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MOTTO 

 

 

“ Keluarga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Tempat dimana 

ditemukannya cinta tanpa syarat. “ 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF GARRA RUFA CARE ON CHANGES IN STRESS 

LEVELS OF ELDERLY WITH CONTACT DERMATITIS 

 

A Quasy Experimental Study  

 

By. Indah Fatma Sari 

 

Introduction: Contact dermatitis is a polymorphic skin disorder as a result of 

contact with exogenous materials. Contact dermatitis in the elderly is chronic and 

recurrent that can cause psychological distress conditions such as stress and body 

image disturbance. Garra rufa care with the environmental modification based on 

Florence’s Theory is an intervention that can be given to clients with skin diseases 

one of which is contact dermatitis. This study aims to determine the effect of 

Garra rufa care on changes in stress levels of elderly who have contact dermatitis. 

Methods:  This study used quasy experimental with pre-test and post-test control 

group design. The respondents were 22 elder peoples who have contact dermatitis 

in UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya and UPT PS Tresna Werdha 

Pasuruan. The samples were taken by purposive sampling technique. Data were 

collected using questionnaire and analyzed by Wilcoxon and Mann Whitney 

statistic test with the level of significant 0,05 (p<0.05). Results: The results 

showed changes in stress levels in the treatment group (p=0,003) and in the 

control group showed that p=0,063. The result from Mann Whitney test showed 

that p=0,002. Discussion: The results indicate the intervention of Garra rufa care 

with environmental modification is able to provide a relaxed sensation that affects 

the decrease in stress of elderly who have contact dermatitis. 

 

Keywords : Garrarufa care, contact dermatitis, stress, elderly, stress in elderly 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dermatitis kontak merupakan masalah kesehatan kulit yang sering ditemui 

pada lansia (lanjut usia) (Sulistyaningrum et al. 2011). Lansia dengan dermatitis 

kontak sering mengalami stres (Sinaga 2013). Stres psikologis merupakan faktor 

yang dapat mempengaruhi semua sistem homeostatis yang menyebabkan sistem 

imun mengalami supresi (Nurdin 2010). Salah satu organ yang terganggu akibat 

stres psikologis adalah kulit yang merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia 

(Kimberly & Hernandez 2013). Kulit bereaksi dengan mengaktifkan multiple 

path-way ketika stres psikologis yang dipicu oleh stimulus berbahaya maupun 

stressor disampaikan ke organ kulit sehingga menciptakan peptida di tingkat lokal 

yang melemahkan respon kekebalan kulit. Proses ini dapat memperparah kondisi 

penyakit kulit seseorang, salah satunya dermatitis kontak (Rodriguez-vallecillo & 

Woodbury-Farina 2014).  

Dermatitis kontak pada geriatric memiliki kekhususan sendiri (Farage et al. 

2009). Pada geriatric terjadi proses penuaan yang menyebabkan perubahan 

degeneratif secara struktural, fisiologis, dan imunologis sehingga proses aging 

dapat memperparah dari keadaan dermatitis kontak yang dialami oleh lansia 

(Worley 2006). Penelitian Dameria Sinaga (2013) menyebutkan stres psikologis 

dapat memicu dan memperparah penyakit kulit yang diderita oleh seseorang 

khususnya lansia. Pada lansia dengan dermatitis kontak yang mengalami stres 

psikologis tidak ditangani dan berkepanjangan, dapat mempengaruhi kualitas tidur 

1 
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hingga kualitas hidup lansia mennjadi menurun (Rodriguez-vallecillo & 

Woodbury-Farina 2014). 

Prevalensi dermatitis kontak di Amerika sekitar 20% dari populasi umum. 

Pada lansia ditemukan 11% kejadian dermatitis kontak alergi dan dermatitis 

kontak iritan di Amerika (Sulistyaningrum et al. 2011). Di Indonesia sendiri 

prevalensi dermatitis kontak secara keseluruhan belum diketahui, namun menurut 

penelitian yang dilakukan Trihapsaro (2003) menyatakan bahwa di Jogjakarta 

yang memiliki jumlah lansia terbanyak di Indonesia memiliki angka kejadian 

dermatitis kontak sebanyak 23,7% atau 64 lansia dengan dermatitis kontak. Secara 

global, belum terdeteksi jumlah lansia dengan dermatitis kontak yang mengalami 

stres. Dari hasil observasi pada pengambilan data awal yang dilakukan peneliti di 

UPT PS Tresna Werdha Pasuruan kepada sepuluh lansia yang mengalami 

dermatitis kontak didapatkan 5 lansia mengalami gatal-gatal di daerah kulit 

ekstremitas atas dan bawah dan kelima lansia lainnya mengeluh gatal dan terasa 

panas hingga mengganggu kualitas tidur mereka. Saat dilakukan wawancara 

didapatkan 8 dari 10 lansia yang di wawancara merasa putus asa dengan penyakit 

kulit yang dialaminya dan mengatakan ingin pulang ke rumahnya. Data tersebut 

menggambarkan bahwa pada lansia dengan dermatitis kontak yang tinggal di 

panti mengalami gangguan secara fisik maupun psikologis akibat dari 

penyakitnya. 

Selama ini penatalaksanaan dermatitis kontak pada lansia dilakukan dengan 

cara menghilangkan faktor penyebab dan pemberian profilaksis, namun perlu 

perhatian khusus pemakaian profilaksis secara kontinyu pada lansia (Davey 

2006). Pemberian pelembab lebih dianjurkan untuk lansia karena minim efek 
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samping (Daili & Menaldi n.d.). Ikan garra rufa telah lama dijadikan terapi pada 

klien dengan penyakit kulit, khususnya psoriasis dan dermatitis kontak (Risk 

2014). Sebelumnya telah ada penelitian tentang garra rufa, seperti yang dilakukan 

oleh Takao (2014) menyebutkan bahwa aplikasi Ichthyotherapy dapat 

memperbaiki kondisi fisik seperti plak dan eritema pada penyakit kulit dalam 

waktu 3 minggu. Namun pengaruh garra rufa care terhadap stres psikologis 

lansia dengan dermatitis kontak masih perlu dipelajari. Dimana caring diambil 

dari konsep Florence Nightingale yang menyebutkan bahwa modifikasi 

lingkungan dapat menempatkan klien dalam kondisi terbaik bagi alam untuk 

menyembuhkan selama perawatan (Selanders 2010). 

Dalam keperawatan dikenal teori environmental dari Florence Nightingale 

(Asmadi 2008). Komponen lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan menurut 

Florence adalah udara segar, air bersih, drainase, kebersihan, dan pencahayaan 

(Attewel 2010). Komponen lain yang tidak kalah penting adalah kelembaban, 

ketenangan dan juga makanan klien (Asmadi 2008). Menurut Nightingale proses 

keperawatan yang dimulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi 

dan juga evaluasi penting untuk memperhatikan aspek lingkungan (Alligood 

2010b).  

Garra rufa bekerja dengan cara menggigit daerah kulit yang mati atau rusak 

(Takao 2014). Saat membersihkan kulit mati ikan tersebut juga mengeluarkan 

enzim yang disebut ditranol. Fungsi enzim tersebut diantaranya dapat 

menghambat pertumbuhan kulit yang terlalu cepat, meningkatkan kelembaban 

kulit, memperlancar sirkulasi darah, mengurangi dan mengaburkan bekas luka, 

membantu peremajaan kulit, membuat kulit lebih halus dan bersih (Risk 2014). 

INDAH FATMA SARIPENGARUH GARRA RUFA  ...SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



4 
 

 

Teori environmental dari Florence menyebutkan lingkungan yang di modifikasi 

dengan baik mampu mempengaruhi aspek fisik, psikolgis, dan sosial klien yang 

dapat memperbaiki kesehatannya (Selanders 2010). Sehingga ketika intervensi 

garra rufa care dengan modifikasi lingkungan dari teori Florence diberikan, 

diharapkan klien mampu merasakan tenang dan meningkatkan perasaan rileks. 

Ketika timbul perasaan rileks, endorphin menjadi meningkat dan timbul efek 

antidepresi secara alami dari tubuh yang mampu memberikan koping yang positif 

pada tubuh seseorang (Nurdin 2010). Saat seseorang merasa rileks, hioptalamus 

menghambat produksi corticotrophin (CRH) dan menyebabkan penurunan 

adrenocoticotrophin (ACTH) dalam pituitari dan juga kortisol dalam adrenal 

korteks. Kondisi ini mampu menurunkan stres yang dialami seseorang (Massey & 

Vedhara 2015). 

Dari fakta yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Garra Rufa Care terhadap Perubahan Tingkat 

Stres Lansia dengan Dermatitis Kontak”. Konsep caring yang dipakai adalah 

dengan pendekatan teori environmental dari Florence Nightingale. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh garra rufa care terhadap perubahan tingkat stres lansia 

dengan dermatitis kontak? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh garra rufa care terhadap perubahan tingkat stres 

lansia dengan dermatitis kontak. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi tingkat stres yang dirasakan lansia yang mengalami 

dermatitis kontak. 

2) Mengidentifikasi tingkat stres lansia dengan dermatitis kontak setelah 

intervensi garra rufa care. 

3) Menganalisis pengaruh garra rufa care terhadap perubahan tingkat stres 

lansia yang mengalami dermatitis kontak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjelaskan pengaruh intervensi garra 

rufa care terhadap perubahan tingkat stress pada lansia yang mengalami 

dermatitis kontak, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan 

pengembangan ilmu keperawatan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi responden 

Responden mendapat manfaat berupa perbaikan penyakit 

dermatitis kontak dan penurunan tingkat stres yang dialami. 

2) Bagi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu intervensi 

keperawatan khususnya keperawatan gerontik untuk memperbaiki 

kondisi dermatitis kontak dan menurunkan tingkat stres yang dialami 

lansia.  

3) Bagi Perawat di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya dan UPT 

PS Tresna Werdha Pasuruan 

Dapat menjadi tambahan informasi dan alternatif solusi intervensi 

non farmakologis untuk lansia yang mengalami dermatitis kontak di 

panti tersebut. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Lanjut Usia (Lansia) 

2.1.1 Pengertian Lansia 

Usia lanjut adalah seseorang yang usianya sudah tua yang merupakan 

tahap lanjut dari suatu proses kehidupan (Yusuf et al. 2015). Penuaan merupakan 

proses alami yang tidak dapat dihindari, berjalan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan dan kemudian akan menyebabkan perubahan anatomis, 

fisiolgis, dan biokimia pada tubuh sehingga memengaruhi fungsi dan kemampuan 

tubuh secara keseluruhan (Maryam et al. 2008). Lansia merupakan tahap lanjut 

dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh 

untuk beradaptasi dengan stres lingkungan (Effendi & Makhfudli 2009). Menurut 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998, lanjut usia adalah seseorang yang 

mencapai usia 60 tahun ke atas.  

2.1.2 Klasifikasi Lansia 

Menurut Birren dan Jenner (1997) yang dikutip dalam Effendi & Makhfudli 

(2009) mengusulkan untuk membedakan usia antara usia biologis, usia psikologis, 

dan usia sosial. Menurut Depkes (2005) klasifikasi lanjut usia dibagi menjadi: 

1. Usia pertengahan (middle age) : 45-59 tahun 

2. Lanjut usia (elderly)  : 60-74 tahun 

3. Lanjut usia tua (old)  : 75-90 tahun 

4. Usia sangat tua (very old)  : diatas 90 tahun 

 

7 
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Menurut (Dewi 2012) mengklasifikasikan lansia dalam kategori sebagai 

berikut: 

1. Planasia (presenilis), yaitu seseorang yang berusia antara 45-90 tahun. 

2. Lansia, seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. 

3. Lansia risiko tinggi, seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih/ seseoran 

yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. 

4. Lansia potensial, lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau 

kegiatan yang dapat menghasilkan barang/jasa. 

5. Lansia tidak potensial, lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga 

hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 

2.1.3 Teori Proses Menua 

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan proses penuaan, yaitu: 

1. Teori Biologi 

Teori biologi ini mencakup teori genetik dan mutasi, immunology slow 

theory, teori stres, teori radikal bebas, dan teori rantai silang (Maryam et al. 2008; 

Yusuf et al. 2015). Berikut penjelasannya. 

1) Teori genetik dan mutasi 

Menua terjadi sebagai akibat dari perubahan biokimia yang diprogram 

oleh molekul-molekul DNA dan setiap sel pada saatnya akan mengalami 

mutasi, sebagai contoh adalah mutasi dari sel-sel kelamin ini terjadi penurunan 

kemampuan fungsi sel (Yusuf et al. 2015). Pada teori biologi dikenal istilah 

‘pemakaian dan perusakan’ (wear an tear) yang terjadi karena kelebihan 

usaha dan stres yang menyebabkan sel-sel tubuh menjadi lelah (Meiner & 

Lueckenotte 2006). Pada teori ini juga didapatkan terjadinya peningkatan 
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jumlah kolagen dalam tubuh lansia, tidak ada perlindungan terhadap radiasi, 

penyakit, dan kekurangan gizi (Maryam et al. 2008; Yusuf et al. 2015). 

2) Teori stres 

Teori stres mengungkapkan bahwa menua terjadi akibat hilangnya sel-

sel yang biasanya digunakan oleh tubuh (Yusuf et al. 2015). Regenerasi 

jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan internal, 

kelebihan usaha, dan stres yang menyebabkan sel-sel tubuh lelah terpakai 

(Maryam et al. 2008). 

3) Immunology slow theory 

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan pada jaringan limfoid 

mengakibatkan tidak adanya keseimbangan di dalam sel T sehingga produksi 

intibodi dan kekebalan menurun (Maryam et al. 2008; Yusuf et al. 2015). 

Penurunan fungsi tubuh membuat lansia rentan mengalami penyakit baik 

penyakit sistemik, kronis, maupun penyakit infeksi (Meiner & Lueckenotte 

2006). 

4) Teori rantai silang 

Teori rantai silang ini mengungkapkan bahwa reaksi kimia sel-sel yang 

tua menyebabkan ikatan yang kuat, khususnya jaringan kolagen (Maryam et 

al. 2008). Akibat proses rantai silang, molekul kolagen semakin kuat namun 

kemampuan transportasi nutrisi dan pengeluaran produk sisa metabolisme dari 

sel menurun, sehinggga menurunkan fungsi struktur yang nampak pada kulit 

dimana kulit menjadi kehilangan kekenyalan dan elastisitas (Meiner & 

Lueckenotte 2006). 
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5) Teori radikal bebas 

Radikal bebas dapat terbentuk di alam bebas, tidak stabilnya radikal 

bebas (kelompok atom) mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik 

seperti karbohidrat dan protein. Radikal ini menyebabkan sel-sel tidak dapat 

melakukan regenerasi (Yusuf et al. 2015; Maryam et al. 2008). Teori ini 

merupakan oksidasi lemak, protein, dan karbohidrat yang akan menghasilkan 

radikal bebas yang akan menyerang dan merusak molekul lain (Ebersole & 

Hess 2010). 

