
SURAT PERNYATAAN 

KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bersedia untuk turut 

berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa 

Program Studi Magister Keperawatan, Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu : 

Nama : Wiwiek Retti Andriani, S.Kep.,Ns. 

NIM : 20151050054 

Judul : Penerapan Peer-Assisted Learning (PAL) untuk meningkatkan 

pencapaian kompetensi Mahasiswa di skills laboratory Akper Pemkab 

Ponorogo 

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu mengenai 

penelitian ini. Saya mengerti bahwa informasi yang saya berikan, akan dijaga 

kerahasiaannya oleh peneliti. Selain itu, jawaban yang saya berikan ini adalah 

sebenarnya sesuai dengan apa yang saya ketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Ponorogo, …………. 2017 
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PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
 

 

PENJELASAN PENELITIAN KEPADA MAHASISWA SEMESTER IV 

AKPER PEMKAB PONOROGO 

 

Saya, Wiwiek Retti Andriani mahasiswa Program Studi magister 

Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini 

saya sedang melakukan penelitian dengan judul : 

 

“PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PEER-ASSISTED LEARNING 

(PAL) TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA DI 

SKILLS LABORATORY AKPER PEMKAB PONOROGO” 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis penerapan Peer-

Assisted Learning (PAL) untuk meningkatkan pencapaian kompetensi mahasiswa di 

Skill Laboratory Akper Pemkab Ponorogo.  

Pada penelitian ini, peneliti mengajak mahasiswa semester IV Akper 

Pemkab Ponorogo untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Mahasiswa yang 

telah memenuhi kriteria inklusi akan diminta untuk mengisi lemar kuesioner yang 

telah disiapkan oleh peneliti, kemudian dikembalikan kepada peneliti untuk 

selanjutnya dilakukan pengolahan data dari kuesioner yang telah diisi. 

A. Kesukarelaan dalam Penelitian  

Mahasiswa berhak memilih untuk ikut berpartisipasi sebagai responden 

dalam penelitian ini tanpa ada unsur paksaan. Bila mahasiswa sudah 

memutuskan untuk ikut berpartisipasi lalu berubah pikiran, maka mahasiswa 

bebas untuk mengundurkan diri tanpa ada denda ataupun sanksi. Apabila 

mahasiswa di Akper Pemkab Ponorogo telah bersedia untuk ikut berpartisipasi 

dalam penelitian ini, maka mahasiswa akan diminta untuk menandatangani 

lembar persetujuan sebanyak 1 lembar untuk disimpan oleh peneliti sebagai 

bukti.  
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B. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi data 

demografi responden yang dilibatkan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan 

tahap pelaksanaan penelitian dimulai dari pre-test kompetensi airway-breathing 

management, setelah itu dilanjutkan tahap pelaksanaan Peer-Assisted Learning 

(PAL) yang meliputi: 1) Rekruitmen mahasiswa yang menjadi tutor sesuai 

kriteria inklusi sejumlah 6 orang, 2) Pelatihan pada tutor PAL oleh dosen Gawat 

Darurat, 3) Time 1 : tutor sebagai mediator proses  interaksi tutees dalam 

intelektualisasi dan pemahaman ketrampilan (cognitive phase), Time 2 : tutor 

memberikan tutorial keterampilan (close skill acquisition phase), Time 3 : tutees 

dengan bimbingan tutor melakukan ketrampilan (open skill acquisition phase), 

Time 4 : tutees mengulang-ulang ketrampilan secara mandiri (outomatisasi 

phase). Pada akhir fase dilakukan post-test kompetensi mahasiswa pada airway-

breathing management. 

 

C. Kewajiban Partisipan Penelitian 

Sebagai pertisipan dalam penelitian ini, peneliti berkewajiban mengikuti 

aturan atau petunjuk penelitian sesuai dengan yang telah disebutkan. 

 

D. Risiko Efek Samping dan Ketidaknyamanan 

Penelitian ini tidak memiliki risiko yang berbahaya. Peneliti akan 

berusaha meminimalisir segala bentuk ketidaknyamanan atau efek samping 

yang merugikan dari penelitian. Apabila selama penelitian atau setelah 

penelitian ini berlangsung terdapat kecurangan atau ketimpangan yang 

dirasakan oleh partisipan maka peneliti siap bertanggung jawab akan hal 

tersebut. 

 

E. Manfaat dan Keuntungan 

Manfaat atau keuntungan yang partisipan dapatkan adalah diharapkan 

hasil penelitian ini dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa (responden) 

tentang salah satu skill keperawatan gawat darurat, dimana melalui metode 



pembelajaran Peer-Assisted Learning (PAL) banyak manfaat yang didapatkan 

oleh Perguruan Tinggi yang digunakan untuk penelitian, mahasiswa (tutor dan 

tutees) yang terlibat dalam penelitian, serta Dosen pengampu mata kuliah 

Keperawatan Gawat Darurat. 

 

F. Kerahasiaan 

Semua informasi yang berkaitan dengan identitas mahasiswa akan 

dirahasiakan dan hanya akan diketahui oleh peneliti. Hasil penelitian akan 

dipublikasikan tanpa identitas subjek penelitian dan hanya menggunakan inisial. 

 

G. Kompensasi 

Bagi responden yang belum lulus (kompetensi belum tercapai), 

kemudian ingin memperbaiki keterampilan dan atau mendapat bimbingan 

tambahan, baik yang mengikuti PAL ataupun yang tidak, akan dilakukan 

bimbingan oleh dosen pembimbing keterampilan dan peneliti sampai 

kompetensi tercapai atau lulus yang dilakukan segera setelah proses ujian 

selesai. 

 

H. Informasi Tambahan 

Responden dapat menanyakan atau mengkonfirmasi hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian ini dengan menghubungi peneliti sendiri atas 

nama Wiwiek Retti Andriani pada no HP 085 790 540 440. Selain itu, informasi 

tentang penelitian ini juga dapat diperoleh dan ditanyakan lebih lanjut kepada 

Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, email: etikpenelitianfkikumy@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENELITIAN 

“Penerapan Peer-Assisted Learning (PAL) untuk Meningkatkan Pencapaian 

Kompetensi Mahasiswa di Skills Laboratory  

Akper Pemkab Ponorogo“ 

 
 

DATA DEMOGRAFI RESPONDEN  

 

 

NIM Responden : ____________________________      

Hari/Tanggal : ____________________________ 

 

Berikan tanda  pada kolom yang disediakan. 

 

1. Jenis Kelamin 

 : Laki-laki 

 : Perempuan 

2. Status Tempat Tinggal 

 : Tinggal bersama dengan orang tua 

 : Tinggal dirumah saudara 

 : Indekost 

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Semester III 

 : Memuaskan (2.00 – 2.75) 

 : Sangat Memuaskan (2.76 – 3.50) 

 : Dengan Pujian (3.50 – 4.00) 
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BLUEPRINT INSTRUMEN EVALUASI KOMPETENSI KOGNITIF 

 
Capaian 

Pembelajaran 
Study Materials Learning Strategy Evaluation No Soal 

Level of Competencies 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Mahasiswa 

mampu 

menguasai 

konsep dan 

prinsip 

pelaksanaan 

Bantuan Hidup 

Dasar pada 

situasi gawat 

dan atau 

bencana 

a. Definisi airway 

breathing 

Peer-Assisted Learning 

1. Rekrutmen tutor sesuai kriteria 

inklusi  

2. Pelatihan tutor  

3. Tutor & tutees mengikuti 

program PAL: 

a. Time 1 : tutor sebagai mediator 

proses  interaksi tutees dalam 

intelektualisasi dan 

pemahaman ketrampilan 

(cognitive phase) 

b. Time 2 : tutor memberikan 

tutorial keterampilan (close 

skill acquisition phase) 

c. Time 3 : tutees dengan 

bimbingan tutor melakukan 

ketrampilan (open skill 

acquisition phase) 

d. Time 4 : tutees mengulang-

ulang ketrampilan secara 

mandiri (outomatisasi phase)  

MCQ 

dengan 

jumlah soal 

25 

1, 17 √      

b. Menilai jalan nafas 

(airway) dan 

pernafasan 

(breathing) 

2, 3,  √ √     

c. Jenis-jenis obstruksi 

jalan nafas (obstruksi 

partial dan total) 

4, 7, 16, √ √     

d. Tatalaksana 

pembebasan jalan 

nafas 

5, 6, 8, 

11, 14, 

15, 21, 

22, 24, 25 

 √ √ √   

e. Mengenal alat bantu 

membebaskan jalan 

nafas, indikasi dan 

cara memasang 

9, 10, 12, 

13, 20  
√ √ √ √   

f. Tanda obyektif 

gangguan ventilasi 

(breathing) dan 

memberikan 

ventilasi 

18, 19, 23 √ √     

 

Keterangan Jenjang Kemampuan: 
 

C1 : Proses berfikir ingatan 

C2 : Proses berfikir pemahaman 

C3 : Proses berfikir aplikasi 

C4  : Proses berfikir analisis 

C5  : Proses berfikir sintesis 

C6 : Proses berfikir evaluasi 



Petunjuk Mengerjakan: 

Berilah tanda “X” pada salah satu jawaban yang Anda jawab paling tepat 

 

1. Seorang pasien dibawa ke IGD sebuah RS, dengan riwayat tenggelam saat 

mancing di pinggir sungai. Kondisi korban saat di RS, nafas (-), nadi (+). 

Langkah awal untuk memberikan pertolongan pada pasien tersebut adalah 

airway, yang berarti……  

A. Tehnik memberikan bantuan pernafasan pada klien 

B. Tehnik membuka jalan nafas dan membebaskan dari obstruksi (sumbatan) 

C. Tehnik mempertahankan jalan nafas  

D. Tehnik memberikan bantuan pernafasan dengan ventilasi 

E. Tehnik memberikan nafas buatan  

 

2. Anda melihat kecelakaan di jalan raya, dan melihat korban yang tergeletak 

dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sebagai seorang paramedis, melihat kondisi 

korban kecelakaan yang tidak sadarkan diri, langkah pertama yang Anda 

lakukan adalah…… 
A. Melihat apakah korban bernafas 

B. Memanggil korban, untuk cek respon jalan nafas  

C. Memastikan tidak ada perdarahan 

D. Melakukan exposure, cek adanya fraktur 

E. Cek nadi korban, memastikan sirkulasi masih ada 

 

3. Ny. M, usia 45 tahun, dibawa ke IGD sebuah rumah sakit dengan riwayat 

kecelakaan tunggal. Kondisi korban saat di IGD: tidak sadar, perdarahan dari 

kepala, banyak luka babras di tangan dan kaki. Tehnik apa yang Anda lakukan 

untuk memastikan bahwa jalan nafas Ny. M tidak ada sumbatan? 

A. Melihat pergerakan dada dan abdomen pasien (Look) 

B. Letakkan tangan di dada pasien untuk memastikan gerakan dada (Look) 

C. Merasakan hembusan nafas pasien, melihat pergerakan dada (Feel, Look) 

D. Melihat pergerakan dada (Look), dan mendengarkan suara nafas pasien 

(Listen) 

E. Melihat pergerakan dada (Look), mendengarkan suara nafas pasien (Listen), 

dan merasakan hembusan nafas pasien dengan pipi (Feel) 

 

4. Tn. H, usia 42 tahun. Seorang kuli bangunan, mengalami kecelakaan kerja, 

terjatuh dari lantai 2. Dibawa ke IGD Rumah Sakit dalam kondisi, perdarahan 

pada kepala, perdarahan yang keluar dari mulut dan hidung. Sebagai perawat di 

IGD, berikut ini adalah manifestasi bahwa ada sumbatan partial berat yang 

ditemukan pada korban …… 
A. Ada gerakan nafas, hembusan nafas dapat dirasakan, Tidak ada suara nafas 

tambahan 

B. Gerakan nafas ada tapi tidak maksimal, hembusan nafas dapat dirasakan 

data dirasakan, terdapat suara nafas tambahan (kendor) 



C. Gerakan nafas ada tapi sangat berat, hembusan nafas sedikit dapat 

dirasakan, terdapat suara nafas tambahan melengking 

D. Gerakan nafas ada tapi tidak maksimal, hembusan nafas dapat dirasakan 

data dirasakan, terdapat suara nafas tambahan melengking 

E. Tidak ada gerakan nafas, hembusan nafas tidak dapat dirasakan, ada suara 

nafas tambahan (garling, stidor, snoring, crowing) 

 

5. Sdra. H, usia 18 tahun. Merupakan salah satu korban tabrakan beruntun antara 

bus dengan truck. Hasil pemeriksaan didapatkan: pasien tidak sadar, nafas (-). 

Jika Anda sebagai perawat akan memberikan pertolongan untuk membebaskan 

jalan nafas dilokasi tanpa memiliki alat, cara yang dilakukan untuk 

membebaskan airway? 

A. Lakukan head till chin lift 

B. Manuver jaw thrust 

C. Pasang oropharingeal airway 

D. Pasang neck-collar 

E. Finger swap 

 

6. Saat Anda berangkat ke kampus, menemukan korban tidak sadar di jalan raya, 

dicurigai korban tabrak lari kecelakaan kendaraan bermotor. Terdapat luka pada 

kepala, babras pada wajah, perdarahan pada mulut. Saat Anda cek pernafasan 

dengan Look, Listen, and Feel, nafas (-). Untuk membuka jalan nafas 

(airway) Anda melakukan? 
A. Lakukan head till chin lift 

B. Manuver jaw thrust 

C. Pasang oropharingeal airway 

D. Pasang neck-collar 

E. Finger swap 

 

7. Tn. L, seorang supir truck. Informasi yang didapatkan dari saksi mata, korban 

berusaha menghindari pengendara sepeda motor yang menyalip dari arah depan. 

Akhirnya truck menabrak pohon di tepi jalan, bagian depan truck rusak parah. 

Tn. L sudah di evakuasi dari dalam truck, hasil primary survey didapatkan: 

multitrauma, perdarahan kepala, banyak luka di wajah, penurunan kesadaran. 

Sebelum Anda membawa korban ke rumah sakit, Anda akan melakukan 

pembebasan jalan nafas. Berikut ini adalah tindakan yang tepat Anda 

lakukan pada korban sebelum melakukan airway management ….. 
A. Lakukan head till chin lift 

B. Manuver jaw thrust 

C. Pasang oropharingeal airway 

D. Immobilisasi leher dengan memasang neck-collar 

E. Lakukan cross finger lanjut finger swap 

 

8. Tn. Y, korban tabrak lari motor vs truk. Korban tidak menggunakan helm. 

Tergeletak di jalan, ada problem Airway Breathing, muntah (+). Saksi langsung 

menghubungi tim 118. Anda sebagai salah satu tim 118 yang akan menolong 



korban. Bagaimanakah cara Anda mempertahankan jalan nafas pada Tn. Y 

selama perjalanan rujukan? 

