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ABSTRAK 

 

Asthma is a disease that causes many problems such as quality of life, the reduction in 

quality of life in asthmatics give a bad impact on reducing the productivity and performance 

in the workplace everyday. Diafragmatic breathing exercise method is an alternative way to 

maintain and improve the quality of life of asthmatics. 

The purpose to determine whether diafragmatic breathing exercise can improve 

quality of life for people with asthma. Subject 7 respondents fully controlled asthmatics and 

the partially controlled use of medicinal drugs and bronchodilators 

Method for all respondents amounted to 7 people before diafrgmatic breathing 

exercise measured quality of life in the early months of using the Mini Asthma Quality of Life 

(MAQLQ) and the end of the month after diafrgmatic breathing exercise. 

The result found significant improvement in patients with asthma on quality of life. 

Diafragmatic breathing exercises can improve the quality of life of life for people 

with asthma. 
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PENDAHULUAN 

Asma adalah penyakit saluran napas kronik yang penting dan merupakan masalah 

kesehatan masyarakat yang serius diberbagai negara diseluruh dunia. Inflamasi kronik 

menyebabkan peningkatan hiperresponsif jalan napas yang menimbulkan gejala episodeik 

berulang berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk batuk terutama malam dan 

atau dini hari. Asma dapat bersifat ringan dan tidak mengganggu aktivitas, akan tetapi dapat 

bersifat menetap dan mengganggu aktivitas bahkan kegiatan harian. Produktivitas menurun 

akibat mangkir kerja atau sekolah, dan dapat menimbulkan disability (kecacatan), sehingga 

menambah penurunan produktivitas serta menurunkan kualitas hidup (PDPI 2004). Kualitas 

hidup adalah konsep yang mencakup karakteristik fisik, mental, sosial, emosional, yang 
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mencakup komplikasi dan efek terapi suatu penyakit secara luas yang menggambarkan 

kemampuan individu untuk berperan dalam lingkungannya dan memperoleh kepuasan dari 

yang dilakukannya. Kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan menggambarkan 

kualitas hidup seseorang setelah, dan atau sedang mengalami suatu penyakit yang 

mendapatkan suatu pengelolaan (Suharto, 2005). 

Data dari WHO Report 2001 menunjukkan bahwa 5 penyakit paru yang utama adalah 

merupakan penyebab dari 17,4% kematian di dunia. Kelima penyakit paru utama itu adalah 

infeksi paru (7,2%), Penyakit Paru Obstruktif Kronik (4,8%), TB (3%), kanker paru (2,1%), 

dan  asma (0,3%) (PDPI 2004). Menurut data yang diperoleh dari Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat (BBKPM) Surakarta tentang penderita penyakit asma yang tercatat di tahun 2006 

jumlah penderita asma mencapai 448 penderita, tahun 2007 terdapat 558 penderita dan status 

asmatikus 2, tahun 2008 mencapai 728 penderita dan status asmatikus 2, tahun 2009 tardapat 

747 penderita, tahun 2010 terdapat 3060 penderita dan ditahun 2011 sampai bulan april 

mencapai 1082 penderita asma. Data ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan penderita 

asma pada setiap tahunnya di kota Surakarta.  

Meskipun asma merupakan penyakit yang dikenal luas dimasyarakat namun kurang 

dipahami semestinya hingga timbul anggapan dari sebagian dokter dan masyarakat bahwa 

asma merupakan penyakit yang sederhana serta mudah diobati, dan bahwa pengelolaannya 

yang utama adalah obat-obatan asma khususnya bronkodilator. Timbul kebiasaan dari dokter 

dan pasien untuk mengatasi gejala asma saja khususnya terhadap gejala sesak nafas dan 

mengi dengan pemakaian obat-obatan dan bukannya mengelola asma secara lengkap 

(Dahlan, 2000). Latihan pernapasan merupakan alternatif sarana untuk memperoleh 

kesehatan yang diharapkan bisa mengefektifkan semua organ dalam tubuh secara optimal 

