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Abstrak
Kematian balita disebabkan salah satunya oleh pneumonia setiap tahunnya di dunia dan Indonesia. Pneumonia
menyebabkan gangguan pernapasan yang memengaruhi saturasi oksigen. Jika tidak tertangani dengan baik
menyebabkan kecacatan dan kematian, maka dibutuhkan intervensi berupa pengaturan posisi yang dapat
meningkatkan status kesehatan anak. Tujuan: mengidentifikasi artikel penelitian tentang pengaturan posisi
terhadap peningkatan status kesehatan anak pneumonia. Metodenya tinjauan pustaka, yang menganalisis artikel
ilmiah dari 3 database: Science Direct, Whiley Online dan Ebscohost. Kata kunci pneumonia, position*, dan
oxygenation. Kriteria inklusi research article, tahun 2014-2019 dan bahasa Inggris. Didapatkan 9 jurnal dengan
menggunakan perumusan PICO. Hasil: pengaturan posisi semirecumbent, prone, fowler, dan lateral dapat
meningkatkan saturasi oksigen, mencegah kejadianVAP dan menstabilkan hemodinamik. Kesimpulan:
pengaturan posisi yang tepat adalah posisi semirecumbent, prone, fowler, dan lateral. Dibutuhkan penelitian
mengenai efektivitas dari masing-masing posisi terhadap status kesehatan anak dengan pneumonia yang
bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam asuhan keperawatan pada anak pneumonia di rumah sakit.
Kata kunci: Pneumonia, Posisi, Saturasi Oksigen.
Abstract
Children under five deaths caused by one of them by pneumonia every year in the world and Indonesia.
Pneumonia causes respiratory problems that affect oxygen saturation. If not handled properly causes disability
and death, then intervention is needed in the form of positioning that can improve children's health status.
Objective: to identify research articles on positioning for an improvement in the health status of children with
pneumonia. The method is literature review, which analyzes scientific articles from 3 databases: Science
Direct, Whiley Online and Ebscohost. Keywords pneumonia, position *, and oxygenation. Criteria for inclusion
of research articles, 2014-2019 and English. 9 journals obtained using the PICO formulation. Results:
Semirecumbent, prone, fowler and lateral position adjustments can increase oxygen saturation, prevent VAP
events and stabilize hemodynamics. Conclusion: proper positioning is semirecumbent, prone, fowler, and
lateral positions. Research is needed on the effectiveness of each position on the health status of children with
pneumonia that is useful and can be implemented in nursing care in children with pneumonia in the hospital.
Keywords: Oxygen Saturation, Pneumonia, Position.
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PENDAHULUAN
Pneumonia menyebabkan kematian anak-anak
sebanyak 15% didunia dan setiap hari lebih
dari 2500 anak meninggal karenanya di tahun
2013(1). Di Indonesia pneumonia pada anak
balita sebanyak 568,146 pada tahun 2017
menuurut Kemenkes RI(2). Pneumonia adalah
infeksi yang menyerang pernapasan bawah
dan dikarenakan bakteri, virus dan
mikroorganisme yang dapat mengganggu

