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RINGKASAN 

PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP KECEMASAN   
DAN TANDA VITAL KLIEN SEBELUM KATETERISASI JANTUNG 

 
Oleh : Sri Handayani 

 
Kateterisasi jantung adalah suatu prosedur diagnosis dan penatalaksanaan 

penyakit jantung koroner menggunakan tindakan invasif yang dapat menimbulkan 
kecemasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah 
kecemasan klien sebelum kateterisasi jantung, mengembangkan modul intervensi 
spiritual yang tepat dan menganalisis pengaruh intervensi spiriziomazicare 
terhadap kecemasan dan tanda vital klien meliputi tekanan darah, denyut jantung 
dan frekuensi pernapasan. 

Penelitian ini mengunakan desain 3 tahap. Penelitian tahap I (satu) 
bertujuan mengali dan mengidentifikasi latar belakang dan faktor penyebab 
kecemasan yang dialami dan harapan terkait intervensi keperawatan klien. 
Penelitian tahap I merupakan penelitian deskriptif (kualitatif-kuantitatif) yang 
bertujuan mengali masalah kecemasan yang terjadi pada pasien kateterisasi 
jantung. Sampel pada penelitian 1 sejumlah 5 responden yang berbeda dengan 
responden tahap III. Sampel diambil dari populasi klien yang dirawat diruang 
kateterisasi jantung RSUD AWS Samarinda. Hasil penelitian tahap I diperoleh 
gambaran bahwa kecemasan dialami pada semua responden dengan tingkat ringan 
sampai sedang. Adaptasi rendah dan komitmen spiritual rendah dialami klien 
yang memiliki skor kecemasan tinggi. Penyebab kecemasan klien sebelum 
kateterisasi jantung adalah ketakutan akan hasil pemeriksaan, takut mati dan 
kekuatiran nasib keluarga akibat penyakitnya. Harapan klien adalah intervensi 
yang non farmakologis, aman, nyaman, mudah, murah dapat dilakukan kapan saja 
dan dimana saja serta sesuai ajaran agama. 

Penelitian tahap II (dua) merupakan upaya mendesain modul intervensi 
untuk membantu mengatasi masalah kecemasan pada pasien sebelum kateterisasi 
jantung. Setelah melalui proses diskusi dan konsultasi dengan para pakar  dan 
saran para ahli kemudian dirumuskan suatu intervensi keperawatan dalam 
mengatasi masalah kecemasan dengan cara memadukan atau mengkombinasikan 
intervensi spiritual, zikir dan aromaterapi kedalam suatu bentuk intervensi yang 
menjadi suatu intervensi yang utuh dan holistik yang disebut intervensi spiritual 
zikir aromacare (spiriziomacare). Modul Intervensi spiriziomacare disusun 
sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian tahap III.  

Penelitian tahap III yaitu validasi atau aplikasi solusi masalah melalui 
penerapan intervensi spiriziomacare  terhadap pasien yang akan menjalani 
kateterisasi jantung. Penelitian ini mengunakan desain kuasi eksperimen dengan 
desain pre dan post tes dengan kelompok kontrol. Sampel diambil mengunakan 
tehnik random sampling pada 32 klien yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 16 
kelompok perlakuan dan 16 kelompok kontrol. Sampel diambil dari populasi klien 
sebelum prosedur diagnostik angiografi koroner di RSUD AW. Sjahranie 
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Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Intervensi dilakukan selama 3 minggu 
dengan 4 kali pertemuan, 3 kunjungan rumah dan 1 intervensi di RS. 

Data yang diambil meliputi skor kecemasan, tekanan darah sistolik dan 
tekanan darah diastolik, denyut nadi dan pernapasan. Data diambil dengan 
mengunakan kuisioner Zung Self Rating Anxiety Scale (SAS/SRAS). Variabel 
dependen diukur 2 kali yaitu saat penjadwalan kateterisasi jantung dan 45 menit 
sebelum pelaksanaan kateterisasi jantung. 

Uji analisis mengunakan uji multivariat anova (Manova). Hasil 
menunjukkan adanya pengaruh pemberian intervensi spiriziomacare secara 
bersama-sama memberikan kekuatan perbedaan sebesar 65%. Intervensi 
spiriziomacare memberikan pengaruh secara parsial terhadap kecemasan (58%), 
tekanan darah sistolik (36%), tekanan darah diastolik (15%), denyut nadi (22%) 
dan pernapasan (13%).  

Temuan dalam penelitian ini adalah pengunaan intervensi spiritual 
kombinasi zikir dan aromaterapi (spiriziomacare) yang dilakukan dengan rutin 
terukur dan bersungguh-sungguh akan mampu meningkatkan mekanisme koping 
lebih efektif. Pengunaan mekanisme koping yang efektif akan membantu 
menurunkan kecemasan yang berdampak secara tak langsung terhadap penurunan 
fungsi fisiologis tubuh. Parameter fisiologis tubuh yang dipengaruhi oleh 
kecemasan adalah tekanan darah, denyut jantung dan frekuensi pernapasan.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

Spiriziomacare Effect On Anxiety And Vital Signs In Client 
Before Cardiac Catheterization 

 
By : Sri Handayani 

 
Cardiac catheterization is a diagnostic procedure and management of 

coronary heart disease using invasive measures that cause anxiety. The purpose of 
this study is to identify client's anxiety problems before cardiac catheterization, 
develop appropriate spiritual intervention modules and analyze the influence of 
spiriziomazicare intervention on anxiety and vital signs of the client including 
blood pressure, heart rate and respiratory frequency. 

This study uses 3-stage design. Phase I research aims to multiply and 
identify the background and causes of anxiety experienced and expectations 
related to client nursing interventions. Phase I research is a descriptive study 
(quantitative-qualitative) which aims to describe the anxiety problems that occur 
in patients with cardiac catheterization. The sample in phase 1 was 5 participants 
who were different from the respondents in phase III . Sample was taken from a 
client population treated in the cardiac catheterization room at AWS Samarinda 
Hospital. The results of the Phase I study showed that anxiety was experienced in 
all respondents with mild to moderate levels. Low adaptation and low spiritual 
commitment experienced by clients who had high anxiety scores. The cause of 
client anxiety before cardiac catheterization is fear from the results of 
examination, fear of death and worries about family fate due to the disease. The 
client's hope that the intervention is non-pharmacological, safe, comfortable, easy, 
inexpensive and can be done anytime and anywhere and based on religious 
teachings. 

Phase II research is an effort to design intervention modules to help 
overcome anxiety problems in patients before cardiac catheterization. After going 
through the process of discussion and consultation with experts and the advice of 
experts then a nursing intervention is formulated in overcoming anxiety problems 
by forming or combining spiritual intervention, dzikir and aromatherapy becomes 
a holistic and complete intervention called spiritual dzikir aromacare 
(spiriziomacare). Spiriziomacare Intervention Module is prepared as a guide in the 
implementation of phase III research. 

Phase III research is the validation or application of solutions through the 
application of spiriziomazicare interventions to patients who will undergo cardiac 
catheterization. This study used quasi-experimental design with pre and post test 
design with the control group. Samples were taken using random sampling 
techniques on 32 clients which were divided into 2 groups, 16 in treatment and  
control groups. Samples were taken from the client population before the DCA in 
RSUD AW. Sjahranie Samarinda, East Kalimantan, Indonesia. The intervention 
was carried out for 3 weeks with 4 meetings, 3 home visits and 1 intervention in 
the hospital. 
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Data taken included anxiety scores, systolic blood pressure and diastolic 
blood pressure, pulse and breathing. Data was taken using the Zung Self Anxiety 
Rating Scale questionnaire. Dependent variable was measured 2 times, namely 
when scheduling cardiac catheterization and 45 minutes prior to cardiac 
catheterization. 