2. Teori Psikologi 

Perubahan psikologis dapat dihubungkan dengan keakuratan mental dan 

keadaan fungsional yang efektif. Adanya penurunan dari intelektualitas yang 

meliputi persepsi, kemampuan kognitif, memori, dan belajar pada usia lanjut 

menyebabkan lansia sulit untuk dipahami dan berinteraksi (Maryam et al. 2008). 

Dengan adanya penurunan fungsi sistem sensorik, maka akan terjadi penurunan 

kemampuan untuk menerima, memproses, dan merespons stimulus sehingga 

terkadang muncul aksi/reaksi yang berbeda pada stimulus yang ada (Yusuf et al. 

2015). 

3. Teori Sosial 

Teori sosial ini memiliki beberapa teori yang berkaitan dengan proses 

penuaan, seperti: 

1) Teori interaksi sosial 

Teori ini menjelaskan mengapa lansia bertindak pada suatu situasi 

tertentu, yaitu dasar hal-hal yang dihargai masyarakat. Pokok-pokok teori 
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interaksi sosial adalah berikut menurut Hardywinoto dan Setiabudi (1999) 

yang dikutip dalam Maryam et al. (2008): 

1. Masyarakat terdiri atas aktor-aktor sosial yang berupaya mencapai 

tujuannya maisng-masing 

2. Dalam upaya tersebut, terjadi interaksi sosial yang memerlukan biaya 

dan waktu 

3. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, seorang aktor harus 

mengeluarkan biaya 

4. Aktor senantiasa berusaha mencari keuntungan dan mencegah 

terjadinya kerugian 

5. Hanya interaksi ekonomis saja yang dipertahankan olehnya. 

2) Teori penarikan diri 

Kemiskinan yang diderita lansia dan menurunnya derajat kesehatan 

mengakibatkan lansia secara perlahan-lahan menarik diri dari pergaulan di 

sekitarnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial pada lansia menurun, 

baik secara kualitas maupun kuantitas (Maryam et al. 2008). Pada lansia 

sekaligus terjadi kehilangan ganda (triple loss), yaitu kehilangan peran (loss of 

role), hambatan kontak sosial (restriction of contact and relationship), dan 

berkurangnya komitmen (reduced commitment to social mores and values) 

(Azizah 2011). Menurut teori ini seorang lansia dinyatakan mengalami proses 

penuaan yang berhasil apabila ia menarik diri dari kegiatan terdahulu dan 

dapat memusatkan diri pada persoalan pribadi serta mempersiapkan diri dalam 

menghadapi kematiannya (Maryam et al. 2008; Yusuf et al. 2015). 
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3) Teori aktivitas 

Teori ini dikembangkan oleh Palmore (1965) dan Lemon, dkk (1972) 

yang menyatakan bahwa penuaan yang sukses bergantung dari bagaimana 

seorang lansia merasakan kepuasan dalam melakukan aktivitas serta 

mempertahankan aktivitas tersebut lebih penting dibandingkan kuantitas dan 

aktivitas yang dilakukan. Pokok-pokok teori aktivitas adalah moral dan 

kepuasan berkaitan dengan interaksi sosial dan keterlibatan sepenuhnya lansia 

di masyarakat serta kehilangan peran akan menghilangkan kepuasan seorang 

lansia (Yusuf et al. 2015). 

4) Teori kesinambungan 

Teori ini mengemukakan adanya kesinambugan di dalam siklus 

kehidupan lansia, sehingga pengalaman hidup seseorang pada suatu saat 

merupakan gambaran kelak pada saat lanjut usia (Maryam et al. 2008; Yusuf 

et al. 2015). Identitas pada lansia memudahkan dalam memelihara hubungan 

dengan masyarakat, melibatkan diri dengan masalah di masyarakat, keluarga 

dan hubungan interpersonal (Azizah 2011). 

5) Teori perkembangan 

Teori ini menekankan pada pentingnya mempelajari apa yang telah 

dialami oleh lansia pada saat muda hingga dewasa. Menurut Haighurst dan 

Duval, terdapat tujuh tugas perkembangan selama hidup yang harus 

dilaksanakan oleh lansia yaitu: 

1. Penyesuaian terhadap penurunan fisik dan psikis 

2. Penyesuaian tehadap pension dan penurunan pendapatan 

3. Menemnukan makna kehidupan 
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4. Mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan 

5. Menemukan kepuasan dalam hidup berkeluarga 

6. Penyesuaian diri terhadap kenyataan akan meninggal dunia 

7. Menerima dirinya sebagai sorang lanjut usia (Yusuf et al. 2015; Maryam 

et al. 2008). 

2.1.4 Perubahan Sistem Tubuh pada Lansia 

Menurut Nugroho (2000) dikutip dalam Effendi & Makhfudli (2009) 

menjelaskan bahwa ada 3 aspek yang terjadi perubahan pada lansia, yaitu: 

1. Perubahan Fisik 

Pada lansia perubahan fisik yang terjadi meliputi perubahan sel dan 

beberapa sistem pada tubuh seperti sistem persarafan, sistem pendengaran, sistem 

penglihatan, sistem kardiovaskular hinga sistem integumen (Effendi & Makhfudli 

2009). Lansia mengalami kerusakan pada sistem organ yang mempengaruhi 

aktivitas hidupnya sehingga lansia menjadi ketergantungan dengan orang lain 

karena adanya penurunan fungsi organ tersebut (Meiner & Lueckenotte 2006). 

2. Perubahan Mental 

Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan mental adalah perubahan fisik, 

kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan (hereditas), lingkungan, tingkat 

keerdasan (intelligence quotient-I.Q.), dan kenangan (memory). Kenangan dibagi 

menjadi dua, yaitu kenangan jangka panjang (berjam-jam sampai berhari-hari 

yang lalu) mencakup perubahan dan kenangan jangka pendek atau seketika (0-10 

menit) biasanya dapat berupa kenangan buruk (Effendi & Makhfudli 2009). 

Perubahan mental dapat mengakibatkan masalah kesehatan jiwa seperti gangguan 
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kecemasan, depresi, insomnia, demensia, dan masalah kesepian serta psikosis 

pada lansia (Depkes RI 2005). 

3. Perubahan Psikososial 

Perubahan psikososial terjadi terutama setelah seseorang mengalami 

pensiun. Berikut adalah hal-hal yang akan terjadi pada masa pensiun. 

1) Kehilangan sumber finansial atau pemasukan (income) berkurang. 

2) Kehilangan status karena dulu mempunyai jabatan atau posisi yang tinggi, dan 

juga fasilitasnya. 

3) Kehilangan teman atau relasi 

4) Kehilangan pekerjaan atau kegiatan. 

5) Merasakan atau kesadaran akan kematian (sense of awareness of mortality) 

(Effendi & Makhfudli 2009). 

 

2.2 Stres dan Stressor 

2.2.1 Pengertian Stres 

Stres merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan 

perubahan, dan stressor merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan respons 

stress, baik fisik, mental maupun emosional. Stressor seperti halnya stres, dapat 

bersifat baik maupun buruk. Makna dari keduanya bergantung pada reaksi 

seseorang terhadapnya (Wahyuningsih & Yudha 2010). Menurut Lazarus & 

Folkman (1984) menyatakan bahwa kondisi stres dapat terjadi ketika adanya 

kesenjangan antara tuntutan dan kemampuan seseorang. Stres dapat diartikan 

sebagai kondisi dimana terdapat tekanan fisik dan psikis akibat adanya tuntutan 

dalam diri dan lingkungan (Sunyoto 2012). 
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Stres merupakan kondisi dimana terdapat perbedaan antara harapan yang 

diinginkan dan kenyatan yang dihadapi sehingga dapat menciptakan ketegangan 

dan mempengaruhi emosi, kondisi fisik seseorang serta proses berpikir (Sudarya 

et al. 2014).  

2.2.2 Penyebab Stres 

Faktor-faktor penyebab stres dapat dibedakan menjadi faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari keadaan fisik, perilaku, kognisi atau 

standar yang terlalu tinggi, dan emosional. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari, 

lingkungan fisik, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sosial budaya (Lazarus & 

Folkman 1984 dalam (Sunyoto 2012). Pada lansia terjadi perubahan pada kondisi 

fisik, psikologis, dan sosial. Perubahan tersebut secara langsung atau tidak 

langsung berperan sebagai penyebab lansia mengalami stres (Guides n.d.). 

Selain itu, stres dapat ditimbulkan akibat problem kesehatan. Setiap penyakit 

baik berat maupun ringan, pasti menimbulkan ketegangan dan penderitaan 

sehingga keadaan tubuh yang sakit dapat menyebabkan seseorang mengalami 

stres (Hartono 2007).  

2.2.3 Tanda dan Gejala Stres 

Secara umum, stres yang dialami individu akan berakibat pada kondisi fisik 

maupun psikologis seseorang (Nurdin 2010). Gejala fisik seseorang yang 

mengalami stres antara lain ditandai dengan: gangguan jantung dapat berupa 

berdegup lebih cepat dari biasanya, tekanan darah tinggi maupun rendah, 

ketegangan pada otot, sakit kepala, telapak tangan dan kaki terasa dingin, 

pernapasan tisak teratur, hingga terjadi gangguan pencernaan dan gangguan tidur. 

Gejala secara psikologis seseorang yang mengalami stres antara lain, perasaan 
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selalu gugup, cemas, mudah tersingung, gelisah, merasa kelelahan yang hebat, 

kemampuan dan penampilan menurun, susah berkonsentrasi hingga 

mengasingkan diri dari kelompok (Sukadiyanto 2010). 

Menurut Wirawan (2012) gejala yang mengindikasikan seseorang 

mengalami stres, yaitu: 

1. Gejala fisik, gejala yang muncul akibat stres adalah insomnia, berdebar-debar, 

nyeri dada, napas pendek, gemetar, ekstremitas dingin, berkeringat, dan otot 

kaku serta tegang di bagian leher, bahu, punggung bawah. 

2. Gejala psikis, gejala yang muncul seperti konsentrasi berkurang, bingung, 

ragu-ragu, putus asa, mudah marah, cemas, putus asa, hingga merasa depresi 

juga dapat menjadi indikator seseorang mengalami stres. 

3. Gejala perilaku, stres dapat berakibat dalam perilaku seseorang seperti 

menggigit kuku jari, menggaruk-garuk kepala tanpa sadar, perubahan pola 

makan, menangis tiba-tiba, berteriak, mengumpat hingga melempar barang 

atau memukul sesuatu. 

2.2.4 Jenis Stres 

Jenis stres dibagi menjadi dua, yakni: 

1. Stres jangka pendek 

Stres jangka pendek adalah jenis stres yang sehat, karena mewakili 

tantangan atau ancaman yang menyebabkan reaksi alarm dan memunculkan 

respon yang memerlukan penyelesaian situasi dan penghilangan stres. Stres jenis 

ini memang dirancang untuk dihadapi (Wahyuningsih & Yudha 2010). 
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2. Stres jangka panjang 

stres jangka panjang dapat menimbulkan banyak masalah tiap orang 

memiliki jumlah stres jangka panjang tertentu melalui pengalaman atau situasi 

yang mungkin tidak pernah terselesaikan, seperti koping terhadap penyakit kronis 

yang diderita anggota keluarga, masalah keuangan, atau konflik di tempat kerja. 

Pada saat krisis, dokter dapat memberikan resep terapi atau obat (Wahyuningsih 

& Yudha 2010).  

2.2.5 Teknik Manajemen Stres 

Pada situasi stres yang terus-menerus, berbagai teknik relaksasi atau latihan 

fisik dapat memberikan pengurangan stres non-medis pada individu yang 

mengalami stres. Teknik-teknik ini dapat memiliki rentang dari respon pasif atau 

konsentrasi (seperti meditasi, relaksasi, imajinasi, dan yoga) sampai teknik koping 

aktif (seperti humor, membaca, bersosialisasi dengan teman, atau latihan fisik). 

Berikut ini beberapa teknik penatalaksanaan yang dapat dilakukan (Wahyuningsih 

& Yudha 2010). 

Menurut Edelman & Mandle (2010) cara mengembangkan kesadaran diri 

dalam teknik manajmenen stres dapat dilakukan dengan mencatat tanda-tanda 

peringatan dari stres, mempelajari dan mempraktikkan teknik respon relaksasi, 

serta menggunakan latihan relaksasi seperti yoga untuk mengurangi stres. Latihan 

fisik juga efektif dalam manajemen stres. Latihan yang teratur dapat melepaskan 

endorphin dari otak yang efeknya menyerupai efek morfin, endorphin 

menyebabkan perasaan nyaman sehingga dapat menghilangkan perasaan depresi 

dan stres (Swarth 2006). 
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2.3 Konsep Psikoneuroimunologi 

2.3.1 Definisi Psikoneuroimunologi 

Psikoneuroimunologi merupakan konsep untuk mempertahankan 

homeostatis yang terintegrasi mengenai fungsi regulasi-imun (Nurdin 2010). 

Melalui konsep ini telah mulai dipahami mekanisme interaksi antar disiplin 

psikologi, neurologi, dan imunologi (Nes & Segerstrom 2017). 

Psikoneuroimunologi merupakan konsep yang memeriksa hubungan antara stres, 

sistem imun dan kesehatan (Walls 2008). Oleh seseorang, stresor didefinisikan 

sebagai stimulus yang oleh otak dianggap ancaman dan menimbulkan keadaan 

disforik serta keadaan fisiologis yang meningkatkan produksi noradrenalin dan 

adrenalin untuk mekanisme melawan (Massey & Vedhara 2015). Stresor 

mencakup rasa nyeri, persepsi ancaman, dan “keterpaksaan” melakukan aktifitas 

yang tidak mengikuti ritme fisiologik seperti ritme sirkadian. Semua stresor ini 

dipersepsi oleh otak sebagai kondisi disforik yang menimbulkan kondisi stres dan 

mempengaruhi semua fungsi homeostasis mulai dari kardiovaskular sampai fungsi 

imun. Selanjutnya ditemukan bahwa sitokin sebagai bagian sistem imun juga 

mengendalikan neuron dan sel glia otak. Berdasarkan peran otak tersebut, 

psikoneuroimunologi mengemukakan bahwa otak dan sistem imun merupakan 

satu kesatuan homeostasis melalui fungsi psikobiologik (Nurdin 2010). 

2.3.2 Respon Stres secara Biologis 

Respon stres terjadi ketika seseorang menghadapi stimulus yang dianggap 

ancaman bahaya sebagai stressor. Respon stres terjadi dalam tiga etape, yaitu: 
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1. Etape persepsi stressor 

Apabila terjadi stimulus dari luar, maka korteks prefrontalis akan menilai 

stimulus tersebut berbahaya atau tidak dengan menggunakan informasi yang 

disimpan dalam hipocampus (memori dari pelajaran atau pengalaman lalu) 

(Nurdin 2010). Bila dinilai berbahaya, maka neurotransmiter penghambat 

gamma-aminobutiric acid (GABA) dihambat dan sinyal bahaya menuju 

amigdala yang akan mencetuskan muatan emosional dari respon stres 

tergantung dari penilaian tiap individu. Bila menakutkan akan terjadi respon lari, 

bila memarahkan akan terjadi respon melawan. Keduanya disebut respon 

melawan atau lari (fight or flight) (Massey & Vedhara 2015). Apapun 

responnya, terjadi reaksi cascade dimulai peningkatan sekresi serotonin, lalu 

diikuti peningkatan sekresi dopamin yang diikuti lagi oleh peningkatan 

adrenalin sehingga terjadi emosi disforik (tidak nyaman) (Diamond et al. 2006; 

Nurdin 2010). 