A. Menggunakan Oropharingeal 

B. Head-tilt chin lift 

C. Pasang Nasopharingeal 

D. Krikotiroidotomi 

E. Endotracheal tube (ETT) 

 

9. Ny. F, dibawa ke IGD dengan kondisi tidak sadar. Informasi dari keluarga, 

korban ditemukan tergeletak tidak sadar dikamar mandi, dugaan keluarga 

kemungkinan terjatuh atau terpeleset. Ny. F memiliki riwayat penyakit Stroke 

sejak 2 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan di IGD, kesadaran menurun (GCS 5), 

tidak ada luka di kepala dan wajah, terdengar suara nafas snoring. Berikut ini 

adalah alat yang tepat dipasang untuk membebaskan jalan nafas Ny. F 

A. Nasopharingeal airway  

B. Oropharingeal airway 

C. Laringo Mask Airway (LMA) 

D. Endotracheal tube (ETT) 

E. Laringoskop 

  

10. Seorang ibu mengalami serangan tetanus, mulut dan rahang pasien tampak 

mengatup kuat, trismus pada wajah. Anda sebagai perawat memutuskan untuk 

membebaskan airway dengan memasang Nasopharing Airway. Berapa ukuran 

Nasopharing Airway yang Anda gunakan pada pasien tersebut?  

A. Disesuaikan dengan ukuran diameter hidung pasien 

B. Pada pasien perempuan bisa menggunakan ukuran terkecil  

C. Ukuran nasopharing disesuaikan dengan ukuran jari kelingking kanan 

pasien 

D. Ukuran nasopharing disesuaikan dengan jari telunjuk kiri tangan pasien 

E. Lebih kecil dari ukuran hidung supaya mudah dipasang 

 

11. Seorang ibu mengalami serangan tetanus, mulut dan rahang pasien tampak 

mengatup kuat, trismus pada wajah. Anda sebagai perawat memutuskan untuk 

membebaskan airway dengan memasang Nasopharing Airway. Kontraindikasi 

pemasangan nasopharing apabila ditemukan tanda berikut pada pasien? 

KECUALI 

A. Epistaksis 

B. Aspirasi 

C. Hipoksia 

D. Reflek muntah (+) 

E. Polip hidung 

 

 

 



12. Seorang pasien dibawa ke ruang resusitasi IGD karena mengalami gangguan 

nafas karena trauma. Sebagai perawat jika Anda akan membebaskan airway 

berikut ini adalah indikasi pemasangan Oropharingeal airway yang harus 

diperhatikan?   

A. Pasien dengan cedera mulut yang parah 

B. Pasien dengan spasme atau reflex faring 

C. Pasien dalam kondisi tidak sadar 

D. Pasien yang mengalami trismus 

E. Pasien dengan rahang yang mengatup kuat 

 

13. Seorang pasien dibawa ke ruang resusitasi IGD karena mengalami gangguan 

nafas karena trauma. Sebagai perawat jika Anda akan membebaskan airway 

berikut ini adalah cara mengukur oropharingeal airway? 

A. Ukuran dapat disesuaikan dengan panjang jari kelingking kiri pasien 

B. Ukur dari sudut bibir sampai lubang telinga 

C. Ukur dari sudut bibir sampai tulang mandibular 

D. Ukur dari gigi seri pertama sampai dengan ujung rahang (tragus) 

E. Ukur dari gigi seri pertama sampai dengan lubang telinga 

 

14. Anda sedang makan bakso dengan teman dikantin, saat sedang makan sambil 

bercanda, tiba-tiba teman Anda tersedak (chocking) pentol, dan jatuh tergeletak 

dekat tempat duduk tidak sadar di dekat tempat makan, nafas (-), benda asing 

(pentol) tidak tampak di rongga mulut. Pertolongan yang dapat Anda lakukan 

untuk membebaskan jalan nafas (airway) pada teman anda adalah tehnik? 

A. Back blows 

B. Abdominal thrust (Heimlich Manuver) 

C. Thoracal thrust 

D. Cricothyroidotomy 

E. Finger swap 

 

15. Klien remaja riwayat tabrakan kendaraan bermotor. Saat klien dibawa ke Unit 

Gawat Darurat (UGD), collar neck (penyangga leher) telah terpasang, terlihat 

tidak sadar, terdapat darah dalam mulut dan hidung pasien dan nafas terdengar 

gargling. Manakah hal yang harus Anda prioritaskan terlebih dahulu? 

A. Memastikan jalan nafas buatan lewat mulut 

B. Memastikan tingkat kesadaran klien dengan memanggil 

C. Melakukan suction ke dalam hidung dan mulut 

D. Mencari sumber perdarahan dan menghentikan perdarahan 

E. Pasang alat bantu nafas (simple mask) untuk memberikan terapi oksigen 

 

16. Tn. P mengalami kecelakaan tunggal jatuh dari sepeda motor karena terpeleset 

jalan licin. Kondisi sekarang adalah tidak sadarkan diri dan terlihat keluar darah 

di bibirnya dan terdengar suara gargling. Suara gargling tersebut merupakan 

tanda-tanda …. 
A. Penurunan Kesadaran 



B. Cidera kepala 

C. Multiple fraktur 

D. Sumbatan jalan nafas 

E. Syok 

 

17. Saudara M, ditemukan tidak sadarkan diri di pinggir hutan. Untuk memastikan 

kondisi korban, setelah dilakukan penilaian dan membebaskan Airway 

selanjutnya dilakukan tindakan breathing. Definisi dari breathing pada Sdra 

M adalah …… 
A. Proses pertukaran oksigen dan karbondioksida 

B. Proses pernafasan pasien 

C. Proses oksigenasi dan bantuan ventilasi  

D. Proses penilaian fungsi dan status respirasi  

E. Proses membebaskan pernafasan dan memberikan oksigen 

 

18. Saudara M, ditemukan tidak sadarkan diri di pinggir hutan. Untuk memastikan 

kondisi korban, setelah dilakukan penilaian dan membebaskan Airway 

selanjutnya dilakukan tindakan breathing. Evaluasi breathing dapat dilihat 

dari tanda berikut? KECUALI 

A. Laju pernafasan 

B. Irama pernafasan 

C. Kualitas pernafasan 

D. Kedalaman pernafasan 

E. Kecepatan pernafasan 

 

19. An. D ditemukan tergeletak disebelah motor bersama ibunya. Korban tampak 

sesak, nafas tersengal-sengal, gelisah. Dilihat dari manifestasinya, korban 

mengalami gangguan pernafasan. Jumlah pernafasan normal pada An. D 

adalah? 

A. 12 – 20 kali/menit 

B. 18 – 24 kali/menit 

C. 22 – 36 kali/menit 

D. 40 – 60 kali/menit 

E. > 60 kali/menit 

 

20. Seorang perempuan, usia 35 tahun, datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas. 

Tekanan darah 130/80 mmHg, Nadi 110 x/menit, pernafasan 34 x/menit, suhu 

38oC. Pemilihan alat pemberian oksigen agar konsentrasi oksigen yang 

diberikan pada pasien mencapai 100 % adalah …… 
A. Nasal canul 

B. Face mask (masker wajah) 

C. Masker rebreathing 

D. Masker non-rebreating 

E. Bag-valve and mask (ambubag) 

 



21. Seorang laki-laki, usia 28 tahun. Merupakan korban kecelakaan lalu lintas, hasil 

primary survey dilokasi kejadian didapatkan pasien mengalami gagal nafas, 

setelah dilakukan intubasi pasien akan dirujuk ke RS. Mekanisme pemberian 

ventilasi selama pasien dalam proses rujukan menggunakan ambulance ke 

RS adalah ……. 
A. Mouth to mouth 

B. Mouth to nose 

C. Bag-valve and mask 

D. Simple mask 

E. Face mask 

 

22. Seorang perempan, usia 48 tahun. Berada di ruang resusitasi IGD dengan 

riwayat gagal nafas, setelah kondisi airway dapat distabilkan selanjutnya Anda 

memberikan ventilasi pada pasien dengan menggunakan bag-valve and mask 

(BVM). Saat memberikan ventilasi menggunakan BVM, Anda harus 

memperhatikan hal-hal berikut saat bagging….. 

A. Diberikan dengan keras, supaya oksigen masuk ke dalam paru-paru 

B. Diberikan dengan keras dan segera agar kebutuhan oksigen terpenuhi 

C. Mengikuti ritme pernafasan korban, agar esophagus tidak terangsang dan 

terjadi regurgitasi isi lambung 

D. Berikan dengan hitungan cepat agar rasio inspirasi lebih panjang dari 

ekspirasi 

E. Pompa dengan dua tangan penolong secara kuat agar tidak volume terpenuhi 

 

23. Saat akan memberikan ventilasi pada pasien yang mengalami gangguan 

breathing, Anda harus mengetahui tidal volume pasien terlebih dahulu, supaya 

dapat menentukan bagging. Berapa tidal volume pada pasien dewasa? 

A. 2 – 4 ml/kg BB 

B. 4 – 6 ml/kg BB 

C. 6 – 8 ml/kg BB 

D. 8 – 10 ml/kg BB 

E. 10 – 12 ml/kg BB 

 

24. Tn. S, adalah korban musibah kebakaran. Kondisi di IGD saat ini mengalami 

gangguan respirasi, pasien tampak sesak nafas, frekuensi respirasi 26 x/menit. 

Kemungkinan pasien mengalami trauma uap panas pada saluran pernafasan 

dampak dari kebakaran. Anda akan memberikan oksigen dengan 

menggunakan non-rebreathing mask, berapa konsentrasi oksigen yang 

diterima Tn. S jika aliran yang diberikan 8 lpm? 

A. ≥ 20% 

B. ≥ 30% 

C. ≥ 40% 

D. ≥ 50% 

E. ≥ 60% 



25. Ny. U, usia 40 tahun. Dirawat di ruang ICCU dengan diagnosis Ventrikel 

Fibrilasi (VF). Saat Anda dinas sore, tiba-tiba gambaran ECG di monitor pasien 

menunjukkan ada serangan VF. Kemudian dilakukan Resusitasi Jantung Paru 

(RJP) sebanyak 30 kali kompresi. Sesuai dengan algoritma bantuan hidup dasar, 

setelah RJP dilajutkan rescue breathing. Berapa kali anda memberikan rescue 

breathing pada pasien setelah kompresi dada …….. 

A. 1 kali ventilasi  

B. 2 kali ventilasi 

C. 3 kali ventilasi 

D. 4 kali ventilasi 

E. 5 kali ventilasi  



CHECKLIST  

PENILAIAN KOMPETENSI PSIKOMOTOR 

AIRWAY-BREATHING MANAGEMENT 

 

Petunjuk Pengisian Lembar Penilaian 

1. Tulislah identitas diri anda pada tempat yang telah disediakan 

2. Isilah semua data pada tempat yang telah tersedia dengan benar 

 

Isilah lembar penilaian ini dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan 

 

No. Aspek yang Dinilai 

Raw Skor 
Critically 

1, 2, 3 

Difficulty 

1, 2, 3 

Skor 

0 1 2 3 
Aktual 

RxCxD 

Max 

Skor 

1. Saat melihat korban, pastikan 3A (aman Penolong, aman Pasien, aman 

Lingkungan) 

a. Aman penolong: menggunakan APD  

b. Aman pasien: pasien aman dari bahaya   

c. Aman lingkungan: tidak berada diarea yang berbahaya  

0 1 2  1 1  2 

2. Cek respon korban dengan menyapa/menepuk/memberikan rangsangan 

nyeri pada korban untuk memastikan problem Airway: 

a. Jika korban merespon dengan menjawab, berarti airway paten (tidak 

ada obstruksi) 

b. Jika tidak ada respon, lanjutkan cek nadi. Adanya nadi tanpa ada 

nafas, menunjukkan adanya masalah pada airway 

0 1 2  3 2  12 

3. Identifikasi airway korban dengan melihat adanya multiple trauma, 

babras atau luka pada area wajah, trauma kepala dengan penurunan 

kesadaran, luka/jejas di atas klavikula, biomekanik yang mendukung, 

0 1   3 3  9 



No. Aspek yang Dinilai 

Raw Skor 
Critically 

1, 2, 3 

Difficulty 

1, 2, 3 

Skor 

0 1 2 3 
Aktual 

RxCxD 

Max 

Skor 

merupakan tanda suspect C-spine injury. Lakukan manual in-line 

stabilization dengan pemasangan cervical collar. 

4. Identifikasi airway breathing korban dengan tehnik rapid assessment 

Look, Listen & Feel (LLF): 

a) LOOK (lihat) 

Pergerakan dada/perut, tanda distres nafas, sianosis, penurunan 

kesadaran 

b) LISTEN (dengar) 

Dengarkan dengan telinga suara nafas korban, suara nafas bersih 

atau ada suara nafas tambahan  

c) FEEL (rasakan) 

Rasakan aliran udara nafas saat ekspirasi dengan pipi 

0 1 2  3 2  12 

5. Jika korban tidak bernafas, menunjukkan ada obstruksi total. Segera 

bebaskan airway korban dengan tehnik: 

a. Cross Finger technique 

b. NON-TRAUMA : Head-tilt Chin-lift 

c. TRAUMA : Jaw-thrust 

d. Jika pasien sadar, pada dewasa & anak dapat dilakukan Heimlich 

Manouver & Back Blow, sedangkan pada wanita hamil dan orang 

gemuk dengan tehnik Chest thrust & Back Blow. Jika pasien tidak 

sadar, pada dewasa & anak dapat dilakukan Abdominal thrust & 

Finger sweep, sedangkan pada wanita hamil dan orang gemuk dengan 

tehnik Chest thrust & Finger sweep. 

0 1 2  3 3  18 

6.  Jika terdengar suara nafas tambahan seperti: Gurgling/cairan, 

Snoring/pangkal lidah, Crowing/edema pada laring. Menunjukkan 

korban mengalami obstruksi partial. 

0 1 2 3 3 3  27 



No. Aspek yang Dinilai 

Raw Skor 
Critically 

1, 2, 3 

Difficulty 

1, 2, 3 

Skor 

0 1 2 3 
Aktual 

RxCxD 

Max 

Skor 

Segera bebaskan airway korban dengan tehnik: 

a) CAIRAN (Darah, Sekret, Air liur, muntah) 

Manual  : Lakukan cross finger dan lanjutkan finger sweep. 

Alat : Lakukan Suctioning, bila jumlah banyak miringkan 

kepala (jika ada trauma lakukan dengan tehnik Log 

Roll), jika tidak berhasil lanjutkan Airway Definitif 

(Endotracheal Intubation/ETT, Needle 

Cricothyroidotomy). 

Suctioning pada Dewasa (Maksimal 15 detik), Anak 

(maksimal 5 detik), Bayi (maksimal 3 detik).  

b) SUMBATAN PANGKAL LIDAH 

Lidah jatuh menyumbat di Hipofaring, kemudian pasien tidak sadar : 

MANUAL (Non trauma dengan Head-Tilt Chin-Lift), TRAUMA 

(Jaw Thrust) 

7. Lakukan penilaian jalan nafas kembali setelah tindakan dilakukan, jika 

jalan nafas sudah patent. Lakukan pemasangan alat untuk membebaskan 

airway : 

a. Oropharingeal Airway (OPA) 

a. Tujuan pemasangan: menjaga airway patent, mencegah 

terjadinya infeksi 

b. Indikasi OPA untuk korban dengan penurunan kesadaran (GCS 

<10), melindungi ETT dari gigitan, memfasilitasi suction pada 

jalan nafas. 

c. Kontra-indikasi pemasangan OPA untuk korban sadar, semi-

koma dengan reflek muntah (+), korban dengan trauma oral. 

d. Ukur OPA dari sudut bibir (gigi seri pertama) sampai pangkal 

0 1 2 3 3 3  27 



No. Aspek yang Dinilai 

Raw Skor 
Critically 

1, 2, 3 

Difficulty 

1, 2, 3 

Skor 

0 1 2 3 
Aktual 

RxCxD 

Max 

Skor 

mandibular (tragus). Ukuran OPA harus sesuai, tidak terlalu 

pendek atau terlalu panjang. 

e. Pasang OPA dengan posisi awal ujung menghadap atas 

(chefalad), setelah mencapai palatum (langit mulut), putar posisi 

OPA 180o dan dorong masuk mendekati dinding belakang 

faring sehingga sesuai posisi anatomis lidah. Jika ada reflek 

cegukan, segera cabut OPA. 