pernafasan(3). Pneumonia terbagi 3, yaitu
bukan pneumonia, pneumonia dan pneumonia
yang berat menurut MTBS(4). Pneumonia
juga dapat diklasifikasikan menjadi VAP
(Ventilated Acquired Pneumonia), HAP
(Hosppital Acquired Pneumonia), dan CAP
(Community Acquired Pneumonia)(3). Tanda
pneumonia adanya batuk kadang berdahak,
takipneu dan susah bernapas, demam, nyeri
kepala dan dada, mual, mudah lelah , kadang
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disertai sakit perut dan diare(5). Pneumonia
akan menjadi berat jika terdapat retraksi
dinding dada, anak tidak mau minum, muntah,
kejang, stridor, dan kesadaran yang
menurun(6).
Faktor resiko pneumonia pada anak yaitu
faktor intrinsik (usia, jenis kelamin,
BBLR/prematur, imunisasi, ASI, status gizi,
vitamin A) dan ekstrinsik (keadaan tempat
tinggal dan lingkungan rumah, ekonomi
keluarga, anggota keluarga perokok, usia dan
pendidikan ibu)(7). Pneumonia pada anak
yang sering terjadi secara klinis berupa
penyakit primer ataupun karena komplikasi
dari penyakit lain(8). Di pedesaan masih
menggunakan kayu bakar, kondisi rumah
dengan banyak orang, dan perilaku orang tua
yang merokok menyebabkan angka kejadian
pneumonia meningkat(6)(9).
Pneumonia yang tidak ditangani dengan baik
akan menyebabkan hipoksemia dan proses
metabolisme sel tubuh akan terganggu dan
mengakibatkan terjadinya morbiditas dan
mortalitas pada anak balita (10). Jangka
panjang jika tidak ditatalaksana dengan baik
pneumonia akan menyebabkan fungsi paru
menurun, resiko asma pada usia dewasa
meningkat. COPD dan bronchiectasis(11).
Penatalaksanaan anak dengan pneumonia
yaitu pemberian terapi antibiotik, pemberian
oksigen, pemberian nebulisasi dan pengaturan
posisi yang tepat (3).
Tindakan perawat mandiri adalah pengaturan
posisi yang tepat karena memiliki resiko yang
realtif rendah, tidak membutuhkan terapis
berpengalaman dan dapat diajarkan kepada
orang tua(12). Pengaturan posisi dapat
berdampak positif pada anak pneumonia yaitu
meningkatkan kenyamanan sehingga anak
cepat sembuh. Pengaturan posisi yang bisa
meningkatkan saturasi oksigen diantaranya
posisi semirecumbent, posisi lateral, posisi
prone(13).
Posisi
semirecumbent
meningkatkan saturasi oksigen karena
menurunkan tekanan intra abdomen dan
meningkatkan
volume
paru
sehingga
elastisitas dinding dada meningkat(14). Posisi
lateral dapat meningkatkan fungsi paru-paru

karena
volume
dan
ekspansi
paru
meningkat(15). Sedangkan posisi prone
menurunkan tekanan inspirasi pada bayi
dengan gangguan pernapasan akut sehingga
saturasi oksigen meningkat dan status
kesehatan anak akan meningkat(1). Penelitian
yang dilakukan Mawaddah, Nurhaeni dan
Wanda (2018), hasilnya menunjukkan bahwa
posisi semirecumbent dapat diaplikasikan
untuk meningkatkan status oksigenasi pada
balita dengan pneumonia. Penelitian yang
dilakukan oleh Jung, Kim, dan Lee tahun 2019
di rumah sakit Dongsam Korea menyatakan
bahwa posisi lateral meningkatkan saturasi
oksigen serta mengurangi kejadian stridor dan
laringospasme dibanding posisi telentang(16).
Penelitian Anggraeni, Indiyah, dan Daryanti
(2019) mengemukakan posisi prone dapat
mengurangi tekanan pada abdomen sehingga
fisiologis pernapasan akan baik dan
kardiovaskular akan stabil(17).
Implikasi
topik
penelitian
terhadap
pengembangan
keilmuan
keperawatan
diharapkan hasil studi literatur ini dapat
dijadikan sebagai dasar praktik dan bahan
pembelajaran dalam pendidikan keperawatan,
khususnya aplikasi proses keperawatan
dengan intervensi pengaturan posisi yang tepat
pada anak dengan pneumonia. Perawat
berperan untuk melakukan tindakan yang
bersifat suportif dan simtomatik dengan cara
mengurangi stress fisik dan fisiologis anak
selama dilakukan perawatan di rumah sakit.
Anak dengan pneumonia biasanya mengalami
gangguan pernapasan dan mengakibatkan
anak gelisah dan tidak nyaman, sehingga
dibutuhkan intervensi keperawatan selain
pemberian oksigen yaitu pemberian posisi
yang tepat. Studi literature perlu dilakukan
untuk mendapatkan penguatan mengenai
intervensi pengaturan posisi yang aman,
mudah, dan dapat diterapkan untuk
meningkatkan status kesehatan pada pasien
anak dengan pneumonia.
METODE
Desain yang digunakan adalah tinjauan
pustaka atau literature review dengan cara
mengumpulkan artikel yang sesuai topik dan
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Gambar 1. Bagan alur review artikel yang diteliti