2. Etape respon stres 

Proses berikutnya adalah etape respon stres yang berperan ialah sistem 

lokus Sereleus, Noradrenalin, aksis hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) yang 

juga disebut lengkung imun-otak, dan kelenjar pineal yang berkaitan dengan 

ritme Sirkadian. Sedangkan neurotransmiter yang berperan ialah adrenalin, 

noradrenalin, glukokortikoid dengan kortisol sebagai hormon stres utama, serta 

melatonin yang berkaitan dengan ritme Sirkadian (Nurdin 2010). Etape ini 

disebut juga General Adaptation Syndrome (GAS). Etape ini mempengaruhi 

semua sistem homeostasis yang secara umum mengalami peningkatan, kecuali 

sistem imun yang secara umum mengalami supresi (Nes & Segerstrom 2017). 
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Peningkatan noradrenalin segera diikuti peningkatan adrenalin. Terjadi 

noradrenalin rush yang memobilisasi semua sistem energi tubuh untuk bereaksi 

melawan atau lari. Adrenalin rush menyebabkan jumlah free floating dopamin 

meningkat (Nurdin 2010; Walls 2008). 

3. Etape keberhasilan respon 

Korteks prefrontalis dan sistem reward mesoloimbik berperan dalam fase 

ini. Sedangkan neurotransmiter yang paling berperan ialah dopamin sebagai 

neurotransmitter (Nurdin 2010). Ketika seseorang dapat mengatasi stressor, 

maka seseorang masuk pada respon relaksasi (Sukadiyanto 2010). Dalam hal ini 

dopamin terikat pada nukleus akumben yang menyebabkan timbulnya perasaan 

nyaman, sehingga terjadi penurunan adrenalin dan noradrenalin,  glukokortikoid 

ikut menurun, semua fungsi homeostasis turun kembali ketingkat basal (Nurdin 

2010; Massey & Vedhara 2015). 

2.3.3 General Adaptation Syndrome (GAS) sebagai Respon Fisiologis Stres 

Ketika respon stres gagal mengatasi kondisi stres, seseorang akan selalu 

dalam reaksi melawan atau lari. Pada kasus tersebut, suatu saat seseorang akan 

mengalami kehabisan energi dan terjadi kerusakan pada hampir semua sistem 

organ yang mengganggu homeostatis (Walls 2008). Menurut penelitian yang 

dilakukan Selye (1974) mendeskripsikan tiga tingkat adaptasi terhadap stres 

berkelanjutan (prolonged stress) yang disebut General Adaptation Syndrome 

(GAS).  Dimulai dengan initial brief alarm reaction, diikuti periode resistensi 

berlanjut (prolonged resistance period) dan diakhiri tingkat terminal kelelahan 

(terminal stage of exhaustion and death) (Nurdin 2010). Pada initial brief alarm 

reaction terjadi peningkatan tajam kadar glukokortikoid darah. Selanjutnya pada 
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periode resistensi ketajaman peningkatan mulai mendatar, tetapi masih lebih 

tinggi dari pada kadar basal glukokortikoid.Ketika stres berlanjut, pada suatu titik 

kadar glukokortikoid menurun pada tingkat terminal kelelahan, yang diikuti 

kematian (Elenkov et al. 2007). Dalam kasus ini, pengukuran kadar 

glukokortikoid darah dipakai sebagai metode deteksi tingkat stres yang dapat 

membahayakan kehidupan (Nurdin 2010). Pert et al. (1985) menemukan bahwa 

neuropeptida dan neuro-transmiter (yang berperan pada pengendalian emosi) 

didapatkan pada dinding sel neuron otak dan dinding sel pengendali sistem imun 

serta dinding sel berbagai organ endokrin. Temuan ini mengesankan saling 

keterkaitan fungsi emosi yang dikendalikan susunan saraf pusat dengan fungsi 

imun yang merupakan sistem pertahanan tubuh serta sistem endokrin yang 

berkaitan dengan homeostasis (Massey & Vedhara 2015). Sehingga 

psikoneuroimunologi menyatakan otak merupakan bagian integral dari sistem 

imun sebagai salah satu parameter homeostasis (Nurdin 2010). 

 

2.4 Dermatitis Kontak pada Lansia 

2.4.1 Definisi dan Klasifikasi Dermatitis Kontak 

Dermatitis kontak adalah kelainan kulit yang bersifat polimorfi sebagai 

akibat terjadinya kontak dengan bahan eksogen (Public Health Database 2004). 

Adapun jenis-jenis dermatitis kontak, yaitu: 

1. Dermatitis kontak iritan: bahan iritan seperti kimiawi atau bahan iritan lain 

akan merusak kulit, lapisan lemak permukaan kulit hilang, kandungan air 

berkurang sehingga kulit menjadi kering dan mudah retak (Daili & 

Menaldi n.d.). Terdapat empat mekanisme utama yang saling berinteraksi 
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dalam kejadian DKI yaitu kehilangan lipid dan substansi pengikat air 

epidermis, kerusakan membran sel, denaturasi keratin pada epidermis, dan 

efek sitotoksik langsung (Amado et al. dalam Wollf et al. 2008). Pajanan 

terhadap iritan menyebabkan reaksi inflamasi berupa vasodilatasi dan 

infiltrasi sel pada dermis dan epidermis akibat pelepasan sitokin 

proinflamatorik IL-1 sebelum terjadi kerusakan kulit. Sel-sel yang 

berperan dalam proses ini adalah keratin, makrofag, netrofil, eosinofil, dan 

sel T. Gambaran histologis respons inflamasi DKI berupa spongiosis dan 

pembentukan mikrovesikel (Gibbs 2009). 

2. Dermatitis kontak alergik: dermatitis yang terjadi berdasarkan mekanisme 

hipersensitivitas tipe IV (Daili & Menaldi n.d.). Dermatitis kontak alergik 

merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering ditemui pada usia 

lanjut. Individu usia lanjut mengalami fenomena immunosenescence dan 

individu tersebut telah mendapatkan pajanan alergen selama bertahun-

tahun secara kumulatif. Keadaan sensitifitas akibat pajanan alergen 

potensial ini dapat bertahan seumur hidup. Respons alergik yang adekuat 

pada pajanan berikutnya dapat berkembang menjadi dermatitis kontak.  

(Nederost & Stevens 2007). Secara umum patofisologi DKA merupakan 

reaksi hipersensitivitas tipe IV (delayed type) yang diperantarai komponen 

selular (sel T). Proses tersebut dapat diamati dalam 3 fase, yaitu fase 

aferen, fase eferen, dan fase resolusi. Pada fase aferen atau fase sensitisasi, 

hapten melakukan penetrasi ke kulit dan membentuk kompleks dengan 

protein karier epidermis, membentuk alergen. Molekul MHC II atau HLA-

DR pada permukan antigen presenting Langerhans cells (LCs) berperan 
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sebagai tempat melekat alergen tersebut. Sel Langerhans kemudian 

bermigrasi ke kelenjar getah bening (KGB) untuk mensensitisasi sel T. Sel 

T tersensitisasi ini kemudian bermigrasi ke kulit (Wollf et al. 2008). 

2.4.2 Tipe dan Lokasi Dermatitis Kontak 

Terdapat 3 tipe sesuai dengan perjalanan penyakit, yaitu: 

1. Akut: ditandai dengan eritema, edema, papul, vesikel dan bula 

2. Sub-akut: ditandai denngan munculnya eritema, edema ringan, dan krusta 

3. Kronik: ditandai dengan adanya hiperpigmentasi, likenifikasi, dan skuamasi 

(Daili & Menaldi n.d.) 

Lokasi dari dermatitis kontak alergi maupun iritan umumnya sering terjadi 

pada daerah tangan, lengan, wajah, telinga, leher, badan, genitalia, paha dan 

tungkai bawah (Peiser et al. 2012). Menurut Daili & Menaldi (n.d) lokasi 

dermatitis terjadi pada daerah yang kontak secara langsung dengan bahan 

penyebab dan memiliki batas relatif tegas, kecuali pada bahan yang bersifat 

gas/uap karena juga dapat mengenai daerah yang tertutup pakaian. 

2.4.3 Pemeriksaan Penunjang 

Untuk menegakkan diagnosis dermatitis kontak diperlukan pemeriksaan 

penunjang berupa tes tempel (patch test), dengan cara sejumlah allergen dioleskan 

pada punggung yang tidak sedang mengalami inflamasi (Kostner et al. 2017). 

Tempelan-tempelan ini dibuka setelah 48 jam dan reaksinya dibaca. Penderita 

dilihat kembali setelah 72 jam dan reaksi lambat dicatat. Interpretasi (negatif 

palsu, positif palsu, dan kebenaran dari hasil positif) kadang memerlukan 

masukan dari spesialis (Davey 2006). 
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2.4.4 Penatalaksanaan  

Untuk penatalaksanaan dermatitis kontak penting untuk menghilangkan 

faktor penyebab, tapi profilaksis juga penting karena sekali seseorang mengalami 

dermatitis kontak alergi mungkin tetap ada walaupun bahan kimia penyebabnya 

telah dihilangkan (Davey 2006). Dalam buku penyakit kulit yang umum di 

Indonesia dijelaskan bahwa penatalaksanaan dermatitis kontak terdiri dari obat 

sistemik yang hanya diberikan pada keadaan sakit berat dengan lokasi luas, secara 

simtomatik dan juga obat topikal yang diberikan sesuai dengan prinsip terapi 

kulit, bila basah diberi kompres (sol. Permanganas Kalikus 1:10.000 atau likuor 

Vieli) dan jika kering dapat diberi krim atau salep. Selain obat-obatan, 

penatalaksanaan lainnya dengan cara menghindari penyebab sesuai dengan hasil 

uji tempel (Daili & Menaldi n.d.). 

 

2.5 Konsep Florence Nightingale  

2.5.1 Paradigma Keperawatan Florence Nightingale 

Menurut Nightingale, terdapat empat komponen paradigma keperawatan 

yakni individu, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan (Hegge 2013; Selanders 

2010).  Uraian empat komponen tersebut sebagai berikut: 

1. Individu 

Nightingale menyebutkan invidividu sebagai klien (Alligood 2010a). 

Selama perawatan, kondisi klien dipengaruhi oleh perawat maupun 

lingkungan dalam mencapai kesehatannya (Asmadi 2008). Klien berhak 

mendapatkan lingkungan yang layak sehingga mampu memulihkan 

kesehatannya secara aktif (Hegge 2013). 

INDAH FATMA SARIPENGARUH GARRA RUFA  ...SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



25 
 

 

2. Keperawatan 

Tujuan keperawatan adalah menempatkan klien dalam kondisi terbaik 

bagi alam untuk bertindak. Perubahan lingkungan dipengaruhi oleh perawat 

sehingga perawat berperan sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga 

lingkungan sekitar klien untuk meningkatkan kesehatan klien (Selanders 

2010). Keperawatan adalah seni dan ilmu yang melibatkan pengamatan, 

pencatatan, dan bertindak untuk mencapai tujuan pemulihan bagi klien 

(Hegge 2013). 

3. Lingkungan  

Nightingale memfokuskan teorinya pada lingkungan yang mampu 

mempengaruhi kesehatan klien (Asmadi 2008). Definisi lingkungan yaitu 

sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi untuk menempatkan klien dalam 

kondisi terbaik bagi alam untuk menyembuhkan (Selanders 2010). Faktor 

lingkungan fisik eksternal dapat diubah untuk memperbaiki kesehatan klien 

(Hegge 2013). Dalam teori Nightingale, lingkungan yang dibahas yaitu 

sebatas lingkungan secara fisik (udara segar, air bersih, drainase yang 

efisien, kebersihan, cahaya, dan ketenangan) karena teori tersebut 

disesuaikan dengan kondisi masa itu (Asmadi 2008). Kemudian 

memodifikasi adanya lingkungan psikologis yang meliputi menghindari 

memberikan harapan terlalu banyak, menasehati yang berlebihan tentang 

penyakitnya. Lingkungan sosial juga ikut berpengaruh seperti hubungan 

intrapersonal dan ekstrapersonal (Alligood 2010b). 
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4. Kesehatan  

Kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sejahtera dan mampu 

memanfaatkan setiap daya yang dimiliki hingga batas maksimal, sedangkan 

penyakit meruakan proses perbaikan yang dilakukan tubuh untuk 

membebaskan diri dari gangguan yang dialami klien dapat kembali sehat 

(Asmadi 2008). Kesehatan merupakan tujuan dari perawatan pada klien 

sehingga merubah klien yang sakit menjadi sehat (Selanders 2010). 

2.5.2 Teori Environmental Florence Nightingale 

Florence Nighttingale merupakan salah satu pelopor yang membangun 

landasan teori bagi profesi keperawatan, mengembangkan dan menerbitkan suatu 

filosofi dan suatu teori tentang hubungan antara kesehatan dan keperawatan 

(Soemowinoto 2008). Nightingale membuat sebuah teori keperawatan modern 

yang dikenal sebagai teori modifikasi lingkungan (design environment). 

Komponen lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan antara lain (Attewel 

2010):  

1. Udara segar 

2. Air bersih 

3. Drainase yang efisien 

4. Kebersihan 

5. Cahaya. 

Aspek lingkungan yang utama menurut Nightingale dalam merawat klien 

adalah ventilasi yang cukup bagi klien untuk ketersediaan udara segar secara 

terus-menerus merupakan psrinsip utama dalam keperawatan. Komponen lain 
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yang tidak kalah penting dalam perawatan adalah cahaya, kehangatan, kebersihan, 

kelembaban, ketenangan dan makanan klien (Asmadi 2008). 

2.5.3 Konsep Keperawatan Florence Nightingale 

Teori Nightingale dan proses keperawatan bersama untuk memberikan 

perhatian khusus dalam perawatan. Perhatian tersebut dimulai dengan meninjau 

lingkungan. Proses keperawatan menurut Florence yakni (Alligood 2010b): 

1. Pengkajian / Pengumpulan data  

Data pengkajian Florence Nightingale lebih menitikberatkan pada 

kondisi lingkungan (lingkungan fisik, psikis, dan sosial). Dalam lingkungan 

fisik dimulai dari ventilasi yang mempengaruhi udara sekitar klien, 

pencahayaan, kebersihan, drainase yang efisian, dan air bersih.  

2. Diagnosa Keperawatan  

Berbagai masalah klien berhubungan dengan lingkungan antara lain :  

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap efektifitas asuhan, 

penyesuaian terhadap lingkungan, dan pengaruh stressor lingkungan 

terhadap efektivitas asuhan. 

3. Perencanaan  

Upaya dasar dalam mempengaruhi pertumbuhan klien dalam konteks 

lingkungan yang sehat dan nyaman. Dari hasil pengkajian, dilakukan 

perencanaan untuk implementasi dari proses keperawatan seperti 

perencanaan sistem udara, sistem air, drainase air dan limbah. Selidiki 

kemungkinan bantuan psikologis dan ajarkan tindakan pemeliharaan 

kesehatan preventif untuk klien dan keluarganya. 
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4. Implementasi  

Memodifikasi lingkungan yang memungkinkan terciptanya kondisi 

lingkungan yang baik untuk mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, 

perkembangan, dan kesehatan  individu.    