 

8. b. Nasopharingeal Airway (NPA) 

a. Tujuan pemasangan: menjaga airway patent 

b. Indikasi untuk pasien sadar, atau semi-koma, sleep-apnea parah.  

c. Kontra-indikasi : pasien dengan suspect fraktur basis cranii 

(tanda Battle, racon eyes, cairan serebrospinal dari telinga). 

d. Ukur panjang NPA dari ujung hidung sampai sudut rahang 

(tragus). Ukur diameter NPA dengan menggunakan jari 

kelingking kanan korban. 

e. Pasang NPA dengan diberikan lubrikan (jelly) lebih dulu, 

bersihkan hidung jika ada secret atau darah, masukkan NPA 

pada salah satu hidung yang bagus respirasinya. Pasang NPA 

dengan posisi menghadap ke bawah, masukkan menyusuri 

lubang hidung sampai ujung NPA mencapai ujung hidung. 

 

0 1 2 3 3 3  27 

9. Setelah airway paten, selanjutnya cek breathing dengan rapid 

assessment : LOOK, LISTEN, FEEL (LLF) 

Jika breathing tidak ada/tidak adekuat, berikan Rescue breathing 

(ventilasi awal): 

Mouth to Mouth sebanyak 2x dengan waktu 1,5 – 2 detik ( 700 – 1000 

ml/menit , 10 ml/kg) yang akan memberikan konsentrasi O2 16 – 17 %. 

0 1 2 3 3 3  27 



No. Aspek yang Dinilai 

Raw Skor 
Critically 

1, 2, 3 

Difficulty 

1, 2, 3 

Skor 

0 1 2 3 
Aktual 

RxCxD 

Max 

Skor 

10. Ventilasi lanjutan dapat diberikan sesuai gangguan respirasi : 

a) Dengan gangguan nafas sedang oksigen diberikan 5 – 6 liter/menit 

melalui binasal canule. 

b) Dengan gangguan nafas berat, gagal jantung, henti jantung, gunakan 

system yang dapat memberikan oksigen 100 %. 

c) Dalam keadaan darurat gunakan alat bantu nafas yang lebih canggih 

(mis. Bagging), lakukan intubasi dan berikan O2 100 %. 

0 1 2  3 3  18 

Total Score        189 

 

Nilai = Jumlah Total x 100% = ………. % 

                     189 



RUBRIK CHECKLIST  

KOMPETENSI PSIKOMOTOR AIRWAY BREATHING MANAJEMEN 

 

Aspek Kriteria Skor 

Saat melihat 

korban, pastikan 

3A (aman 

Penolong, aman 

Pasien, aman 

Lingkungan) 

Mahasiswa menjelaskan prinsip awal memberikan pertolongan 

korban dengan 3A: 

a. Aman penolong: menggunakan APD  

b. Aman pasien: pasien aman dari bahaya 

c. Aman lingkungan: tidak berada diarea yang berbahaya 

2 

Menyebutkan 2 prinsip dengan benar dari 3 yang terpenuhi 1 

Menyebutkan 1 prinsip dengan benar dari 3 yang terpenuhi 0 

Cek respon 

korban dengan 

menyapa/menep

uk/memberikan 

rangsangan 

nyeri pada 

korban untuk 

memastikan 

problem Airway 

Mahasiswa melakukan cek respon korban dengan cara : 

a. Memanggil korban, menepuk/ memberikan respon nyeri 

pada korban 

b. Menginterpretasikan hasil, jika korban berespon maka 

airway paten. 

c. Cek nadi korban jika tidak ada respon, untuk memastikan 

ada atau tidak masalah pada airway 

2 

Melakukan 2 dari 3 tindakan  1 

Melakukan 1 dari 3 tindakan  0 

Identifikasi 

airway korban  

a. Melihat adanya multiple trauma, babras atau luka pada area 

wajah, trauma kepala dengan penurunan kesadaran, 

luka/jejas di atas klavikula, biomekanik yang mendukung, 

merupakan tanda suspect C-spine injury.  

b. Lakukan manual in-line stabilization dengan pemasangan 

cervical collar. 

1 

Melakukan 1 tindakan dari 2 tindakan  0 

Identifikasi 

airway 

breathing 

korban dengan 

tehnik rapid 

assessment 

Look, Listen & 

Feel (LLF) 

 

Melakukan tindakan identifikasi dengan 3 tehnik: 

a) LOOK (lihat) 

Pergerakan dada/perut, tanda distres nafas, sianosis, 

penurunan kesadaran 

b) LISTEN (dengar) 

Dengarkan dengan telinga suara nafas korban, suara nafas 

bersih atau ada suara nafas tambahan  

c) FEEL (rasakan) 

Rasakan aliran udara nafas saat ekspirasi dengan pipi 

2 

Melakukan 2 tehnik dengan benar dari 3 tindakan 1 

Melakukan 1 tehnik dengan benar dari 3 tindakan 0 

Segera bebaskan 

airway korban 

jika korban 

tidak bernafas, 

Melakukan tehnik membuka airway dengan : 

a. Cross Finger technique 

b. NON-TRAUMA : Head-tilt Chin-lift 

c. TRAUMA : Jaw-thrust 

Jika pasien sadar, pada dewasa & anak dapat dilakukan 

2 



Aspek Kriteria Skor 

menunjukkan 

ada obstruksi 

total.  

Heimlich Manouver & Back Blow, sedangkan pada wanita 

hamil dan orang gemuk dengan tehnik Chest thrust & Back 

Blow. Jika pasien tidak sadar, pada dewasa & anak dapat 

dilakukan Abdominal thrust & Finger sweep, sedangkan 

pada wanita hamil dan orang gemuk dengan tehnki Chest 

thrust & Finger sweep. 

Melakukan 2 tehnik dengan benar dari 3 tindakan 1 

Melakukan 1 tehnik dengan benar dari 3 tindakan 0 

Membebaskan 

airway pada 

korban obstruksi 

partial yang 

ditandai  

terdengar suara 

nafas tambahan 

seperti: 

Gurgling/cairan, 

Snoring/pangkal 

lidah, 

Crowing/edema 

pada laring. 

 

Membebaskan airway korban dengan tehnik: 

a. CAIRAN (Darah, Sekret, Air liur, muntah) 

Manual  : Lakukan cross finger dan lanjutkan finger sweep. 

Alat : Lakukan Suctioning, bila jumlah banyak 

miringkan kepala (jika ada trauma lakukan 

dengan tehnik Log Roll), jika tidak berhasil 

lanjutkan Airway Definitif (Endotracheal 

Intubation/ETT, Needle Cricothyroidotomy). 

Suctioning pada Dewasa (Maksimal 15 detik), Anak 

(maksimal 5 detik), Bayi (maksimal 3 detik).  

b. SUMBATAN PANGKAL LIDAH 

Lidah jatuh menyumbat di Hipofaring, kemudian pasien 

tidak sadar : MANUAL (Non trauma dengan Head-Tilt 

Chin-Lift), TRAUMA (Jaw Thrust) 

3 

Mahasiswa melakukan tehnik  

a. Cross finger & finger sweep dengan posisi dan tehnik tangan 

benar 

b. Suctioning dengan tehnik benar 

c. Head-tilt Chin-lift atau Jaw-thrust dengan posisi tangan 

benar  

2 

Melakukan 2 tehnik dari 4 tehnik yang tersedia 1 

Melakukan 1 tehnik dari 4 tehnik yang tersedia 0 

Lakukan 

penilaian jalan 

nafas kembali, 

jika jalan nafas 

sudah patent. 

Lakukan 

pemasangan alat 

untuk 

membebaskan 

airway 

 

Memasang Oropharingeal Airway (OPA) 

a. Tujuan pemasangan: menjaga airway patent, mencegah 

terjadinya infeksi 

b. Indikasi OPA untuk korban dengan penurunan kesadaran 

(GCS <10), melindungi ETT dari gigitan, memfasilitasi 

suction pada jalan nafas. 

c. Kontra-indikasi pemasangan OPA untuk korban sadar, semi-

koma dengan reflek muntah (+), korban dengan trauma oral. 

d. Ukur OPA dari sudut bibir (gigi seri pertama) sampai 

pangkal mandibular (tragus). Ukuran OPA harus sesuai, 

tidak terlalu pendek atau terlalu panjang. 

e. Pasang OPA dengan posisi awal ujung menghadap atas 

(chefalad), setelah mencapai palatum (langit mulut), putar 

posisi OPA 180o dan dorong masuk mendekati dinding 

3 



Aspek Kriteria Skor 

belakang faring sehingga sesuai posisi anatomis lidah. Jika 

ada reflek cegukan, segera cabut OPA. 

Melakukan 4 tindakan dengan benar dari 5 tindakan 2 

Melakukan 3 tindakan dengan benar dari 5 tindakan 1 

Melakukan 2 tindakan dengan benar dari 5 tindakan 0 

Lakukan 

penilaian jalan 

nafas kembali, 

jika jalan nafas 

sudah patent. 

Lakukan 

pemasangan alat 

untuk 

membebaskan 

airway 

Memasang Nasopharingeal Airway (NPA) 

a. Tujuan pemasangan: menjaga airway patent 

b. Indikasi untuk pasien sadar, atau semi-koma, sleep-apnea 

parah.  

c. Kontra-indikasi : pasien dengan suspect fraktur basis cranii 

(tanda Battle, racon eyes, cairan serebrospinal dari telinga). 

d. Ukur panjang NPA dari ujung hidung sampai sudut rahang 

(tragus). Ukur diameter NPA dengan menggunakan jari 

kelingking kanan korban. 

e. Pasang NPA dengan diberikan lubrikan (jelly) lebih dulu, 

bersihkan hidung jika ada secret atau darah, masukkan NPA 

pada salah satu hidung yang bagus respirasinya. Pasang 

NPA dengan posisi menghadap ke bawah, masukkan 

menyusuri lubang hidung sampai ujung NPA mencapai 

ujung hidung. 

3 

Melakukan 4 tindakan dengan benar dari 5 tindakan 2 

Melakukan 3 tindakan dengan benar dari 5 tindakan 1 

Melakukan 2 tindakan dengan benar dari 5 tindakan 0 

Setelah airway 

paten, 

selanjutnya cek 

breathing 

dengan rapid 

assessment : 

LOOK, 

LISTEN, FEEL 

(LLF) 

 

Jika breathing tidak ada/tidak adekuat, berikan Rescue 

breathing (ventilasi awal): 

a. Frekuensi : Mouth to Mouth sebanyak 2x dengan waktu 1,5 

– 2 detik (700 – 1000 ml/menit, 10 ml/kg ) yang akan 

memberikan konsentrasi O2 16 – 17 %. 

b. Tehnik: tangan kiri memencet hidung korban sambil head-

tilt, tangan kanan chin-lift. Mulut penolong menutup seluruh 

mulut korban 

c. Interval waktu jeda antara ventilasi 1 dan 2 adalah 1 detik 

d. Ventilasi yang diberikan penolong mampu mengangkat 

dada korban 

3 

Melakukan 3 tehnik dengan benar dari 4 tindakan 2 

Melakukan 2 tehnik dengan benar dari 4 tindakan 1 

Melakukan 1 tehnik dengan benar dari 4 tindakan 0 

Ventilasi 

lanjutan dapat 

diberikan sesuai 

gangguan 

respirasi  

Memberikan ventilasi sesuai kondisi korban: 

a) Dengan gangguan nafas sedang oksigen diberikan 5 – 6 

liter/menit melalui binasal canule. 

b) Dengan gangguan nafas berat, gagal jantung, henti jantung, 

gunakan system yang dapat memberikan oksigen 100 %. 

c) Dalam keadaan darurat gunakan alat bantu nafas yang lebih 

canggih (mis. Bagging), lakukan intubasi dan berikan O2 

100 %. 

2 

Melakukan 2 tindakan dengan benar dari 3 tindakan 1 

Melakukan 1 tindakan dengan benar dari 3 tindakan 0 



CHECKLIST  

PENILAIAN KOMPETENSI AFEKTIF 

AIRWAY-BREATHING MANAGEMENT 
 

Isilah Lembar penilaian ini dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan 
 

No. Aspek yang Dinilai 

Raw Skor 
Critically 

1, 2, 3 

Difficulty 

1, 2, 3 

Skor 

0 1 2 3 
Aktual 

RxCxD 
Max Skor 

1. Teliti (cepat, tepat, tidak panik) 0 1 2  2 3  12 

2. Disiplin 0 1 2  2 3  12 

3. Sistematis dalam melakukan tindakan 0 1 2  2 3  12 

4. Bertanggung jawab, mampu bekerjasama dan komunikatif 0 1 2  3 3  18 

5. Memperhatikan keamanan (patient safety) 0 1 2  2 3  12 

TOTAL SCORE        64 

 

 

Nilai = Jumlah Total x 100% = ………. % 

                     64 

 

 

Ponorogo, ................................ 2017 

Observer 

 

 

 

 

( ………………………..................… ) 

 



RUBRIK CHECKLIST  

KOMPETENSI AFEKTIF AIRWAY BREATHING MANAJEMEN 

 

Aspek Kriteria Skor 

Teliti a. Cepat/cekatan dalam melakukan tindakan 

b. Tepat dalam memilih tindakan atau alat sesuai 

kondisi korban 

c. Percaya diri & tenang (tidak panik/gugup/grogi) serta 

tidak tergesa-gesa saat melakukan tindakan 

2 

Melakukan 2 dari 3 tindakan  1 

Melakukan 1 dari 3 tindakan  0 

Displin a. Ketepatan waktu mengikuti praktikum 

b. Tepat dalam melakukan tindakan 

c. Ketaatan dan kepatuhan malaksanakan tugas dan tata 

tertib ptaktikum/ujian skills 

2 

Melakukan 2 dari 3 tindakan  1 

Melakukan 1 dari 3 tindakan  0 

Sistematis dalam 

melakukan tindakan 

a. Melakukan tindakan secara runtut 

b. Melakukan tindakan tidak diulang-ulang (bolak-balik) 

c. Lembut dan santun pada korban/pasien (tidak kasar)  

2 

Melakukan 2 dari 3 tindakan  1 

Melakukan 1 dari 3 tindakan  0 

Bertanggung jawab, 

mampu bekerjasama dan 

komunikaitf 

a. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama 

selama praktikum 

b. Melakukan interaksi dengan menerapkan sopan, 

santun dan sapa. 

c. Menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal 

yang sopan pada pasien. 

 

Melakukan 2 dari 3 tindakan   

Melakukan 1 dari 3 tindakan   

Memperhatikan keamanan 

(patient safety) 

Memperhatikan safety  

a. Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) 

b. Mencegah risiko jatuh/cedera korban dengan berhati-

hati saat melakukan tindakan 

c. Tepat saat memilih tindakan dan alat sesuai dengan 

kondisi pasien 

2 

Melakukan 2 dari 3 tindakan  1 

Melakukan 1 dari 3 tindakan  0 
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BERITA ACARA 
PELAKSANAAN PELATIHAN MODEL PEMBELAJARAN 

PEER-ASSISTED LEARNING (PAL) 
AKPER PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

 

 

Pada hari ini SELASA, tanggal 07 Februari 2017, bertempat di Kampus Akper Pemkab 

Ponorogo, telah diadakan Pelatihan Model Pembelajaran Peer-Assisted Learning (PAL) 

pada Dosen dan Mahasiswa Prodi Diploma III Keperawatan Akper Pemkab  Ponorogo.  