dengan olah napas dan olah fisik secara teratur, sehingga hasil metabolisme tubuh dan energi 

penggerak untuk melakukan aktivitas menjadi lebih besar dan berguna untuk menangkal 
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penyakit (Wardoyo, 2003). Penderita asma memiliki pola pernapasan yang salah dan 

cenderung menggunakan pernapasan dada atas dan mengempiskan perut saat inspirasi. Pada 

kondisi ini energi yang diperlukan tinggi sedangkan pengembangan paru minimal, karena 

diafragma yang terdorong ke atas akibat perut yang dikempiskan. Cenderung tegang dan 

panik sewaktu serangan, yang membuat sukar mengatur (kontrol) pernapasan dan membuat 

konstriksi (menyempitnya) saluran napas bronchus bertambah (Herman, 2007). Latihan 

pernapasan bertujuan untuk melatih cara bernapas yang benar , melenturkan dan memperkuat 

otot pernapasan, melatih ekspektorasi yang efektif, meningkatkan sirkulasi dan 

mempertahankan asma yang terkontrol (Holloway, Ram, 2004). Pada penderita asma latihan  

pernapasan selain ditujukan untuk memperbaiki fungsi alat pernapasan, juga bertujuan 

melatih penderita  mengatur pernapasan jika terasa akan datang serangan, ataupun sewaktu 

serangan asma. Terapi pernapasan utama bagi penderita asma adalah latihan napas perut atau 

diafragmatic breathing exercise. Diafragmatic breathing exercisse dilakukan dengan cara 

membesarkan perut ke depan dan dilakukan secara perlahan ketika menghembuskanya 

(Jones, et all, 2003). Selama melakukan teknik pernapasan ini dilakukan pengurangan 

gerakan costa (Dechman, Wilson, 2004). Mengingat latar belakang di atas maka penulis 

berkeinginan untuk meneliti tentang tentang: pengaruh diafragmatic breathing exercise  

terhadap peningkatan  kualitas hidup penderita asma. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu / quasi experiment untuk 7 responden 

dengan desain pre-post test without control design. Responden di berikan diafragmatic 

breathing exercise selama 1 bulan dan diamati perkembangannya, khususnya perkembagan 

kualitas hidupnya. Kualitas hidup penderita asma di ukur dengan Mini Asthma Quality of Life 

(MAQLQ). Penelitian dilakukan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada 

buan September 2011. Teknik pengambilan sample dengan teknik Total Populasi yang 
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memenuhi kriteria inklusi: Pasien asma terkontrol penuh dan terkontrol sebagian, bersedia 

memberikan data yang nyata dan kooperatif, pasien asma yang mengikuti program rawat 

jalan, pasien asma yang menggunakan obat obat bronkodilator (salbutamol, vantolin, 

bricasma), pasien asma yang tidak mengikuti terapi yang lain (infra red, heating, senam 

asma). Data - data pre-post test  kualitas hidup yang telah terkumpul di uji secaa kualitatif 

yang dijelaskan secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

BBKPM Surakarta sebagai pusat rujukan kesehatan paru yang memberikan pelayanan 

spesialistik dan subspesialitik dibidang paru yang berlokasi di Jl.Prof. Dr. Soeharso no.28 

Surakarta dengan jadwal pelayanan senin sampai sabtu, dan IGD paru setiap hari 24 jam, 

rawat inap setiap hari 24 jam, dan senam asma Indonesia setiap hari minggu jam 07.00-

08.00WIB. 

Responden berjumlah 7 orang yang terdiri dari laki laki berjumlah 2 orang dan 

perempuan 5 orang. Semua responden memiliki jenis pekerjaan dan usia yang berbeda – beda 

sehingga hasil setiap individu bervariasi. Distribusi responden menurut umur dan jenis 

kelamin akan dijelaskan pada tabel 1. 