5. Evaluasi  

Mengobservasi dampak lingkungan terhadap kesehatan individu (Alligood 

2010b). 

 

2.6 Garra Rufa Care 

2.6.1 Sejarah, Definisi dan Klasifikasi Garra rufa 

Garra rufa merupakan ikan yang digunakan untuk membersihkan kulit atau 

gangguan kulit lainnya. Ikan Garra rufa ini pertama kali ditemukan di sungai 

Kwai. Pengobatan dengan ikan Garra rufa atau yang biasa disebut Doctor Fish 

pertama kali diteliti di Kangal, Turki sehingga biasa disebut juga Kangal fish 

(Takao 2014). Menurut Grassberger & Hoch (2006) nama dan klasifikasi Garra 

rufa sebagai berikut: 

1. Kingdom: Animalia 

2. Filum: Chordata 

3. Kelas : Actinopterygii 

4. Order: Cypriniformes 

5. Family: Cyprinidae 

6. Genus dan spesies: Garra rufa  

7. Nama dagang: Doctor Fish 
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Gambar 2.1 Ikan Garra rufa (Advance Acces Publication 2006) 

 

2.6.2 Manfaat Ikan Garra rufa 

Ikan Garra rufa memiliki manfaat untuk kesehatan manusia yaitu untuk 

membersihkan kulit mati (Takao 2014). Ikan ini bekerja dengan cara menggigit 

daerah kulit yang rusak. Menurut penelitian Takao (2014) pengobatan dengan 

ikan Garra rufa begitu signifikan. Saat membersihkan kulit mati ikan tersebut 

juga mengeluarkan enzim unik yang disebut ditranol. Fungsi enzim tersebut 

diantaranya dapat menghambat pertumbuhan kulit yang terlalu cepat, 

meningkatkan kelembaban kulit, memperlancar sirkulasi darah, mengurangi dan 

mengaburkan bekas luka, membantu peremajaan kulit, membuat kulit lebih halus 

dan bersih. Terapi ikan ini biasanya banyak digunakan pada klien dengan penyakit 

kulit terutama klien yang menderita psoriasis dan dermatitis. 

2.6.3 Perawatan Khusus Garra Rufa untuk Intervensi 

Prosedur penggunaan Garra Rufa sebagai pengobatan penyakit kulit 

dibutuhkan waktu 2-3 minggu. Setelah menyelesaikan 2-3 minggu perawatan, 

ikan dapat digunakan untuk membersihkan kulit mati pada manusia. Ikan yang 

dapat digunakan adalah ikan dengan panjang 5-10 cm atau usia 1,5 tahun. 

Sebelum dijadikan intervensi dengan ikan tersebut, garra rufa dikondisikan hidup 

di lingkungan yang tidak memberikan mereka nutrisi yang cukup sehingga 
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mereka akan mendapatkan sumber makanan dari kulit mati pada klien 

(Grassberger & Hoch 2006). 

2.6.4 Aplikasi Konsep Keperawatan Nightingale dalam Garra Rufa Care 

1. Tempat dan waktu 

Tempat yang akan dipakai untuk penelitian garra rufa care adalah di 

UPTD griya werdha Surabaya dan Pasuruan. Untuk kelompok kontrol adalah 

lansia di UPTD griya werdha Jambangan Surabaya, sedangkan untuk 

kelompok perlakuan di UPT PST werdha Pasuruan. Waktu yang dibutuhkan 

untuk intervensi adalah 3 minggu, intensitasnya 3 kali seminggu sehingga jika 

di total intervensi dilakukan sebanyak 9 kali. Di tiap sesi intervensi, 

dibutuhkan waktu 30 menit yang terdiri dari 15 menit persiapan, 5 menit 

pelaksanaan dan 10 menit untuk evaluasi.  

2. Perlakuan responden/klien 

Responden berendam sampai dengan bahu dalam kolam yang berisi ikan 

garra rufa. Selanjutnya ikan garra rufa akan mencari setiap bagian dari kulit 

yang bersisik atau sel kulit mati (Takao 2014). Dari konsep keperawatan 

Florence Nightingale yang berkaitan dengan lingkungan, peneliti 

mengaplikasikan dengan memperlakukan klien seperti: 

1) Pengkajian Mengkaji lingkungan sekitar klien dan merencanakan 

modifikasi lingkungan yang terdiri dari ventilasi dan udara segar, air 

kolam yang bersih, drainase yang efisien, kebersihan (kebersihan diri 

lansia, lingkungan, dan perawat), pencahayaan yang cukup, mengatur 

kelembaban dan ketenangan yang dibutuhkan klien. 
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2) Memberikan pengetahuan kepada klien tentang penyakit, modifikasi 

lingkungan yang diberikan, dan intervensi yang akan dilakukan. 

3) Memberikan kesempatan klien mengutarakan pendapat tentang lingkungan 

yang diinginkan klien 

4) Klien mendapatkan modifikasi lingkungan yang baik sehingga dapat 

mempengaruhi kesehatannya menjadi lebih baik. 

5) Mendampingi klien selama prosedur intervensi dan mempertahankan 

lingkungan yang nyaman bagi klien. 

6) Mengobservasi respon klien terhadap intervensi dan modifikasi 

lingkungan yang telah diberikan. 

3. Modifikasi lingkungan 

Garra rufa ditempatkan di kolam fiberglass plastik dalam bentuk bak 

mandi memanjang klasik. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Peter Takao 2014, Garra rufa ditempatkan di kolam fiberglass plastik 

dalam bentuk bak mandi memanjang klasik. Volume masing-masing kolam 

adalah sekitar 1000 liter, tinggi air adalah 20 cm di bawah bibir kolam. Setiap 

kolam memiliki sekitar 300 ikan dengan ukuran 5-10 cm. Perlakuan air kolam 

yaitu dengan suhu ruangan sekitar 26-29
o
C, dan sebelum masuk ke dalam 

kolam setiap klien harus mandi serta menghapus semua deodoran atau sisa 

krim. Menurut teori konsep keperawatan dari Florence Nightingale, 

lingkungan eksternal dapat diubah untuk memperbaiki kesehatan klien (Hegge 

2013). Sehingga dari teori tersebut peneliti mengaplikasikan modifikasi 

lingkungan untuk intervensi garra rufa care dengan 7 komponen dalam teori 

environmental berupa: 
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1)  Air cooler untuk mempertahankan udara segar. 

2) Air yang selalu diganti tiap klien yang di intervensi dan alat pengukur pH. 

3) Lingkungan dibersihkan sebelum intervensi. 

4) Terdapat ventilasi untuk pencahayaan dan udara segar. 

5) Exhaust untuk sirkulasi udara di dalam ruang intervensi berlangsung.  

6) Menjauhkan tempat intervensi dari kebisingan untuk mempertahankan 

ketenangan. 

7) Termometer ruangan untuk mengatur suhu di ruangan tetap nyaman 23-

28
o
C. 

8) Tirai yang mengelilingi kolam untuk privasi. 

 

2.7 Keaslian penelitian 

Untuk mengetahui ada tidaknya penelitian sebelumnya tentang garra rufa 

care dan tingkat stres lansia dengan dermatitis kontak, peneliti mencari pada Pro 

Quest, scholar, dan scopus dengan menggunakan kata kunci sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kata kunci pencarian jurnal 

Garra Rufa Stres pada lansia Dermatitis kontak pada 

lansia 

Garra gufa fish 

Ichthyotherapy 

Ikan garra rufa 

Terapi ikan garra rufa 

Stress of elderly 

Stress of geriatric 

Stres pada lansia 

Stres psikologis 

 

Contact dermatitis 

Contact dermatitis of 

elderly 

Skin disorders 

Dermatitis 

Dermatitis pada lansia 

Setelah peneliti memasukkan kata kunci seperti di atas menemukan 32 

jurnal. Peneliti membatasi jurnal dengan full text dan tahun terakhir 2012-2017 

didapatkan 10 jurnal. Kemudian peneliti membatasi lagi dengan melihat judul 

yang sesuai didapatkan 2 jurnal berikut: 
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Tabel 2.2 Keaslian penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Judul Metode Hasil 

1. Ichthyotherapy- 

Biotherapeutic 

Treatment 

Method for 

Patients with 

Skin Diseases 

using Garra 

rufa Fish 

(Peter 

Takao,2014) 

Desain :  Experimental 

study 

Sampel ; 67 pasien 

Variabel : Pengaruh 

Ichthyotherapy- 

Biotherapeutic 

Treatment Method  

using Garra rufa Fish 

Terhadap Skin Diseases 

Instrumen : PASI  score 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

aplikasi Ichthyotherapy 

dapat memperbaiki 

kondisi plak pada penyakit 

kulit dalam waktu 3 

minggu 

 

 

2. Pengaruh Stress 

Psikologis 

terhadap Pasien 

Psoriasis  

(Dameria 

Sinaga, 2013) 

Desain: Observasional 

case control study 

Sampel: tidak diketahui 

Variabel: Pengaruh 

Stress Psikologis 

terhadap Pasien 

Psoriasis 

1. Faktor stres psikologis 

berperan dalam 

penyakit kulit 

2. Terdapat korelasi 

antara stres dengan 

keparahan penyakit 

kulit. Semakin tinggi 

stres yang dirasakan 

klien, semakin tinggi 

derajat keparahan 

penyakit kulit yang 

diderita 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

  = Diukur = Tidak diukur 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Intervensi Garra Rufa Fish terhadap 

Lansia dengan Dermatitis Kontak 

34 

Fisik Psikologis 

Regenerasi sel 

kulit mati 

Manifestasi klinis akan 

berkurang: 

Gatal ↓, eritema ↓, 

kemerahan ↓, sisik ↓ 

 

Spatrum korneum 

lapisan epidermis 

akan membaik 

Timbul perasaan rileks 

Endorfin ↑ 

Emosi (+) dan 

timbul efek 

antidepresi 

Perasaan senang 

Koping (+) 

Hipotalamus 

menghambat produksi 

Corticotrophin (CRH)  

Pituitari 

(Adrenocorticotropin 

/ACTH) ↓ 

Adrenal korteks 

(kortisol) ↓ 

Stress ↓ 

Garra rufa memberikan 

sensasi mikromassage 

Lansia dermatitis kontak 

Intervensi Garra Rufa Care 

Konsep modifikasi lingkungan Nightingale 

1. Udara segar  5. Cahaya 

2. Air bersih  6. Kelembaban 

3. Drainase yang efisien 

4. Kebersihan  7. Ketenangan 

   

Garra rufa menggigit sel kulit mati 

Mengalami stres akibat dari kondisi 

fisik dan gejala dermatitis kontak 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Menurut Hans Selye (1936) menyatakan bahwa stres sebagai respon non-

spesifik dari tubuh seseorang disebabkan oleh sesuatu beban tertentu yang 

menimpanya. Hans Selye menjelaskan stressor dapat mempengaruhi reaksi 

fisiologis seseorang yang dapat berupa secara fisik maupun psikologis. Pada 

bagan 3.1 dijelaskan bahwa pada lansia dengan dermatitis kontak mengalami stres 

akibat dari kondisi fisik dan gejala dari penyakit dermatitis kontak yang dialami.  

Dampak dari stres ini dapat memperparah dari keadaan dermatitis kontak yang 

terjadi (Sinaga 2013). Pada klien yang mengalami dermatitis kontak diberikan 

intervensi garra rufa care dengan modifikasi lingkungan dari Florence 

Nightingale. Ikan Garra rufa bekerja dengan menggigit sel kulit mati yang ada 

pada klien. Diharapkan dengan intervensi garra rufa care dengan modifikasi 

lingkungan mampu mengatasi masalah secara fisik dan psikologis pada klien.  

Secara fisik, ikan garra rufa mampu memakan sel kulit mati pada klien 

sehingga terjadi regenerasi sel. Spatrum korneum pada lapisan epidermis 

membaik sehingga manifestasi klinis yang muncul pada klien yang mengalami 

dermatitis kontak menurun, seperti gatal, eritema, kemerahan, dan bersisik. Ketika 

manifestasi klinis yang muncul berkurang atau membaik, perasaan senang dan 

tidak malu dengan keadaan kulitnya menjadikan koping klien menjadi positif.  

Secara psikologis, garra rufa memberikan sensasi mikromassage yang  

mampu menimbulkan perasaan rileks. Perasaan rileks ini mempengaruhi dari 

hormon di dalam tubuh manusia secara alami. Endorfin menjadi meningkat 

menyebabkan emosi positif dan timbul efek antidepresi secara alami dalam tubuh 

sehingga muncul perasaan senang dan koping yang positif. Selain itu, hipotalamus 
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menghambat produksi corticotropin (CRH) yang mempengaruhi 

adrenocorticotropin (ACTH) dalam pituitari menurun menyebabkan hormon 

kortisol ikut menurun. Koping yang positif dan juga kortisol yang menurun 

menyebabkan stres ikut menurun. 

 

3.3 Hipotesis 

H1: Ada pengaruh garra rufa care terhadap perubahan tingkat stres pada 

lansia dengan dermatitis kontak. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy 

experimental. Quasy experimental adalah eksperimen yang memiliki kelompok 

perlakuan, kelompok kontrol, dan dampak dari intervensi yang dilakukan. Jenis 

penelitian ini dipilih karena peneliti ingin melihat hubungan sebab akibat antar 

variabel. Sehingga dapat diartikan bahwa peneliti ingin melihat pengaruh garra 

rufa care terhadap perubahan tingkat stres lansia dengan dermatitis kontak. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy experimental 

pre-post test control group design, dimana penelitian ini menggunakan 2 

kelompok. Peneliti akan melihat tingkat stres pada lansia dengan dermatitis 

kontak dengan menggunakan kuesioner sebelum dilakukannya garra rufa care 

pada kelompok perlakuan dan juga kontrol. Selanjutnya peneliti memberikan 

garra rufa care dengan waktu ±3 minggu pada kelompok perlakuan dan 

memberikan pengobatan seperti yang selama ini didapatkan oleh kelompok 

kontrol seperti pemberian lotion pada kulit. Kemudian diakhiri dengan 

memberikan kuesioner yang sama pada kedua kelompok tersebut. Kuesioner akan 

diberikan pada pre, intra, dan juga post. Kuesioner intra-test diberikan di tengah-

tengah pertemuan untuk melihat pengaruh intervensi yang dilakukan secara 

berkala. 

Hasil dari metode ini akan terlihat perubahan tingkat stres sebelum dan 

sesudah perlakuan sebagai bahan untuk melihat hubungan sebab akibat antara  

garra rufa care dengan tingkat stres lansia dengan dermatitis kontak.  

37 
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4.1 Desain Penelitian Quasy Experimental Pre-Post Test Control Group Design 

(Nursalam 2015). 