Analysis test used multivariate ANOVA (Manova) test. The results 
showed the effect of giving spiriziomacare intervention together gave a difference 
of 65%. Spiriziomacare intervention has a partial effect on anxiety (58%), systolic 
blood pressure (36%), diastolic blood pressure (15%), pulse (22%) and respiration 
rate (13%). 

The findings in this study are the spiritual interventions usage in the 
combination of dzikir and aromatherapy (spiriziomacare) which are carried out 
routinely and earnestly able to improve coping mechanisms more effectively. The 
effective coping mechanisms will help reduce anxiety which indirectly affects the 
physiological function of the body. The physiological parameters of the body that 
are affected by anxiety are blood pressure, heart rate and respiration rate. 
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ABSTRAK 

PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP KECEMASAN   
DAN TANDA VITAL KLIEN SEBELUM KATETERISASI JANTUNG 

 
 

Oleh : Sri Handayani 
 
 

Latar belakang: Prosedur diagnostik angiografi koroner (DCA) 
merupakan sumber kecemasan bagi klien penyakit jantung koroner. Penyebab 
kecemasan klien sebelum kateterisasi jantung adalah ketakutan akan hasil 
pemeriksaan, takut mati dan kekuatiran nasib keluarga akibat penyakitnya. Tujuan 
penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pemberian intervensi spiritual zikir 
aromacare (spiriziomacare) terhadap kecemasan dan tanda vital klien sebelum 
kateterisasi jantung. Metode: Penelitian ini mengunakan desain kuasi eksperimen 
dengan desain pre dan post tes dengan kelompok kontrol. Sampel diambil 
mengunakan tehnik random sampling pada 32 klien yang dibagi menjadi 2 
kelompok yaitu 16 kelompok perlakuan dan 16 kelompok kontrol. Sampel 
diambil dari populasi klien sebelum prosedur Diagnostik angiografi koroner di 
RSUD AW. Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Data yang 
diambil meliputi skor kecemasan, tekanan darah sistolik dan tekanan darah 
diastolik, denyut nadi dan pernapasan. Data diambil dengan mengunakan 
kuisioner Zung Self Anxiety Rating Scale (SAS/SRAS). Uji analisis mengunakan 
uji multivariat anova (Manova). Hasil dan Analisis: Hasil menunjukkan adanya 
pengaruh pemberian intervensi spiriziomacare terhadap kecemasan (58%), 
tekanan darah sistolik (36%), tekanan darah diastolik (15%), denyut nadi (22%) 
dan pernapasan (13%). Diskusi dan Kesimpulan: Intervensi spiriziomacare 
dilakukan mengunakan pendekatan zikir sebagai manifestasi cinta kepada Allah 
sehingga menciptakan kedekatan kepada sang pencipta. Kedekatan kepada Allah  
mampu menghilangkan ketakutan dan menimbulkan semangat hidup. Intervensi 
spiriziomacare mampu menurunkan kecemasan dan tanda vital klien sebelum 
kateterisasi jantung. 

 
Kata kunci : Spiritual, zikir, aromaterapi, coronary angiography 
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ABSTRACT 

Spiriziomacare Effect On Anxiety And Vital Signs In Client 
Before Cardiac Catheterization 

 
By : Sri Handayani 

 
Background: The Diagnostic procedure for Coronary Angiography (DCA) is a 
source of anxiety for clients with coronary heart disease. The cause of client 
anxiety before cardiac catheterization is fear from the examination, fear of death 
and worries about family fate due to the disease. The purpose of this study was to 
determine the effect of spiritual interventions on dzikir aromacare 
(spiriziomacare) to anxiety and vital signs of the client before cardiac 
catheterization. Method: This study used quasi-experimental design with pre and 
post test design with the control group. Samples were taken by random sampling 
techniques on 32 clients which divided into 2 groups, 16 participants in treatment 
and control groups. Samples taken from the population before the DCA in RSUD 
AW. Sjahranie Samarinda, East Kalimantan, Indonesia. Data taken included 
anxiety scores, systolic and diastolic blood pressure, pulse and respiration rate. 
Data was taken with the Zung Self Anxiety Rating Scale questionnaire. Analysis 
test used MANOVA test. Results and Analysis: The results showed the effect of 
spiriziomacare intervention on anxiety (58%), systolic blood pressure (36%), 
diastolic blood pressure (15%), pulse (22%) and respiration rate (13%). 
Discussion and Conclusion: Spiriziomacare intervention is carried out with 
dzikir approach as a manifestation of love for God. Proximity to God is able to 
eliminate fear and generate enthusiasm for life. Spiriziomacare intervention can 
reduce anxiety and vital signs of the client before cardiac catheterization. 
 
Keywords: Spiritual, dzikir, aromatherapy, coronary angiography 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kateterisasi jantung adalah suatu prosedur diagnosis dan penatalaksanaan 

penyakit jantung koroner menggunakan tindakan invasif yang dapat menimbulkan 

kecemasan.  Prosedur tindakan invasif  sering menimbulkan rasa cemas pada klien 

(Kern & Samady 2010). Kecemasan ini terutama disebabkan oleh ketakutan akan 

kematian, masalah atau komplikasi yang mungkin akan terjadi, kurangnya 

pengetahuan mengenai lingkungan ruang kateterisasi, ketakutan akan perubahan 

gaya hidup paska tindakan, juga hospitalisasi dan menunggu tindakan merupakan 

sumber stres dan ketegangan terbesar bagi klien (Khaledifar et al. 2017), selain itu 

lingkungan tidak dikenal, terisolasi dari keluarga, dan stres bertemu petugas 

kesehatan adalah penyebab kecemasan klien kateterisasi jantung (Cho et al. 2013; 

Ziyaeifard et al. 2016).  

Kecemasan klien pre kateterisasi jantung dialami 70-75% klien pada 

kelompok intervensi dan kontrol (Ziyaeifard et al. 2016). Kecemasan klien 

kateterisasi jantung terus meningkat sejak  sehari sebelum tindakan, 2 jam 

sebelum tindakan, 1,5 jam sebelum tindakan, hingga tingkat kecemasan tertinggi 

diobservasi 30 menit sebelum kateterisasi jantung dan kecemasan sedikit menurun 

setelah kateterisasi jantung (P < 0,05) (Moradi & Hajbaghery 2015). Sejauh ini 

kecemasan yang ditemukan terjadi pada  klien kateterisasi jantung belum dapat 

diselesaikan. Dampak kecemasan sebagai respon aktivasi HPA Axis (hipotalamus-

pituitary adrenal axis) dan sistem saraf simpatis menyebabkan peningkatan 
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frekuensi nadi dan tekanan darah (Hall 2011), takikardi dan chest pain (Ferreira et 

al. 2015). Peningkatan denyut jantung dan tekanan darah akan memperberat 

sistem kardiovaskular serta meningkatkan kebutuhan oksigen dan kerja jantung, 

hal ini sangat berbahaya karena dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi 

(Darliana 2017). Komplikasi yang mungkin terjadi adalah perdarahan, kematian 

pembuluh darah, sumbatan pembuluh darah dan nadi menghilang (Applegate et al. 

2008). Kecemasan juga dapat berefek negatif terhadap perilaku klien kateterisasi 

jantung seperti tidak kooperatif, menolak pengobatan dan menurunkan toleransi 

terhadap nyeri (Ferreira et al. 2015). Kecemasan klien dalam menjalani 

kateterisasi harus diatasi. Kecemasan dapat memperburuk tindakan kateterisasi 

atau kondisi kesehatan klien. 