Tabel 1. Distribusi responden menurut umur dan jenis kelamin 
Umur  Jenis kelamin  

 Laki-Laki  Perempuan  

 F % F % 

19 0 0 1 14,3 

23 0 0 1 14,3 

28 0 0 1 14,3 

33 1 14,3 0 0 

47 1 14,3 0 0 

60 0 0 2 28,5 

Jumlah  2 28,6 5 71,4 
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Tabel 2. Hasil Pre dan Post test Kualitas Hidup dengan MAQLQ 
MAQLQpre Diafragmatic 

breathing exercise 

MAQLQpost Diafragmatic breathing 

exercise 

 F %  F % 

41 1 14,3 71 1 14,3 

48 1 14,3 75 1 14,3 

57 1 14,3 77 2 28,5 

58 2 28,5 80 1 14,3 

68 1 14,3 81 1 14,3 

69 1 14,3 84 1 14,3 

Jumlah 7 100 Jumlah 7 100 

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa semua responden sebelum diberikan 

perlakuan diafragmatic breathing exercise mempunyai kualitas hidup antara 41 samapi 69. 

Nilai ini menunjukkan bahwa asma dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. 

Sedangkan nilai kualitas hidup setelah diberikan diafragmatic breathing exercise 

menunjukkan peningkatan antara 71 samapi 84. Secara umum semua responden  mengalami 

peningkatan kualitas hidup dari sedang ke tinggi.   

A. Karakteristik Responden Menurut Umur Dan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden menurut umur dan jenis kelamin pada diafragmatic breathing 

exercise didapatkan hasil dengan presentasi perempuan sebesar 71% dan presentasi laki-laki 

sebesar 29%.  

1. Jenis Kelamin 

Perbedaan jenis kelamin pada kekerapan asma bervariasi, tergantung usia dan 

mungkin disebabkan oleh karakter biologi. Kekerapan asma anak laki - laki usia 2-5 

tahun ternyata 2 kali lebih sering dibandingkan perempuan sedangkan pada usia 14 

tahun risiko asma anak laki - laki 4 kali lebih sering dan kunjungan ke rumah sakit 3 

kali lebih sering dibanding anak perempuan pada usia tersebut, tetapi pada usia 20 

tahun kekerapan asma pada laki – laki merupakan kebalikan dari insiden ini (Amu, 

2006).  
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2. Umur 

Perubahan paru secara fisiologis yang terjadi pada penderita asma terdiri dari 

3 kondisi yaitu penurunan kekuatan otot pernapasan, penuruna  elastic recoil paru dan 

peningkatan kekakuan dinding dada. Hilangnya elastic recoil  paru disebabkan oleh 

perubahan struktur jaringan elastik paru. Fenotip klinis asma usia lanjut lebih mudah 

terjadi serangan yang lebih berat dan faktor lain yang harus diperhatikan untuk 

evaluasi adalah lamanya perjalanan penyakit (Vignola, 2003). 

B. Pengaruh Diafragmatic Breathing Exercise Terhadap Peningkatan Kualitas 

Hidup penderita Asma 

Biasanya  penderita asma memiliki pola pernapasan yang salah dan cenderung 

menggunakan pernapasan dada atas dan mengempiskan perut saat inspirasi. Pada 

kondisi ini energi yang diperlukan tinggi sedangkan pengembangan paru minimal, 

karena diafragma yang terdorong ke atas akibat perut yang dikempiskan  (Herman, 

2007). Diafragmatic breathing exercise dapat melatih penderita asma untuk bernapas 

yang benar, yaitu menggunakan pernapasan perut. Selain hal tersebut dapat 

mempertahankan asma yang terkontrol, sehingga penderita asma masih dapat 

melakuan aktivitasnya seperti biasanya dan tidak mengalami banyak penurunan 

produktivitas dan kualitas hidup (Holloway, Ram, 2004). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa diafragmatic breathing exercise mampu 

meningkatkan kualitas hidup penderita asma. Saran dari peneliti ini adalah diafragmatic breathing 

exercise dapat diterapkan untuk semua kalangan usia karenan dapat meningkatkan kualitas hidup 

penderita asma. 
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