua disebabkan karena robeknya dinding dada 

dan pleura parietalis sehingga terdapat hubungan antara kavum pleura dengan 

dunia luar. Apabila lubang yang terjadi lebih besar dari 2/3 diameter trakea, 

maka udara cenderung lebih melewati lubang tersebut dibanding traktus 

respiratorius yang seharusnya. Pada saat inspirasi, tekanan dalam rongga dada 

menurun sehingga udara dari luar masuk ke kavum pleura lewat lubang tadi 

dan menyebabkan kolaps pada paru ipsilateral. Saat ekspirasi, tekanan rongga 

dada meningkat, akibatnya udara dari kavum pleura keluar melalui lubang 

tersebut. Kondisi ini disebut sebagai open pneumothorax. 

B. Etiologi 

Terdapat beberapa jenis pneumotoraks yang dikelompokkan 

berdasarkan penyebabnya:   

1.  Pneumotoraks primer: terjadi tanpa disertai penyakit paru yang 

mendasarinya. 

2.  Pneumotoraks sekunder: merupakan komplikasi dari penyakit paru yang 

mendahuluinya.  



 
 

 
 

3.  Pneumotoraks traumatik: terjadi akibat cedera traumatik pada 

dada.Traumanya bisa bersifat menembus(luka,tusuk,peluru atau 

tumpul(benturan pada kecelakaan bermotor). Pneumotoraks juga bisa 

merupakan komplikasi dari tindakan medis tertentu(misal torakosentesis). 

(Alsegaf,2004) 

 

C. Patologi   

Patalogi adalah perjalanan klinis suatu penyakit dari awal sampai akhir. 

Apabila pneumotoraks terjadi ketika udara dalam rongga pleura memiliki 

tekanan yang lebih tinggi daripada udara dalam paru sebelahnya.Udara 

memasuki rongga pleura dari tempat ruptur pleura yang bekerja seperti katup 

satu arah. Kesulitan dalam proses ekspirasi akan mengarah pada 

terperangkapnya udara didalam pulmo, yang dikenal sebagai hiperinflasi. 

Rongga besarberisi udara yang terperangkap. Pada foto polos 

thorax,tampaksebagai lesi yang timbul di parenkim pulmo yang normal, yang 

dibatasi olehmembran fibrous yang tipis dan irreguler. Pada keadaan infeksi, 

selain terisi udara, juga akan terisi cairan. Selain dapat menimbulkan 

obstruksipada jaringan pulmo yang berdekatan, juga dapatmenimbulkan 

tekanan pada pulmo kontralateral sehingga menggangu fungsinya.Dapat 

disimpulkan, bahwa bahkan jaringan pulmo yang tidak terpengaruh. 

Langsung, akan menjadi kurang efektif. Sebagian besarmembesar dalam 

waktu lama. Namun terdapat kasus dimanamembesar dalam waktu singkat, 

sehingga secara cepat akan mempengaruhiparenkim pulmo di sekitarnya. 

Selain dengan terapi yang bersifat invasif,dapat menghilang atau mengecil 

baik secara spontan atau setelah terjadi infeksiatau perdarahan(Jennifer, 2011). 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

Pasien bernama Tn. A, Umur : 17 tahun, Jenis Kelamin : laki – laki, 

Agama : Islam, Pekerjaan : swasta, Alamat : Cekal , Grobokan, Jawa Tengah, 

dengan diagnosis medis : Preumothorak dextra. Pasien mengeluh yaitu  n 

mengalami sesak nafas dan penurunan expansi thorax. Dari pemeriksaan palpasi 

dapat diketahui adanya gangguan. suhu lokal dada samping kanan lebih hangat 

dari pada samping kiri. Pelaksanaan fisioterapi diberikan sampai 6 kali latihan 

berupa (1) Breathing exercise, untuk meningkatkan oksigenasi serta 

meningkatkan dan mempertahankan kekuatan dan daya tahan pernafasan, deep 

breathing exercise atau bisa disebut juga thoracic exercise (TEE). (2) Thoralic 

expansi exercise, merupakan latihan nafas dalam yang menekan pada fase 

inspirasi. Inspirasi bisa dengan penahanan nafas selama 3 detik pada waktu 

inspirasi sebelum dilakukan ekspirasi. Thoracic expansion exercise (TEE) dapat 

digabung dengan teknik clapping atau vibrasi. Teknik ini bermanfaat untuk 

membantu proses pembersihan muskus. Evaluasi hasil terapi: expansi thorax 

dengan mid line, sesak nafas dengan Skala Borg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Sdr. A,17 tahun dengan kondisi PneumothoraksDextra setelah dilakukan 