Terapi untuk mengatasi kecemasan dapat berbentuk farmakologis dan non 

farmakologis. Secara farmakologis klien dapat diberikan obat ankiolitik seperti 

Benzodiazepine, namun dapat timbul efek samping seperti kesulitan 

berkonsentrasi, penurunan fungsi visual, gangguan mobilitas dan ADL akibat 

hiperaktifitas, amnesia jangka panjang, dan penurunan fungsi kognitif  (Wood et 

al. 1993; Sonnenberg et al. 2012). Tantangan bagi perawat adalah 

mengembangkan intervensi non farmakologis yang bersifat non invasif, murah, 

mudah digunakan, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, alami dan aman, 

bebas dari efek samping kimia (Ziyaeifard et al. 2016). Penelitian untuk 

mengatasi kecemasan klien kateterisasi jantung diantaranya dengan musik 

(Moradipanah et al. 2009), refleksologi dan pemijatan (Khaledifar et al. 2017), 

dan penggunaan aromaterapi (Ziyaeifard et al. 2016) yang menghasilkan 
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perubahan kecemasan sebesar 5%. Secara umum penelitian yang ada belum dapat 

digeneralisir karena perbedaan metode,  prosedur, dosis, durasi dan waktu 

pengumpulan data. Kekurangan penelitian terdahulu  karena pendekatan yang 

digunakan belum mengunakan pendekatan psikospiritual dengan konsep merubah 

ketakutan  pada kematian yang hakekatnya adalah saat pertemuan dengan Sang 

Pencipta menjadi cinta  (Mahabatullah) sebagai dasar menghilangkan kecemasan.  

Spiriziomacare (spiritual zikir aromacare) adalah model intervensi 

spiritual (spiritual care) yang mengabungkan zikir dengan aromaterapi untuk 

mengatasi kecemasan. Pendekatan zikir secara spiritual dilakukan dengan konsep 

merubah kecemasan yang diakibatkan takut akan kematian, hospitalisasi dan 

prognosis buruk penyakit melalui konsep pendekatan kepada Allah. Melalui cinta 

kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka seseorang tidak perlu lagi merasa 

takut terhadap apapun. Pendekatan dilakukan dengan cara berzikir karena 

kekuatan zikir dapat mensugesti pikiran-tubuh sesuai konsep pengobatan pikiran 

tubuh (mind-body-medicine) (Saniotis 2015). Zikir di kombinasi dengan 

aromaterapi karena aromaterapi mempercepat proses persepsi dengan cara 

mempengaruhi perubahan kognitif. Persepsi akan suatu aroma, misalnya aroma 

anyir darah dipersepsikan sebagai kematian, aroma kemenyan dapat dipersepsikan 

sebagai ritual agama demikian pula aroma lavender atau mawar  yang 

menyegarkan akan menimbulkan efek relaksasi, meningkatkan koping dan 

menurunkan kecemasan (Buckle 1998).  

Mekanisme kerja Spiriziomacare yaitu zikir melalui perangsangan indera 

pendengaran diteruskan ke lobus temporalis (God spot) dikirim ke kortek pre 
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frontal, sedangkan aromaterapi melalui sinyal biologis dari sel reseptor (olfactory 

bulb) di hidung saat di inhalasi ditransmisikan melalui nervus olfactory menuju 

sistim limbik  pada sebuah cincin komplek kortek serebral. Respon tubuh akan 

mengubah persepsi, memperbaiki kognitif, meningkatkan spirit dan mood sebagai 

stres persepsi (Ali et al. 2015).  

Sinyal dari kortek prefrontal maupun kortek serebral akan diteruskan 

melalui jalur amigdala sebagai pengatur respon emosional dan hipokampus 

sebagai pemicu memori atau ingatan pada sistem limbik dengan mengeluarkan 

serotonin dan GABA (Gamma Amino butyric acid) yang meningkatkan perasaan 

senang dan rileks (Buckle 1998). Pada jalur saraf otonom (ANS) medula adrenal 

akan memproduksi katekolamin (dopamin, epineprin dan norepineprin) yang 

akan menyebabkan penurunan tanda vital (tekanan darah, nadi frekuensi 

pernapasan dan suhu tubuh). Rangsangan selanjutnya mengaktifasi HPA axis 

(Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis) untuk mengurangi produksi hormon 

corticotrophin-releasing factor (CRF) sehingga kelenjar hipofise anterior 

(pituitary) akan menurunkan sekresi ACTH (adrenocorticotropic hormon). 

Penurunan sekresi ACTH menyebabkan peningkatan kadar β endorfin (Hall 

2011). Peningkatan β endorfin merupakan respon dari spiriziomacare dalam 

mengurangi nyeri dan meningkatkan rasa nyaman yang akan dapat menurunkan 

kecemasan.  Pengaruh spiriziomacare  terhadap tingkat kecemasan klien sebelum 

kateterisasi jantung masih perlu dijelaskan. 
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1.2 Kajian Masalah 

 

Gambar 1.1 Kajian masalah kecemasan dan nyeri klien kateterisasi jantung 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh spiriziomacare terhadap tingkat kecemasan dan tanda vital 

klien sebelum kateterisasi jantung? 

 

1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan umum 

Mengatasi kecemasan pada klien sebelum kateterisasi jantung dengan 

mengunakan intervensi Spiriziomacare. 

 

 

1. Terapi farmakologis) 
menimbulkan  efek 
samping. 

2. Alternatif Terapi non 
farmakologis psiko 
spiritual sesuai budaya, 
mudah, murah, aman, 
nyaman, tanpa efek 
samping, dapat dilakukan 
dimana saja dan kapan 
saja. 

3. Perlu intervensi spiritual 
yang dilakukan dengan 
pendekatan cinta kepada 
Allah, sehingga ketakutan 
akan kematian dapat 
dihilangkan dengan 
kecintaan pada Allah. 

4. Terapi yang mampu 
merubah kognisi dan 
persepsi positif. 

1. Kecemasan pre 
kateterisasi jantung 
70-75% pada 
kelompok intervensi 
dan kontrol 
(Ziyaeifard et al. 
2016).  

2. Tingkat kecemasan 
klien pre kateterisasi 
jantung, dari H-1; 2 
jam pre; 1,5 pre; 
terus meningkat 
hingga tingkat 
kecemasan tertinggi 
diobservasi 30 menit 
pre kateterisasi 
jantung (p < 0,05) 
(Moradi & 
Hajbaghery 2015). 

Faktor Penyebab : 
1. Ketakutan akan kematian 
2. Komplikasi tindakan 
3. Kurang pengetahuan 
4. Perubahan pasca tindakan 
5. Hospitalisasi 
6. Menunggu tindakan 
7. Lingkungan tidak dikenal 
8. Terisolasi dari keluarga 
9. Staff  kesehatan Asing 
(Khaledifar et al. 2017; Cho 
et al. 2013; Ziyaeifard et al. 
2016). 
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1.4.2 Tujuan khusus   

1. Penelitian tahap I: Mengidentifikasi permasalahan kecemasan klien sebelum 

kateterisasi jantung. 

2. Penelitian tahap II: Mengembangkan modul intervensi untuk mengatasi 

masalah kecemasan klien sebelum kateterisasi jantung. 

3. Penelitian tahap III:  

1).  Menganalisis pengaruh intervensi spiriziomacare terhadap kecemasan klien 

sebelum kateterisasi jantung. 

2).  Menganalisis pengaruh intervensi spiriziomacare terhadap tekanan darah 

klien sebelum kateterisasi jantung.  

3). Menganalisis pengaruh spiriziomacare terhadap denyut jantung klien 

sebelum  kateterisasi jantung 

4). Menganalisis pengaruh spiriziomacare terhadap frekuensi pernapasan klien 

sebelum kateterisasi jantung 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai 

efek intervensi spiriziomacare terhadap tingkat kecemasan, dan tanda vital pada 

klien kateterisasi jantung dan sebagai kerangka dalam mengembangkan ilmu 

keperawatan medikal bedah dan menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya.  
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1.5.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi pengembangan ilmu sebagai dasar pemberian intervensi berbasis bukti. 