tujuan penulisan yang didapat dari berbagai
databased jurnal. Telaah dilakukan dengan
menganalisis artikel ilmiah yang didapat dari
database elektronik Science Direct, Whiley
Online dan Ebscohost dengan kata kunci
pneumonia, position*, dan oxygenation.
Kriteria inklusi: 1) berupa artikel research; 2)
full text; 3) bahasa yang digunakan Inggris; 4)
tahun publikasi 2015-2020. Kriteria yang
dikeluarkan; 1) artikel dengan susunan tidak
lengkap; 2) berbentuk riview jurnal.
Artikel yang diperoleh dari penelusuran
database Science Direct, Wiley Online, dan
ebscohost berjumlah 1860 artikel. Setelah
dilakukan penapisan dengan kriteria yang
telah ditentukan didapatkan 9 artikel yang
mempunyai susunan sesuai kriteria dan hanya
memberikan tindakan pengaturan posisi untuk
meningkatkan saturasi oksigen. Artikel
penelitian didapatkan dengan menggunakan
perumusan telaah literatur PICO. Tahapan
pembuatan telaah literatur yaitu memilih
topik, mencari dan memilih artikel yang sesuai
topik,
menganalisis
artikel,
serta
pengorganisasian
penulisan(18).
Untuk

kejelasan alur studi literature bisa terlihat di
gambar 1
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelusuran tiga database didapatkan 9 artikel
tentang pengaruh pemberian posisi pada
pasien dengan gangguan pernapasan pada
telaah literatur ini. Ada empat posisi yang
dibahas pada 9 artikel ini, setiap artikel
menemukan pengaruh yang berbeda-beda dari
setiap posisi. Posisi tersebut adalah
semirecumbent, prone, lateral dan fowler.
Hasil review artikel dapat dilihat pada tabel 1.
Semirecumbent merupakan posisi dengan
meninggikan Kasur bagian kepala setinggi
30º. Posisi semirecumbent dianjurkan untuk
pasien yang menggunakan ventilasi mekanik
supaya terhindar dari kejadian Ventilated
Associated Pneumonia (VAP)(19). Posisi
semirecumbent juga dapat meningkatkan
saturasi oksigen(20).
Posisi Prone adalah posisi tengkurap dengan
tangan fleksi dan menghindari tekanan pada
perut(1). Posisi prone dapat meningkatkan
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saturasi
oksigen
dan
menstabilkan
hemodinamik terutama bayi prematur karena
penekanan dinding dada berkurang sehingga
ekspansi paru akan meningkat(17,20). Posisi
lateral merupakan posisi miring bersandar ke
samping bertumpu pada bahu dan pinggul.
Menurut Potter & Perry tahun 2006 pemberian
posisi lateral digunakan agar tidak terjadi
penekanan
pada
tulang
punggung,
memudahkan
untuk
bernafas,
dan
membebaskan organ-organ tubuh.
fungsi
paru-paru bayi dapat meningkat dan saturasi
oksigen meningkat pada posisi lateral
kanan(15)21)pada Posisi lateral ini dapat
mencegah terjadinya VAP bila dilakukan
bergantian kanan dan kiri pada pasien dengan
ventilator(23). Posisi duduk dengan susut
kemiringan 90º disebut juga dengan posisi
fowler. Posisi fowler dapat meningkatkan
saturasi oksigen dan dapat juga untuk
menstabilkan hemodinamik(14).
Pengaturan posisi terhadap peningkatan
saturasi oksigen.
Pengaturan posisi dapat mempengaruhi
saturasi oksigen. Pengaturan semi fowler
memungkinkan
rongga
thorax
dapat
berkembang maksimal sehingga asupan
oksigen dan saturasi oksigen meningkat(30).
Ada perbedaan yang signifikan pada unsur
saturasi oksigen di setiap pemberian posisi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Mawaddah, Nurhaeni, dan Wanda, (2018)(1),
setelah 60 menit dilakukan pemberian posisi
didapatkan bahwa ada perbedaan yang
signifikan pemberian posisi semirecumbent
dan
posisi prone terhadap peningkatan
saturasi oksigen antara 95-100%. Hal ini
sejalan dengan penelitian Ceylan, Khorshid,
Güneş, dan Zaybak, (2016) (13) yang
melakukan intervensi pada individu yang
diposisikan dalam lima posisi berbeda: duduk
tegak, posisi terlentang, posisi tengkurap,
berbaring di atas sisi kiri dan berbaring di sisi
kanan. Penelitian ini menemukan nilai saturasi
oksigen pada saat duduk tegak lebih tinggi
dibanding semua posisi. Hal ini dikarenakan
adanya gravitasi sehingga pada posisi duduk
tegak tidak terjadi penekanan pada diafragma

