
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembedahan atau operasi merupakan tindakan invasif dengan 

membuka bagian tubuh untuk perbaikan. Pembedahan biasanya diberikan 

anestesi untuk pengelolaan nyeri, tanda vital, juga dalam pengelolaan 

perioperatif untuk mendukung keberhasilan pembedahan (Sjamsuhidajat & 

Wim De Jong, 2010).  

Anestesi umum merupakan anestetik sistemik untuk menghilangkan 

sensasi (the loss of feeling) disertai hilangnya kesadaran (Sjamsuhidajat & 

Wim De Jong, 2010). Anestesi umum sering memiliki efek yang tidak 

diinginkan sebagai tambahan dari efek yang diharapkan pada sistem saraf 

pusat (SSP). Semua obat anestesi intravena dan inhalasi menyebabkan depresi 

sistem kardiovaskulardan sistem respirasi (Gwinnutt, 2011). 

Sebagian pasien mengalami pemulihan dari anestesi dengan lancar 

secara bertahap dan tanpa keluhan, namun kenyataannya akibat stres pasca 

bedah dan anestesi sering dijumpai hal-hal yang tidak menyenangkan (Latief, 

Suryadi & Dachlan, 2007). Pasien yang mengalami komplikasi pasca operasi 

dengan general anesthesia yang tidak segera ditangani akan berdampak 

kematian bagi pasien. Komplikasiyang sering terjadi meliputi komplikasi 

respirasi (obstruksi jalan nafas,bronkospasme, hipoventilasi, hiperventilasi), 

komplikasi kardiovaskuler (hipertensi, hipotensi, distritmia jantung, 
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trombosis vena, embolisme paru) hipotermia, hipertermia dan gelisah pasca-

operasi (Baradero et al, 2008). 

Keperawatan preoperatif merupakan tahapan awal dari keperawatan 

perioperatif. Kesuksesan tindakan pembedahan secara keseluruhan sangat 

tergantung pada fase ini. Karena fase ini merupakan tahapan awal yang 

menjadi landasan untuk kesuksesan tahapan-tahapan berikutnya. Tindakan 

keperawatan perioperatif merupakan tindakan yang dilakukan oleh perawat 

dalam rangka mempersiapkan pasien yang dilakukan tindakan pembedahan 

dengan tujuan untuk menjamin keselamatan pasien pra sampai pasca operasi. 

Persiapan fisik, pemeriksaan penunjang dan persiapan mental sangat 

diperlukan demi kesuksesan suatu tindakan pembedahan (Rothrock, 1999). 

Aktivitas keperawatan kemudian berfokus pada peningkatan penyembuhan 

pasien dan melakukan penyuluhan, perawatan tindak lanjut dan rujukan yang 

penting untuk penyembuhan dan rehabilitasi serta pemulangan (Baradero et 

al, 2008). 

Penyuluhan dengan memberi pelatihan fisik pada pasien pra operasi 

yang diberikan secara terstruktur diharapkan dapat mengurangi komplikasi, 

mempersingkat masa rawat pasien dirumah sakit, mengurangi penggunaan 

analgesik pasca operasi dan pasien dapat memenuhi aturan pasca operasi 

(Dalayon, 1994) dalam jurnal penelitian Sudiono, dkk (2012).Upaya perawat 

yang dilakukan untuk memulihkan pasien pasca general anestesi yaitu 

mengajarkan mobilisasi dini atau latihan fisik. Mobilisasi dini yang dapat 
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dilakukan meliputi ROM, deep breathing/pursed lips breathing, dan batuk 

efektif. 

Pursed lips Breathing merupakan latihan pernapasan dengan teknik 

bernafas secara perlahan dan dalam, menggunakan otot dada, sehingga 

memungkinkan dada mengembang penuh (Yunus, 2008). Dengan pursed lips 

breathing akan terjadi peningkatan tekanan pada rongga mulut, kemudian 

tekanan ini akan diteruskan melalui cabang-cabang bronkus sehingga dapat 

mencegah air trapping dan kolaps saluran nafas kecil pada waktu ekspirasi 

dan nilai forced ekspiratory volume in one second (FEV1) meningkat 

(Smeltzer et al, 2008). 