2. Bagi aplikasi keperawatan di Rumah Sakit penerapan model intervensi 

spiriziomacare sebagai intervensi spiritual untuk mengatasi kecemasan klien. 

3. Bagi   klien untuk membantu menurunkan kecemasan sebelum prosedur 

kateterisasi jantung. 

4. Bagi penelitian  selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi dan 

wacana untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Cemas 

2.1.1 Definisi cemas 

Kecemasan adalah keadaan psikologis dan fisiologis dengan karakteristik 

kognitif, somatik, emosional, dan komponen perilaku. Bentuk gangguan 

kecemasan tersebut memiliki gejala seperti peningkatan tekanan darah, 

peningkatan denyut jantung tinggi, berkeringat, kelelahan, perasaan tidak enak, 

ketegangan, mudah tersinggung, dan gelisah (Y.-L. Lee et al. 2011).  

Kecemasan didefinisikan sebagai keadaan tidak nyaman atau ketakutan 

sebagai akibat dari antisipasi kejadian atau situasi yang nyata  dirasakan 

(Labrague & Mcenroe-petitte 2016).  

Kecemasan adalah salah satu masalah kesehatan yang paling umum 

mencakup perasaan ketakutan yang intens dan tak tentu atau ketakutan dengan 

tanda-tanda fisik seperti jantung berdebar-debar, berkeringat dan ketegangan 

Kecemasan adalah reaksi normal pada manusia, namun bila tidak ditangani dapat 

berkembang menjadi masalah kronis dan menjadi  kebiasaan (Soto-Vasques & 

Alvarado-García 2017). 

Disimpulkan bahwa kecemasan adalah respon psikologis dan fisik 

terhadap ketidaknyamanan atau ketakutan dengan manifestasi berupa peningkatan 

tekanan darah, peningkatan denyut jantung tinggi, berkeringat, kelelahan, 

perasaan tidak enak, ketegangan, mudah tersinggung, dan gelisah.
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2.1.2 Tingkat kecemasan 

Kecemasan dibagi menjadi 4 tingkat yaitu : 

1. Kecemasan ringan, yaitu kecemasan yang berhubungan dengan ketegangan 

dalam kehidupan sehari–hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada 

dan meningkatkan lahan persepsinya. Kecemasan dapat memotivasi belajar 

dan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan. 

2. Kecemasan sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal 

yang penting dan mengesampingkan yang lain. Orang tersebut mengalami 

perhatian selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. 

3. Kecemasan berat ini sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Seseorang 

cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik serta 

tidak dapat berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk 

mengurangi ketegangan. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan 

untuk dapat memusatkan pada suatu area lain. 

4. Panik yaitu kecemasan yang berhubungan terperangah, ketakutan dan teror. 

Kehilangan kendali dapat menyebabkan orang tersebut yang mengalami 

panik sehingga tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan 

pengarahan. Panik melibatkan disorganisasi kepribadian. Seseorang dengan 

panik, terjadi peningkatan aktivitas motorik, penurunan kamampuan 

berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang dan kehilangan 

pemikiran yang rasional. Tingkat kecemasan ini tidak sejalan dengan 

kehidupan dan jika berlangsung terus dalam waktu yang lama dapat terjadi 

kelelahan yang sangat bahkan kematian (Stuart 2007). 
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2.1.3 Stresor pencetus 

Stresor dapat berupa stresor internal maupun eksternal yang diartikan lain 

karena adanya distorsi persepsi dari realitas lingkungannya. Kecemasan dapat 

muncul bila individu tidak mampu mengatasi stres psikologis. Keadaan stres 

dapat bersumber dari frustasi, konflik, tekanan atau krisis. Menurut (Maramis 

2009) stressor pencetus kecemasan antara lain: 

1. Frustasi timbul bila individu sedang berusaha mencari kebutuhan/tujuan 

tetapi mendadak timbul halangan atau aral melintang yang merupakan frustasi 

dan dapat menimbulkan stres baginya. 

2. Konflik terjadi bila individu tidak dapat memilih antara dua atau lebih macam 

kebutuhan/tujuan. 

3. Tekanan sehari-hari meskipun kecil tetapi bila tertumpuk dapat menyebabkan 

stres yang berat. 

4. Krisis yaitu suatu keadaan yang mendadak menimbulkan stres pada individu 

maupun kelompok, seperti kematian, kecelakaan, penyakit yang harus 

dioperasi, masuk sekolah pertama kali dan sebagainya. Krisis terjadi bila 

individu mengalami suatu permasalahan yang tidak terselesaikan dan 

pengalaman yang meningkatkan kecemasan dan ketidakmampuan fungsi. 

2.1.4  Mekanisme terjadinya kecemasan 

Kecemasan terjadi karena beberapa aspek yang saling mempengaruhi satu 

sama lain, yaitu: keadaan psikologis dan fisiologis dengan karakteristik kognitif, 

somatik, emosional, dan komponen perilaku (Y. Lee et al. 2011).  
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Mekanisme terjadinya kecemasan ketika γ-aminobutyric acid (GABA) 

tidak dapat mengikat secara akurat ke sel reseptor, atau ketika ada namun terlalu 

sedikit reseptor GABA, neuron yang berlebihan akan menyebabkan seseorang 

tidak mampu menerima pesan yang cukup sehingga orang tersebut terus menerus 

tegang, cemas, dan terlalu gelisah. Hal ini dapat memicu peningkatan saraf 

simpatis sehingga menimbulkan gejala-gejala fisiologis maupun psikologis (Potter 

& Perry 2010). 

Orang yang mengalami gangguan kecemasan menunjukkan gejala 

peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut jantung, berkeringat, kelelahan, 

perasaan tidak enak, tertekan, gangguan tidur (Y. Lee et al. 2011). 

Kecemasan memicu aktivasi sistem stres manusia melalui perubahan 

perilaku dan fisiologis yang meningkatkan kemampuan organisme untuk 

menyesuaikan homeostasis dan meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. 

Proses ini tampaknya mempengaruhi saraf otonom secara negatif dan regulasi 

hormonal, yang mengakibatkan kelainan metabolik, peradangan, resistensi insulin 

dan disfungsi endotel. Peningkatan aktivasi sumbu HPA bisa bersifat 

patofisiologis terlihat dalam tipe faktor resiko metabolik sindrom dan stres 

(Sardinha & Nardi 2012). 

2.1.5  Respon kecemasan 

Kecemasan dapat diekspresikan secara langsung melalui perubahan 

fisiologis dan perilaku yang secara tidak langsung menimbulkan gejala atau 

koping sebagai upaya untuk melawan kecemasan. Respon kecemasan meliputi : 
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1. Respon kognitif 

Pada orang dengan kecemasan akan mengalami gangguan perhatian, 

konsentrasi buruk, gangguan memori, hambatan berpikir, salah dalam memberi 

penilaian, bidang persepsi menurun, kreatifitas menurun, bingung, sangat 

waspada, takut kehilangan kontrol, takut cedera atau kematian. 

2. Respon afektif 

Respon afektif yang biasa terjadi antara lain: teror, tidak sabar, gelisah, 

tegang, ketakutan, tremor, gugup, dan mudah terganggu. 