Diruang    : Ruang Niken Gandini  

Waktu / Pukul : 13.00 – 16.00  

Jumlah peserta    : 16 (enam belas) orang. 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 
Mengetahui dan Menyetujui, 

Direktur 
Akper Pemkab Ponorogo 

 
 

  
 

ESTI SUGOYORINI, APP., MPH. 
NIP. 19690501 198902 2 001 
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Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

UJI STATISTIK 

 

A. Validasi instrument penilaian kompetensi 

1. Validitas Psikomotor 
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2. Validitas Afektif 

 Correlations 
 

    i1 i2 i3 Total 

i1 Pearson Correlation 1 .289 .490(*) .764(**) 

Sig. (2-tailed)   .217 .028 .000 

N 20 20 20 20 

i2 Pearson Correlation .289 1 .404 .756(**) 

Sig. (2-tailed) .217   .077 .000 

N 20 20 20 20 

i3 Pearson Correlation .490(*) .404 1 .794(**) 

Sig. (2-tailed) .028 .077   .000 

N 20 20 20 20 

Total Pearson Correlation .764(**) .756(**) .794(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   

N 20 20 20 20 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

B. Uji Reliabilitas Instrumen 

1. Reliability KOGNITIF Tahap 1 

Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 57 100.0 

  Excluded(
a) 

0 .0 

  Total 57 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.737 31 

 
  
 
 
 
 
 
 



Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

s1 23.70 146.570 .402 .732 

s2 23.75 146.403 .368 .732 

s3 23.84 144.778 .470 .729 

s4 24.00 141.643 .689 .722 

s5 23.72 146.706 .367 .732 

s6 24.39 145.741 .455 .730 

s7 23.89 144.739 .449 .729 

s8 24.14 144.480 .449 .728 

s9 24.16 142.885 .590 .725 

s10 24.30 143.820 .572 .726 

s11 24.37 144.415 .578 .727 

s12 24.18 140.362 .817 .719 

s13 24.30 143.177 .633 .725 

s14 23.74 146.483 .374 .732 

s15 24.05 145.372 .368 .730 

s16 24.04 140.106 .817 .719 

s17 24.14 149.694 .014 .739 

s18 24.30 143.677 .585 .726 

s19 24.46 147.324 .358 .733 

s20 24.49 149.112 .148 .736 

s21 24.18 140.290 .823 .719 

s22 24.53 149.254 .181 .737 

s23 24.44 148.429 .194 .735 

s24 24.09 151.117 -.102 .742 

s25 24.46 146.753 .434 .732 

s26 24.05 146.444 .279 .732 

s27 24.16 142.814 .596 .725 

s28 24.42 146.248 .441 .731 

s29 24.42 147.248 .322 .733 

s30 23.88 142.538 .656 .724 

Total 12.28 37.527 1.000 .883 

 
 
 
 
 
 



2. Reliability KOGNITIF Tahap 2 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 57 100.0 

  Excluded(a) 0 .0 

  Total 57 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.746 26 

  

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

s1 21.46 142.788 .433 .740 

s2 21.51 142.862 .370 .741 

s3 21.60 140.638 .530 .736 

s4 21.75 138.081 .698 .731 

s5 21.47 143.004 .387 .741 

s6 22.14 142.159 .463 .739 

s7 21.65 140.696 .498 .737 

s8 21.89 140.417 .498 .736 

s9 21.91 139.617 .571 .734 

s10 22.05 140.336 .571 .736 

s11 22.12 140.824 .588 .736 

s12 21.93 137.031 .806 .729 

s13 22.05 139.836 .619 .735 

s14 21.49 143.147 .354 .741 

s15 21.81 141.837 .370 .739 

s16 21.79 136.776 .807 .728 

s18 22.05 140.551 .550 .736 

s19 22.21 144.062 .321 .743 

s21 21.93 137.102 .800 .729 

s25 22.21 143.276 .428 .741 

s26 21.81 142.051 .352 .740 

s27 21.91 139.260 .602 .734 

s28 22.18 142.754 .438 .740 

s29 22.18 143.826 .308 .743 

s30 21.63 138.844 .677 .733 

Total 11.16 36.635 1.000 .906 

R tabel (N-2) α 5% = (N 57-2) = 0.220 



3. Reliabilitas Psikomotor 

Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

  Excluded(a) 0 .0 

  Total 20 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.739 11 

 
Item-Total Statistics 

 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

i1 15.00 20.000 .459 .722 

i2 14.95 20.366 .409 .727 

i3 14.95 20.155 .475 .723 

i4 15.05 19.418 .571 .712 

i5 14.95 19.734 .610 .715 

i6 15.05 19.418 .571 .712 

i7 15.00 19.789 .519 .718 

i8 15.05 19.418 .571 .712 

i9 15.15 19.924 .387 .725 

i10 14.95 20.155 .475 .723 

Total 7.90 5.463 1.000 .764 

 
 

R tabel (N-2) α 5% = (N 20-2) = 0.378 

 

 

 

 

 

 



4. Reliabilitas Afektif 

Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

  Excluded(a) 0 .0 

  Total 20 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.812 4 

 
 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

i1 4.00 2.526 .645 .778 

i2 4.05 2.471 .622 .780 

i3 3.95 2.576 .703 .772 

Total 2.40 .884 1.000 .652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. UJI NORMALITAS DATA 

 

 

D. UJI HOMOGENITAS 

 

 

Tests of Normality

.146 60 .003 .953 60 .021

.248 60 .000 .764 60 .000

.222 60 .000 .843 60 .000

.181 60 .000 .957 60 .034

.120 60 .031 .939 60 .005

.136 60 .008 .947 60 .012

Nilai Pengetahuan

Sebelum Intervensi

Nilai Psikomotor

Sebelum Intervensi

Nilai Afektif

Sebelum Intervensi

Nilai Pengetahuan

Setelah Intervensi

Nilai Psikomotor

Setelah Intervensi

Nilai Afektif Setelah

Intervensi

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 

Test of Homogeneity of Variances

2.535 1 58 .117

.395 1 58 .532

.231 1 58 .632

1.475 1 58 .229

.744 1 58 .392

.078 1 58 .781

Nilai Pengetahuan

Sebelum Intervensi

Nilai Psikomotor

Sebelum Intervensi

Nilai Afektif

Sebelum Intervensi

Nilai Pengetahuan

Setelah Intervensi

Nilai Psikomotor

Setelah Intervensi

Nilai Afektif Setelah

Intervensi

Levene

Statistic df1 df2 Sig.



E. ANALISIS BIVARIATE  

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 Kompetensi Kognitif Sebelum Intervensi_Kel.Perlakuan 42.4000 30 9.83169 1.79501 

  Kompetensi Kognitif Setelah Intervensi_Kel.Perlakuan 84.2667 30 7.04142 1.28558 

Pair 2 Kompetensi Psikomotor Sebelum Intervensi_Kel.Perlakuan 25.5121 30 4.39481 .80238 

  Kompetensi Psikomotor Setelah Intervensi_Kel.Perlakuan 93.9106 30 6.16946 1.12638 

Pair 3 Kompetensi Afektif Sebelum Intervensi_Kel.Perlakuan 33.6111 30 10.82854 1.97701 

  Kompetensi Afektif Setelah Intervensi_Kel.Perlakuan 89.4444 30 8.03753 1.46745 

 
 

Paired Samples Test

-41.86667 10.27798 1.87649 -45.70453 -38.02881 -22.311 29 .000

-68.39851 7.71132 1.40789 -71.27796 -65.51906 -48.582 29 .000

-55.83333 13.57598 2.47862 -60.90269 -50.76398 -22.526 29 .000

Kompetensi Kognitif

Sebelum Intervensi_Kel.

Perlakuan - Kompetensi

Kognitif Setelah

Intervensi_Kel.Perlakuan

Pair

1

Kompetensi Psikomotor

Sebelum Intervensi_Kel.

Perlakuan - Kompetensi

Psikomotor Setelah

Intervensi_Kel.Perlakuan

Pair

2

Kompetensi Afektif

Sebelum Intervensi_Kel.

Perlakuan - Kompetensi

Afektif Setelah

Intervensi_Kel.Perlakuan

Pair

3

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)



Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 Kompetensi Kognitif Sebelum Intervensi_Kel.Kontrol 40.6667 30 8.00575 1.46164 

  Kompetensi Kognitif Setelah Intervensi_Kel.Kontrol 69.6000 30 8.04127 1.46813 

Pair 2 Kompetensi Psikomotor Sebelum Intervensi_Kel.Kontrol 25.9590 30 4.77822 .87238 

  Kompetensi Psikomotor Setelah Intervensi_Kel.Kontrol 80.8939 30 7.63095 1.39321 

Pair 3 Kompetensi Afektif Sebelum Intervensi_Kel.Kontrol 33.7037 30 11.55100 2.10891 

  Kompetensi Afektif Setelah Intervensi_Kel.Kontrol 76.1111 30 10.12376 1.84834 

 
 

Paired Samples Test

-28.93333 10.16734 1.85629 -32.72988 -25.13679 -15.587 29 .000

-54.93482 8.04685 1.46915 -57.93957 -51.93008 -37.392 29 .000

-42.40741 12.82171 2.34091 -47.19511 -37.61970 -18.116 29 .000

Kompetensi Kognitif

Sebelum Intervensi_Kel.

Kontrol - Kompetensi

Kognitif Setelah

Intervensi_Kel.Kontrol

Pair

1

Kompetensi Psikomotor

Sebelum Intervensi_Kel.

Kontrol - Kompetensi

Psikomotor Setelah

Intervensi_Kel.Kontrol

Pair

2

Kompetensi Afektif

Sebelum Intervensi_Kel.

Kontrol - Kompetensi

Afektif Setelah

Intervensi_Kel.Kontrol

Pair

3

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)



F. ANALISIS MULTIVARIATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peer-Assisted Learning Peer-Assisted Learning 

 

Modul Kompetensi Airway Breathing Management                    Modul Kompetensi Airway Breathing Management 
Akper Pemkab Ponorogo                 Akper Pemkab Ponorogo 

MODUL PEMBELAJARAN  

AIRWAY BREATHING MANAGEMENT dengan 
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VISI DAN MISI 

 

VISI INSTITUSI :  

Menjadi institusi pendidikan yang terkemuka dalam penyelenggaraan Tri 

Darma Perguruan Tinggi bidang ilmu kesehatan di tingkat nasional pada tahun 2019 

MISI INSTITUSI: 

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu kesehatan dengan melakukan perbaikan tata 

kelola, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing yang berkelanjutan. 

2. Mengembangkan ilmu kesehatan yang berguna bagi masyarakat melalui 

kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan 

kerjasama kemitraan. 

 

VISI PRODI: 

Menjadi Program Studi Diploma III Keperawatan penyelenggara pendidikan tenaga 

keperawatan Vokasional yang berkualitas dan beretika yang mampu bersaing di 

tingkat nasional pada tahun 2019 

 

MISI PRODI : 

1. Melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi mengedepankan etika 

keperawatan dan menerapkan sikap sopan, senyum, dan sapa. 

2. Melaksanakan penelitian dibidang keperawatan sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan teknologi keperawatan. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dibidang keperawatan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

4. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan angka keterserapan 

lulusan serta pengembangan Prodi Diploma III Keperawatan. 

 

MOTTO : 
Sopan, Senyum, Sapa 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT. yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku modul pembelajaran airway 

breathing management dengan metode pembelajaran Peer-Assisted Learning di 

Akper Pemkab Ponorogo tahun 2016/2017 dapat tersusun. Modul ini akan 

memberikan gambaran kepada Mahasiswa mengenai proses pembelajaran 

Keperawatan Gawat Darurat khususnya pada pembelajaran skills lab Airway 

Breathing Management. 

Segenap ucapan terimakasih kami tunjukkan kepada semua pihak yang telah 

memberikan kontribusi dalam proses penyusunan modul ini. Kami mengharapkan 

kritik dan saran demi kesempurnaan modul ini. 

 

 

 

Ponorogo, September 2016 

Peneliti 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

TUTOR PEER-ASSISTED LEARNING 

 

Kompetensi Dasar : Bagaimana menjadi tutor PAL yang baik 

  Airway Breathing Management 

Pokok bahasan : 1. Pengertian dan manfaat tutor PAL 

  2. Langkah – langkah menjadi tutor PAL 

  3. Tehnik dalam bimbingan 

  4. Bimbingan keterampilan  

  5. Airway Breathing Management 

Target  : Mahasiswa yang menjadi tutor PAL 

Tempat pelaksanaan : Ruang skills lab Akper Pemkab Ponorogo 

Hari/tanggal : Februari 2017 

Waktu Pelaksanaan : 3 x 50 menit 

Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti pelatihan diharapkan mampu 

memahami konsep Airway Breathing Management dan 

melakukan proses bimbingan PAL kepada tutee 

Metode Pelatihan : Ceramah, tanya jawab, demonstrasi, simulasi 

Media : PPT, LCD, Laptop, whiteboard, spidol, manikin untuk 

keterampilan 

Evaluasi : a. Pre test untuk menilai pengetahuan awal tentang 

kompetensi airway breathing management 

  b.  Post test untuk menilai tingkat serapan peserta 

terhadap materi airway breathing management 

Kegiatan : Kegiatan pelatihan mengacu pada instructional design dari 

Gagne 

 

No Kegiatan Media Aktifitas Fasilitator dan Peserta Waktu 

1. Menarik perhatian 
(Gaining attention) 

LCD Pembukaan: 
a. Menyampaikan salam 
b. Menyajikan fakta yang menarik 

sesuai topik 
c. Memotivasi mahasiswa mengikuti 

pelatihan 
d. Menyampaikan kontrak waktu dan 

strategi pelatihan 

5 
menit 

2. Menginformasikan 
tujuan (Informating 
the learner of the 
objective) 

LCD a. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

b. Menyampaikan metode yang 
digunakan meliputi: ceramah, 
tanya jawab, demonstrasi, 
simulasi 

5 
menit 



Peer-Assisted Learning Peer-Assisted Learning 

 

Modul Kompetensi Airway Breathing Management                    Modul Kompetensi Airway Breathing Management 
Akper Pemkab Ponorogo                 Akper Pemkab Ponorogo 

3. Memacu kemampuan 
mengingat pelajaran 
sebelumnya 
(Stimulating recall of 
prior learning) 
 

Mini kuis Memberikan kuis/ pertanyaan 
kepada peserta untuk mengingat hal 
yang dimengerti sebelumnya 
 

5 
menit 

4. Memberikan materi 
yang memicu 
semangat belajar 
(Presenting the 
stimulus material) 
 

LCD, 
White 
board 

Menyajikan materi dengan PPT dan 
white board secara bergantian 
secara terstruktur 

60 
menit 

5. Menyiapkan petunjuk 
belajar (Providing 
learning guidance) 

LCD, 
White 
board 

Memberikan contoh kasus yang akan 
dikerjakan dalam kontek pelayanan 
keperawatan 
 

15 
menit 

6. Memberikan 
kesempatan untuk 
menyampaikan 
pemahaman terhadap 
materi (Electing the 
performance) 
 

LCD, 
White 
board 

Memberikan kesempatan kepada 
peserta untuk mengajukan pendapat 
atau bertanya tentang hal yang 
kurang mereka pahami. 
 