yang mengakibatkan ekspansi paru bisa
maksimal(1).
Posisi juga dapat memengaruhi pasien pada
saat dilakukan ekstubasi. Ekstubasi yang
dilakukan pada posisi lateral terbukti dapat
meningkatkan SpO2, mengurangi kejadian
stridor dan laringospasme
(16). Berbeda
dengan penelitian Greenlee, Scholes, Gao, dan
Friedman, (2019) (25) yang menyatakan tidak
ada perbedaan SpO2 saturasi, SpO2 nadi
antara posisi terlentang dan posisi nonsupine
dengan waktu masing-masing posisi 20 menit
pada waktu tidur. Penelitian Van Der Burg, et
all (2016) (27) menyatakan bahwa nilai EELV
meningkat secara signifikan setelah dilakukan
perubahan dari posisi supine ke posisi lateral
pada aspek volume tidal, oksigenasi, dan laju
pernapasan. Terbukti bahwa pemberian posisi
lateral hingga 3 jam dapat dilakukan sebagai
intervensi keperawatan pada preterm infants,
karena tidak memiliki efek buruk terhadap
volume paru-paru.
Hal ini sejalan dengan penelitian Pal, Tiwari,
dan Verma, (2017) (14) yang menyatakan
bahwa penilaian menggunakan spirometry
hasilnya menunjukkan nilai saturasi oksigen
yang lebih tinggi pada posisi Fowler
dibanding posisi miring dan supine. Nilai
terendah berada pada posisi supine.
Pengaturan posisi terhadap pencegahan
kejadian VAP.
Pengaturan posisi dapat mencegah terjadinya
VAP di ruang intensif. Pada pasien kritis tidak
terjadi pengeluaran sekresi orofaringeal secara
berkala dikarenakan imun yang terganggu
sehingga mekanisme pertahanan tidak ada.
Pneumonia terjadi jika pertahanan terganggu
dan terjadi kolonisasi di orofaring dan di
lambung. Posisi meninggikan bahu dan kepala
dapat
mencegah
terjadinya
aspirasi
orofaringeal dan gastrointestinal, akan
menigkatkan volume dan ventilasi paru, serta
memberikan sonde dengan aman (31).
Penelitian Bassi, Xiol, Pagliara, Hua, dan
Torres, (2017) (23), menyebutkan bahwa
pasien dengan ventilator yang diberi posisi
lateral. Posisi lateral dilakukan dengan cara
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Dunia Keperawatan, Volume 8, Nomor 2, 2020: 189-198

Tabel 1. Tabel Review Artikel
No
1

Artikel
Mawadda
h,
Nurhaeni,
& Wanda,
(2018)
(24)

Desain
kuasi
eksper
imenta
l

Sampel
N=36
consecut
ive
samplin
g

2

Pal,
Tiwari,
dan
Verma,
(2017)
(14)

Cross
section
al

131

3

Greenlee,
Scholes,
Gao, dan
Friedman,
(2019)
(25)

Retros 27
pectiv
e chart
review
.