3. Respon fisiologis 

Respon kardiovaskuler meliputi: palpitasi, jantung berdebar, tekanan darah 

meningkat atau menurun, rasa mau pingsan atau pingsan, tekanan denyut jantung 

menurun.  Respon frekuensi pernapasan meliputi: napas cepat, napas pendek, 

tekanan pada dada, napas dangkal, pembengkakan pada tenggorokan, dan sensasi 

tercekik. Respon neuromuskular meliputi: reflek meningkat, reaksi kejutan, mata 

berkedip-kedip, insomnia, tremor, rigiditas, gelisah, wajah tegang, kelemahan 

umum, kaki goyah, dan gerakan yang janggal. Respon gastrointestinal meliputi: 

kehilangan nafsu makan, menolak makan, rasa tidak nyaman pada abdomen, 

mual, dan diare. Respon perkemihan meliputi: tidak dapat menahan kencing dan 

sering berkemih. Pada integumen meliputi: wajah kemerahan atau pucat, 

berkeringat terutama di telapak tangan, gatal, dan rasa panas atau dingin pada 

kulit. 
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4. Respon perilaku 

Perilaku yang mungkin dapat diamati pada orang dengan kecemasan 

meliputi: gelisah, ketegangan fisik, tremor, gugup, bicara cepat, kurang 

koordinasi, cenderung mendapat cedera, menarik diri dari hubungan 

interpersonal, menghalangi, melarikan diri dari masalah, hiperventilasi, dan 

menghindar (Maimunah & Retnowati 2011). 

Penilaian Tingkat kecemasan dengan gejala somatik seperti palpitasi tanpa 

olahraga, detak jantung tidak teratur, nyeri dada saat marah atau emosi, 

berkeringat tanpa olahraga, dan flush (kemerahan pada wajah )  yang mungkin 

terjadi. Pada klien dengan kelainan jantung, gejala kecemasan ini menjadi sulit 

dibedakan dengan gejala kelainan kardiovaskular itu sendiri (Cohen et al. 2015). 

2.1.6   Faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan menurut (Varcarolis et al. 

2010) antara lain: 

1. Potensial stresor. Stresor psikososial menyebabkan perubahan dalam 

kehidupan sehingga seseorang terpaksa beradaptasi. 

2. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang 

mudah mengalami stres. 

3. Tipe kepribadian. Misalnya tipe kepribadian Sanguinis cenderung ingin 

populer, ingin disenangi orang lain, suka berbicara, dan emosinya tidak stabil. 

Orang sanguinis juga agak pelupa, sulit berkonsentrasi, cenderung berpikir 

pendek, dan hidupnya serba tidak teratur. Sedangkan tipe kepribadian 

melankolis sebaliknya yaitu cenderung melihat masalah dari sisi negatif, 
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murung, mudah tertekan, mempunyai sifat pendendam, mudah merasa 

bersalah, lebih menekankan pada cara dari pada tercapainya tujuan, terlalu 

kritis menganalisa dan merencanakan, standar tinggi, sulit bersosialisasi, 

sensitif terhadap kritik yang menentang dirinya, dan sulit mengungkapkan 

perasaan. 

4. Usia. Seseorang yang lebih muda lebih mudah terkena stres. Namun dari 

penelitian (Tang & Tse 2014), lansia juga cenderung mengalami peningkatan 

kecemasan, depresi dan stres disebabkan sakit atau memiliki penyakit kronik. 

5. Jenis kelamin. Tingkat kecemasan wanita baik sebelum maupun sesudah 

kateterisasi jantung lebih tinggi jika dibandingkan laki-laki (Moradi & 

Hajbaghery 2015). 

2.1.7  Pengaruh kecemasan pada sistem kardiovaskular 

Efek kumulatif kecemasan pada sistem saraf otonom, aktivitas dan 

hemodinamika, serupa dengan yang diusulkan untuk stres kronis dan emosi 

negatif lainnya. Kecemasan menyebabkan pengaktifan berlebihan hipotalamus-

hipofisis sumbu adrenal dan sistem saraf simpatik, meningkat pelepasan 

katekolamin plasma, dan kerusakan endotel, akhirnya menyebabkan 

aterosklerosis, penyakit arteri koroner, dan kejadian koroner akut. Kecemasan 

dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah, meskipun bukti adanya kaitan antara 

kecemasan dan risiko  kejadian hipertensi beragam (Cohen et al. 2015). 

Kecemasan akut juga dikaitkan dengan peningkatan reaktivitas 

kardiovaskular terhadap stres dan denyut jantung istirahat, penurunan tingkat 

variabilitas jantung, disfungsi baroreflex, dan variabilitas yang lebih besar dalam 
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repolarisasi ventrikel, secara bersamaan efek sistem saraf simpatik dan 

hipotalamus-pituitary adrenal sumbu axis, hiperaktif bersama dengan perubahan 

sympathovagal. Pengendalian jantung bisa meningkatkan risiko kejadian penyakit 

kardiovaskular dan menurunkan ambang batas untuk iskemia jantung, aritmia, 

dan kematian akibat serangan jantung mendadak. Beberapa penelitian telah 

menemukan hubungan (asosiasi) kuat antara kegelisahan dan kasus  kematian 

mendadak akibat penyakit jantung (sudden death) daripada kecemasan dan 

kejadian CHD (Coronary Heart Disease) (Cohen et al. 2015). 

2.2 Tanda Vital 

Tanda vital (vital signs) adalah ukuran statistik berbagai parameter 

fisiologis yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan 

seseorang, terutama pada pasien yang secara medis tidak stabil atau memiliki 

faktor-faktor resiko komplikasi kardiopulmonal dan untuk menilai respon 

terhadap intervensi. Tanda vital merupakan parameter fisiologis tubuh yang terdiri 

dari  tekanan darah, denyut jantung, respirasi dan suhu tubuh (Smeltzer et al. 

2010). 

2.2.1 Tekanan darah 

Tekanan darah adalah tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri 

ketika darah di pompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh. Pengukuran 

tekanan darah dapat di ukur melalui nilai sistolik dan diastolik. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekanan darah adalah curah jantung, tahanan pembuluh darah tepi, 

volume darah total, viskositas darah, dan kelenturan dinding arteri. Sedangkan 

faktor-faktor yang berpengaruh pada interpretasi hasil yaitu : Lingkungan 
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(suasana bising, kurangnya privasi, suhu ruangan terlalu panas), Peralatan 

(kalibrasi, tipe manometer dan stetoskop, ukuran manset), Pasien (obat, status 

emosional, irama jantung, merokok, kopi, obesitas, olah raga), Tehnik 

pemeriksaan (penempatan manset, posisi lengan, kecepatan pengembangan dan 

pengempisan manset, pakaian terlalu tebal, kesalahan membaca 

sfigmomanometer). Parameter yang diukur pada pemeriksaan tekanan darah yaitu 

tekanan maksimal pada dinding arteri selama kontraksi ventrikel kiri, tekanan 

diastolik yaitu tekanan minimal selama relaksasi, dan tekanan nadi yaitu selisih 

antara tekanan sistolik dan diastolik (Smeltzer et al. 2010).  

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah 

Faktor yang Mempengaruhi Tekanan Darah (Potter & Perry 2010) : 

1). Umur. Tekanan darah akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya 

usia. Hal ini dikaitkan dengan berkurangnya elastisitas pembuluh darah arteri, 

dinding arteri semakin kaku sehingga tahanan pada arteri semakin besar dan 

meningkatkan tekanan darah. 

2). Stres (kecemasan, takut, emosi dan nyeri). Stress ini akan merangsang saraf 

simpatik, mengakibatkan peningkatan denyut jantung serta peningkatan 

resistensi atau tahanan arteri. Selain itu juga mengakibatkan vasokonstriksi 

arteri. 

3). Etnik. Insiden hipertensi lebih tinggi pada ras Afrika Amerika dibanding ras 

Eropa, dikaitkan dengan faktor genetik dan lingkungan. 
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4). Jenis kelamin. Tidak ada perbedaan tekanan darah yang berarti antara remaja 

pria dan wanita. Untuk usia dewasa pria cenderung lebih tinggi daripada 

wanita. 

5). Waktu Pengukuran. Tingkat tekanan darah berubah-ubah sepanjang hari. 