terapi sebanyak 6 kali berupa pemberian terapi latihan dengan teknik breathing 

exercise, thoracic expansi exercise, cuping, dan transfer ambulasi, mempunyai 

perkembangan sebagai berikut: 

1.  Evaluasi tingkat sesak nafas 

Grafik 3.5Penilaian sesak nafas dengan skala borg 

 

 
 

Dari penilaian sesak nafas dengan skala borg yang diperoleh selama T1-

T6 sesak nafas berkurang. Tetapi bila pasien tidak dilatih maka dikhawatirkan 

akan terjadi peningkatan sesak nafas kembali,pada kasus ini setelah dilakukan 

terapi latihan sesak nafas berkurang. 
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2. Pemeriksaan expansi thorax 

Grafik 3.6HasilEvaluasiexpansi thorax dengan mid line 

 
 

Dari grafik tersebut terlihat ada peningkatan expansi thorax dari T1 

sampai dengan T6. Hal tersebut bisa berdampak pada pasien yang bernama A 

usia 17 tahun dengan diagnosa PneumothoraxDextrasetelah diberikan terapi 

sebanyak 6 kali maka didapat hasil sebagai berikut sesak nafas berkurang 

danexpansi thorax meningkat.  

 

B. Pembahasan 

Pada tanggal 21 Januari 2013 pasien mengalami kecelakaan, kemudian pasien 

di bawa ke Klinik UGM. Karena peralatan medis kurang lengkap, pasien dirujuk 

ke RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Saat pasien dibawa ke IGD, pasien 

mengeluhkan sesak nafas dan hidung mengeluarkan darah. Setelah itu pasien 

dibawa ke ruang perawatan di Bangsal Raudhoh. Dan pada saat pasien berada di 

Bangsal Raudhoh,pasien mengalami penyakit pneumothorax.Pneumothorax 

adalah adanya udara yang terdapat antara pleura visceralis dan cavum pleura. 

Pneumothorax dapat terjadi secara spontan atau karena trauma.  Lalu pasien 

mendapatkan rujukan kepada tenaga fisioterapi oleh dokter. Selama pelayanan 

fisioterapi terapis memberikan berupa latihan breathing exercise yang merupakan 
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program treatment ditujukan untuk meningkatkan oksigenasi serta meningkatkan 

dan mempertahankan kekuatan dan daya tahan pernafasan, deep breathing 

exercise atau bisa disebut juga ThoracicExpansion Exercise(TEE)  berfungsi 

untuk mengurangi sesak nafas karena mengefektifkan kerja dari otot-otot 

pernapasan sehingga dapat memperbaiki ventilasi paru yang menurun pada 

penderitapneumothorax, Thoracic Expansion Exerciseyang merupakan program 

treatment yang dapat membantu meningkatkan expansi thorax, latihan nafas 

dalam yang menekan pada fase inspirasi. Inspirasi bisa dengan penahanan nafas 

selama 3 detik pada waktu inspirasi sebelum dilakukan ekspirasi. Thoracic 

Expansion Exercise(TEE) dapat digabung dengan teknik clapping atau vibrasi. 

Teknik ini bermanfaat untuk membantu proses pembersihan muskus,cupping 

berfungsi untuk meningkatkan ekspansi thoraks pada pasien, dilakukan dengan 

cara menepuk semua lapang paru/dada paru, merupakan penepukkan pada daerah 

dimana sekret terakumulasi (dada dan punggung) dengan tangan yang dibentuk 

menyerupai mangkuk, tekuk akan tangan secara berirama dan sistematis dari arah 

atas menuju ke bawah dan terapi dilakukan selama 6 kali. Dan selama T1 sampai 

T6 didapatkan hasil sesak nafas berkurang.  