4

Hassankh
ani,
Akbarzad
eh,
Lakdizaji,
Najafi,
dan
Mamagha

RCT

25

Intervensi
Intervensi dengan 2
group, tiap grup terdiri
12 anak, grup 1:
pemberian posisi prone,
dan grup 2: pemberian
posisi semirecumbent.
Pengukuran
saturasi
oksigen
dengan
menggunakan
pulse
oxymetri
dan
kenyamanan
dengan
menggunakan abservasi
FLACC.
Pengukuran
dilakukan 2
kali
sebelum
(pre)
intervensi dan 60 menit
setelah (post) intervensi
Posisi posisi fowler
Posisi miring

posisi
tidur
terlentang
dan
nonsupin
(gabungan rawan
dan
lateral)
direkam dengan
video
polisomnografi.
Polysomnographi
es
dinilai
menggunakan
pedoman
American
Academy of Sleep
Medicine.
14: posisi semirecumbent
60º
(HOB 60 º)

Tidak
ada

Kontrol
Outcome
Pemberian
Saturasi oksigen
posisi yang dan rasa nyaman
rutin
dilakukan
di rumah
sakit, yaitu
posisi
supine

Posisi
supinasi

Kesimpulan Hasil
Saturasi
oksigen
meningkat 60 menit
setelah
diberikan
posisi
semirecumbent
menjadi 94%-99%.
Saturasi
oksigen
setelah posisi prone
meningkat sampai
95%-100%. Untuk
supine
meningkatkan
saturasi
oksigen
sampai 94%-99%

Nilai spirometry

Nilai spirometry lebih
tinggi pada posisi
fowler
disbanding
daripada posisi miring
dan
supine,
nilai
terendah pada posisi
supine.
indeks apnea- Tidak ada perubahan signifikan
hipopnea
dalam OAHI, CAHI, SpO2
obstruktif
saturasi, SpO2 nadi, atau maks
(OAHI),
ETCO2 antara terlentang dan
indeks apnea posisi nonsupine untuk pasien
sentralyang menghabiskan setidaknya 20
hipopnea
menit di setiap posisi tidur
(CAHI),
saturasi
oksigen

11:
VAP,
HOB 45 Respiratory
º
parameter:
tidal volume,
pulmonary
compliance,
pulmonary
resistance, dan

HOB at 60º
menghasilkan
penurunan
yang
siqnifikan
terjadinya
VAP
dan
juga
meningkatkan beberapa parameter
pernapasan mekanik termasuk
volume tidal dan kepatuhan paru.
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No

5

Artikel
ni, (2017)
(26)
Van Der
Burg, et
al, (2016)
(27)

Desain

Sampel

Eksper 15
imenta
l, tidak
dijelas
kan
secara
spesifi
k.

6

Punthm
atharith
dan
Mora,
(2018)
(28)

Desain
crossover
,purposi
ve
samplin
g

63

7

Thomas,
Paratz,
dan
Lipman,
(2014)
(29)