Tekanan darah biasanya rendah pada pagi-pagi sekali, secara berangsur-

angsur naik pagi menjelang siang dan sore, dan puncaknya pada senja hari 

atau malam. Tidak ada orang yang pola dan derajat variasinya sama. 

6). Obat-obatan. Terdapat beberapa obat yang dapat menyebabkan peningkatan 

ataupun penurunan tekanan darah, seperti analgetik yang dapat menurunkan 

tekanan darah. 

7). Latihan dan Aktivitas Fisik. Latihan dan aktivitas fisik dapat meningkatkan 

cardiac output dan tekanan darah. Hal ini berkaitan dengan peningkatan 

metabolisme tubuh. Aktivitas fisik membutuhkan energi sehingga 

membutuhkan aliran yang lebih cepat untuk mensuplai oksigen dan nutrisi 

(tekanan darah naik). 

8). Merokok. Merokok menyebabkan vasokonstriksi, tekanan darah meningkat 

dan akan kembali dalam 15 menit setelah berhenti merokok. 

2. Pemeriksaan tekanan darah 

Pemeriksaan tekanan darah merupakan suatu tindakan melakukan 

pengukuran tekanan darah, yaitu hasil dari curah jantung dan tahanan perifer, 

menggunakan Sphygmomanometer. Tekanan darah digambarkan sebagai rasio 

tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik dengan nilai dewasa normalnya 
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berkisar dari 100/60 sampai 140/90. Rata-rata tekanan darah normal 120/80 

(Smeltzer et al. 2010). 

Pemeriksaan tekanan darah bertujuan untuk menilai system 

kardiovaskular/keadaan hemodinamik klien (curah jantung, tahanan vaskuler 

perifer, volume darah dan viskositas, dan elastisitas arteri). Tekanan darah dapat 

diukur secara langsung atau tidak langsung. Pada metode langsung, kateter arteri 

dimasukkan langsung ke dalam arteri. Pengukuran tidak langsung dilakukan 

dengan sphygmomanometer dan stetoskop.  

Pengaruh Transendental Meditasi terhadap tekanan darah sistolik dan 

diastolik ditunjukkan oleh sebuah sistematik review terhadap 12 penelitian RCT 

(Randomized conttroled Trial) dengan 996 responden yang menunjukkan hasil 

bahwa terjadi penurunan tekanan darah sistolik − 4.26mmHg (95% CI = − 6.06, − 

2.23) dan penurunan tekanan darah diastolik − 2.33mmHg (95% CI = − 3.70, − 

0.97) (Bai et al. 2015).    

2.2.2 Denyut jantung 

Denyut jantung adalah gelombang aliran naik turunnya darah yang dapat 

dirasakan saat di palpasi pada arteri sebagai hasil kontraksi ventrikel kiri jantung. 

Denyut jantung diatur oleh sistem saraf otonom (Potter & Perry 2010).  

Lokasi untuk merasakan denyut jantung adalah :  

1. Karotid : Terletak dimedial leher dibawah lobus telinga, diantara trakea dan 

otot sternokleidomastoideus, dibawah angulus mandibularis.  

2. Brakial : Terletak didalam otot bisep dari lengan atau medial dilipatan siku  
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3. Radial : Bagian distal dan ventral dari pergelangan tangan. Terletak sepanjang 

tulang radialis, lebih mudah teraba di atas pergelangan tangan pada sisi ibu jari.  

4. Femoral : disebelah inferomedial ligamentum inguinalis.  

5. Popliteal : dibelakang lutut, sedikit ke lateral dari garis tengah.  

6. Tibia posterior: dibelakang dan sedikit ke arah inferior dari maleolus medialis.  

7. Pedis dorsalis : lateral dari tendon muskulus ekstensor hallucis longus.  

Frekuensi denyut jantung manusia bervariasi, tergantung dari banyaknya 

faktor yang mempengaruhinya pada saat aktivitas normal. Denyut jantung normal 

antara 60-100 kali permenit, bradikardi kurang dari 60 kali permenit, sedangkan 

takikardi lebih dari 100 kali permenit (Potter & Perry 2010). 

2.2.3 Frekuensi pernapasan (respiration rate) 

Frekuensi pernapasan didefinisikan sebagai mekanisme kerja tubuh untuk 

melakukan  pertukaran gas antara udara di atmosfer dengan darah dan antara 

darah dengan  sel (Potter & Perry 2010). Frekuensi pernapasan merupakan 

frekuensi proses inspirasi dan ekspirasi dalam satuan waktu (menit).  

Frekuensi  pernapasan orang dewasa pada keadaan normal, adalah sekitar 

12-18 kali/menit (Smeltzer et al. 2010) atau 12-20 kali/menit (Potter & Perry 

2010), dengan irama teratur, serta inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. 

Takhipnea terjadi bila frekuensi frekuensi pernapasan lebih dari nilai normal. 

Bradipnea terjadi jika frekuensi frekuensi pernapasan kurang dari nilai normal.  

Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yaitu olahraga, nyeri 

akut, kegelisahan, merokok, posisi tubuh, pengobatan, cedera neurologis dan 

fungsi haemoglobin (Potter & Perry 2010). 
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2.2.4 Suhu tubuh 

Temperatur (suhu)  perbedaan antara jumlah panas yang dihasilkan oleh 

tubuh dengan jumlah panas yang dikeluarkan ke lingkungan (Potter & Perry 

2010). Suhu merupakan besaran pokok yang mengukur derajat panas suatu benda 

atau makhluk hidup. Pengukuran suhu mengunakan alat yang disebut termometer. 

Termometer yang digunakan adalah termometer air raksa dan digital. Rentang 

suhu normal berkisar antara 36°C – 38°C (Potter &   Perry 2010). 

Metode mengukur suhu tubuh:  

1. Oral: Termometer diletakkan dibawah lidah tiga sampai lima menit. Suhu oral 

0.5° C lebih rendah dibanding rektal.  

2. Axilla: Dilakukan 5-10 menit dengan menggunakan termometer raksa. Suhu 

aksila lebih rendah 0.5° C dari pada oral.  

3.  Rectal. Suhu rektal biasanya berkisar 0.5°C lebih tinggi dari suhu oral.  

Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara pembentukan dan 

pengeluaran panas. Pusat pengaturan suhu terdapat di hipotalamus yang 

menentukan suhu tertentu dan bila suhu tubuh melebihi suhu yang ditentukan 

hipotalamus tersebut, maka pengeluaran panas meningkat dan sebaliknya bila 

suhu tubuh lebih rendah maka pengeluaran panas dihambat.  

Suhu tubuh dipengaruhi oleh irama sirkardian, usia, jenis kelamin, stres, 

suhu lingkungan, hormon, dan olahraga (Potter & Perry 2010).  

Stres baik fisik maupun emosional mempengaruhi suhu tubuh melalui 

stimulasi hormonal dan saraf. Perubahan fisiologis ini yang akan meningkatkan 

metabolisme disertai produksi panas. Klien yang gelisah memiliki suhu tubuh 
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normal yang lebih tinggi. Tubuh akan berespon menurunkan suhu tubuh sebagai 

kompensasi. 

Tabel 2.1 Respon tubuh terhadap stres 

 

Sumber :  (Halim, 2012) 

Respon fisiologis tubuh terhadap stres meliputi respon fase awal, respon 

akut dan respon adaptasi. Respon fase ebb menunjukkan perubahan tanda vital 

meliputi tekanan darah, denyut jantung, frekuensi pernapasan dan suhu tubuh 

sebagai proses kompensasi (Halim 2012). 

2.3 Konsep Kateterisasi Jantung 

2.3.1 Definisi 

Kateterisasi jantung adalah suatu prosedur diagnostik invasif  koroner atau 

DCA (Diagnostic Coronary Angiography) dimana satu atau lebih kateter 

dimasukkan ke jantung dan pembuluh darah tertentu untuk mengukur tekanan 

dalam berbagai kamar jantung dan menentukan saturasi oksigen dalam darah. 