Modalitas yang digunakan fisioterapi breathing exercise, thoracic expansion 

exercise dan cupping : untuk mengurangi sesak nafas dan meningkatkan ekspansi 

thoraks karena dari latihan BE, TEE dan cupping  dapat mengefektifkan kerja dari 

otot-otot pernapasan sehingga dapat memperbaiki ventilasi paru yang menurun 

pada penderita pneumothorax. 

- Sesak nafas 

Setelah diberikan terapi berupa breathing exercise, Thoracic Expansion 

Exercise(TEE) dan cupping selama 6 kali dapat mengurangi sesak nafas, dari nilai 

skala Borg pada T1 sampai T6 sesak nafas  menjadi berkurang.  

Hal ini disebabkan karena breathing exercisemerupakan program treatmentyang 

ditujukan untuk meningkatkan oksigenasi serta meningkatkan dan 

mempertahankan kekuatan dan daya tahan pernafasan, deep breathing exercise  

atau bisa disebut juga Thoracic Expansion Exercise(TEE)  berfungsi untuk 

mengurangi sesak nafas karena mengefektifkan kerja dari otot-otot pernapasan 



 
 

 
 

sehingga dapat memperbaiki ventilasi paru yang menurun pada penderita 

pneumothorax, Thoracic ExpansionExercise yang merupakan program treatment 

yang dapat membantu meningkatkan expansi thorax, latihan nafas dalam yang 

menekan pada fase inspirasi. Inspirasi bisa dengan penahanan nafas selama 3 

detik pada waktu inspirasi sebelum dilakukan ekspirasi. Thoracic Expansion 

Exercise(TEE) dapat digabung dengan teknik clapping atau vibrasi. Teknik ini 

bermanfaat untuk membantu proses pembersihan muskus, cupping berfungsi 

untuk meningkatkan ekspansi thoraks pada pasien, dilakukan dengan cara 

menepuk semua lapang paru/dada paru, merupakan penepukkan pada daerah 

dimana sekret terakumulasi (dada dan punggung) dengan tangan yang dibentuk 

menyerupai mangkuk, tekuk akan tangan secara berirama dan sistematis dari arah 

atas menuju ke bawah 

 

 

 



 
 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pasien bernama sdr. A 17 tahun dengan diagnosa 

Pneumothoraxdextrasetelah dilakukan tindakan terapi berupa terapi latihan 

selama 6 kali terapi dan hasil kesimpulan sesaknafas berkurang dan ada 

peningktan padaexpansi thoraks.  

 

B. Saran  

Setelah melakukan proses fisioterapi yaitu dengan terapi latihan pada pasien 

Pneumothoraxdextra, maka penulis akan memberikan saran kepada :  

1) Bagi pasien disarankan untuk melakukan terapi secara rutin, serta melakukan 

latihan-latihan yang diajarkan fisioterapi secara rutin dirumah 2) Bagi fisoterapi 

hendaknya benar-benar melakukan tugasnya secara propesional, yaitu melakukan 

pemeriksaan dengan teliti sehingga dapat menegakkan diagnosa, menentukan 

problematik, menentukan tujuan terapi yang tepat, untuk menentukan jenis 

modalitas fisioterapi yang tepat dan efektif buat penderita, fisioterapi hendaknya 

meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemahaman terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan studi kasus karena tidak menutup kemungkinan adanya 

terobos baru dalam suatu pengobatan yang membutuhkan pemahaman lebih 

lanjut. 3) Bagi masyarakat umum untuk berhati-hati untuk melakukan aktifitas 

kerja yang mempunyai resiko untuk terjadinya trauma atau cidera. Disamping itu, 

jika telah terjadi  cidera  kecelakaan maka tindakan yang harus di lakukan adalah 

segera membawa pasien ke rumah sakit buakan alternatif misalnya sangkal putung 

karena dapat terjadi resiko cidera dan komplikasi. 
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