Pursed lips breathing dilakukan untuk mendapatkan pengaturan nafas 

yang lebih baik dari nafas sebelumnya yaitu pernapasan cepat dan dangkal 

menjadi pernafasan yang lebih lambat dan dalam. Tujuan pursed lips 

breathing adalah memperbaiki kelenturan rongga dada serta diafragma, dapat 

melatih otot-otot ekspirasi untuk memperpanjang ekshalasi dan meningkatkan 

tekanan jalan nafas selama ekspirasi, dengan demikian mengurangi jumlah 

tahanan dan jebakan udara / air trapping. Latihan ini juga dapat membantu 

menginduksikan pola nafas terutama frekuensi nafas menjadi lambat dan 

dalam (Yunus, 2008). Latihan nafas dalam juga akan meningkatkan 

oksigenasi dan membantu sekret atau mukus keluar dari jalan nafas sehingga 

dapat meningkatkan FEV1 (Speer, 2007). 

Salah satu pemeriksaan yang dapat dipakai untuk mengetahui 

kenaikan tahanan saluran nafas, dan memberikan gambaran tentang obstruksi 
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saluran napas adalah dengan mengukur Arus Puncak Ekspirasi (APE). APE 

adalah suatu hembusan ekspirasi terbesar yang di dapat dengan melakukan 

tiupan atau manuver maksimal paksa setelah melakukan inspirasi maksimal. 

Pengukuran APE dapatdilakukan dengan spirometri atau alat yang lebih 

sederhana, yaitu dengan menggunakan peak flow meter (Pangestuti, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiono, dkk (2012) 

dengan judul “Pengaruh Latihan Fisik terhadap Pemulihan Pasien Pasca 

General Anestesi di Instalasi Perawatan Intensif RSUD dr. Soedono Madiun” 

bahwa latihan fisik pasien operasi ini sangatpenting sebagai persiapan pasien 

dalammenghadapi kondisi pasca operasi seperti: nyeridaerah operasi, batuk 

dan bisa mulai dievaluasihasilnya caranya antara lain dengan 

mengaturmenjaga pernafasan yang adekuat, memberi latihanpasif dan 

mengajak komunikasi sebisa mungkin. Perlakuan latihan fisik operasi secara 

statistik memberikan pengaruh bermakna terhadap responden perlakuan 

terutama pada menit ke 15 pasca general anestesi.  

Yadav, dkk (2014) meneliti tentang pengaruh body position terhadap 

peak expiratory flow atau Arus Puncak Ekspirasi pada pasien post Coronary 

Artery Bypass Graft Surgery. Penelitian ini membuktikan bahwa standing 

position atau posisi berdiri menyebabkan nilai Arus Puncak Ekspirasi 

tertinggi karena dalam posisi berdiri efek gravitasi diafragma berada pada 

posisi terendah sehingga sedikit meregangkan otot-otot perut dan 

menempatkan perut dalam posisi memanjang yang memungkinkan otot perut 

berkontraksi lebih kuat. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nunik (2016) yang berjudul 

“Nebulizer Menggunakan Jet Nebu Efektif terhadap Arus Puncak Ekspirasi 

(APE) pada Pasien Asma dibandingkan Menggunakan Oksigen” 

menunjukkan bahwa nebulizer menggunakan alat jet nebu lebih efektif 

meningkatkan Arus Puncak Ekspirasi (APE) yang diukur dengan peak flow 

meter pada pasien asma dibandingkan nebulizer menggunakan oksigen. 

Penelitian yang dilakukan Putu, dkk (2013) dengan judul “Senam 

Asma Mempengaruhi Nilai Arus Puncak Ekspirasi Anak dengan Asma 

Bronchiale” membuktikan bahwa melakukan senam asma dapat 

meningkatkan kemampuan otot yang berkaitan dengan mekanisme pernafasan 

meningkatkan kapasitas serta efsiensi dalam proses respirasi. 