prospect
ive,
randomized,
crossover
trial

34

Intervensi

Kontrol
RR

Outcome

Kesimpulan Hasil

posisi telentang Tidak
volume paru EELV
meningkat
secara
dan selanjutnya ada
akhir
signifikan setelah berubah ke
dipindahkan ke
ekspirasi(EEL posisi lateral, menstabilkan pada
posisi
lateral
V),
volume nilai median 40,8 (IQR
kanan atau kiri
tidal (VT) dan 29.0–99.3) AU / kg pada 30
sesuai
dengan
distribusi
menit. Volume tidal, oksigenasi,
jadwal perawatan
ventilasi
dan laju pernapasan tetap stabil.
rutin
individu
kebutuhan
Berganti ke kanan, tetapi tidak ke
mereka.
oksigen,
kiri, setelah 180 menit tidak ada
mulai 10 menit
saturasi
perbedaan
dalam
distribusi
sebelum
dan
oksigen
ventilasi
hingga 180 menit
transkutan dan antara
posisi
lateral
dan
setelah perubahan
laju
terlentang. Kesimpulan:
posisi
dicatat
pernapasan
pemberian posisi lateral hingga 3
menggunakan
jam,
sebagai
bagian
dari
impedans listrik
perawatan normal preterm infants,
tomography
tidak memiliki efek buruk pada
(EIT),
volume paru-paru dan distribusi
.
regionalny
kelompok 1 (dengan Tidak
laju
respirasi, rentang
normal
tanpa
urutan rawan, kanan
ada
detak jantung, perbedaan signifikan dari
lateral, dan miring
dan
saturasi rata-rata
tingkat
anterior kanan; n =
oksigen
pernapasan, denyut jantung,
21),
kelompok
2
bayi prematur
dan saturasi oksigen di
(dengan urutan kanan
antara
bayi
yang
lateral, kanan miring
ditempatkan di empat posisi
anterior, dan rawan; n
sebelum, segera setelah,
= 21), atau grup 3
dan setelah menyusui.
(dengan urutan miring
anterior kanan, rawan,
dan lateral kanan; n =
21). Di antara setiap
posisi, bayi pada posisi
terlentang
33: telentang ke posisi
duduk (keluar dari
tempat tidur)

32: dari
telentan
g
ke
posisi
semirecumbe
nt (> 45
elevasi
sandara
n
di
tempat
tidur)

pertukaran gas,
pernapasan
mekanik
dan
hemodinamik :
Gas darah arteri,
dan pengukuran
hemodinamik

ada perubahan klinis yang
penting dalam gas darah
arteri,
mekanisme
pernapasan
atau
nilai
hemodinamik karena posisi
tersebut.
Kesimpulan:
Posisi
menghasilkan
perubahan
signifikan dalam parameter
pernapasan
dan
hemodinamik.
Kedua
posisi
dapat
194
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No

Artikel

8

Jung,
Kim,
dan Lee,
(2019)
(16)

9

Ceylan,
Khorshi
d,
Güneş,
dan
Zaybak,
(2016)
(13)

Desain

Sampel

Intervensi

prospect
ive
randomi
zed trial

92

Posisi lateral untuk posisi
ekstubasi trakea
terlentan
g

Studi
deskripti
f

103

Individu diposisikan Tidak
dalam lima
ada
posisi berbeda: duduk
tegak,
posisi
terlentang,
posisi
tengkurap, berbaring
di atas
sisi kiri dan berbaring
di sisi kanan.

bergantian dari kanan dan kiri setiap 2 sampai
4 jam, tidak meningkatkan pepsin dalam
aspirasi trakea dan aspirasi gastropulmoner
sehingga dapat terhindar dari kejadian VAP.
Posisi lateral dapat mengurangi produksi
sekret
sehingga
mencegah
timbulnya
VAP(32). Selain posisi lateral, posisi head of
bed at 60º atau posisi semirecumbent juga
terbukti dapat menurunkan kejadian VAP
secara siqnifikan pada pasien yang
menggunakan ventilator menurut penelitian
Hassankhani et al tahun 2017. Posisi
semirecumbent dapat mengurangi aspirasi
gastric yang merupakan tempat pathogen
berkoloni dan merupakan factor resiko utama
terjadinya VAP (26).
Pengaturan posisi
hemodinamik.

terhadap

stabilitas

Pengaturan
posisi
dapat
membantu
mengurangi bendungan sirkulasi yang akan
mempengaruhi tekanan pada vena cava dan
tekanan darah sehingga berpengaruh pada
status haemodinamik(30). Tujuan pengaturan
posisi
adalah
untuk
memperbaiki
penghantaran oksigen dalam tubuh. Faktor-