Tabel 4.1 Desain Penelitian Quasy Experimental 

Subyek Pra-Test Perlakuan Post-Test 

Ka Oa I Oia 

Kb Ob - Oib 

 

Keterangan: 

Ka  : subyek perlakuan 

Kb  : subyek kontrol 

Oa : observasi tingkat stres sebelum pemberian garra rufa care pada 

kelompok perlakuan 

Ob : observasi tingkat stres sebelum pemberian garra rufa care pada 

kelompok kontrol 

I : intervensi (garra rufa care) 

Oia : observasi tingkat stres sesudah pemberian garra rufa care pada 

kelompok perlakuan 

Oib : observasi tingkat stres sesudah pemberian garra rufa care pada 

kelompok kontrol 

 

 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lansia di panti UPTD 

Griya Werdha Jambangan Surabaya sebanyak 107 lansia dan UPT. PST Werdha 

Pasuruan sebanyak 115 lansia. Populasi target dalam penelitian ini adalah 24 

orang lansia yang mengalami dermatitis kontak. Sedangkan populasi terjangkau 

yang dibatasi oleh tempat dan waktu penelitian yaitu sebanyak 24 orang. 

4.2.2 Sampel dan Besar Sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan penghuni panti 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian ini menetapkan kriteria 

sampel sebagai berikut: 
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1. Kriteria inklusi antara lain: 

1) Lansia yang mengalami dermatitis kontak di UPT. PST Werdha 

Pasuruan dan UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya 

2) Lansia yang komunikatif 

3) Lansia yang mengalami stres baik ringan hingga berat 

2. Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu: 

1) Lansia yang mengalami gangguan jiwa 

4.2.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah cara-cara dalam melakukan pengambilan sampel 

sehingga dapat diperoleh sampel yang sesuai dengan keseluruhan subjek 

penelitian (Nursalam 2015). Metode pengambilan sampling dengan purposive 

sampling dimana sampling diambil sesuai tujuan penelitian. Dari kriteria inklusi 

dan eksklusi didapatkan 22 orang yang sesuai dengan kriteria. Untuk pemilihan 

sampel kontrol dan perlakuan dilakukan secara acak antara 22 klien di UPTD 

Surabaya dan Pasuruan.  

 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1 Klasifikasi variabel 

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah garra rufa care. Sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah perubahan tingkat stres lansia dengan 

dermatitis kontak. 
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4.3.2 Definisi operasional (DO) 

Tabel 4.2 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen 

Garra rufa 

care 

Suatu bentuk 

tindakan 

keperawatan 

seperti bantuan 

pada individu 

masuk ke 

dalam kolam 

yang terdapat 

air sebanyak 

1000L dengan 

ikan Garra 

rufa sebanyak 

300ekor. 

Dengan durasi 

5 menit selama 

3 minggu 

Intervensi 

ini 

dilakukan 

dengan 

durasi 5 

menit 

dengan 

waktu 3 

kali selama 

3 minggu 

Observasi 

SAK 

(Satuan 

Acara 

Kegiatan) 

  

Dependen 

Perubahan 

tingkat 

stres lansia 

dengan 

dermatitis 

kontak 

Perubahan 

emosional 

yang 

dipengaruhi 

oleh faktor 

imunitas dan 

keadaan 

penyakit 

tertentu yang 

mempengaruhi 

kehidupan 

sehari-hari 

Perasaan 

gelisah, 

cemas, 

marah dan 

reaksi 

berlebihan 

yang 

mempengar

uhi 

individu 

dalam 

beraktivitas  

Kuesioner 

DASS 21 

yang telah 

dimodifik

asi 

Ordinal  Seluruh 

aspek dalam 

skala stres 

dijumlahkan 

0-7: Normal 

8-9: Ringan 

10-12: 

Sedang 

13-17: Berat 

18-21: 

Sangat berat 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner DASS 21 

yang telah di modifikasi dan telah diuji validitas dan reliabilitas. Selain itu, satuan 

acara kegiatan intervensi garra rufa care juga digunakan untuk melihat apakah 

kegiatan telah dilakukan sesuai prosedur. Kuesioner digunakan untuk mengetahui 

data tentang lansia dan juga pengaruh garra rufa care terhadap perubahan tingkat 

stres lansia dengan dermatitis kontak dari sebelum dan sesudah intervensi.  

 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di UPT. PST Werdha Pasuruan dan UPTD 

Griya Werdha Jambangan Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 minggu 

dengan waktu penelitian mulai bulan Juni 2017. Selama 3 minggu tersebut klien 

mendapatkan 9 kali intervensi dengan rincian 3 kali dalam seminggu dan 

dilaksanakan pukul 10.00. 

 

4.6 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

1. Tahap persiapan 

Penelitian ini dilakukan dengan mengurus surat perijinan terlebih 

dahulu. Peneliti berangkat ke lokasi penelitian yaitu di UPT. PST Werdha 

Pasuruan dan juga UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya untuk 

pengambilan data. Proses pengambilan data dilakukan peneliti dengan cara 

menanyakan data-data umum tentang lansia di tempat tersebut kepada 

pengurus atau ketua UPT setempat. Didapatkan jumlah lansia di UPTD Griya 

Werdha Jambangan Surabaya sebanyak 107 orang, sedangkan jumlah lansia di 
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UPT. PST Werdha Pasuruan sebanyak 115 orang yang terdiri dari lansia laki-

laki dan wanita. Untuk mengetahui jumlah penderita dermatitis kontak, 

peneliti melakukan observasi dan anamnesa secara langsung pada 2 panti 

werdha tersebut.  

Dari hasil observasi secara langsung, peneliti menemukan 10 lansia 

dengan dermatitis kontak di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya dan 

14 lansia di UPT Pasuruan. Dari hasil anamnesis didapatkan lansia sudah 

mengalami penyakit dermatitis kontak lebih dari 2 tahun. Manifestasi klinis 

yang khas berupa eritema, edema, papul, vesikel dan bula. Hampir semua 

klien yang mengalami dermatitis mengaku merasakan gatal-gatal dan ada 2 

lansia yang mengalami susah tidur di malam hari karena gatal dan terasa 

panas.  

2. Tahap pelaksanaan 

Pada penelitian ini, peneliti dibantu oleh asisten peneliti sebanyak 4 

orang untuk membantu mendampingi lansia selama proses intervensi. Untuk 

pemilihan kelompok kontrol dan perlakuan, peneliti mengambil secara acak 

lansia di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya dan UPT PST Werdha 

Pasuruan. Dari hasil pengacakan tersebut didapatkan 5 lansia menjadi 

kelompok kontrol, 5 lansia menjadi kelompok perlakuan di UPTD Griya 

Werdha Jambangan Surabaya. Sedangkan di UPT PST Werdha Pasuruan, 6 

lansia menjadi kelompok kontrol dan 6 lansia menjadi kelompok perlakuan. 

Sebelum dilakukan intervensi, peneliti menjelaskan tentang tujuan, satuan 

acara kegiatan selama intervensi kepada responden. Kemudian, peneliti 

memberikan pre-test pada kelompok perlakuan dan kontrol untuk mengukur 
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tingkat stres yang dialami oleh responden. Pre-test diisi oleh lansia yang 

mengalami dermatitis kontak, namun didampingi oleh peneliti dan asisten 

peneliti jika lansia mengalami kesulitan dalam mengisi pre-test tersebut. 

Waktu penelitian dilakukan bulan Juni 2017 di hari Senin, Selasa, Rabu jam 

10.00 untuk lansia di UPT Pasuruan, untuk lansia di UPTD Surabaya 

dilakukan di hari Kamis, Jumat, Sabtu jam 10.00. Pertimbangan dilakukan 

pada jam 10.00 adalah setelah lansia selesai sarapan dan juga mandi sehingga 

siap untuk melakukan intervensi. Untuk kelompok kontrol tidak diberikan 

intervensi garra rufa care namun hanya dilakukan perawatan seperti yang 

selama ini sudah didapatkan oleh responden seperti pemberian lotion untuk 

kulit yang mengalami dermatitis kontak. Sedangkan pada kelompok perlakuan 

diberikan intervensi garra rufa care dengan pendekatan teori clinical caritas 

processes dari Jean Watson. Durasi yang diberikan untuk intervensi yaitu 5 

menit saat implementasi selama seminggu 3 kali intervensi dan dilakukan 

selama 3 minggu sehingga total intervensi yaitu 9 kali. Kemudian peneliti 

akan memberikan waktu untuk responden mengisi kuesioner post-test untuk 

melihat perubahan tingkat stres yang terjadi pada kelompok kontrol maupun 

perlakuan. Kuesioner diberikan pada saat pre, intra, dan post test. Untuk 

intra-test diberikan di pertemuan ke-3 di tiap minggunya sehingga dapat 

mengukur efektifitas intervensi secara berkala. 

3. Tahap analisis 

Setelah seluruh rangkaian intervensi garra rufa care selesai, peneliti 

melakukan analisa hasil dari pre-test, intra-test dan post-test pada kedua 

kelompok. 
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4.7 Cara Analisis Data 

Data yang terkumpul kemudian diolah, peneliti mengolah dan menganalisis 

data dengan cara: 

1. Editing  

Merupakan cara untuk memeriksa kembali hasil data yang telah 

dikumpulkan. Kuesioner dibagikan kepada responden dan setelah terkumpul 

mengecek kembali nama dan kelengkapan identitas responden serta mengecek 

kembali kelengkapan instrumen. 

2. Coding  

Merupakan pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang terdiri atas 

beberapa kategori. Untuk penilaian tingkat stres diukur melalui kuesioner Stress 

Scale yang terdiri dari 7 pertanyaan yang menunjukkan tingkat stres pada 

responden. 

3. Entry data 

Setelah data dari responden sudah terkumpul, peneliti memasukkan data ke 

software komputer. 

4. Score  

Dilakukan uji statistik dengan Wilcoxon Sign Ranked Test dan Mann 

Whitney U Test. Data yang telah terkumpul dari pre-test dan post-test dianalisis 

menggunakan uji Wilcoxon Sign Ranked Test untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen dengan derajat kemaknaan α≤0,05. Untuk membandingkan antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dilakukan uji Mann Whitney U Test. 

Bila hasil menunjukkan p≤0,05 artinya H1 dapat diterima dan ada pengaruh 
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intervensi garra rufa care terhadap tingkat stres lansia yang mengalami dermatitis 

kontak.  

 

4.8 Kerangka Operasional Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional Penelitian Pengaruh Garra Rufa Care terhadap 

Perubahan Tingkat Stres Lansia dengan Dermatitis Kontak 

 

 

 

 

 

Post-test Post-test 

Analisa data 

1. Wilcoxon 

2. Mann whitney 

Pelaporan  

Screening data awal populasi lansia dermatitis kontak di Panti Werdha Jambangan 

Surabaya dan Pasuruan 

(Populasi lansia 222 orang, populasi target 24 orang, populasi terjangkau 22 orang) 

Pengajuan ethical clearence 

Sampel sebanyak 22 orang 

Pengisian inform consent dan kontrak waktu 

Kelompok perlakuan 11 orang 

Intervensi garra rufa care 

Pre-test 

Kelompok kontrol 11 orang 

Pre-test 

Diberikan lotion 

Intra-test 

Intervensi garra rufa 

Intra-test 

Diberikan lotion 
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4.9 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Sesuai hasil ethical approval dari Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga dengan nomor surat 432-KEPK menyatakan lolos uji etik. Penelitian ini 

dilakukan setelah mendapat hasil ethical approval dengan nomor surat 432-KEPK 

yang menyatakan penelitian ini lolos uji etik dari lembaga etik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Selanjutnya peneliti mengajukan 

permohonan ijin kepada kepala UPTD Griya Werdha Surabaya dan Pasuruan. 

Setelah mendapat persetujuan, peneliti mengajukan informed consent kepada 

lansia untuk kesediaannya menjadi responden dalam penelitian ini dengan 

menekankan masalah etik sebagai berikut:  

4.9.1 Respect to Human 

4.9.1.1 Lembar persetujuan (Informed consent) 

Sebelum dilakukan intervensi, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian. Setelah responden mengerti maksud dan tujuan dari peneliti respon 

menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi responden. 

4.9.1.2 Tanpa nama (Anomity) 

Dalam lembar kuesioner responden tidak perlu mencantumkan nama 

responden. Peneliti nantinya akan memberikan kode pada tiap lembar jawaban 

yang diisi oleh responden. 

4.9.1.3 Kerahasiaan (Confidentialy) 

Data dan kuesioner yang telah diisi oleh responden dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. 
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4.9.1.4 Menepati janji (Fidelity) 

Prinsip ini dibutuhkan untuk meyakinkan klien bahwa peneliti akan 

menghargai janji dan berkomitmen untuk menyimpan rahasia klien. 

4.9.1.5 Kejujuran (Veracity) 

Peneliti wajib menyampaikan kebenaran pada setiap klien. Peneliti 

mengatakan sesuatu selama penelitian dengan sebenar-benarnya agar informasi 

yang disampaikan menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk dapat 

dipahami dan diterima oleh klien.  

4.9.2 Beneficience and Non Beneficience 

4.9.2.1 Berbuat baik (beneficience) 

Beneficience berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, 

memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan 

atau kejahatan dan peningkatan kebaikan kepada responden. 

4.9.2.2 Tidak melakukan perbuatan merugikan (Non Beneficience) 

Artinya tidak menimbulkan bahaya/cedera baik secara fisik dan psikologis 

pada klien yang dapat merugikan diri klien. 

4.9.3 Keadilan (justice) 

Peneliti bersikap adil dalam memperlakukan semua klien. Tidak membeda-

bedakan klien sehingga semua klien mendapatkan keadilan yang sama. 
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4.10 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan merupakan hambatan atau kelemahan yang dijumpai selama 

penelitian. Adapun keterbatasan penelitian meliputi: 

1. Perawatan ikan garra rufa yang butuh perawatan khusus sedangkan peneliti 

terbatas pengetahuan tentang perawatan ikan sehingga ikan mati dan 

menghambat penelitian 

2. Responden yang kurang kooperatif 

3. Kuesioner dari Bahasa inggris dan diartikan sendiri oleh peneliti yang 

mungkin memiliki kekurangan dalam menerjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab 5 ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang 

pengaruh garra rufa care terhadap perubahan tingkat stres lansia dengan 

dermatitis kontak di UPTD Griya werdha Jambangan dan UPT PS Tresna 

Pasuruan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2017. 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Griya Werdha Jambangan Surabaya 

merupakan unit pelayanan yang dinaungi oleh Dinas Sosial kota Surabaya. Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Griya Werdha Jambangan ini diresmikan oleh 

Walikota Surabaya pada tanggal 16 Juli 2013 yang terletak di daerah Jambangan 

Surabaya. Tujuan didirikannya UPTD Jambangan ini adalah untuk menampung 

dan memberikan hunian bagi para lansia yang terlantar yang berada di daerah 

Surabaya dan sekitarnya. Saat ini jumlah lansia yang ditampung adalah 115 lansia 

yang terdiri dari lansia laki-laki dan perempuan. Kegiatan rutin yang dilakukan 

setiap minggu di Griya Werdha ini meliputi pengecekan kesehatan secara rutin 

dan fisioterapi, keterampilan, senam atau jalan sehat, dan juga kunjungan ke 

Puskesmas terdekat tiap bulannya. Tenaga kerja yang berada di Griya Werdha 

terdiri dari pegawai administratif kantor, satmpam, juru masak, dan tukang kebun. 