30 
menit 

7. Memberikan umpan 
balik (Giving 
feedback) 

Oral 
review 
oleh 

fasilitator 

Memberikan feedback yang 
konstruktif kepada peserta 
 

10 
menit 

8. Menilai penampilan 
(Assesing 
performance) 

Fasilitator Menanyakan kembali kepada peserta 
terkait hal-hal yang telah disajikan 
serta hal-hal yang perlu menjadi 
fokus pada saat berkomunikasi 
 

10 
menit 

9. Menyimpulkan 
(Enhancing retention) 

Kuis a. Memberikan pengulangan materi 
yang telah disajikan 

b. Memberikan kesempatan kepada 
peserta untuk menyampaikan 
tanggapan atas materi yang telah 
diterima 

c. Memberikan kuis untuk menilai 
retensi materi yang dapat diserap 
peserta 
 

10 
menit 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

TUTOR PEER-ASSISTED LEARNING 

 

Kompetensi Dasar : Mahasiswa mampu melakukan tehnik Airway Breathing 

Management 

Pokok bahasan : 1. Menilai jalan nafas, obstruksi jalan nafas 

  2. Mampu membuka dan menjaga patensi jalan nafas 

  3. Mampu memberikan bantuan breathing/ventilasi 

Target  : Mahasiswa yang menjadi tutor PAL 

Tempat pelaksanaan : Ruang skills lab Akper Pemkab Ponorogo 

Hari/tanggal : Februari 2017 

Waktu Pelaksanaan : 170 menit 

Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti pelatihan diharapkan mampu dan 

terampil melakukan asuhan kegawatdaruratan Airway 

Breathing Management  

Metode Pelatihan : Demonstrasi, simulasi 

Media : Panthom, alat-alat laboratorium, Modul 

Evaluasi : a. Pre-test untuk menilai pengetahuan awal tentang 

kompetensi airway breathing management 

  b.  Post-test untuk menilai tingkat serapan peserta 

terhadap materi airway breathing management 

 

Tahap Kegiatan  pembelajaran Metode Bahan 

Pendahuluan 

10 menit 

1. Dosen menyampaikan pentingnya 

perkuliahan.  

2. Dosen menyampaikan kompetensi 

dasar dan indikator yang akan 

dicapai. 

3. Memfokuskan perhatian mahasiswa 

dan menciptakan ketertarikan 

4. Eksplorasi pemahaman mahasiswa 

tentang tindakan ABC management 

Ceramah 

 

 

 

 

 

Modul 

Penyajian 

145 menit 

1. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok 

yang terdiri dari 5 mahasiswa per 

kelompok. Dosen memberikan kasus 

tentang permasalahan ABC 

manajemen, kemudian diskusi 

dengan mahasiswa cara mengatasi 

dan selanjutnya mendemonstrasikan 

Lecturer,  

Peer-

Assisted 

Learning 

Powerpoint, 

Video 
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tindakan  

2. Mahasiswa redemonstrasi tindakan 

ABC manajemen pada pasien 

didampingi dosen atau instruktur. 

Selanjutnya mahasiswa melakukan 

tindakan secara mandiri. 

Penutup 

10 menit 

 

 

 

5 menit 

Kegiatan Akhir 

1. Mahasiswa diminta merefleksikan apa 

yang telah dipelajari hari ini 

 

Kegiatan Tindak Lanjut 

2. Mahasiswa diminta mengevaluasi 

materi yang telah dipelajari dan 

didiskusikan hari ini 

3. Mahasiswa diminta untuk 

mempelajari materi ABC manajemen 

dan mempelajari materi untuk 

pertemuan selanjutnya. 

 

Brainstor

ming 

 

 

 

Ceramah 
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JADWAL PELAKSANAAN  

APLIKASI PEER-ASSISTED LEARNING 

No 
Waktu 

Uraian Kegiatan 
Penanggung 

jawab Hari Jam 
Minggu 

I 

Senin - 

Rabu 

 Informasi dan sosialisasi 

pelaksanaan PAL dan rekruitmen 

tutor PAL 

Peneliti, Bagian 

Akademik, 

Kemahasiswaan 

Kamis 13.00 – 15.00 
Wawancara calon tutor PAL Peneliti, 

akademik 

Jum’at 10.00 – 11.00 

Pengumuman tutor yang 

lolos/diterima. 

Pemberian penjelasan & informed 

consent   

Random mahasiswa (termasuk 

tutor & tutee) dibagi kelompok 

perlakuan & kontrol. 

Peneliti  

Sabtu 08.00 – 10.00 Setting ruangan skills lab  Pj. Lab 

Minggu 

II 

Senin 11.00 – 12.00 Apersepsi dosen fasilitator materi 

pembelajaran 

Peneliti 

14.00 – 16.00 Pre-test Peneliti 

Selasa 13.00 – 15.30 Pelatihan tutor (PAL) : penjelasan 

modul dan materi airway 

breathing management  

Peneliti 

Rabu 14.00 – 16.50 Pelatihan untuk tutor PAL 

(demonstrasi dari dosen) 

Peneliti 

Kamis 14.00 – 16.50 Pelatihan skill lab tutor PAL (tutor 

re-demonstrasi) 

Peneliti 

Jum’at 08.00 – 09.00 Penyusunan & informasi jadwal 

pembelajaran 

Peneliti 

 14.00 – 16.50 Pemantapan tutor (materi dan 

skill) 

Peneliti 

Minggu 

III 

Senin 

– 

Jum’at 

Sesuia jadwal 

lab. 

Pelaksanaan / aplikasi PAL (tutor 

pada tutee) 

PJMK, Pj. Lab 

Minggu 

IV 

Selasa, 

Rabu 

 Post-test PJMK, Pj. Lab 
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MODUL TUTOR PEER-ASSISTED LEARNING 

DAN INSTRUKTUR SKILLS LAB 

 

Bab 1 

PENDAHULUAN 

 

Apa itu tutoring? 

Tutoring atau bimbingan adalah model praktik yang telah berlangsung lama. Definisi 

dari kamus menggambarkan tutor sebagai seseorang yang memberikan individu, atau dalam 

beberapa kasus kelompok kecil, instruksi. Tujuan dari tutoring adalah untuk membantu atau 

membimbing mereka sampai pada titik dimana mereka menjadi seorang pembelajar mandiri, 

sehingga tidak perlu lagi tutor. Peran tutor yang beraga, pengetahuan tentang materi yang 

akan diajarkan adalah unsur penting untuk tutor, namun untuk menjadi tutor yang benar-

benar efektif, dibutuhkan kemampuan untuk menggabungkan pengetahuan tentang materi 

yang akan diajarkan dengan empati, kejujuran, dan humor.  

Empati mengharuskan tutor untuk “membaca” kondisi emosional, sikap dan persepsi 

siswa mereka. Empati adalah kemampuan untuk memandang orang lain dari sisi pribadi, dan 

bagaimana mengkomunikasikan pemahaman tersebut pada orang yang terlibat. Supaya tutor 

dapat membangun hubungan yang mendukung dengan tutees mereka, tutor harus terbuka 

dan jujur. Siswa biasanya enggan untuk berbicara dengan orang yang dianggap asing 

tentang masalah akademik mereka. Jika tutor dianggap lebih dekat dan memiliki keinginan 

yang kuat untuk mendengarkan, maka tutees akan lebih bersedia untuk terbuka dan 

membahas masalahnya. Humor juga bisa memainkan peranan penting dalam sesi bimbingan. 

Humor bisa mengurangi ketegangan. Tertawa bersama adalah salah satu cara yang ampuh 

untuk menguatkan proses belajar. Humor dapat membuat tutees merasa nyaman dan 

meningkatkan hubungan. Humor juga dapat digunakan untuk pujian, proses bimbingan atau 

memberikan umpan balik negative dengan cara yang positif. Selain itu, tutor yang sukses 

adalah yang menunjukkan sikap peduli. Dalam proses bimbingan, sikap kepedulian 

diterjemahkan sebagai tepat waktu, membangun hubungan dengan belajar yang baik dengan 

tutees, mengembangkan strategi bimbingan yang unik, dan menjadi akrab dengan proses 

pembelajaran. 

 

Manfaat Aplikasi Peer-Assisted Learning (PAL) 

a. Manfaat untuk Tutor 

1. Lebih meningkatkan kompetensi 

2. Mendorong tingkat yang lebih tinggi dari pengetahuan 

3. Tutor dan tutees dapat lebih maju dalam belajar tanpa malu 

4. Meningkatkan motivasi belajar untuk mempertahankan peran yang baru. 
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5. Meningkatkan kemampuan untuk mengelola pembelajaran sendiri dan strategi belajar 

6. Meningkatkan pengetahuan khusus maateri yang dipelajari 

7. Meningkatkan pengetahuan umum 

8. Meningkatkan sikap terhadap materi 

9. Bisa lebih empati dengan tutees 

 

b. Manfaat bagi tutees 

1. Menawarkan pengalaman belajar yang lebih terperinci, sistematiss, dan pengalaman 

belajar yang terstruktur. 

2. Menyediakan kesesuaian yang lebih besar antara guru dan peserta didik, dan panutan 

lebih dekat 

3. Meningkatkan prestasi akademis dan kepribadian 

4. Meningkatkan sikap terhadap mata pelajaran/keterampilan 

5. Menghasilkan efek yang lebih kuat dari strategi pengajaran individual lainnya 

6. Memotivasi diri untuk belajar mandiri 

7. Menyediakan latihan intensif bagi siswa yang membutuhkannya 

8. Meningkatkan harga diri 

c. Manfaat untuk Perguruan Tinggi 

1. Meningkatkan kesempatan untuk memperkuat instruksi 

2. Meningkatkan interaksi siswa yang positif 

3. Meningkatkan perubahan positif yang terukur dalam sikap terhadap proses belajar 

mengajar terhadap mahasiswa 

4. Meningkatkan iklim pendidikan yang baik 

5. Memfasilitasi integrasi etnis dan ras yang lebih baik 

 

Karakteristik Tutor yang baik 

Kecerdasan saja tidak cukup untuk menunjukkan keberhasilan sebagai tutor, tetapi 

juga dibutuhkan pemahaman terhadap karakteristik tutees Anda. Beberapa karakteristik yang 

penting sebagai tutor yang baik adalah : 

1. Memiliki pandangan yang positif: keyakinan bahwa banyak hal yang dapat dirubah 

melalui tindakan 

2. Keinginan untuk membantu orang lain: kesediaan untuk terlibat dengan orang secara 

langsung dan mendalam 

3. Empati: kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan 

4. Kesabaran, kelembutan, pemahaman dan keadilan 

5. Inisiatif: kemampuan untuk melihat apa yang perlu dilakukan dan melakukan sesuatu 

tentang hal itu 

6. Antusiasme: sebuah keinginan untuk subjek Anda, dan keinginan untuk berbagi dengan 

orang lain 

7. Keandalan sebagai pekerja: tepat waktu, dapat diandalkan, mantap. 
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Hal – hal apa saja yang dibutuhkan oleh Tutees  

1. Harapan positif 

2. Saling menghormati 

3. Fleksibilitas 

4. Humor 

5. Antusiame 

6. Penerimaan bahwa setiap orang dapat membuat kesalahan 

7. Komunikasi yang efektif 

8. Alasan untuk belajar 

9. Sambungan antara materi baru dan pengetahuan sebelumnya 

10. Organisasi 

11. Disiplin bahasa 

12. Waktu untuk berfikir atau menunggu sebelum menjawab 

13. Pemisahan informasi yang relevan dengan informasi yang tidak relevan 

14. Tehnik untuk: menajemen waktu, mengambil tes, santai, belajar, note-taking, 

pengorganisasian, mewakili dan mengingat konsep dan hubngan mereka. 
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Bab 2 

LANGKAH MENJADI TUTOR YANG BAIK 

 

Langkah 1 : mengetahui apa yang diharapkan dari anda sebagai 

tutor 

Bimbingan belajar adalah proses untuk menjadikan tutees untuk mandiri melalui 

pertanyaan. Bimbingan harus membantu tutees mengembangkan kepercayaan diri dan 

meningkatkan kemampuan belajar. Selain itu, sesi bimbingan harus memberikan tutees 

kesempatan untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan, sebuah kesempatan yang kadang 

tidak maksimal dalam pembelajaran kelas yang biasanya. Bimbingan belajar adalah proses 

pertukaran informasi/pertanyaan yang seimbang antara kedua belah pihak yang 

berpartisipasi. Dalam proses bimbingan diberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan 

latihan dalam materi yang dibutuhkan oleh tutees, sementara anda sebagai tutor 

memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan dan mempertajam kemampuan 

mengajar dan komunikasi. Proses bimbingan bukanlah mengajar. Ada perbedaan yang nyata 

antara peran tutor dalam bimbingan dan guru dikelas. Perbedaan tersebut dalam hal 

pendekatan, hubungan, dan tehnik yang digunakan. Tutor bisa bekerja sangat dekat dengan 

siswa, biasanya satu-satu. Tutees mungkin tidak terbiasa dengan kontak yang dekat dan 

pertukaran yang terjadi selama sesi bimbingan. Sebagai tutor, harus disadari pentingnya 

usaha untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan tutees dalam lingkungan belajar. 

Langkah 2: Menyiapkan sesi bimbingan 

Hal ini penting untuk membentuk lingkungan belajar. Hal ini diakui sebagai hal yang 

sulit bagi mahasiswa yang juga sibuk dengan tuntutan akademiknya sendiri. Namun jika anda 

mengikuti hal sederhana ini, Anda bisa memiliki sesi bimbingan yang sukses. Persiapkan diri 

untuk sesi bimbingan, siapkan ucapan dan harapan ulasan, bersiaplah untuk masalah 

potensial. 

 
Langkah 3: Mengetahui kebutuhan tutees  

Menilai pemahaman tutees dengan mengajukan pertanyaan. Untuk berhasil kita harus 

mengetahui apa yang mereka butuhkan. Mungkin ada banyak cara yang digunakan, namun 

yang pasti jangan lupa melibatkan mereka. Sedapat mungkin tidak menggunakan ceramah, 

tetapi cobalah untuk: gunakan tehnik introgasi yang baik, menggunakan cara-cara yang 

positif untuk mengoreksi siswa, pemecahan masalah secara positif. 

 
Langkah 4: Mempunyai hal yang baik untuk sesi bimbingan 

Berikut ini adalah beberapa bahan yang diperlukan untuk sesi yang baik: 1) Menyapa 

tutees dan memberi mereka perhatian penuh, 2) Memiliki empati dengan masalah tutees, 3) 

Jujurlah dengan tutees, 4) Mengatur jadwal, 5) Memiliki rasa humor, 6) Memiliki kemampuan 

untuk “meringankan” situasi, 7) Memiliki interaksi yang baik dengan tutees Anda, baik saat 

menjelaskan atau memberi pertanyaan, 8) Mengetahui kekuatan dan kelemahan tutees, 9) 
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Bekerja melalui kekuatan mahasiswa Anda sebagai mahasiswa untuk meningkatkan 

kelemahannya, 10) Mampu membuat tutees merasa baik tentang dirinya dan prestasi atau 

kemampuannya, 11) Tahu kapan harus menghentikan bimbingan, 12) Mengakhiri sesi 

bimbingan dengan catatan yang positif. 