Kateterisasi jantung dapat dilakukan dengan menggunakan zat kontras dan sinar-x 

untuk mengevaluasi pembuluh darah koroner. Tindakan untuk mengevaluasi arteri 

koroner dengan zat kontras ini disebut juga angiografi koroner. Kateterisasi 
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jantung juga dilakukan sebelum dilakukan percutaneus coronary intervention 

(PCI) untuk mengevaluasi adanya stenosis pembuluh darah koroner. Kateterisasi 

jantung merupakan prosedur diagnostik invasif yang digunakan untuk 

mengevaluasi derajat aterosklerosis dan penatalaksanaannya (Smeltzer et al. 

2010).  

Menurut (Ziyaeifard et al. 2016) kateterisasi jantung dengan angiografi 

meskipun tindakan invasif namun merupakan gold standard  prosedur diagnostik 

untuk menentukan lokasi dan keparahan sumbatan aliran darah arteri koroner. 

2.3.2 Indikasi dan kontra indikasi kateterisasi jantung 

1. Indikasi dilakukan tindakan kateterisasi jantung pada klien menurut Gray et 

al, 2002 dalam (Darliana 2017) adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki gejala penyakit arteri koroner meskipun telah mendapat terapi 

medis yang adekuat. 

2) Penentuan prognosis pada klien dengan penyakit arteri koroner. 

3) Nyeri dada stabil dengan perubahan iskemik bermakna pada tes latihan 

4) Klien dengan nyeri dada tanpa etiologi yang jelas. 

5) Sindrom koroner tidak stabil dengan peningkatan Troponin T atau I. 

6) Paska infark miokard non gelombang Q. 

7) Pasca infark miokard gelombang Q pada klien risiko tinggi (ditentukan 

dengan tes latihan atau pemindaian perfusi miokard). 

8) Klien dengan aritmia berlanjut atau berulang. 

9) Gejala berulang paska CABG (coronary artery bypass graft) atau PCI. 

10) Klien yang menjalani pembedahan katup jantung. 
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11) Klien gagal jantung dengan etiologi yang tidak jelas. 

12) Menentukan penyebab nyeri dada pada kardiomiopati hipertropi. 

2. Kontra indikasi kateterisasi jantung menurut (Abbara et al. 2009) adalah ; 

1)  Pengkajian riwayat: 

(1). Kehamilan atau kemungkinan hamil. 

(2). Kontraindikasi terhadap media kontras dan obat-obatan lain termasuk 

beta bloker and nitrogliserin. 

(3). Insufisiensi renal dan resiko neprotoksisitas induksi kontras (CIN = 

contrast-induced nephrotoxicity). 

(4). Reaksi alergi. 

(5). Penyakit bronkospasme aktif, kardiomiopati hipertropik, stenosis katup 

aorta berat.  

(6). Pengobatan tertentu (khususnya sildenafil, vardenafil, tadalafil, atau 

metformin) 

(7). Berbagai riwayat kesehatan terkait. 

2) Penilaian kemampuan untuk mengikuti perintah menahan napas saat 

inspirasi. 

3)  Penilaian berat badan 

4)  Penilaian denyut jantung  dan aritmia 

5)  Penilaian tekanan darah (Abbara et al. 2009) 

3. Kriteria Ekslusi umum untuk prosedur invasif  jantung tanpa operasi jantung 

1)  Gagal jantung Kelas III atau IV (NYHA) 

2)  Iskemia tidak stabil 
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3)  Infark miokardial dengan iskemia 

4)  Edema pulmonal disebabkan iskemia 

5)  Stenosis aortik berat dengan gangguan LV (Left Ventricle) 

6)  Insufisiensi berat dengan tekanan nadi < 80 mm Hg 

7)  Hipertensi sistemik yang buruk 

8)  Ketidakadekuatan dan ketidakakuratan pengawasan lanjutan (> 24 jam). 

9)  Debil atau dimensia  

10)  Insufisiensi renal (creatinine < 1.8 mg/dl) 

11)  Terapi antikoagulan untuk mengatasi perdarahan diatesis. 

12)  Hematoma luas atau komplikasi vaskular 

Untuk penatalaksanaan dari laboratorium rawat jalan adalah semua kriteria 

diatas ditambah klien dengan resiko tinggi komorbid, termasuk yang memerlukan 

terapi koagulan, diabetes atau hipertensi tidak terkontrol, alergi kontras dan 

insufisiensi renal (Bashore et al. 2001). 

2.3.3 Tujuan kateterisasi jantung 

Tujuan kateterisasi jantung adalah  untuk menilai adanya gangguan pada 

pembuluh koroner, menilai keparahan penyakit serta untuk menentukan 

penatalaksanaan yang lebih cocok. Kateterisasi jantung dilakukan pada klien 

untuk mengkaji patensi arteri koronaria klien dan untuk menentukan terapi yang 

diperlukan seperti PTCA (Percutaneus Transluminal Coronary Angioplasty) atau 

CABG (Coronary Artery Bypass Grafting) bila ada aterosklerosis (Kern & 

Samady 2010).  
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Prosedur kateterisasi jantung yang bertujuan untuk mengevaluasi anatomi 

pembuluh darah koroner disebut dengan tindakan angiografi koroner (Coronary 

angiography) (Smeltzer et al. 2010).  

2.3.4 Tehnik kateterisasi jantung 

Menurut (Smeltzer et al. 2010), tehnik kateterisasi jantung dibagi menjadi 

dua macam yaitu kateterisasi jantung kanan dan kateterisasi jantung kiri. 

1. Kateterisasi Jantung Kanan 

Kateterisasi jantung kanan dilakukan dengan memasukkan kateter 

radiopak dari vena antekubital atau femoral ke atrium kanan, ventrikel kanan dan 

pembuluh darah paru, cara ini dilakukan dibawah pemantauan flouroskopi. 

Tekanan dalam atrium kiri dicatat dan sampel darah diambil untuk pemantauan 

hematokrit dan saturasi oksigen, kateter kemudian didorong melalui katup 

trikuspidalis, dan uji yang sama dilakukan didaerah kanan. Kateter dimasukkan 

lebih dalam lagi ke arteri paru sampai sampel kapiler diambil dan tekanan kapiler 

diukur. Kemudian kateter ditarik. 

2. Kateterisasi Jantung Kiri 

Kateterisasi jantung kiri dilakukan dengan teknik kateterisasi retrograd 

jantung kiri atau kateterisasi transeptal atrium kiri  yaitu memasukkan kateter 

melalui arteri brakialis kanan dan di dorong di bawah kontrol fluoroskopi ke aorta 

asenden dan ke ventrikel kiri, atau kateter dapat dimasukkan perkutan melalui 

tusukan arteri femoralis. Pada pendekatan transeptal kateter dimasukkan melalui 

arteri femoralis (perkutan atau diseksi vena safena magna) ke atrium kanan. 

Sebuah jarum panjang dimasukkan dalam kateter tersebut dan digunakan 
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menusuk septum yang memisahkan atrium kanan dan kiri. Jarum kemudian 

ditarik dan kateter didorong ke ventrikel kiri dengan bantuan flouroskopi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Applegate et al. 2008) selama 

9 tahun (1998 – 2007) didapatkan akses untuk prosedur kateterisasi jantung 

sebagian besar melalui artery femoralis  (99%), melalui arteri brachialis sejumlah 

0.8%, dan melalui arteri radialis hanya 0.2%. 