Berdasarkan studi pendahuluanyang dilakukan pada tanggal 16 – 19 

Oktober di Ruang Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga diperoleh data pasien yang dilakukan 

pembedahan tahun 2016 mulai dari bulan Januari sampai dengan September 

berjumlah 1.607 pasien dengan jenis anestesi umum, 153 pasien dengan jenis 

anastesi lokal dan 1.049 untuk pasien dengan anestesi spinal. Rata-rata pasien 

yang dilakukan pembedahan dengan jenis anastesi umum mencapai 179 

perbulan.Sedangkan untuk jenis pembedahan tahun 2016 mulai dari bulan 

Januari sampai dengan September berjumlah 638 pembedahan orthopaedi, 

100 pembedahan THT, 28 pembedahan mata, 529 pembedahan umum, dan 

59 pembedahan obgyn. Hasil observasi yang dilakukan di ruang Dahlia 

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga diperoleh data pada pasien 
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post operasi dengan general anestesi yang tidak dilatih pursed lips breathing 

sebanyak 2 pasien dengan jenis kelamin laki-laki rata-rata nilai APE sebesar 

110 L/menit dan 3 pasien dengan jenis kelamin perempuan rata-rata nilai 

APE sebesar 100 L/menit. Obat anestesi umum yang digunakan di RSUD dr. 

R. Goeteng Taroenadibrata adalah ketamine, atracurium dan sevoflurane 

dimana obat-obat tersebut memiliki efek samping berupa gangguan pada 

sistem pernafasan. 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti melakukan penelitian 

“Pengaruh pursed lips breathing exercise terhadap Arus Puncak Ekspirasi 

pada pasien post operasi dengan general aenesthesia di RSUD dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, peneliti 

melakukan penelitian tentang ”Apakah ada pengaruh pursed lips breathing 

exercise pada Arus Puncak Ekspirasi pada pasien post operasi dengan general 

aenesthesia?” 

 

C. Tujuan penelitan 

1. Tujuan umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pursed 

lips breathing exercise terhadap Arus Puncak Ekspirasi (APE) pada 

pasien post operasi dengan general aeneshtesia. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui Arus Puncak Ekspirasi pasien sebelum dan sesudah 

melakukan pursed lips breathing exercise. 

b. Mengetahui pengaruh pursed lips breathing exercise terhadap APE 

pada pasien 

c. Mengetahui pengaruh pursed lips breathing exercise terhadap Arus 

Puncak Ekspirasi pada pasien post operasi dengan general 

aenesteshia. 

 

D. Manfaat peneltian 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan media penerapan ilmu pengetahuan 

yang telah di dapatkan dalam teori dan menambah wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman baru bagi peneliti khususnya mengenai 

pengaruh pursed lips breathing exercise terhadap Arus Puncak Ekspirasi 

pasien post operasi dengan general aenesthesia. 

2. Bagi institusi (Bidang keperawatan) 

Sebagai bahan informasi mengenai tindakan keperawatan pursed 

lips breathing exercise pada pasien post operasi dengan general 

anesthesia, sehingga diharapkan dapat di terapkan dalam institusi 

tersebut khususnya oleh perawatdalam menangani dan meningkatkan 

kualitas hidup pasien post operasi. 
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3. Bagi ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penunjang 

dalam referensi ilmu dan dapat menambah khasanah pustaka tentang 

pursed lips breathing exercise terhadap Arus Puncak Ekspirasi (APE) 

pasien post operasi dengan general anesthesia. 

 

E. Penelitian terkait 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nunik (2016) dengan judul “Nebulizer 

Menggunakan Jet Nebu Efektif terhadap Arus Puncak Ekspirasi (APE) 

Pasien Asma dibandingkan Menggunakan Oksigen”. Dalam penelitian 

ini peneliti meneliti kefektivitas penggunaan jet nebu dan oksigen 

terhadap arus puncak ekspirasi pasien asma. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian eksperimen dengan rancangan quasy experimental with 

post test design tanpa menggunakan pre test. Berdasarkan hasil peneltian 

didapatkan rata-rata Arus Puncak Ekspirasi pada pasien asma yang 

diberikan nebulizer menggunakan oksigen 136L/menit. Terdapat 

perbedaan yang signifian antara nilai APE pasien yang di nebulizer 

menggunakan jet nebu dan oksigen dengan p-value 0,000 (p<0,05), dan 

nebulizer menggunakan jet nebu terbukti lebih efektif terhadap nilai Arus 

Puncak Ekspirasi (APE) pada penderita asma. 