Langkah 5: Mengakhiri sesi bimbingan 

Bagaimana mengakhiri sesi bimbingan yang baik? Anda jangan hanya mengatakan 

“selamat tinggal” ketika sesi berakhir, tetapi sebaiknya Anda harus: 1) Menilai secara positif 

pekerjaan yang dilakukan selama sesi, 2) Jika perlu berikan tugas yang sesuai, 3) Membuat 

jadwal kembali untuk sesi yang lain, 4) Apakah ada catatan yang diperlukan, 5) Selalu 

mengakhiri sesi dengan komentar positif. 

 

 

Bab 3 

TEHNIK DALAM TUTORING 

 
Diperkirakan bahwa dibutuhkan hanya tiga atau empat menit bagi kebanyakan orang 

untuk membentuk kesan pertama yang positif atau negative. Sebagai tutor, beberapa hal 

yang dilakukan untuk membuat tutees Anda mempunyai kesan positif dalam pertemuan 

pertama dengan Anda adalah: 1) Konsisten antara tubuh, suara, dan kata-kata, 2) Lakukan 

kontak mata, 3) Dengarkan dengan tubuh Anda dengan tersenyum dan menganggukkan 

kepala (pesan non-verbal merupakan bentuk komunikasi yang paling kuat). 

Anda mengetahui kemampuan keterampilan komunikasi Anda dan terus belajar untuk 

meningkatkan kemampuan tersebut. Penting untuk membangun hubungan yang baik dengan 

tutees. Anda dapat membantu menciptakan hubungan yang baik dengan mendengarkan 

dengan sabar dan tetap terbuka untuk apa yang tutees katakan. Hal ini juga penting untuk 

mengetahui mengapa tutees meminta bimbingan. Beberapa tutees tahu persis dimana 

mereka mengalami kesulitan, ada yang secara jelas dapat menunjukkan dimana kesulitannya, 

ada juga yang samar-samar dalam menjelaskan sumber kebingungan mereka. Untuk 

membantu tutees tersebut, Anda bisa meminta mereka menjelaskan permasalahan mereka. 

Permasalahan tidak diungkapkan bisa karena trauma dengan kegagalan sebelumnya, atau 

juga karena merasa bahwa kelas yang diambil hanya merupakan keharusan dan mereka tidak 

tertarik dengan pelajaran tersebut. Tutees bisa kurang percaya diri pada kemampuan mereka 

untuk menguasai materi, atau mereka bisa juga kewalahan oleh pembagian waktu yang 

digunakan pada mereka untuk kelas khusus ini.  

Alasan untuk peminatan bimbingan penting karena akan memberikan fokus untuk 

merencanakan sesi bimbingan masa depan Anda. Pendekatan lain untuk mencari tahu 

mengapa siswa mencari bantuan adalah untuk meninjau materi kursus dengan mereka. 

Gunakan garis besar saja, teks, atau tugas untuk mencari tahu tepatnya dimana siswa 

mengalami masalah. Ajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk menyatakan apa yang 

mereka ketahui tentang materi. Sebuah tehnik yang penting untuk sesi bimbingan yang 

sukses adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Ada banyak jenis 
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pertanyaan yang dapat digunakan oleh tutor dalam sesi bimbingan. Tehnik bertanya yang 

baik sangat penting untuk suksesnya sesi bimbingan, termasuk pemilihan kata-kata yang 

tepat. 

Aspek penting lain dalam mengajukan pertanyaan adalah menunggu jawaban. Banyak 

tutor terlalu cepat untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri. Karena itu beri tutees 

kesempatan untuk merenungkan pertanyaan sebelum mereka sukarela memberikan 

tanggapan. Usahakan selalu menunggu setidaknya 20 detik bagi tutees untuk menjawab 

pertanyaan Anda. Proses “waktu menunggu” mungkin tidak nyaman pada awalanya, tetapi 

dapat sangat meningkatkan kualitas sesi bimbingan. Ingatlah untuk mengajukan pertanyaan 

terbuka. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab dengan ya/tidak memiliki nilai lebih 

rendah dari pertanyaan yang meminta mereka dengan menunjukkan tingkat pemahaman 

mereka. Sebagai contoh dengan meminta tutees menjelaskan apa yang mereka pahami 

dengan pertanyaan “bagaimana jika” dan menggunakan analogi adalah strategi yang sangat 

baik untuk memperluas pemahaman tutees. 

Tutor dapat melakukan bimbingan yang berharga ketika mereka membantu siswa 

untuk mencari tahu jawaban sendiri. Ada tiga langkah yang dapat membantu Anda 

menyediakan bimbingan ini: memberikan instruksi, meminta tanggapan, berikan tanggapan. 

Dengan kata lain, sajikanlah informasi secara singkat, biarkan tutees berespon dan berbicara 

tentang materi. Biarkan tutees tahu kapan jawabannya adalah benar atau salah. Belajar 

untuk menangani jawaban yang benar dan salah adalah bagian peting dari bimbingan. Selain 

itu, Anda mungkin ingin melihat beberapa tips tentang cara untuk memotivasi siswa untuk 

belajar. Dua faktor yang paling penting yang dapat meningkatkan keberhasilan siswa adalah 

motivassi yang kuat untuk sukses dan keterampilan belajar yang baik. 
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Bab 4 

BIMBINGAN KETERAMPILAN KLINIK 

 

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menyusun sebuah sesi belajar 

keterampilan klinik dalam sebuah kelompok pemula, salah satunya adalah tehnik STEPS, yaitu 

: 

1. Set the foundation of prior learning, the importance of the skill and the context in which 

it will be learned and applied (membentuk dasar pembelajara tentang pengetahuan yang 

akan dilakukan). 

2. Tutor demonstration in real time without commentary (tutor mendemonstrasikan 

keterampilan yang akan dipelajari secara langsung tanpa diberi komentar). 

3. Explanation with repeat demonstration (menjelaskan sambil mendemonstrasikan secara 

cepat). 

4. Practice under supervision with feedback from peer and tutor (berlatih dibawah 

pengawasan sambil diberi feedback oleh sesame pembelajar dan tutor). 

5. Subsequent deliberate practice encouraged (mendorong pembelajar untuk berlatih 

kembali) 

 

Metode lain yang disarankan untuk mengajarkan keterampilan klinis adalah seperti 

yang disampaikan oleh George dan Doto (2001), yaitu: 

1. Step 1: Overview 

2. Step 2: Preseptor mendemonstrasikan keterampilan yang diajarkan tanpa penjelasan 

3. Step 3: Preseptor mengulang kembali prosedur di atas dengan memberikan penjelasan 

4. Step 4: Siswa menyebutkan tahap-tahap dari pelaksanaan keterampilan klinis yang 

diajarkan 

5. Step 5: Siswa melakukan keterampilan tersebut 

 

Pengajaran keterampilan klinik di laboratorium memiliki keuntungan antara lain:  

1. Kerumitan situasi yang terjadi di pelayanan kesehatan bisa diselesaikan sehingga 

keterampilan dapat diajarkan karena situasi pembelajaran bisa diawasi. 

2. Keterampilan dapat diulang sesering mungkin untuk meningkatkan keahlian tanpa 

menganggu kenyamanan pasien. 

3. Diperbolehkan jika terjadi kesalahan 

4. Memungkinkan umpan balik secara langsung 

5. Pembelajaran tidak tergantung pada ada atau tidaknya pasien 

6. Pengajaran di laboratorium klinik merupakan faktor yang menentukan penerimaan 

pengetahuan dan keterampilan. 

7. Pengajaran di laboratorium klinik membutuhkan prosedur keterampilan yang terstandar. 

Metode pengajaran keterampilan klinik meliputi: 

1. Demonstrasi 

Metode ini digunakan jika mahasiswa membutuhkan pengetahuan atau 

pembelajaran bagaimana melakukan sesuatu. Untuk menjawab hal tersebut maka 
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mahasiswa harus memiliki kesempatan untuk melakukan atau mempraktekkan sampai 

mendapatkan tingkat keterampilan yang diinginkan. Berikut ini tahapan demonstrasi 

pada pembelajaran ketrampilan klinik: 1) Instruktur mendemonstrasikan, 2) Instruktur 

medemonstrasikan dan menjelaskan tahapan yang dilakukan, 3) Mahasiswa melakukan 

keterampilan, 4) Umpan balik yang membangun diberikan oleh instruktur atau kelompok, 

5) Mahasiswa melakukan keterampilan. 

2. Roleplay 

Metode ini berguna untuk menggali kemampuan komunikasi dan perilaku 

mahasiswa. Prosedurnya: 1) Menjelaskan sifat dasar dari sesi, 2) Menentukan peran, 3) 

Memastikan bahwa setiap orang memahami perannya, 4) Memberikan petunjuk atau 

instruksi kepada pemain peran, 5) Meminta mahasiswa untuk memainkan peran, 6) Jika 

memungkinkan, kegiatan ini direkam, 7) Jika ada video, putar kembali akan lebih baik 

untuk memberikan umpan balik yang membangun. 

3. Simulasi 

Untuk memastikan transfer keterampilan klinik yang efektif, pendekatan terbaik 

adalah dengan melatih seseorang untuk melakukannya. Pendekatan yang baik adalah 

melakukan simulasi yang mencerminkan keterampilan tersebut. Agar sukses 

pengajar/tutor harus kenal dekat dengan prosedur dan tujuan simulasi. Pengajar/tutor 

harus menjelaskan aturan dan cara melakukannya. Selama simulasi, pengajar bisa 

menjadi bagian atau hanya memfasilitasi simulasi. Setelah simulasi selesai, idealnya 

diberika penjelasan singkat untuk menjelaskan kepada mahasiswa apa yang telah 

didapat. 

4. Uji coba berulang-ulang 

Pada metode ini mahasiswa harus mencoba ketrampilan tersebut, karena hal ini 

penting sebab mahasiswa belajar pada saat mereka melakukan, tidak setelah mengamati 

gurunya. 

5. Observasi dari audio-video (Audio Tutorial Methods) 

6. Belajar langsung dalam masyarakat (Contextual Teaching Learning) 

7. Membuat refleksi setelah pembelajaran langsung (field study) 

8. Diskusi panel dalam kelompok sedang, dengan dua atau tiga instruktur 
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Bab 5 

MATERI AIRWAY BREATHING MANAGEMENT 

 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Mahasiswa menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar pada 

situasi gawat dan atau bencana.  

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari konsep dan prinsip pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar 

khususnya airway breathing management, diharapkan mahasiswa mampu: 

1 Menjelaskan konsep airway breathing management 

2 Melakukan tehnik airway breathing management 

 

C. INTEGRASI CAPAIAN KOMPETENSI 

METODE TUGAS FASILITATOR 
PENCAPAIAN 
MAHASISWA 

ASSESMENT 

Hard skill Soft skill 

Ceramah 
(PBC) 

Fasilitator menjelaskan 
modul dan konsep 
tentang airway breathing 
management 

Mahasiswa 
mendengarkan 
penjelasan fasilitator 
dan menjawab 

pertanyaan (kuis) yang 
diberikan fasilitator 

Kemampuan 
menjawab 
kuis 

 

Skill Lab 
(PBL) 

Fasilitator mengarahkan 
tutor untuk menganalisis 

scenario, kemudian 
fasilitator 
mendemonstrasikan skills 
airway breathing 
management  

Mahasiswa melakukan 
analisis kasus/scenario 

yang ditunjukkan 
dengan kemampuan 
menjelaskan tehnik 
airway breathing 
management, 
menentukan masalah 

keperawatan, dan 
intervensi yang tepat 

Kemampuan 
analisis 

kasus 
Kemampuan 
memahami 
konsep dan 
SOP 

Kemampuan 

menilai 
critical point 
dalam SOP 

Mengaplikasi 
kan SOP 
dalam 
asuhan 

keperawatan 

 

Skill Lab 
(PBP) 

Fasilitator 
mendemonstrasikan 
keterampilan airway 
breathing management 
yang akan dipelajari 

Mahasiswa mampu 
redemonstrasi terkait 
ketrampilan yang telah 

ditunjukkan fasilitator 

 

Disiplin, 
kerjasama 
dan 

toleransi, 
tanggung 
jawab, 
komunikatif 

dan patient 
safety 

Fasilitator melakukan 
observasi, pendampingan 

dan penilaian terhadap 
hasil tindakan mandiri 
mahasiswa dalam 
melakukan tehnik airway 
breathing management 

Mahasiswa mampu 
melakukan tindakan 

keperawatan 
(mandiri/kolaboratif) 
dalam melakukan tehnik 
airway breathing 
management 
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D. SKENARIO 

Ny. M, usia 45 tahun. Dibawa ke IGD sebuah rumah sakit dengan riwayat 

kecelakaan tunggal. Kondisi korban saat di IGD: tidak sadar, perdarahan dari 

kepala, banyak luka babras di tangan dan kaki. TD: 110/80 mmHg, RR 28 

x/menit, Nadi 98 x.menit.  

Bagaimana cara manajemen airway breathing pada pasien tersebut? 

 

E. MASALAH KEPERAWATAN 

Berdasarkan NANDA, pada gangguan airway breathing management dapat muncul 

diagnosis keperawatan: 

1 Ketidakefektifan bersihan jalan nafas (Domain 11, Kelas 2_00031) 

2 Ketidakefektifan pola nafas (Domain 4, Kelas 4_00032) 

3 Gangguan pertukaran gas (Domain 3, Kelas 4_00030) 

 

F. RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN 

1 Nursing Outcomes Criteria (NOC) 

a. Status pernafasan : kepatenan jalan nafas : 

Frekuensi pernafasan, irama pernafasan, kedalaman inspirasi, suara nafas 

tambahan, pernafasan cuping hidung, penggunaan otot bantu pernafasan, batuk, 

dyspnea saat instirahat/aktivitas. 

b. Status pernafasan 

Frekuensi & irama pernafasan, kedalaman inspirasi, suara auskultasi nafas, 

kepatenan jalan nafas, volume tidal, kapasitas vital, saturasi oksigen, hasil faal 

paru, retraksi dinding dada. 

c. Status pernafasan : ventilasi 

Frekuensi & irama pernafasan, kedalaman inspirasi, pengembangan dinding dada 

asimetris, gangguan ekspirasi 

d. Status pernafasan : pertukaran gas. 

PaO2, PaCO2, pH arteri, saturasi oksigen, rontgen dada, keseimbangan ventilasi 

dan perfusi, dyspnea saat istirahat/aktivitas ringan, sianosis, gangguan 

kesadaran. 

 

2 Nursing Intervention Criteria (NIC) 

a. Manajemen jalan nafas : membuka jalan nafas  

b. Mempertahankan kepatenan jalan nafas 

c. Monitor pernafasan : monitor vital sign 

d. Manajemen respirasi : terapi oksigen 
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G. REVIEW MATERI 

1. KONSEP AIRWAY 

a. Pengertian 

Airway manajemen merupakan hal yang terpenting dalam resusitasi dan 

membutuhkan keterampilan yang khusus dalam penatalaksanaan keadaan 

gawat darurat, oleh karena itu hal yang pertama yang harus dinilai adalah 

kelancaran jalan nafas, yang meliputi pemeriksaan jalan nafas yang dapat 

disebabkan oleh benda asing, fraktur tulang wajah, fraktur mandibular atau 

maksila, fraktur laring atau trakea. Gangguan airway dapat timbul secara 

mendadak dan total, perlahan-lahan dan sebagian, dan progresif dan/atau 

berulang. 