Tenaga kerja kesehatan di UPTD ini terdapat 10 perawat yang bekerja dibagi 
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menjadi 3 shift yaitu pagi, siang, dan sore. Selain itu, terdapat dokter yang berasal 

dari Puskesmas yang bekerja di UPTD Griya Werdha Jambangan pada hari kerja. 

Lokasi kedua yang dijadikan lokasi penelitian adalah Unit Pelaksana Teknis 

Pelayanan Sosial (UPT PS) Tresna Werdha Pasuruan merupakan unsur pelaksana 

teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berfokus pada 

kesejahteraan para lansia. Lokasi UPT ini terletak di Pandaan Kabupaten Pasuruan 

dengan kapasitas daya tampung 115 orang. UPT PS Tresna Werdha ini berdiri 

diatas tanah pemerintah yang luasnya 13.968 m
2 

serta memiliki tanah makam 

seluas 3.222 m
2
. Di dalam UPT terdapat 11 unit wisma yang terdiri dari 9 unit 

untuk klien mandiri dan 2 unit untuk klien yang butuh perawatan khusus yang 

membutuhkan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Selain wisma 

untuk tempat tinggal klien, sarana yang tersedia adalah gedung poliklinik, gedung 

kantor, gedung serbaguna, dapur umum, lokal kerja, masjid, dan pos keamanan 

serta ditunjang dengan adanya kandang ternak, kolam ikan, gazebo, mobil 

ambulance dan sound system. Jumlah tenaga kerja di UPT PS Tresna Werdha 

adalah 20 orang PNS dan 6 orang pegawai tidak tetap. Kegiatan rutin di UPT PST 

Werdha ini terdiri dari senam lansia, pembinaan dan bimbingan keagamaan, 

pembinaan dan keterampilan, seni karawitan, bakti sosial, rekreasi dan juga 

hiburan. Wilayah kerja dari UPT PS Tresna Werdha Pasuruan adalah kota 

Pasuruan, Malang, kabupaten Sidoarjo, dan kota Surabaya.  
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5.1.2 Karakteristik responden 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai karakteristik responden yang 

meliputi usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir klien yang ada di UPTD 

Griya Werdha Jambangan Surabaya dan UPT PS Tresna Werdha Pasuruan. 

Tabel 5.1 Karakteristik responden di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya 

dan UPT PS Tresna Werdha Pasuruan Bulan Juli 2017 

No. Karakteristik Kontrol Perlakuan Jumlah 

n % n % n % 

1. Usia       

 1) 60-70 tahun 5 45,5% 5 45,5% 10 45,5% 

 2) 71-80 tahun 5 45,5% 6 54,5% 11 50% 

 3) 81-90 tahun 1 9% - - 1 4,5% 

2. Jenis Kelamin       

 1) Laki-laki 2 18% 4 36,4% 6 27,3% 

 2) Perempuan 9 82% 7 63,6% 16 72,7% 

3. Pendidikan Terakhir       

 1) Tidak tamat SD 4 36,4% 3 27,3% 7 31,8% 

 2) SD 4 36,4% 5 45,5% 9 41% 

 3) SMP 1 9% 2 18,2% 3 13,6% 

 4) SMA 2 18,2% 1 9% 3 13,6% 

 

Tabel 5.1 menunjukkan karakteristik responden. Dari data diatas dapat 

dilihat bahwa responden terbanyak pada kelompok usia 71-80 tahun sebanyak 11 

responden (50%) dan pada kelompok 60-70 tahun sebanyak 10 responden 

(45,5%). Pada karakteristik jenis kelamin di dominasi oleh perempuan baik dalam 

kelompok kontrol (82%) maupun kelompok perlakuan (63,3%), jika di total 

keseluruhan reponden perempuan sebanyak 16 responden (72,7%). Pendidikan 

terakhir responden yang terbanyak ialah tidak tamat SD dan SD baik dalam 

kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. Dalam kelompok kontrol 

terdapat 4 responden (36,4%) yang tidak tamat SD serta 4 responden (36,4%) 

yang pendidikan terakhirnya adalah SD. Sedangkan dalam kelompok perlakuan 

INDAH FATMA SARIPENGARUH GARRA RUFA  ...SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



52 
 

 

terdapat 3 responden (27,3%) yang tidak tamat SD serta 5 responden (45,5%) 

yang pendidikan terakhirnya adalah SD. 

5.1.3 Data khusus  

Data khusus berisi tentang tingkat stres klien yang menjadi kelompok 

kontrol maupun perlakuan. Hasilnya didapatkan data sebagai berikut. 

Tabel 5.2 Analisis tingkat stres pada kelompok perlakuan dan kontrol di UPTD 

griya Werdha Jambangan Surabaya dan UPT PST Werdha Pasuruan 

Bulan Juli 2017 

Tingkat 

Stres 

Pre-test 

Perlakuan 

Post-test 

Perlakuan 

Pre-test 

Kontrol 

Post-test 

Kontrol 

n % n % n % n % 

Normal - - 7 63,7% - - - - 

Ringan 6 54,6% 3 27,3% 5 45,5% 7 63,7% 

Sedang 4 36,4% 1 9% 4 36,4% 3 27,3% 

Berat 1 9% - - 2 18,1% 1 9% 

Total 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 

Wilcoxon 

signed 

rank test 

p=0,003 p= 0,063 

 

Dari tabel 5.2 menunjukkan hasil pres-test dan post-test dari kelompok 

perlakuan dan kontrol. Dari tabel tersebut menunjukkan pada kelompok perlakuan 

terdapat 6 (54,6%) responden mengalami stres ringan, 4 (36,4%) responden 

mengalami stres sedang, dan 1 (9%) responden mengalami stres berat sebelum 

dilakukan intervensi garra rufa care. Setelah dilakukan intervensi garra rufa care 

dan dilakukan post-test, diketahui bahwa hampir semua responden mengalami 

penurunan tingkat stres. terdapat 7 (63,7%) responden menjadi tidak stres 

(normal), 3 (27,3%) responden mengalami stres ringan, 1 (9%) responden 

mengalami stres sedang, dan tidak terdapat responden yang mengalami stres berat. 

Hasil uji Wilcoxon pada kelompok perlakuan menunjukkan p=0,003 dimana nilai 
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p<0,05 yang dapat diartikan bahwa pada kelompok perlakuan terdapat pengaruh 

garra rufa care terhadap tingkat stres lansia yang mengalami dermatitis kontak. 

 

Hasil pre-test pada kelompok kontrol didapatkan 5 (45,5%) responden yang 

mengalami stres ringan, 4 (36,4%) responden yang mengalami stres sedang, dan 

terdapat 2 (28,1%) responden yang mengalami stres berat. Pada saat dilakukan 

post-test terdapat 2 responden yang mengalami penurunan tingkat stres yaitu 

responden dengan kode K1 dengan kategori stres berat menjadi sedang dan 

responden dengan kode K7 yang sebelumnya termasuk kategori stres sedang 

menjadi stres ringan. Responden lain pada kelompok kontrol tidak mengalami 

perubahan tingkat stres. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa p=0,063 dimana 

nilai p>0,05 yang berarti tidak ada perbedaan yang bermakna antara pre-test dan 

post-test pada kelompok kontrol. 

Tabel 5.3 Hasil uji mann whitney post-post test kelompok perlakuan dan kontrol 

di UPTD griya Werdha Jambangan Surabaya dan UPT PST Werdha 

Pasuruan Bulan Juli 2017 

Tingkat Stres Perlakuan Kontrol 

n % n % 

Normal 7 63,7% - - 

Ringan 3 27,3% 7 63,7% 

Sedang 1 9% 3 27,3% 

Berat - - 1 9% 

Total 11 100% 11 100% 

Mann whitney u 

test 

 p=0,002   

 

Tabel 5.3 menunjukkan hasil uji mann whitney antara post-test kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil uji statistik menunjukkan p=0,002 atau 

nilai p<0,05 yang artinya H1 diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat 
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pengaruh intervensi garra rufa care terhadap perubahan tingat stres lansia dengan 

dermatitis kontak. 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Identifikasi tingkat stres lansia dengan dermatitis kontak sebelum intervensi 

Menurut Lazarus (1984) stres dapat diartikan sebagai stimulus, respon, dan 

proses. Stres merupakan kondisi atau kejadian tertentu yang menimbulkan stres 

atau disebut juga stressor akibat adanya stimulus. Stres merupakan suatu respon 

atau reaksi individu karena adanya stressor sehingga muncul respon secara 

psikologis seperti takut, cemas, dan mudah tersinggung. Stres digambarkan 

sebagai proses dimana individu secara aktif berespon sehingga berdampak pada 

tingkah laku, positif maupun negatif. 

Stimulus dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari luar individu 

tersebut. Stimulus dari dalam diri individu seperti usia, jenis kelamin, kondisi fisik 

dan faktor kepribadian. Sedangkan stimulus dari luar individu seperti tekanan dan 

lingkungan sekitar (Rahman n.d.). Dari distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 16 responden (72,7%) 

adalah perempuan dan 6 responden (27,3) adalah laki-laki. Dari total 22 

responden terdapat 3 responden yang mengalami stres berat, dimana ketiga 

responden tersebut berjenis kelamin perempuan. Laki-laki dan perempuan 

memiliki reaksi yang berbeda terhadap stressor, baik secara mental maupun fisik. 

Pada perempuan melaporkan lebih banyak gejala fisik yang terkait dengan stres 

(American Psychological Association 2008). Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Nasrani & Purnawati (2016) bahwa jenis kelamin berperan terhadap 
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terjadinya stres. Terdapat perbedaan respon antara laki-laki dan perempuan dalam 

menghadapi konflik, dimana otak perempuan lebih memiliki kewaspadaan negatif 

terhadap konflik yang memicu hormon negatif sehingga memunculkan stres, 

gelisah dan takut yang berlebihan (Nasrani & Purnawati 2016). Peneliti beropini 

bahwa jenis kelamin mempengaruhi stres disebabkan karena hormon yang 

terdapat pada perempuan yang dapat memicu terjadinya stres pada perempuan 

lebih tinggi. 

Dari data distribusi usia, didapatkan responden dengan kode P7 dan K1 

mengalami stres dengan kategori berat berusia 70 tahun dan 71 tahun. Menurut 

penelitian yang dilakukan Nasution (2011) bahwa umur merupakan faktor penting 

yang menjadi penyebab stres, semakin bertambah umur seseorang, semakin 

mudah mengalami stres. Hal ini disebabkan oleh faktor fisiologis dari proses 

penuaan yang menyebabkan kemunduran dalam berbagai kemampuan seperti 

kemampuan visual, berpikir, mengingat, dan mendengar yang menyebabkan 

lansia rentan mengalami stres. Peneliti beropini bahwa usia menjadi salah satu 

faktor pemicu terjadinya stres, dimana faktor usia tersebut merupakan faktor yang 

tidak dapat dirubah atau bersifat alamiah.  

Dari hasil observasi yang dilakukan, stres yang dialami oleh responden 

diakibatkan oleh keadaan fisik atau penyakit yang dialaminya yaitu dermatitis 

kontak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriana et al. 

(2010) menyatakan bahwa faktor stres yang dialami oleh lansia dapat terjadi 

akibat penyakit fisik maupun psikologis yang dialaminya. Menurut Sinaga (2013) 

terdapat hubungan antara keparahan penyakit kulit dengan nor epineprin, dimana 

nor epineprin merupakan hormon pemicu terjadinya stres pada seseorang. Peneliti 
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berpendapat bahwa kondisi penyakit dermatitis kontak dapat mempengaruhi 

psikologis lansia.  

Stimulus dari luar individu yang dapat memicu terjadinya stres pada 

responden adalah lingkungan tempat tinggal yaitu di Panti werdha. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menyatakan bahwa lansia yang 

tinggal di Panti Werdha memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan 

lansia yang tinggal dirumah disebabkan karena faktor lingkungan yang berbeda, 

aktivitas dan dukungan sosial. Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya dan UPT PST Werdha Pasuruan 

didapatkan bahwa lansia yang tinggal di panti kurang mendapatkan kasih sayang, 

perhatian, dan dukungan dari keluarga. Masalah yang mendasari kurangnya 

perhatian dan dukungan pada lansia di panti pun beragam, seperti masalah 

kehilangan anggota keluarga, tidak memiliki tempat tinggal, atau masalah lainnya 

yang menjadikan lansia tersebut harus tinggal di panti. Menurut Friedmen (1998) 

dalam Kristyaningsih (2011) stres sangat rentan terjadi pada lanjut usia karena 

diakibatkan faktor kehilangan, penurunan kesehatan fisik, dan kurangnya 

dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga yang kurang akan mempengaruhi 

koping pada lansia menjadi tidak adekuat sehingga dapat menyebabkan stres yang 

bertumpuk dan berkepanjangan serta berakhir dengan gejala depresi. Peneliti 

beropini bahwa lanjut usia potensial biasanya hidup di rumah sendiri, mampu 

bekerja dan hidup mandiri tanpa bantuan orang lain, namun pada lansia yang 

tinggal di panti dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari menjadi faktor pemicu terjadinya stres pada lansia tersebut.  
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Stimulus yang berasal dari dalam diri maupun dari luar individu, selanjutnya 

memberikan respon dan proses terhadap individu tersebut. Berdasarkan hasil 

pengukuran tingkat stres dengan menggunakan kuesioner DASS (stress scale) 

yang dilakukan sebelum intervensi garra rufa care didapatkan bahwa tingkat stres 

paling banyak adalah ringan sebanyak 6 (54,6%) responden dan sedang 4 (36,4%) 

responden pada kelompok perlakuan. Tingkat stres pada kelompok kontrol 

didapatkan bahwa tingkat stres paling banyak adalah ringan 5 (45,5%) responden 

dan sedang 4 (36,4%) responden. Pada kelompok perlakuan terdapat 1 (9%) 

responden yang mengalami stres berat, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 

2 (18,1%) responden yang mengalami stres berat. Pada saat dilakukan wawancara 

didapatkan hampir semua responden menunjukkan respon cemas atau gelisah. 

Perasaan tersebut muncul akibat penyakit kulit yang dialami sudah lama diderita 

dan tidak sembuh-sembuh hingga responden merasa putus asa dengan 

penyakitnya. Responden juga mengatakan sering mengalami susah tidur akibat 

gatal dan panas di bagian kaki dan tangannya sehingga tidak bisa tidur dengan 

nyenyak. Respon yang ditunjukkan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari 

responden seperti susah tidur, malu untuk bersosialisasi akibat penyakit yang 

dialaminya sehingga responden mengalami penurunan kualitas hidup. 