Persamaan dalam penelitian ini yaitu kami menggunakan nilai Arus 

Puncak Ekspirasi sebagai variabel dependen dan perbedaan terletak pada 

subyek penelitian dan variabel independen yang digunakan, dalam 
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penelitian Nunik variabel independen yang digunakan adalah nebulizer 

menggunakan jet nebu dan oksigen. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sudiono,dkk.(2012) dengan judul 

“Pengaruh Latihan Fisik terhadap Pemulihan Pasien Pasca General 

Anestesi di Instalasi Perawatan Intensif RSUD dr. Soedono Madiun”. 

Dalam penelitian ini peneliti meneliti pengaruh dari latihan fisik terhadap  

pemulihan pasien secara general anestesi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan quasy experimental, variabel independen yang diteliti adalah 

latihan fisik operasi dan variabel dependen yang ditelti adalahpemulihan 

pasien pasca general anestesi. Dari hasil penelitian aldrete score ini 

didapat bahwa pada menit ke 10 dan 15 untuk uji probabilitas didapatkan 

nilai t hitung sebesar 3,511 dan 4,279 > nilai t tabel 2,048 juga sig (2-

tailed) atau p value 0,002 dan 0,000 <𝛼 0,005  maka Ho di terima artinya 

bahwa tidak ada perbedaan signifikan antararerata Aldrete score pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol pada menit ke 25 dan 30 atau 

tidak ada pengaruh latihan fisik terhadap pemulihan pasien pasca general 

anestesi. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah yaitu kami melakukan latihan 

pemulihan pada pasien pasca operasi dengan general anestesi, sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel independen peneliti meneliti pursed 

lips breathing exercise terhadap Arus Puncak Ekspirasi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka, dkk (2015) dengan judul 

“Pengaruh Pemberian Murrotal Al-Quran terhadap Tekanan Darah dan 
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Frekuensi Denyut Jantung Pasien Pasca Operasi Dengan Anestesi Umum 

di rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Surakarta”. Dalam penelitian ini 

peneliti meneliti pengaruh terapi murrotal al-quran terhadap tekanan 

darah dan frekuensi denyut jantung pada pasien pasca operasi. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan Pre experimental 

dengan non equivalent control grup design. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rizka, dkk denganIndependent sample t-test pada tekanan 

darah sistol diperoleh nilai p-value = 0,044, tekanan darah diastol dengan 

p-value = 0,049, dan frekuensi denyutjantung dengan p-value = 0,432. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tekanan darah 

sistol dan diastol pasien pasca operasi dengananestesi umum antara 

kelompok murottal Al-Quran dengan kelompok tanpamurottal Al-Quran 

dan tidak terdapat perbedaan frekuensi denyut jantung pasienpasca 

operasi dengan anestesi umum antara kelompok murottal Al-Quran 

dengan kelompok tanpa murottal Al-Quran. Perbedaan dari penelitian ini 

adalah variabel independen yang digunakan oleh peneliti adalah pursed 

lips breathing exercise. Sedangkan persamaannya terletak pada subyek 

penelitian yaitu pasien post operasi dengan general anestesi. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Araujo, dkk. (2015) dengan judul 

“Pursed-Lips Breathing Reduces Dynamic Hyperinflation Induced By 

Activities of Daily Living Test in Patients With Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease: A Randomized Cross-Over Study”. Design 

penelitian Randomized cross-over study. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa PLB mengurangi hiperinflasi dinamisdi TGlittre, tapi tidak di 6 

MWT. Namun, PLB tidak meningkatkan kapasitas fungsional. Perbedaan 

dari penelitian yang dilakukan Araujo adalah variabel independen yang 

digunakan yaitu inspiratory capacity (IC) measurements. Persamaan 

dalam penelitian ini adalah kami sama-sama meneliti tentang pengaruh 

Pursed-Lips Breathing. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso, dkk. (2014) dengan judul 

“Perbandingan Latihan Napas Buteyko dan Upper Body Exercise 

Terhadap Arus Puncak Ekspirasi pada Pasien dengan Asma Bronkial. 