Kegagalan respirasi meliputi berhentinya nafas normal. Kematian dini 

karena masalah airway seringkali masih dapat dicegah, dan dapat disebabkan 

oleh: 

1) Kegagalan mengetahui adanya kebutuhan airway 

2) Ketidakmampuan untuk membuka airway 

3) Kegagalan mengetahui adanya airway yang dipasang secara keliru 

4) Perubahan letak airway yang sebelumnya telah dipasang 

5) Kegagalan mengetahui adanya kebutuhan ventilasi 

6) Aspirasi isi lambung 

 

b. Patofisiologi 

Fungsi utama respiratorik memiliki 2 fungsi utama: Pertama, system ini 

berfungsi menyediakan oksigen bagi sel darah merah yang kemudian akan 

membawa oksigen tersebut ke seluruh tubuh. Dalam proses metabolism aerobic, 

sel tubuh menggunakan oksigen sebagai bahan bakar dan akan memproduksi 

karbondioksida (CO2) sebagai hasil sampingan. Kedua, pelepasan karbondioksida 

dari tubuh ini merupakan tugas kedua bagi system respiratorik. 

Ketidakmampuan system respiratorik dalam menyediakan oksigen bagi sel atau 

melepaskan karbondioksida, dapat memicu timbulnya hipoksia dan selanjutnya 

akan menimbulkan kematian. 

Bebasnya jalan nafas sangat penting bagi kecukupan ventilasi dan 

oksigenasi. Jika pasien tidak mampu dalam mempertahankan jalan nafasya, 

patensi jalan nafas harus dipertahankan dengan cara buatan seperti: resposisi, 

chin lift, jaw thrust, atau melakukan penyisipan airway orofaringeal serta 

nasofaringeal (Walls, 2010). 
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Gambar 2.1 Akibat Hipoksia 

 

c. Penilaian jalan nafas (airway) 

Sumbatan jalan nafas yang berat atau total dapat mengakibatkan 

kematian dalam beberapa menit kalau tidak dikelola dengan benar. Manifestasi 

klinis pasien yang mengalami masalah pada airway, akan mengalami gangguan 

hipoventilasi yang dapat dimanifestasikan melalui : 

1) Hilangnya pergerakan usaha bernafas 

2) Adanya obstruksi jalan nafas 

3) Penurunan paru untuk mengembang 

4) Penurunan absorbsi O2 melalui membrane alveolar-kapiler 

5) Penurunan aliran darah ke alveoli 

6) Akibat ketidakmampuan udara masuk ke alveoli dikarenakan cairan 

7) Akibat penurunan darah ke jaringan 

 

Gunakan seluruh indera untuk menilai jalan nafas: Look, Listen and 

Feel  

1) LIHAT (look) naiknya dinding dada, pasien gelisah, perubahan kesadaran. 

Menandakan gejala hipoksia dan hiperkarbia. Terlihat sianosis terutama pada 

kulit sekitar mulut dan kuku. Terlihat juga usaha napas dengan bantuan otot 

pernapasan tambahan. Lihat pula apakah ada pergerakan napas, retraksi 

iga, benda asing, dll. Note : selain tanda hipoksia, gelisah juga sebagai 

indicator buli-buli penuh, trauma kapitis, ataupun nyeri. 

2) DENGAR (listen) aliran udara pernafasan, dengar adanya suara-suara 

abnormal. Pernafasan yang berbunyi (suara nafas tambahan) adalah 

pernafasan tersumbat. Suara nafas tambahan: ngorok (snoring), kumur-

kumur (gurgling), bersiul (crowing sound, stridor), suara parau (hoarseness 

disfonia), ronchi, wheezing, mungkin berhubungan dengan sumbatan parsial 

dari faring dan laring. 

3) RASAKAN (feel) aliran udara nafas. Apakah jalan nafas terbuka, cek udara 

yang dapat dirasakan atau didengarkan dari hidung dan mulut. Rasakan 

adanya aliran udara pernafasan dengan menggunakan pipi penolong. Harus 
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diingat bahwa penanganan terhadap masalah airway harus senantiasa 

disertai dengan pengamanan terhadap cervical spine terutama pada 

penderita trauma, dan lindungi C-Spine (tulang belakang). 

4) Penilaian obstruksi.  

i. Benda asing dapat menyebabkan sumbatan jalan nafas sebagian atau 

total. Obstruksi jalan nafas merupakan pembunuh tercepat dibandingkan 

gangguan breathing and circulation. Karena perbaikan breathing tidak 

dapat dilakukan jika gangguan airway belum teratasi.  

ii. Penyebab obstruksi : benda padat ataupun cair. Contoh obstruksi 

benda padat, misalnya benda asing (gigi palsu, kelereng, dll). Obstruksi 

dikarenakan benda cair dapat berupa: akumulasi air liur, darah, air.  

 

Jenis – jenis obstruksi :  

1) Parsial  

Obstruksi parsial dapat disebabkan berbagai hal, biasanya penderita masih 

bisa bernafas sehingga muncul beraneka ragam suara, tergatung 

penyebabnya. Sumbatan parsial bisa muncul adanya suara nafas tambahan 

: gurgling (darah, secret, aspirasi lambung), snoring (pangkal lidah jatuh 

ke belakang, coma, fraktur mandibular), crowing atau stridor (suara yang 

sangat keras saat inspirasi dikarenakan penyempitan laring atau trakea, 

edema laring). 

2) Total :  

Pada obstruksi total bisa juga penderita ditemukan masih sadar atau dalam 

keadaan tidak sadar. Obstruksi total yang akut, biasanya disebabkan oleh 

tertelannya benda asing yang menyangkut dan menyumbat di pangkal 

laring. Bila osbtruksi total timbul perlahan (insidious) maka akan berawal 

dari obstruksi parsial yang kemudian menjadi obstruksi total, misalnya 

pada cedera menghirup uap panas (smoked-inhalation injury). Obstruksi 

total akut pada penderita masih sadar: penderita akan memegang leher, 

mendadak tidak bisa berbicara, batuk dan bernafas, dalam keadaan sangat 

gelisah, kebiruan (sianosis), kemudian tahap lanjut mendadak tidak sadar. 

 

 
Figure 1. Tehnik Look, Listen and Feel 



Peer-Assisted Learning Peer-Assisted Learning 

 

Modul Kompetensi Airway Breathing Management                    Modul Kompetensi Airway Breathing Management 
Akper Pemkab Ponorogo                 Akper Pemkab Ponorogo 

 

Patensi (tetap mempertahankan) jalan nafas sangat diperlukan untuk 

pernafasan yang adekuat. Jika korban sadar dan dapat berbicara dengan baik, 

maka dapat disimpulkan bahwa jalan nafasnya paten (tidak ada sumbatan). Jika 

korban mengalami penurunan kesadaran, maka perlu diperhatikan lebih lanjut 

mengenai patensi jalan nafasnya. Pada orang tidak sadar mudah terjadi 

sumbatan jalan nafas yang disebabkan oleh jatuhnya pangkal lidah ke belakang 

ataupun karena benda asing. Biasanya korban dengan penurunan kesadaran 

terdapat darah, muntahan, atau air liur yang berlebihan pada jalan nafasnya. 

 

Penderita Sadar: dapat berbicara dengan suara jelas dan tidak ada 

suara tambahan dapat disimpulkan bahwa  

airway patent (baik) 

 

Jika penderita tidak ada respon, segera buka mulut dengan cross 

finger technique. 

 

Kegagalan dalam mengenal airway yang tersumbat sebagian atau 

ketidakmampuan penderita untuk melakukan ventilasi dengan cukup. Gabungan 

obstruksi jalan nafas dengan ketidakcukupan ventilasi dapat menyebabkan 

hipoksia sehingga akan mengancam nyawa. Keadaan seperti ini mungkin 

terlupakan bila ditemukan perlukaan yang nampaknya lebih serius. 

Korban dengan penurunan kesadaran beresiko tinggi gangguan airway 

breathing dikarenakan akan timbul akumulasi cairan dan hilangnya reflek 

menelan, hilangnya reflex batuk yang mengakibatkan aspirasi dan obstruksi 

airway.  

 

 

d. Tehnik mempertahankan airway 

1) Tenik Manual  

a) Back blow 

Dapat dilakukan pada penderita sadar 

 

Figure 2. Tehnik back blows 
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b) Heimlich Manuver 

Dilakukan pada penderita dewasa atau anak-anak dilakukan 

penekanan pada dada (chest trust). Sedangkan pada wanita hamil dan 

orang gemuk (obesitas) dapat dilakukan abdominal thrust. Selanjutnya 

lakukan RJP pada penderita yang tidak sadar. Bila benda asing 

tersebut terlihat, lakukan sapuan jari (cross finger technique) untuk 

mengeluarkan benda asing tersebut. 

Langkah melakukan Heimlich Manuver: 

 Berdiri dibelakang penderita, dan peluklah dari belakang. Selipkan 

satu lutut diantara kedua tungkai penderita. 

 Kepalkan satu tangan dan letakkan di tengah perut sedikit di atas 

pusat tetapi dibawah prosessus xypoideus (ujung tulang dada). 

 Letakkan tangan yang lain di atas kepalan tangan pertama. 

Lakukan pendorongan perut sebanyak 5x kombinasikan dengan 

back blows (tepukan diantara 2 skapula) secara bergantian. 

 

 
Figure 3. Tehnik kombinasi Heimlich maneuver back blows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 4. Posisi tangan dan tehnik Heimlich maneuver  
(pasien sadar) 
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Figure 5. Abdominal trust (pasien tidak sadar) 

 

c) Cross finger, Tongue-jaw lift & Sweeping Finger 

Cross Finger dilakukan dengan manual memakai jari atau dengan 

penghisapan, gerakan menyilang (cross finger): masukan jari telunjuk, 

tekan gigi bawah dengan ibu jari, tekan gigi atas dengan jari telunjuk. 

Gerakan jari di belakang gigi geligi: masukan jari telunjuk ke pipi 

dalam dan letakan sebagai pengganjal di molar III. Pembersihan jalan 

napas dilakukan dengan bantuan alat penghisap dengan hati-hati. 

 

  
Figure 6. Cross Finger Technique 

 

Finger sweep dilakukan bila jalan nafas tersumbat karena adanya 

benda asing pada rongga mulut belakang atau hipofaring seperti 

gumpalan darah, muntahan, benda asing lainnya sehingga hembusan 

nafas hilang. 

Cara melakukan : miringkan kepala pasien (kecuali pada dugaan 

fraktur tulang leher) kemudian buka mulut dengan jaw thrust dan 

tekan dagu ke bawah bila otot rahang lemas (emaresi maneuver). 

Gunakan 2 jari (jari telunjuk dan jari tengah) yang bersih atau 

dibungkus dengan sarung tangan/kassa/kain untuk membersihkan 

rongga mulut dengan gerakan menyapu (sweep). 
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Figure 7. Finger Sweep Technique 

 

d) Head tilt – Chin Lift manuver 

Chin lift maneuver (mengangkat dagu) dilakukan dengan maksud 

mengangkat otot pangkal lidah ke depan. Tehnik ini bertujuan 

membuka jalan nafas secara maksimal. Tidak disarankan pada 

penderita dengan kecurigaan cedera atau patah tulang leher, cedera 

tulang belakang, gantinya gunakan jaw thrust. Tahap-tahap 

melakukan tehnik ini adalah: 

1) Letakkan tangan pada dahi korban (gunakan tangan yang paling 

dekat dengan dahi korban) 

2) Pelan-pelan tengadahkan kepala pasien dengan mendorong dahi 

kea rah belakang 

3) Letakkan ujung-ujung jari tangan yang satunya pada bagian 

tulang dari dagu korban. Jika korban anak-anak, gunakan hanya 

jari telujuk dan diletakkan dibawah dagu. 

 

INGAT!! Posisi jari harus tepat pada ujung dagu bukan 

dibawah dagu, karena disana ada vagal reflex yang bisa 

merangsang penderita  

untuk muntah. 

 

4) Angkat dagu bersamaan dengan menengadahkan kepala. Jangan 

sampai mulut korban tertutup. Jika penderita anak-anak, jangan 

terlalu tengadah posisi kepala (ekstensi bukan hiper-ekstensi). 

5) Mulut tidak boleh terkatup/tertutup. Bila perlu ujung dagu, dijepit 

dan ditarik ke depan. Jangan meletakkan ibu jari dalam mulut 

penderita jika tidak ingin terluka. 

6) Pertahankan posisi ini 
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Figure 8. Chin lift 

 

Head-tilt maneuver dilakukan bila jalan nafas tertutup oleh lidah 

pasien, tidak boleh dilakukan pada penderita yang dicurigai fraktur 

cervical. 

Tehnik untuk melakukan : 

a) Letakkan satu telapak tangan di dahi penderita, 

b) Tekan ke bawah sehingga kepala menjadi tengadah (ekstensi) 

dan penyangga leher tegang dan lidah terangkat ke depan. 

 

 
Figure 9. Chin lift 

 

 
 

Figure 10. Neck lift (don’t do) 
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e) Jaw thrust 

Tindakan ini menggunakan dua tangan. Mendorong angulus 

mandibula kanan dan kiri ke depan dengan jari-jari kedua tangan 

sehingga gigi bawah berada di depan gigi atas, kedua ibu jari 

membuka mulut dan kedua telapak tangan menempel pada kedua pipi 

penderita untuk imobilisasi kepala. Bila tindakan ini dilakukan pada 

saat penderita memakai face-mask, mulut akan menutup dengan 

sempurna sehingga dapat dilakukan ventilasi dengan baik. Tindakan 

jaw thrust, buka mulut dan head tilt disebut triple airway manuver. 

Untuk kasus-kasus trauma (kepala) tehnik pembebasan jalan nafas 

dengan metode jaw thrust adalah yang paling aman. Boleh dilakukan 

oleh orang yang terlatih. 

 

  
 

 
Figure 11. Jaw thrust 

 

 

2) Menggunakan alat 

a) Oropharingeal airway (OPA) 

Tujuan : Alat ini dipasang lewat mulut ke faring sehingga 

menahan lidah tidak jatuh ke hipofaring 

Indikasi  : Untuk membebaskan jalan nafas pada pasien yang 

kehilangan reflex jalan nafas bawah. GCS <18 dan 

tidak ada reflek muntah. 

Kontraindikasi  : Jangan gunakan alat ini pada korban dimana reflex 

faring masih ada karena alat ini dapat 

menyebabkan muntah dan spasme laring. 
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Tehnik memasang  :  

a) Pilih OPA dengan kuran panjang OPA dapat diperkirakan dari jarak 

sudut bibir ke tragus. 

b) Bersihkan mulut dan faring dari segala kotoran 

c) Masukkan alat dengan ujung mengarah ke chefalad (atas) 

d) Saat didorong masuk mendekati dinding belakang faring, alat diputar 

180o ke posisi yang tepat 

e) Ukuran alat dan penempatan yang tepat menghasilkan bunyi nafas 

yang nyaring pada auskultasi paru saat dilakukan ventilasi 

f) Pertahankan posisi kepala yang tepat setelah alat terpasang. 

g) Note: cara pemasangan yang tidak tepat dapat mendorong lidah ke 

belakang atau apabila ukuran terlampau panjang, epiglotis akan 

tertekan menutu rimaglotis, sehingga jalan nafas tersumbat. 