5.2.2 Identifikasi tingkat stres lansia dengan dermatitis kontak setelah intervensi 

Peneliti memberikan stimulus dari luar berupa intervensi garra rufa care 

dengan modifikasi lingkungan sehingga dapat mempengaruhi respon dan proses 

positif pada responden. Intervensi garra rufa care dilakukan menggunakan ikan 

garra rufa sebagai media penyembuhan penyakit dermatitis kontak. Ikan garra 

rufa bermanfaat untuk membersihkan sel kulit mati sehingga mampu mengurangi 
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dan memperbaiki gejala penyakit kulit salah satunya dermatitis kontak (Takao 

2014). Modifikasi lingkungan fisik (udara segar, air bersih, drainase yang efisien, 

kebersihan, cahaya, dan ketenangan) berdasarkan teori Nightingale dapat 

diaplikasikan dalam intervensi garra rufa care yang mampu memperbaiki 

kesehatan klien secara fisik maupun psikologis secara alami (Asmadi 2008; 

Selanders 2010). Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh 

Putri (2011) menyatakan bahwa lingkungan fisik mampu mempengaruhi 

psikologis lansia dan lingkungan yang kondusif mampu menurunkan stres yang 

dialami lansia. Peneliti berpendapat bahwa modifikasi lingkungan dapat 

mempengaruhi kenyamanan lansia sehingga intervensi garra rufa care dengan 

modifikasi lingkungan dapat menurunkan stres yang dialami lansia. 

Setelah 5 kali dilakukan intervensi, peneliti melakukan intra-test untuk 

mengetahui pengaruh dari intervensi garra rufa care terhadap tingkat stres lansia 

dengan dermatitis kontak secara berkala. Hasil yang didapatkan pada kelompok 

perlakuan terdapat 1 responden (9%) yang tidak mengalami stres atau normal, 7 

responden (63,7%) yang mengalami stres ringan, 2 responden (18,3%) yang 

mengalami stres sedang, dan 1 responden (9%) yang mengalami stres berat. 

Responden dengan tingkat stres normal diartikan bahwa responden memiliki 

respon yang baik terhadap stimulus seperti menurunnya perasaan cemas atau 

gelisah, terdapat perasaan senang dan optimis dengan kesembuhan penyakit yang 

dialaminya. Respon yang baik juga ditunjukkan dengan proses yang positif seperti 

menurunnya tingkat insomnia setelah diberikan intervensi garra rufa care dengan 

modifikasi lingkungan. Setelah serangkaian penuh atau 9 kali intervensi garra 

rufa care dilakukan, kelompok perlakuan diberikan post-test dengan kuesioner 
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yang sama dengan sebelumnya. Hasilnya didapatkan 7 responden (63,7%) tidak 

mengalami stres atau normal, 3 responden (27,3%) mengalami stres ringan, serta 

1 responden (9%) mengalami stres sedang dan tidak terdapat responden yang 

mengalami stres berat. Hasil ini menunjukkan bahwa 81% atau 10 responden 

mengalami penurunan tingkat stres. Hasil ini membuktikan bahwa intervensi 

garra rufa care dengan modifikasi lingkungan yang dikemukakan oleh Florence 

mampu menurunkan stres pada lansia dengan dermatitis kontak.  

Dari hasil post-test pada kelompok perlakuan juga didapatkan 1 responden 

(9%) yang tergolong tingkat stres ringan mulai dari awal intervensi hingga akhir 

yaitu responden dengan kode P8. Hal ini dapat terjadi karena faktor stres yang 

dialami tiap individu dapat menghasilkan berbagai respon yang berbeda. Respon 

kognitif dapat mengakibatkan menurunnya daya konsentrasi, pikiran kacau dan 

tidak wajar sehingga penerimaan terhadap stimulus tidak dapat diserap dengan 

baik (Putri 2011). Peneliti berpendapat bahwa adanya responden yang tidak 

mengalami penurunan tingkat stres diakibatkan kurangnya konsentrasi reponden 

terhadap stimulus dari luar yang diberikan yaitu stimulus garra rufa care dengan 

modifikasi lingkungan. 

 Pada kelompok kontrol dilakukan hal yang sama yaitu melakukan intra-test 

dan juga post-test. Pada saat dilakukan intra-test, didapatkan hasil yang hampir 

sama dengan pre-test yang dilakukan sebelumnya. Namun terdapat satu responden 

yaitu dengan kode K7 yang sebelumnya termasuk kategori stres sedang menjadi 

stres ringan. Pada saat dilakukan post-test pada kelompok kontrol hasilnya 

didapatkan 2 responden mengalami penurunan tingkat stres yaitu pada responden 

dengan kode K1 dengan kategori stres berat menjadi sedang dan K6 dengan 
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kategori stres sedang menjadi stres ringan. Hasil wawancara yang dilakukan 

didapatkan bahwa responden sangat senang ketika ada seseorang yang peduli 

padanya dengan mengajak bicara dan menanyakan kabarnya meskipun tanpa 

diberikan intervensi apapun. Perasaan senang tersebut mampu memberikan 

koping yang adekuat bagi responden. Menurut Lazarus & Folkman (1984) koping 

yang adaptif mampu menurunkan stres yang dirasakan oleh seseorang. Hasil 

penelitian menyebutkan bahwa konfrontasi yang merupakan upaya agresif untuk 

mengubah keadaan diri, dukungan sosial, dan penyelesaian masalah merupakan 

koping yang bersifat adaptif yang mampu menurunkan stres yang dirasakan oleh 

lansia (Nursasi & Fitriyani 2002). Menurut peneliti, penurunan stres yang 

dirasakan pada kelompok kontrol dapat terjadi akibat adanya adaptasi diri dengan 

stressor yang ada sehingga stres yang dirasakan dapat menurun meskipun tanpa 

diberikan intervensi. 

5.2.3 Analisis pengaruh garra rufa care terhadap perubahan tingkat stres lansia 

dengan dermatitis kontak 

Hasil uji statistik yang dilakukan pada hasil pre-test dan post-test dengan 

menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test diperoleh data penurunan tingkat stres 

pada kelompok perlakuan sebelum dan sesudah intervensi dengan nilai p=0,03. 

Sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan hasil p=0,063 yang artinya tidak 

ada perbedaan yang signifikan pada pre-test dan post-test pada kelompok kontrol. 

Untuk mengetahui perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

dilakukan uji statistik Mann Whitney U Test. Hasil yang didapatkan yaitu p=0,002 

atau p<0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna antara hasil pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 
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H1 diterima atau terdapat pengaruh intervensi garra rufa care terhadap tingkat 

stres lansia yang mengalami dermatitis kontak di UPTD Griya Werdha 

Jambangan Surabaya dan UPT PS Tresna Werdha Pasuruan. 

Dasar utama yang digunakan peneliti adalah sensasi digigit ikan garra rufa 

dan modifikasi lingkungan diharapkan mampu memberikan efek rileks bagi klien 

sehingga dapat menghambat produksi CRH dan meningkatkan endorphine. 

Endorphine merupakan zat yang dapat menimbulkan efek antidepresi secara alami 

yang mampu mempengaruhi mood sekaligus menurunkan stres yang dialami oleh 

seseorang (Nurdin 2010).  

Pada saat dilakukan intervensi garra rufa care, awalnya responden 

mengatakan sedikit takut karena tidak pernah melakukan intervensi tersebut 

sebelumnya. Namun pada saat ikan garra rufa mengerumuni dan mulai 

menggigit, sebagian besar responden mengatakan geli seperti sedang dipijat atau 

dilakukan spa. Responden mengatakan senang saat melihat ikan tersebut 

mengerumuni bagian tubuhnya dan tidak keberatan jika dilakukan intervensi 

garra rufa care lagi di hari selanjutnya. Setelah dilakukan intervensi garra rufa 

care secara berkala, sebagian besar responden mengatakan terdapat perbaikan 

terhadap kondisi penyakit dermatitis kontak yang dialaminya. Responden 

mengatakan gatal-gatal yang biasa dirasakan malam hari sudah mulai berkurang 

sehingga dapat tidur dengan nyenyak. Responden lain mengatakan kulitnya yang 

kemerahan, bersisik dan kering mulai membaik. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Takao (2014) bahwa aplikasi Ichthyotherapy dapat 

memperbaiki kondisi fisik seperti plak dan eritema pada penyakit kulit dalam 

waktu 3 minggu.  
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Intervensi garra rufa care yang dilakukan oleh peneliti selain menggunakan 

ikan garra rufa, juga mengadopsi modifikasi lingkungan dari Florence 

Nightingale. Paradigma keperawatan dari Florence Nightingale berfokus pada 

modifikasi lingkungan, dimana lingkungan sebagai sesuatu yang dapat 

dimanipulasi untuk memberikan sensasi rileks pada klien dan menempatkan klien 

dalam kondisi terbaik untuk mencapai pemulihan secara alami (Selanders 2010). 

Komponen dalam modifikasi lingkungan yaitu udara segar, air bersih, 

drainase yang efisien, kebersihan, cahaya, kelembaban, dan ketenangan. 

Nightingale mengatakan bahwa ketersediaan udara segar dan ventilasi merupakan 

prinsip utama dalam perawatan. Perawat harus menjaga udara bersih yang akan 

dihirup oleh klien sebersih udara luar tanpa efek kedinginan bagi klien (Asmadi 

2008). Menurut Nightingale sanitasi menjadi salah satu tempat munculnya bibit 

penyakit sehingga perawat perlu menjaga air bersih dan drainase yang efisien 

untuk mempertahankan kesehatan klien (Attewel 2010). Komponen selanjutnya 

dalam modifikasi lingkungan adalah cahaya atau kehangatan dan kelembaban 

yang dapat digunakan untuk memperbaiki lingkungan yang tidak sehat menjadi 

lingkungan yang sehat untuk proses penyembuhan (Hegge 2013). Selain 

komponen lingkungan diatas, perawat juga harus memperhatikan ketenangan 

lingkungan sekitar untuk mendapatkan kesehatan klien secara maksimal (Asmadi 

2008).  

Dari teori diatas, peneliti mengaplikasikan modifikasi lingkungan dalam 

garra rufa care dengan memberikan exhaust, air cooler, dan termometer ruangan 

untuk sirkulasi udara di dalam ruang intervensi, menjaga kelembaban, dan 

mengatur suhu agar tetap terjaga seperti suhu ruangan 23-28
o
C. Intervensi 
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dilakukan di dalam kolam portable yang berisi ikan garra rufa dengan suhu air 

26-29
o
C. Air yang digunakan adalah air dari sumber mata air langsung dan air 

bersih. Intervensi dilakukan di gazebo beratap dan ruangan yang jauh dari 

kebisingan untuk mempertahankan ketenangan lingkungan. Untuk menambah 

kenyamanan di dalam ruang intervensi, ditambahkan pengharum ruangan dan tirai 

untuk menjaga privasi klien. Keberadaan ikan garra rufa mampu memperbaiki 

kondisi dermatitis kontak yang dialami responden serta memberikan sensasi 

seperti dipijit yang dapat memberikan efek rileks bagi responden. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Grassberger & Hoch (2006) bahwa 

aplikasi ichthyotherapy dapat memperbaiki kondisi plak pada klien dengan 

penyakit kulit. Selain itu, hasil dari penelitian pada kelompok perlakuan 

didapatkan klien merasa senang dengan lingkungan fisik pada intervensi garra 

rufa care. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan Intani (2013) 

menyebutkan bahwa upaya memodifikasi lingkungan dan terapi relaksasi mampu 

menurunkan ketegangan tubuh sehingga dapat menurunkan stres. Peneliti beropini 

bahwa intervensi yang diberikan yaitu garra rufa care dengan modifikasi 

lingkungan dapat memberikan sensasi rileks dan menurunkan stres lansia yang 

mengalami dermatitis kontak. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

1. Lansia dengan dermatitis kontak di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya 

dan UPT PST Werdha Pasuruan mengalami stres karena adanya stressor atau 

stimulus dari dalam diri individu maupun dari luar individu. Respon akibat 

adanya stimulus ditunjukkan dengan adanya perasaan cemas, gelisah yang 

berlebihan, dan merasa putus asa dengan kondisi dermatitis kontak yang 

dialami sehingga mempengaruhi kualitas tidur dan kualitas hidup lansia. 

2. Lansia mengalami respon dan proses yang positif setelah diberikan intervensi 

garra rufa care dengan modifikasi lingkungan. Respon yang positif 

ditunjukkan dengan menurunnya perasaan cemas atau gelisah, terdapat 

perasaan senang, dan menurunnya gejala dermatitis kontak yang dialami 

sehingga meningkatkan kualitas tidur pada lansia. 

3. Terdapat penurunan tingkat stres pada lansia yang mengalami dermatitis 

kontak setelah diberikan intervensi garra rufa care dengan modifikasi 

lingkungan dari Florence Nightingale. 

 

6.2 Saran 

1. Bagi responden 

 Responden dapat memodifikasi lingkungan sekitarnya dengan ventilasi 

yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan menjaga drainase 
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untuk memperbaiki penyakit dermatitis kontak serta meningkatkan 

kenyamanan sehingga dapat menurunkan stres yang dialami.  

2. Bagi Keperawatan 

Perawat dapat menjadikan intervensi garra rufa care sebagai modifikasi 

intervensi keperawatan khususnya keperawatan gerontik untuk memperbaiki 

penyakit dermatitis kontak dan menurunkan tingkat stres yang dialami lansia. 

3. Perawat di Panti Griya Werdha Jambangan Surabaya dan UPT PS Tresna 

Werdha Pasuruan 

Dapat menyusun media informasi dan alternatif solusi intervensi non-

farmakologis untuk lansia yang mengalami dermatitis kontak di panti tersebut. 

Salah satunya intervensi garra rufa care dan modifikasi lingkungan tempat 

tinggal. 

4. Peneliti selanjutnya  

Diharapkan dapat melakukan penelitian garra rufa care dengan model 

keperawatan lain, mengembangkan intervensi tersebut untuk lansia dengan 

penyakit kulit maupun yang lainnya, dan dapat membandingkan efektifitas 

intervensi garra rufa care dengan intervensi non farmakologis yang lainnya.  
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Lampiran 1 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

 

Saya sebagai peneliti, Indah Fatma Sari mahasiswa Sarjana Reguler (S1) di 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Bermaksud melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Garra Rufa Care terhadap Perubahan Tingkat 

Stres Lansia dengan Dermatitis Kontak” sebagai persyaratan kelulusan sarjana. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intervensi garra rufa care 

terhadap lansia yang mengalami dermatitis kontak. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan oleh responden meliputi: 

Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Menjelaskan pengaruh garra rufa care terhadap perubahan tingkat stres 

lansia dengan dermatitis kontak. 

2. Tujuan khusus 

1) Mengidentifikasi tingkat stres yang dirasakan lansia yang mengalami 

dermatitis kontak. 

2) Mengidentifikasi tingkat stres lansia dengan dermatitis kontak setelah 

intervensi garra rufa care. 

3) Menganalisis pengaruh garra rufa care terhadap perubahan tingkat stres 

lansia yang mengalami dermatitis kontak. 

Manfaat bagi responden 

Responden mendapat manfaat berupa perbaikan maupun kesembuhan dalam 

penyakit dermatitis kontak. 

Perlakuan yang diterapkan pada responden: 

1) Pertemuan pertama peneliti akan menjelaskan tentang tujuan hingga satuan 

acara selama penelitian kepada responden. Kemudian responden akan 

mengisi informed consent kesediaan untuk menjadi responden. Setelah 

Kakek/Nenek mengatakan setuju sebagai responden, Kakek/Nenek mengisi 
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data demografi dan juga pre-test yang diberikan peneliti. Jika responden 

mengalami kesulitan dalam mengisi data, peneliti akan membantu dalam 

pengisian data dari responden. 