Penelitian ini menggunakan quasy eksperimen pre-post test design. Hasil 

penelitian bahwa latihan pernapasan Buteyko dan upper body exercise 

memiliki fungsi yang tidak berbeda dalam meningkatkan nilai arus 

puncak ekspirasi pada pasien asma bronkial. Penderita dapat 

menggunakan salah satu atau kedua teknik latihan pernapasan, karena 

memiliki efektifitas yang sama untuk meningkatkan arus puncak 

ekspirasi dalam membantu proses pencegahan asma bronkial. Hasil 

analisis uji T diperoleh p=0,000 yang berarti ada hubungan kedua teknik 

pada peningkatan APE asma bronkial, dan uji T independen diperoleh 

p=0,078 yang berarti tidak ada perbedaan antara kedua teknik dalam 

peningkatan APE asma bronkial. Perbedaan dari penelitian ini adalah 

Santoso, dkk menggunakan latihan Buteyko dan upper body exercise, 

sebagai variabel independen. Persamaan dalam penelitian ini adalah 
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terletak pada salah variabel dependen yang digunakan oleh Santoso dkk. 

yaitu Arus Puncak Ekspirasi 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yadav, dkk (2014) dengan judul “Effect 

of Body Position on Peak Expiratory Flow Rate in Individuals Post 

Coronary Artery Bypass Graft Surgery”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk membandingkan pengaruh posisi tubuh dalam aliran arus 

puncak ekspirasi yang telah digunakan sebagai ukuran terengah. 4 Posisi 

tubuh yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdiri, duduk di kursi, 

duduk lama dan duduk tiga perempat. Hasil dari penelitian ini bahwa 

Perbedaan nilai PEFR antara posisi tes signifikan kecuali antara duduk di 

kursi dan duduk panjang (P <0,735). Posisi duduk menyebabkan nilai 

PEFR tertinggi dan tiga perempat duduk menyebabkan nilai PEFR 

terendah. Ini menyiratkan bahwa berdiri adalah posisi awal yang lebih 

tepat yang dapat digunakan untuk membersihkan saluran udara oleh 

terengah pasca CABG. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Yadav 

adalah variabel independen yang digunakan yaitu Body 

Positions.Persamaan dalam penelitian ini adalah kami sama-sama 

meneliti tentang Arus Puncak Ekspirasi. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Putu, dkk (2013) dengan judul “Senam 

Asma Mempengaruhi Nilai Arus Puncak Ekspirasi Anak Dengan Asma 

Bronchiale”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

senam asma terhadap nilai APE pada anak dengan asma bronchiale. 

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil pre test kelompok 
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perlakuan sebagian besar yaitu 13 reponden (86,7%) terjadi penyempitan 

saluran respiratorik. Nilai post test kelompok perlakuan seluruhnya 15 

responden (100%) fungsi paru baik, pada kelompok kontrok 12 

responden (80%) terjadi penyempitan saluran respiratorik. Hasil uji 

Mann-Whitney test didapatkan p= 0,002 < α 0,05. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan dari senam asma terhadap nilai Arus Puncak 

Ekspirasi anak dengan asma bronchiale. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah Putu, dkk menggunakan senam asma 

sebagai variabel independen. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

terletak pada salah variabel independen yang digunakan oleh Putu dkk 

yaitu Arus Puncak Ekspirasi. 