Terjepitnya lidah dan bibir antara gigi dan alat. 
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Figure 12. Ukuran dan tehnik memasang 

Oropharingeal Airway (OPA) 

 

 

b) Nasopharingeal airway (NPA) 
Tujuan  : Alat ini dipasang lewat salah satu lubang hidung 

sampai ke faring yang akan menahan jatuhnya 

pangkal lidah. 

Indikasi  : pada penderita yang masih memberikan respon 

(sadar), airway nasopharyngeal lebih disukai 

dibandingkan oropharingeal karena lebih bisa 

diterima dan lebih kecil kemungkinannya 

merangsang mutah. 

Kontraindikasi  : Fraktur basis cranii, yang ditandai dengan brill 

hematoma (racon eyes), bloody rhinorrhea, bloody 

otorhea, dan battle sign. 
Tehnik memasang  : 

1) Pilih alat yang sesuai (ukuran disesuaikan ukuran jari kelingking 

pasien, panjangnya dari puncak hidung ke tragus). 

2) Lumasi dan masukkan menyusuri bagian tengah da dasar rongga 

hidung, hingga mencapai belakang lidah 

3) Apabila ada tahanan dengan dorongan ringan alat diputar sedikit 

4) Note : alat yang terlalu panjang dapat masuk ke esophagus, 

periksa nafas spontan setelah pemasangan, jika belum ada nafas 

spontan berikan nafas buatan. 
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Figure 13. Ukuran dan tehnik memasang 

Nasopharingeal Airway (OPA) 

 

c) Suctioning  

Tindakan ini dilakukan bila ada gurgling (cairan) di jalan nafas 

penderita. Alat yang digunakan untuk suctioning adalah kateter suction 

atau alat lain untuk menghisap cairan. Saat melakukan prosedur suction 

dapat menghisap oksigen yang ada dalam jalan nafas, karena itu 

lamanya suction maksimal 10 detik pada orang dewasa dan 5 detik 

pada anak-anak, dan 3 detik untuk bayi. Bila cairan banyak, miringkan 

kepala penderita, pada penderita trauma cervical miringkan dengan 

tehnik log roll. Apabila tindakan tidak berhasil lakukan airway definitive. 

Vacuum setting : bayi (60-80 mmHg), Anak-anak (80-120 mmHg), 

Dewasa (120-150 mmHg). Monitor vital sign sebelum dan setelah 

tindakan suction. 

 

3) Jalan nafas definitive 

a) Intubasi endotracheal tube (ETT) 

Indikasi pemasangan ETT: 1pasien henti jantung, 2korban sadar 

tapi tidak mampu bernafas degan baik (example: edema paru), 
3perlindungan jalan nafas tidak adekuat (ex. Coma), dan 4penolong 

tidak mampu memberikan bantuan nafas secara konvensional. 

Keuntungan pemasangan ETT: 1terpeliharanya jalan nafas, 2dapat 

memberikan oksigen dengan konsentrasi tinggi, 3menjamin terapainya 

volume tidal yang diinginkan, 4mencegah terjadinya aspirasi, 
5mempermudah penghisapan lender dari trakhea, 6merupakan jalur 

masuk beberapa obat resusitasi. 
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Jenis – jenis pipa endotracheal tube : 

a) Pipa orotrakeal 

Intubasi dengan atau tanpa obat pelumpuh otot, menggunakan 

obat sedasi, bersiap krikotirotomi 

 
 

 
Figure 14. Pipa endotracheal dan tehnik memasang 

Endotracheal Tube (ETT) 

 

b) Pipa nasotrakeal 

Intubasi pipa nassotrakeal dapat diberikan jika pasien apnea, 

diberikan dengan sedasi sebelumnya. 

 
 

Figure 15. Pipa nasotracheal dan tehnik memasang 

Nasotracheal Tube (NTT) 
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b) Surgical airway (Kriko-tiroidotomi atau trakeostomi) 

Tindakan pembedahan dilakukan apabila gagal dilakukan intubasi 

trachea. Kriko-tirotomi dilakukan dengan needle (jarum) yang 

ditusukkan lewat membrane krikotiroidea, kemudian sambungkan 

dengan oksigen, selanjutnya atur ventilasi dengan 1 detik ditutup, 

4 detik buka. Terapi ini maksimal dilakukan selama 30 – 45 menit.  

 

 
Figure 16. Tehnik Kriko-tiroidotomi 
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Figure 17. Tracheostomi 
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2. KONSEP BREATHING 

a. Pengertian 

Breathing adalah usaha memperbaiki fungsi ventilassi dengan cara 

membersihkan pernafasan buatan untuk menjamin kebutuhan oksigen dan 

pengeluaran karbondioksida. Setelah memastikan jalan nafas paten (aman) 

langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa fungsi pernafasan (breathing) 

yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan 

pernafasan buatan atau bantuan nafas untuk menjamin kecukupan oksigen dan 

pengeluaran karbondioksida. 

 

b. Patofisiologi 

Bernafas merupakan proses aktif, membutuhkan kontraksi otot rangka. 

Otot utama pernafasan adalah musculus intercostalis exsterna (letaknya diantara 

iga) dan diagphragma (lembaran otot yang terletak diantara rongga dada da 

abdomen). 

Ventilasi dapat terganggu karena sumbatan jalan nafas, juga dapat 

terganggu oleh mekanika pernafasan atau depresi susunan syaraf pusat (SSP). 

Pada keadaan terjadi hipoventilasi dengan PaCO2 > 50 mmHg atau henti napas 

maka perlu diberikan bantuan ventilasi. 

Volume tidal (Tidal volume) merupakan jumlah udara pada setiap satu kali 

pernafasan (6-8 cc/kg) atau 450 – 500 cc (dewasa). Sedangkan volume semenit 

(minute volume) diperoleh dari volume tidal dikalikan frekuensi nafas permenit 

[(500 cc x 12/menit = 16 liter (dewasa)]. 

 

c. Pengkajian pernafasan (breathing)  

1. Rate (frekuensi nafas per-menit) 

Neonatus : 40 – 60 kali/menit 

Bayi  : 22 – 36 kali/menit 

Anak  : 18 – 24 kali/menit 

Dewasa  : 12 – 20 kali/menit 

 

2. Rhythm (irama pernafasan) 

Irama pernafasan : regular atau irreguler 

3. Quality (kualitas pernafasan) 

Pengembangan dada simetris, usaha pernafasan ditunjukkan adanya 

kontraksi otot bantu nafas, bunyi nafas ronchi (halus/kasar), wheezing. 

4. Depth (kedalaman pernafasan) 

Volume tidal (6-8 cc/kg), death space 150 cc, ventilasi semenit : 

hypo/hyperventilation. 

 

d. Pemberian Ventilasi 

Pada pasien dengan henti nafas (apnea), maka kita harus memperhatikan 

pernafasan buatan untuk menjamin kebutuhan oksigen dan pengeluaran 

karbondioksida. Diagnosa henti nafas ditegakkan bila didapatkan tanda-tanda 

adanya pernafasan pada pemeriksaan dengan metode look, listen, and feel dan 
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telah dilakukan pengelolaan jalan nafas (airway) tetapi tidak didapatkan adanya 

pernafasan atau pernafasan gasping (tidak adekuat). Pemberian nafas dapat 

dilakukan dengan alat atau tanpa alat. Bantuan nafas (breathing) terdiri dari 2 

tahap: 

1) Memastikan korban/pasien tidak bernafas 

Lihat (look) pergerakan naik turunnya dada, mendengarkan bunyi nafas 

(listen), dan merasakan hembusan nafas (feel). Untuk itu penolong harus 

mendekatkan telinga di atas mulut dan hidung korban, sambil tetap 

mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Prosedur ini dilakukan tidak 

boleh melebihi 10 detik. 

 

2) Memberikan bantuan nafas/ventilasi  

Jika korban tidak bernafas, bantuan nafas (ventilasi) dapat dilakukan melalui 

mulut ke mulut, mulut ke hidung, atau mulut ke stoma (lubang yang dibuat 

pada tenggorokan) 

 

e. Tehnik memberikan ventilasi 

Merupakan tehnik pemberian tambahan oksigen pada penderita agar 

kebutuhan oksigennya terpenuhi untuk kehidupan sel yang mempertanggung-

jawabkan bekerjanya fungsi organ dapat terpenuhi. Penilaian patensi jalan nafas 

serta cukupnya ventilasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Bila ditemukan 

atau dicurigai gangguan jalan nafas atau ventilasi harus segera diambil tindakan 

untuk memperbaiki oksigenasi dan mengurangi risiko penurunan keadaan. 

 

1) Tanpa Alat 

a) Mouth to mouth or Mouth to Nose 

Tehnik memberikan pernafasan buatan dari mulut ke mulut atau dari 

mulut ke hidung sebanyak 2 (dua) kali tiupan dan diselingi ekshalasi. 

Pemberian ventilasi dengan jarak 1 detik diantara ventilasi. Volume udara 

yang dihembuskan adalah 7000-1000 ml (10 ml/kg) atau sampai dada 

korban/pasien terlihat mengembang. Perhatikan kenaikan dada penderita 

untuk memastikan volume tidak yang masuk adekuat. Untuk pemberian 

ventilasi mouth to mouth prosedurnya sebagai berikut: 

1. Pastikan hidung korban terpencet rapat 

2. Ambil nafas seperti biasa (jangan terlalu dalam) 

3. Buat keadaan mulut ke mulut yang serapat mungkin, supaya tidak 

terjadi kebocoran saat menghembuskan nafas 

4. Berikan satu ventilasi setiap satu detik. Volume udara yang berlebihan 

dan laju inspirasi yang terlalu cepat dapat menyebabkan udara 

memasuki lambung, sehingga terjadi distensi lambung. 

5. Kembali ke langkah ambil nafas (2) hingga berikan nafas kedua 

selama satu detik. 

b) Mouth to Noise 

Tehnik ini direkomendasikan jika usaha ventilasi dari mulut korban tidak 

memungkinkan, misalnya pada trismus atau dimana mulut korban 
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mengalami luka yang berat, dan sebaliknya jika melalui mulut ke hidung, 

penolong harus menutup mulut korban/pasien. 

c) Mouth to Stoma 

Pasien yang mengalami laringotomi mempunyai lubang (stoma) yang 

menghubungkan trakhea langsung. 

 

Setelah terpasang advance airway maka ventilasi dilakukan 

dengan frekuensi  

6 – 8 detik/ventilasi atau sekitar  

8 – 10 nafas/menit. 

Jika pasien mempunyai denyut nadi namun membutuhkan 

pernafasan bantuan, ventilasi dilakukan dengan kecepatan  

5 – 6 detik/nafas atau 10 – 12 nafas/menit  

dan memeriksa denyut kembali setiap 2 menit 

 

  
Figure 18. Tehnik Ventilasi Mouth to Mouth 

 
2) Menggunakan Alat 

a) Sistem Aliran Rendah 

Tehnik system aliran rendah diberikan untuk menambah konsentrasi 

udara ruangan. Pemberian O2 sistem aliran rendah ini ditujukan untuk 

klien yang memerlukan O2 tetapi masih mampu bernafas dengan pola 

pernafasan normal, misalnya klien dengan volume tidal 500 ml dengan 

kecepatan pernafasan 16 – 20 kali per menit. 

1. Nasal Canula 

Sistem aliran rendah, konsentrasi oksigen sekitar 4% untuk setiap 

penambahan 1 liter/menit, aliran 1-5 liter/menit memberikan 

konsentrasi O2 sekitar 24 – 44%. 

 

Device Flow Rate Delivery O2 

Nasal Canula 1 L/min 

2 L/min 

3 L/min 

4 L/min 

5 L/min 

6 L/min 

21 – 24 % 

25 – 28 % 

29 – 32 % 

33 – 36 % 

37 – 40 % 

41 – 44 % 
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Figure 19. Nasal Canula 

2. Mouth to Mask (simple face mask) 

Aliran O2 lebih dari 5 liter/menit, disarankan aliran 8 – 10 

liter/menit, konsentrasi O2 antara 40 – 60 %. 
 

 

 
 

Figure 20. Simple Mask 

3. Rebreathing Face Mask  

Konsentrasi O2 lebih dari 60%, konsentrasi kira-kira 10% 

untuk setiap penambahan 1 liter/menit. Pada aliran 10 

liter/menit konsentrasi hampir 100%. 
 

Device Flow Rate Delivery O2 

Simple Oksigen Mask 6 – 10 L/min 35 – 60 % 
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Figure 21. Rebreathing Face Mask 

 

4. Non-Rebreathing Mask 

Merupakan tehnik pemberian O2 dengan konsentrasi 

mencapai 99% dengan aliran 8 – 12 L/menit dimana udaran 

inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi. 
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Device Flow Rate Delivery O2 

Non-rebreathing 

mask 

6 L/min 

7 L/min 

8 L/min 

9 L/min 

10 - 15 L/min 

60 % 

70 % 

80 % 

90 % 

95 – 100 % 

 

b) Sistem Aliran Tinggi  

Suatu tehnik pemberian O2 dimana FiO2 lebih stabil dan tidak 

dipegaruhi oleh tipe pernafasan, sehingga dengan tehnik ini 

dapat menambahkan konsentrasi O2 yang lebih tepat dan 

teratur. 

1. Venturi Mask  

Memberi O2 dalam konsentrasi yang tetap, tapi dengan tiupan 

yang lebih besar (high flow and low oxygen concentration), 

sering digunakan untuk pasien COPD, konsentrasi O2 yang 

disediakan 24%, 35%, 40%, 60%. 

 

Device Flow Rate Delivery O2 

Ventury Mask 4 - 8 L/min 

10 - 12 L/min 

14 – 35 % 

40 – 50 % 
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Figure 22. Ventury Mask 
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2. Bag Valve & Mask 

Indikasi untuk pasien dengan ventilasi tidak adekuat. 

Memberikan pernafasan buatan dengan alat (self inflating 

bag). Pada alat ini dapat ditambahkan oksigen, pernafasan 

buatan dapat pula diberikan dengan menggunakan ventilator 

mekanik. Ukuran bag: bayi (240 ml), anak (500 ml), dewasa 

(1600 ml). 

 

 
 

 
 

Figure 23. Bag-Valve and Mask 
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3. Ventilator  

Merupakan alat bantuan nafas secara mekanik yang di desain 

untuk menggantikan fungsi pernafasan. Tujuan pemasangan 

ventilator: memberikan kekuatan mekanis pada system paru 

untuk mempertahankan ventilasi yang fisiologis, 

memanipulasi “airway pressure” dan corak ventilassi untuk 

memperbaiki efisiensi ventilasi dan oksigenasi, mengurangi 

kerja miokard dengan mengurangi kerja pernafasan. Indikasi 

pemasangan ventilator adalah : pasien dengan RR lebih dari 

35 x/menit, tidal volume kurang dari 5 cc/kgBB.  

 

 
Figure 24. Ventilator Mekanik 

 

3) Ventilasi 

Frekuensi nafas normal 12 – 15 kali/menit. Pada orang dewasa 

setiap satu kali nafas (tidal volume “Vt”) udara masuk 500 cc atau 6 – 8 

ml/kgBB. Sehingga setiap menit udara masuk ke system nafas 6 – 8 

liter (minute volume “MV”). Udara yang sampai alveoli disebut Ventilasi 

Alveolar, ventilasi alveolar lebih kecil dari minute volume, karena 

sebagian udara di jalan nafas tidak ikut pertukaran gas (Dead space). 

Ventilasi alveolar normal ± 80 ml/kg/menit. Dead space normal 2 – 3 

l/kgBB.  
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