2) Pertemuan selanjutnya, peneliti akan membagi responden menjadi 2 

kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Selanjutnya, 

pada kelompok perlakuan diberikan intervensi garra rufa care dengan 

durasi 5 menit dan dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 3 minggu. 

3) Setelah dilakukan intervensi, peneliti akan membagikan intra-test setelah 

intervensi berlangsung 5 kali dan membagikan post-test di hari terakhir 

intervensi kepada kedua kelompok responden untuk diisi. Apabila responden 

mengalami kesulitan dalam mengisi data, peneliti akan membantu dalam 

pengisian data dari responden.  

4) Kemudian pre-test dan post-test di analisis untuk mengetahui pengaruh 

intervensi garra rufa care terhadap tingkat stres lansia yang mengalami 

dermatitis kontak. 

Bahaya potensial 

Penelitian ini tidak berbahaya bagi kesehatan responden. Apabila terdapat 

efek samping dari prosedur intervensi, peneliti akan bertanggung jawab terhadap 

responden dengan membawa responden ke pelayanan kesehatan jika diperlukan. 

Hak undur diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tidak 

memaksa. Responden berhak mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan 

kerugian bagi responden. 

Kerahasiaan identitas responden 

Identitas dan informasi apapun yang berhubungan dengan responden akan 

dijaga kerahasiannya oleh peneliti. Identitas tidak dicantumkan secara jelas dan 

pada laporan penelitian hanya menggunakan kode. 

Adanya insentif untuk subjek penelitian 

Setelah rangkaian intervensi dilakukan, responden mendapatkan reward 

namun bukan berupa uang. Reward yang diberikan peneliti kepada responden 

berupa souvenir berupa kalender sobek, snack dan peralatan mandi. Untuk panti 

werdha tempat penelitian dilakukan, peneliti akan memberikan vandel sebagai 
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rasa terima kasih telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat 

tersebut. 

Prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact person untuk responden 

Jika ada pertanyaan lebih lanjut kepada peneliti, dapat menghubungi Indah 

Fatma Sari (085608520388). 

 

 Surabaya,                  2017  

   Peneliti,  

 

 

  (Indah Fatma Sari) 

Penyusunan proposal penelitian  

Penyusunan instrumen 

dan kuesioner penelitian  

Perijinan   Pengajuan ethical 

clearance  

Listing calon responden 

Pemilihan responden secara matching 

sesuai kriteria inklusi dan eksklusi 

Mengagendakan pertemuan dengan responden 

terpilih 

Observasi responden terpilih dengan 

instrumen dan kuesioner 

Pelaporan  

Entri dan analisis data 

Membagi responden secara acak dalam 

2kelompok: kontrol dan perlakuan  
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Lampiran 2 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  :  

Umur  : 

Jenis kelamin : 

Alamat  : 

Telah mendapatkan penjelasan secara terperinci mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Garra Rufa Care terhadap Perubahan 

Tingkat Stres Lansia dengan Dermatitis Kontak” 

2. Tujuan penelitian 

3. Manfaat ikut penelitian 

4. Perlakuan yang diterapkan 

5. Bahaya yang akan timbul 

6. Hak undur diri 

7. Kerahasiaan identitas 

8. Prosedur penelitian 

Responden mendapatkan kesempatan bertanya mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya (BERSEDIA/TIDAK 

BERSEDIA) secara sukarela untuk menjadi responden dalam penelitian ini 

dengan penuh kesadaran tanpa keterpaksaan dari pihak manapun. Demikian 

pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

Surabaya,                    2017 

Peneliti  Responden 

 

(                            ) (                                 ) 

 

Saksi 

 

(   ) 
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Lampiran 3 

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Garra Rufa Care terhadap Perubahan Tingkat Stres Lansia 

dengan Dermatitis Kontak 

Tanggal:  Kode: 

 

A. DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Petunjuk Pengisian A: 

1. Untuk data A, isilah sesuai dengan kondisi anda 

2. Berilah tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan yang menurut 

Kakek/Nenek paling sesuai 

 

1. Jenis kelamin 

1. Laki-laki 2. Perempuan 

2. Umur    

1. 60-70 tahun 3. >80 tahun 

2. 71-80 tahun 

3. Pendidikan terakhir 

1. Tidak tamat SD 4. SMA 

2. SD 5. D3/S1 

3. SMP 

 

B. DATA PENGUKURAN TINGKAT STRES 

Petunjuk Pengisian B: 

Kuesioner ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang mungkin sesuai dengan 

pengalaman anda dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari.  Terdapat 

empat pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan yaitu: 

Tidak Pernah :  Tidak sesuai dengan saya sama sekali. 

Kadang-kadang  :  Sesuai dengan saya hanya terkadang (hanya 1-2 kali dalam 

sebulan). 

Cukup Sering : Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat 

dipertimbangkan (lebih dari 2 kali dalam sebulan). 
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Sangat Sering :  Sangat sesuai dengan saya atau sering sekali (hampir tiap 

hari dalam sebulan). 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut 

anda. 

No. Pernyataan Tidak 

Pernah 

Kadang

-kadang 

Cukup 

Sering 

Sangat 

Sering 

1. Apakah Kakek/Nenek sering 

merasa cemas atau gelisah? 

    

2. Apakah Kakek/Nenek pernah 

merasa putus asa terhadap 

penyakit yang dialami? 

    

3. Apakah Kakek/Nenek sering 

mengalami sulit tidur di malam 

hari? 

    

4. Apakah Kakek/Nenek sering 

murung atau menangis sendiri? 

    

5. Apakah Kakek/Nenek sering 

merasa takut terhadap sesuatu 

yang terjadi pada hidup? 

    

6. Apakah Kakek/Nenek sering 

merasa berdebar atau jantung 

berdetak lebih cepat dari 

biasanya? 

    

7. Apakah Kakek/Nenek mudah 

marah karena hal-hal sepele? 
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C. DATA KHUSUS (Lived Experience) 

Berilah tanda (X) pada jawaban yang paling sesuai menurut 

Kakek/Nenek. 

1. Apakah Kakek/Nenek pernah berendam di kolam berisi ikan Garra Rufa 

sebelumnya? 

a. Ya   b. Tidak 

2. Apakah Kakek/Nenek merasa khawatir saat sebelum masuk ke dalam 

kolam berisi ikan Garra Rufa? 

3) Ya    b. Tidak 

3. Apakah Kakek/Nenek merasa takut ketika ikan garra rufa mulai 

menggigit kulit anda? 

a. Ya    b. Tidak  

4. Apakah Kakek/Nenek merasa rileks/senang ketika sudah berendam di 

kolam berisi ikan garra rufa? 

a. Ya   b. Tidak 

5. Apakah Kakek/Nenek merasa nyaman berendam di kolam berisi ikan garra 

rufa? 

a. Ya   b. Tidak 

6. Apakah Kakek/Nenek ingin mencoba lagi berendam di kolam berisi ikan 

garra rufa? 

a. Ya    b. Tidak 
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Lampiran 4 

STANDART ACARA KEGIATAN 

PELAKSANAAN INTERVENSI GARRA RUFFA CARE 

A. Analisa Situasional 

1. Instruktur  : Indah Fatma Sari 

2. Asisten  : Dluha Maf’ula, Ismail Mujtabah, Ahmad An-Naufal, Zagad 

Budi 

3. Peserta  : Lansia dengan dermatitis kontak yang mengalami stres 

ringan-berat  

4. Tempat  : UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya dan UPT 

Pasuruan. 

B. Tujuan Instruksional 

1. Tujuan instruksional umum 

Tingkat stres lansia dermatitis kontak dapat menurun setelah dilakukan 

intervensi garra rufa care 

2. Tujuan instruksional khusus 

Setelah mengikuti kegiatan, lansia merasa rileks dan senang. 

C. Metode 

Ceramah, demonstrasi dan eksperimen. 

D. Alat 

1. Fase persiapan intervensi 

1) Kuesioner pre-test 

2) Bulpen 

3) Kursi dan meja 

2. Fase kerja 

1) Kolam portable 

2) Ikan gara rufa 

3) Air  

4) Handuk 

5) Tirai 

6) Exhaust 
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7) Termometer ruangan 

8) Air Cooler ruangan 

3. Fase evaluasi 

1) Kuesioner intra/post-test 

2) SAK untuk mengetahui kelancaran intervensi 

E. Kegiatan 

1. Persiapan intervensi terdiri dari persiapan klien dan lingkungan intervensi, 

dilakukan selama 15 menit. 

1) Menyampaikan salam. 

2) Menjalin hubungan saling percaya dengan klien. 

3) Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan. 

4) Menjelaskan cara intervensi dilakukan. 

5) Kontrak waktu. 

6) Memberikan kesempatan klien untuk bertanya jika ada yang tidak 

dipahami. 

7) Melakukan pengkajian tentang kondisi penyakit klien dan lingkungan 

sekitar klien. 

8) Memberikan pengetahuan kepada klien tentang penyakit, modifikasi 

lingkungan yang diberikan, dan intervensi yang akan dilakukan 

9) Persiapan klien: klien telah memahami prosedur intervensi, klien telah 

siap untuk masuk dalam kolam untuk intervensi 

10) Persiapan lingkungan intervensi: kolam berisi ikan garra rufa, air 

cooler, air bersih, kebersihan lingkungan intervensi, ventilasi, exhaust, 

ketenangan tempat intervensi, termometer.  

11) Pelaksanaan intervensi, dilakukan selama 5 menit. 

1) Menjaga privasi klien. 

2) Membantu klien masuk ke kolam. 

3) Membantu klien duduk dalam posisi nyaman di dalam kolam. 

4) Mendampingi klien selama prosedur intervensi. 

5) Mempertahankan modifikasi lingkungan. 

6) Setelah selesai, membantu klien memakai handuk dan pakaian kering. 
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12) Evaluasi intervensi, dilakukan selama 10 menit. 

1) Memberikan kesempatan kilen untuk mandiri dalam intervensi bila 

mampu. 

2) Mengobservasi respon klien terhadap intervensi dan lingkungan 

intervensi. 

3) Mengobservasi efek intervensi dari tiap klien. 

4) Menjelaskan rencana/kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. 

F. Evaluasi  

1. Evaluasi struktur 

1) Peralatan yang dibutuhkan lengkap. 

2) Kontrak waktu dilakukan minimal satu hari sebelum kegiatan. 

2. Evaluasi proses 

Kegiatan berlangsung sesuai prosedur dan kondusif. 

3. Evaluasi hasil 

1) Lansia dapat mengikuti kegiatan dengan rileks dan senang. 

2) Lansia terlihat bahagia saat kegiatan. 

3) Jumlah lansia yang mengikuti kegiatan sesuai target. 
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Lampiran 5 

 

HASIL UJI STATISTIK WILCOXON SIGNED RANKS TEST 

KELOMPOK PERLAKUAN DAN KELOMPOK KONTROL 

 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test (Kelompok Perlakuan) 
 

Ranks 

 
N Mean Rank Sum of Ranks 

postperlakuan - preperlakuan 

Negative Ranks 11
a
 6.00 66.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 

Ties 0
c
 
  

Total 11 
  

 

a. postperlakuan < preperlakuan 

b. postperlakuan > preperlakuan 

c. postperlakuan = preperlakuan 

 

 

Test Statistics
a
 

 
postperlakuan 

- preperlakuan 

Z -2.950
b
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.003 

 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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Wilcoxon Signed Ranks Test (Kelompok Kontrol) 

 

 

Ranks 

 
N Mean Rank Sum of Ranks 

postkontrol - prekontrol 

Negative Ranks 4
a
 2.50 10.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 

Ties 7
c
 
  

Total 11 
  

 

a. postkontrol < prekontrol 

b. postkontrol > prekontrol 

c. postkontrol = prekontrol 

 

 

Test Statistics
a
 

 
postkontrol - 

prekontrol 

Z -1.857
b
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.063 

 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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Lampiran 6 

HASIL UJI STATISTIK MANN WHITNEY 

POST-TEST KELOMPOK PERLAKUAN DAN KONTROL 

 
Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Post 

Perlakuan 11 7.27 80.00 

Kontrol 11 15.73 173.00 

Total 22 
  

 

 

Test Statistics
a
 

 
Post 

Mann-Whitney U 14.000 

Wilcoxon W 80.000 

Z -3.115 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001
b
 

 

a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 
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Lampiran 7 

TABULASI DATA RESPONDEN 

Kode 

Resp. 

Kelompok JK Usia 

(Tahun) 

Pendidikan 

Terakhir 

Hasil Kuesioner 

Pre Kategori Intra Kategori Post Kategori Status 

pre-

intra 

Status 

intra-

post 

P1 Perlakuan L 77 SD 8 Ringan 8 Ringan 4 Normal = ↓ 

P2 Perlakuan L 80 SD 9 Ringan 5 Normal 4 Normal ↓ = 

P3 Perlakuan P 80 TDK SD 11 Sedang 10 Sedang 8 Ringan = ↓ 

P4 Perlakuan P 75 SMP 8 Ringan 8 Ringan 2 Normal = ↓ 

P5 Perlakuan P 77 TDK SD 12 Sedang 10 Sedang 5 Normal = ↓ 

P6 Perlakuan P 68 SMP 10 Sedang 8 Ringan 4 Normal ↓ ↓ 

P7 Perlakuan P 70 TDK SD 14 Berat 13 Berat 10 Sedang = ↓ 

P8 Perlakuan L 71 SD 9 Ringan 8 Ringan 8 Ringan = = 

P9 Perlakuan L 65 SMA 10 Sedang 8 Ringan 8 Ringan ↓ = 

P10 Perlakuan P 67 SD 9 Ringan 8 Ringan 3 Normal = ↓ 

P11 Perlakuan P 70 SD 8 Ringan 8 Ringan 2 Normal = ↓ 

K1 Kontrol P 71 TDK SD 14 Berat 13 Berat 12 Sedang = ↓ 

K2 Kontrol P 70 SD 10 Sedang 10 Sedang 10 Sedang = = 

K3 Kontrol P 75 TDK SD 9 Ringan 8 Ringan 8 Ringan = = 

K4 Kontrol P 65 SD 14 Berat 13 Berat 14 Berat = = 

K5 Kontrol P 67 TDK SD 8 Ringan 8 Ringan 8 Ringan = = 

K6 Kontrol L 65 SMA 10 Sedang 10 Sedang 9 Ringan = ↓ 

K7 Kontrol P 73 SMP 10 Sedang 8 Ringan 8 Ringan ↓ = 

K8 Kontrol L 74 TDK SD 8 Ringan 8 Ringan 8 Ringan = = 

K9 Kontrol P 82 SD 9 Ringan 9 Ringan 9 Ringan = = 

K10 Kontrol P 78 SMA 10 Sedang 10 Sedang 10 Sedang = = 

K11 Kontrol P 69 SD 9 Ringan 9 Ringan 9 Ringan = = 

Keterangan: 

JK: Jenis Kelamin L: Laki-laki P: Perempuan 

83 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12  
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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