8. Penelitian yang dilakukan Dewi (2013) dengan judul “Pengaruh Pursed 

Lips Breathing (PLB) terhadap Nilai Forced Expiratory Volume In One 

Second (FEV1) pada Penderita Penyakit Paru Obstruksi Kronis di RS 

Paru Dr Ario Wirawan Salatiga. Metode penelitian ini menggunakan 

Quasi Experimental Design dengan pendekatan pre test and post test 

design. Populasi penelitian yang berjumlah 10 orang, sampel yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi berjumlah 10 orang. Data yang 

diperoleh berdistribusi tidak normal, uji statistik menggunakan uji non 

parametrik.Analisis data dengan menggunakan Wilcoxon Test 

menunjukan nilai p ≤ 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga ada Pengaruh Pursed Lips Breathing (PLB) Terhadap Nilai 

Forced Expiratory Volume In One Second (FEV1) Pada Penderita 
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Penyakit Paru Obstruksi Kronis Di RS Paru DR Ario Wirawan Salatiga. 

Semoga penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

terutama pada penderita Penyakit Paru Obstruksi kronis. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah Dewi menggunakan menggunakan 

Quasi Experimental Design dengan pendekatan pre test and post test 

design. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada salah 

variabel independen yaitu pengaruh pursed lips breathing. 

9. Penelitian yang dilakukan Widiyani (2013) dengan judul “Pengaruh 

Pursed Lips Breathing terhadap Arus Puncak Ekspirasi (APE) pada 

Pasien Bronkitis Kronis di Polispesialis Paru B Rumah Sakit Paru 

Kabupaten Jember. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis 

pengaruh pursed lips breathing exercise terhadap arus puncak ekspirasi 

klien bronkitis kronis di Poli Spesialis Paru B Rumah Sakit Paru 

kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

randomized pretest posttest with control group. Analisis data 

menggunakan uji t dependen, dan t independen. Uji t dependen 

digunakan untuk mengetahui arus puncak ekspirasi sebelum dan sesudah 

dilakukan pursed lips breathing exercise pada kelompok eksperimen dan 

arus puncak ekspirasi saat pretest dan posttest pada kelompok kontrol. 

Uji t independen digunakan untuk mengetahui perbedaan arus puncak 

ekspirasi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil 

analisis data menunjukkan perbedaan nilai rata-rata arus puncak ekspirasi 

pada kelompok eksperimen saat pretest dan postest adalah 3,67 dengan 
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nilai p value 0,000 < α (0,005), artinya terdapat perbedaan signifikan arus 

puncak ekspirasi pada kelompok eksperimen saat pretest dan posttest. 

Perbedaan nilai rata-rata arus puncak ekspirasi pada kelompok kontrol 

saat pretest dan posttest adalah -0,60 dengan nilai p value 0,128 > α 

(0,005) yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan nilai arus 

puncak ekspirasi saat pretest dan posttest yang terjadi pada kelompok 

kontrol. Hasil analisis data t independen didapatkan nilai p value 0,000 < 

α (0,005) artinya terdapat perbedaan nilai arus puncak ekpsirasiantara 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah Widiyani menggunakan 

menggunakan Quasi Experimental Design dengan desain penelitian 

randomized pretest posttest with control group.Persamaan dalam 

penelitian ini adalah terletak pada salah variabel independen yaitu 

pengaruh pursed lips breathingterhadap arus puncak ekspirasi. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ealias& Babu (2016) dengan judul 

“Effectiveness of Pursed Lip Breathing Exercise on Selected 

Physiological Parameters among COPD Patients”. Penelitian ini 

mengkaji efektivitas pursed lips breathing exercise pada parameter 

fisiologis seperti tingkat pernapasan, denyut jantung dan laju aliran 

ekspirasi puncak antara pasien COPD yang berada di masyarakat 

Kabupaten Udupi, Karnataka. Metode perhitungan statistik dilakukan 

dengan menggunakan uji-t berpasangan dan uji Chi-square. Penelitian ini 

menarik kesimpulan bahwa pursed lips breathing exercise efektif dalam 
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menormalkan parameter fisiologis seperti tingkat pernapasan, denyut 

jantung dan laju aliran ekspirasi puncak antara pasien COPD. Perbedaan 

dari penelitian yang dilakukan Ealias& Babu adalah variabel independen 

yang digunakan yaitu Physiological Parameters among COPD Patients. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah kami sama-sama meneliti tentang 

Arus Puncak Ekspirasi. 
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