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BAB V 

PRODUK LUARAN 

 

 

V.1 Gambaran Produk  

Produk Booklet yang berjudul “Pursed Lips Breathing Untuk Tingkatkan 

Status Oksigenasi Anak dengan Asma” yang berjumlah 36 halaman telah dibuat 

menjadi sebuah produk yang memiliki potensi berkelanjutan. Produk booklet terdiri 

dari  halaman yang berisikan cover sampai penutup. Gambar dan ilustrasi pada 

produk booklet ini diambil dari aplikasi Canva Pro dan dokumentasi pribadi milik 

peneliti. Berikut merupakan gambaran produk booklet :  

a. Ukuran booklet 

Produk ini menggunakan ukuran kertas A5 dengan lebar 21 cm dan 

panjang 29,7 cm.  

b. Cover booklet 

Cover booklet digunakan latar ungu dengan kode #713274. Judul booklet 

yaitu “Pursed Lips Breathing untuk Tingkatkan Status Oksigenasi Anak 

dengan Asma” menggunakan font Childos Arabic Semibold dengan warna 

kuning dan kode #f3db75. Nama penulis dan instansi di cover 

menggunakan jenis font Childos Arabic Semibold dengan warna kuning 

dengan kode #f3db75. Tampilan cover ditambahkan unsur graphic, logo 

UPN, dan elemen lainnya. 

c. Bagian depan booklet 

Bagian depan terdiri dari halaman penulis, kata pengantar, dan daftar isi. 

Latar menggunakan warna kuning dengan kode #f9da25. Pada halaman 

penulis, nama penulis, pembimbing dan pengarah serta desain dan ilustrasi 

menggunakan font Quicksand warna ungu dengan kode #713274. Pada 

bagian kata pengantar dan daftar isi, sub judul menggunakan font Childos 

Arabic Semibold ukuran 36 dengan warna ungu dengan kode #713274. 

Sedangkan isi dari kata pengantar, dan daftar isi menggunakan font 

Quicksand warna ungu dengan kode #713274. 

d. Isi booklet 



79 

 

 

Windu Syawalina Wahyuningsih, 2022 

ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN INTERVENSI PURSED LIPS BREATHING UNTUK 

TINGKATKAN STATUS OKSIGENASI ANAK DENGAN ASMA DI RS BHAYANGKARA TK.1 R.SAID 

SUKANTO 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Profesi Ners 

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 

Isi booklet terdiri dari konsep asma yang meliputi definisi, klasifikasi, 

penyebab, tanda gejala, komplikasi dan tata laksana asma, konsep pursed 

lips breathing meliputi definisi, tujuan, manfaat, indikasi, kontraindikasi 

dan prosedur pelaksanaan pursed lips breathing serta status oksigenasi. 

Pada bagian isi, penulis menggunakan warna kuning dengan kode 

#E9C77B sebagai warna latar. Pada bagian sub judul menggunakan font 

Childos Arabic Semibold dengan warna ungu dengan kode #713274. 

Sedangkan isi dari materi subjudul menggunakan font Quicksand dengan 

campuran warna ungu dengan kode #713274 dan warna hitam dengan 

kode #000000. Pada bagian isi juga disajikan dengan gambar setiap 

halaman yang sesuai dengan bahasan, selain itu penulis juga 

mencamtumkan foto demonstrasi dari teknik pursed lips breathing agar 

mudah dipahami dan ditiru oleh pembaca.  

e. Bagian belakang booklet 

Bagian belakang terdiri dari daftar pustaka dan cover belakang booklet 

tentang penulis. Pada judul daftar pustaka menggunakkan font Childos 

Arabic Semibold dengan warna ungu dengan kode #713274. Untuk 

menulis isinya menggunakkan font Quicksand dengan warna hitam 

dengan kode #000000. 

 

V.2 Legalitas Produk (sertifikat HKI/ISBN/Jurnal)  

Produk booklet yang berjudul “Pursed Lips Breathing Untuk Tingkatkan 

Status Oksigenasi Anak dengan Asma” telah memiliki sertifikat Hak Kekayaan 

Intelektual yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.  

Booklet dengan judul  “Pursed Lips Breathing Untuk Tingkatkan Status 

Oksigenasi Anak dengan Asma” telah mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan 

Intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukun dan 

HAM republik Indonesia pada tanggal 10 April 2022 dengan nomer pemohon 

EC00202223852 dan nomor pencatatan 000339333.  
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V.3 Manfaat Produk  

Kelebihan produk ini ialah isi materi dituangkan oleh peneliti memakai kata 

kata sederhana dan bahasanya mudah dipahami sehingga dapat dipelajari isinya 

dengan mudah. Selain itu, produk ini merupakan booklet berbahasa Indonesia 

sebagai inovasi terbaru dari peneliti. Produk ini juga berfungsi sebagai media atau 

alat pembelajaran dan pelatihan bagi keluarga yang memiliki anak dengan penyakit 

asma sehingga ibu dapat melakukan penanganan dan perawatan mandiri dengan 

inovasi terapi Pursed Lips Breathing. Materi pada produk booklet ini bisa dipercaya 

karena referensi yang dipakai untuk dasar pembuatan produk ini adalah referensi 

terbaru dimana dari jurnal ilmiah dari 5 tahun terakhir dan buku 10 tahun terakhir. 

Produk booklet dengan desain yang berwarna dengan ilustrasi dan gambar membuat 

produk ini menarik dan tidak membosankan.  

Produk booklet ini dapat digunakan oleh perawat baik di fasilitas kesehatan 

seperti puskesmas, posyandu atau lingkungan komunitas sebagai media 

pembelajaran yang mana perawat dapat menerapkan terapi non farmakologis pada 

anak dengan asma yaitu terapi Pursed Lips Breathing dengan tiupan balon. 

 

V.4 Keterbatasan Produk  

Keterbatasan produk booklet ini adalah minat masyarakat khususnya anak 

untuk membaca informasi kesehatan dan minat perawat komunitas menggunakan 

media booklet untuk memberikan edukasi, yang membutuhkan biaya produksi lebih 

tinggi daripada menggunakan slide atau leaflet.  

 