Kontrol

Outcome

Kesimpulan Hasil
diterapkan dengan aman
pada pasien yang disapih
dari ventilasi.
SpO2, kejadian Ekstubasi
pada
posisi
stridor,
dan lateral meningkatkan SpO2,
laringospasme
mengurangi
kejadian
stridor dan laringospasme
bila dibandingkan dengan
ekstubasi dalam posisi
terlentang
Tingkat saturasi Ditemukan bahwa nilai
oksigen
dan saturasi oksigen rata-rata
denyut nadi
ketika diukur sambil duduk
dalam posisi tegak di kursi
jauh lebih tinggi dari diukur
ketika berbaring di sisi
kanan atau kiri tubuh.
oksigenasi terbaik adalah
dalam posisi 'duduk tegak'
sementara
oksigenasi
terendah berada pada posisi
terlentang

faktor yang dapat memengaruhi hemodinamik
pasien termasuk curah jantung, hemoglobin
(Hb), dan saturasi oksigen (SaO2) (33).
Salah
satu
artikel
penelitian
oleh
Punthmatharith dan Mora tahun 2018
menjelaskan bahwa bayi yang selesai
menyusui dan segera diberikan perubahan
posisi sebanyak 4 posisi dengan urutan yang
berbeda (posisi tengkurap, posisi miring
kanan, posisi miring anterior kanan dan
disetiap posisi diselingi dengan posisi
telentang) tidak berdampak secara signifikan
terhadap perubahan laju pernapasan, denyut
jantung, dan saturasi oksigen (28). Jika tidak
memiliki dampak yang berarti pada denyut
jantung yang menandakan bahwa curah
jantung secara tidak langsung tidak
mengalami perubahan dan hemodinamik juga
tidak mengalami perubahan.
Hal ini berbeda dengan penelitian Thomas,
Paratz, & Lipman, (2014) (29) penelitian ini
membandingkan efek posisi duduk dan semi
recumbent selama penyapihan ventilasi
mekanik selama 30 menit, hasilnya kedua
intervensi adalah intervensi yang aman dan
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menyebabkan perubahan secara signifikan
pada parameter pernapasan dan hemodinamik,
sehingga
posisi
duduk
dan
posisi
semirecumbent dapat diterapkan dengan aman
pada pasien yang disapih dari ventilasi.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis 9 artikel, tindakan
pengaturan posisi memberikan pengaruh yang
baik dalam meningkatkan saturasi oksigen,
mencegah kejadian VAP, menstabilkan
hemodinamik, dan mendukung pengembangan
paru yang lebih optimal.
Posisi yang dapat meningkatkan saturasi
oksigen menurut beberapa penelitian adalah
posisi semirecumbent, posisi prone, posisi
duduk tegak (Fowler), serta posisi lateral.
Masing-masing posisi secara signifikan dapat
meningkatkan saturasi oksigen sesuai dengan
fisiologis dan penyakit pasien. Posisi Fowler,
semirecumbent dan prone untuk penyakit yang
berkenaan dengan paru, sedangkan posisi
lateral
digunakan
pada
penyakit
cardiovaskuler. Posisi lateral dan posisi
semirecumbent
juga
dapat
mencegah
terjadinya VAP pada pasien dengan ventilasi
mekanik.
Untuk
menstabilkan
status
hemodinamik
psien
dapat
diterapkan
intervensi pengaturan posisi telentang dan
posisi semirecumbent. Sedangkan pengaturan
posisi lateral dan posisi Fowler dapat
memengaruhi pengembangan paru secara
optimal dengan indikator penilaian hasil
spirometry.
Berdasarkan hasil analisis artikel, dibutuhkan
penelitian mengenai efektivitas dari masingmasing posisi terhadap status kesehatan anak
dengan
pneumonia.
Penelitian
yang
bermanfaat dan dapat diimplementasikan
dalam asuhan keperawatan pada anak
pneumonia di pelayanan kesehatan, juga dapat
dijadikan sebagai dasar praktik dan bahan
pembelajaran dalam pendidikan keperawatan,
khususnya aplikasi proses keperawatan
dengan intervensi pengaturan posisi pada anak
dengan
pneumonia.
Dibutuhkan
juga
penelitian yang dapat menjadi referensi untuk
penelitian selanjutnya berkaitan dengan

penyakit pneumonia khususnya mengenai
pengaturan posisi.
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