2.3.5 Prosedur kateterisasi jantung 

Kateterisasi jantung merupakan tindakan untuk memasukkan kateter 

melalui femoral (Judkins) atau brachialis (Sones) menuju ke aorta asenden dan 

arteri koronaria yang dituju dengan bantuan fluoroskopi. Pada saat ini kateter 

femoral lebih banyak digunakan kateter ukuran 6 atau bahkan 5 French. Setelah 

diposisikan dalam ostium arteri koroner, media kontras dimasukkan untuk 

mengopasifikasi arteri koroner sehingga gambar arteri koroner dapat diperoleh 

dengan manuver kamera radiografi disekitar klien untuk mendapatkan gambar 

dari sudut yang berbeda (Darliana 2017). 

2.3.6 Perawatan klien kateterisasi jantung 

Perawatan klien yang menjalani prosedur kateterisasi jantung meliputi 3 

tahap yaitu perawatan dan persiapan klien sebelum prosedur, selama prosedur 

serta setelah menjalani prosedur kateterisasi jantung. 

1. Persiapan Klien Sebelum Prosedur 

Mengacu pada keperawatan perioperatif, fase pra prosedur atau fase 

preoperatif adalah periode yang dimulai saat penandatanganan persetujuan 

tindakan sampai klien berada di ruang tindakan atau dimeja operasi (Baradero 
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2008). Sebelum prosedur dilakukan klien diminta untuk menandatangani lembar 

informed consent setelah mendapatkan penjelasan tentang prosedur kateterisasi 

jantung. Selain sebagai perlindungan hukum bagi klien dan petugas kesehatan, 

penandatanganan inform consent juga bertujuan agar klien mengerti apa yang 

akan dilakukan sehingga klien kooperatif dan tidak cemas selama prosedur 

berlangsung. 

Kecemasan dapat tetap timbul meskipun sudah diberikan penjelasan, hal 

ini disebabkan stimulus baik dari dalam maupun dari luar diri klien (Ferreira et al. 

2015) seperti ketakutan akan kematian, prognosa penyakit, dan isolasi sosial 

(Khaledifar et al. 2017; Cho et al. 2013; Ziyaeifard et al. 2016) yang akan 

mempengaruhi aktifitas sistem saraf pusat untuk mengaktivasi HPA aksis dan 

sistem saraf simpatis yang ditandai dengan peningkatan frekuensi nadi, dan 

tekanan darah (Potter & Perry 2010). Hal ini sangat berbahaya karena tingginya 

denyut jantung dan tekanan darah akan memperberat sistem kardiovaskular serta 

meningkatkan kebutuhan oksigen dan kerja jantung (Darliana 2017).  

Adapun hal-hal lainnya yang harus dilakukan sebelum tindakan 

kateterisasi jantung adalah: 

1).  Pemeriksaan EKG 12 lead 

Penyadapan EKG bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan-kelainan 

irama jantung (aritmia), infark/iskemia pada otot jantung, pengaruh atau efek 

obat-obat jantung serta mengetahui adanya gangguan elektrolit. 

2). Pemeriksaan laboratorium dan diagnostik 
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Pemeriksaan laboratorium seperti: pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, 

(BUN = blood urea nitrogen, ureum, kreatinin), sedangkan pemeriksaan 

diagnostik yang perlu dilakukan adalah treadmill, echocardiogram dan X-ray. 

3).  Kadar kalium  

Kadar kalium yang rendah akan mengakibatkan peningkatan sensitifitas dan 

eksitabilitas miokard sehingga dapat peningkatkan disritmia ventrikel yang 

mengancam klien. Peningkatan kadar kreatinin serum, BUN atau keduanya 

dapat mengindikasikan masalah pada fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang baik 

sangat dibutuhkan, karena pada prosedur ini menggunakan zat kontras 

radiopaque yang bersifat hiperosmotik. Sehingga ginjal harus menfilter zat 

tersebut dalam darah dan mengeluarkannya. 

4). Puasa 

Klien yang menjalani kateterisasi jantung diinstruksikan untuk puasa minimal 

3-4 jam (Abbara et al. 2009) sebelum prosedur dilakukan. Hal ini bertujuan 

untuk mencegah terjadinya aspirasi isi lambung ke saluran pernapasan bila 

klien mengalami mual dan muntah selama prosedur berlangsung. 

5). Klien akan mendapatkan anestesi lokal sebelum prosedur dimulai. 

Obat anestesi lokal bekerja dengan memblok saraf perifer tanpa menimbulkan 

efek kehilangan kesadaran. Ada sejumlah abat anastesi lokal yaitu novocaine, 

lidocaine, propoxycaine, tetracaine, prilocaine and etidocaine. Efek 

sampingnya adalah rasa gatal, bengkak dan kemerahan pada kulit. Anastesi 

lokal pada prosedur kateterisasi jantung berfungsi untuk menghilangkan 

perasaan tidak nyaman pada area insersi pada saat kateter dimasukkan. 
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6). Premedikasi sedatif ringan. 

Lorazepam adalah obat-obatan benzodiazepine yang bekerja dalam waktu 

singkat. Adapun efek instrinsik benzodiazepine yaitu anxiolytic, 

sedatif/hipnotik, anticonvulsant dan muscle relaxation. Lorazepam telah 

digunakan sejak tahun 1971 untuk mengatasi gejala kecemasan dalam waktu 

jangka pendek. Lorazepam secara intravena diberikan selambat-lambatnya 10 

menit sebelum prosedur. 

7). Klien dengan insufisiensi ginjal harus dilakukan hidrasi dengan baik sebelum 

dan selama prosedur, karena zat kontras bersifat nefrotoksik. Hidrasi yang 

baik dapat dicapai dengan memasang terapi intravena pada klien, sehingga 

setelah prosedur zat kontras dapat segera dikeluarkan dari dalam tubuh. 

8). Klien yang mempunyai riwayat alergi terhadap iodine, seafood, atau zat 

kontras (sebaiknya zat kontras nonionik). Sebelum tindakan perlu diberikan 

steroid, antihistamin (dipenhidramin) dan H2 bloker (cimetidin atau 

ranitidin). 

9). Klien harus diberi penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan. 

10).  Pemberian antibiotik profilaksis tidak direkomendasikan 

11). Perhiasan yang dapat mengganggu hasil angiogram, sebaiknya dibuka 

sebelum prosedur (Smeltzer et al. 2010; Darliana 2017). 

12). Klien diperbolehkan minum hingga saat tindakan, namun bukan kopi, minum 

obat dihari tindakan terutama obat tekanan darah, dan pre medikasi untuk 

mencegah  alergi kontras (Abbara et al. 2009). 
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2. Perawatan klien  saat kateterisasi jantung 

Fase intraoperatif dimulai ketika klien masuk keruang tindakan atau ruang 

bedah dan berada diatas meja prosedur, berakhir sampai dengan klien dipindahkan 

keruang pemulihan (Baradero 2008). Idealnya perawat di ruang kateterisasi 

jantung telah mempunyai latar belakang diruang perawatan intensif/jantung dan 

mempunyai pengetahuan mengenai obat-obat jantung, aritmia, prinsip-prinsip 

pemberian sedatif secara intravena, teknik steril, anatomi dan fisiologi jantung, 

pacemaker, dan konsep-konsep manajemen kateter pada kateterisasi jantung. 

Perawat selalu memonitor vital sign dan perubahan hemodinamik klien selama 

prosedur berlangsung. Perubahan status emosional klien, kesadaran klien, respon 

vokal, dan ekspresi wajah penting diperhatikan karena mencerminkan toleransi 

klien tehadap prosedur yang dilakukan. Perawat harus waspada terhadap adanya 

tanda-tanda yang membahayakan klien dengan memberikan intervensi yang tepat 

untuk mencegah terjadi kondisi yang lebih serius seperti reaksi vasovagal dan 

spasme arteri koronaria (Smeltzer et al. 2010). 

3.  Perawatan setelah kateterisasi jantung 

Fase postoperatif adalah fase yang dimulai saat klien diruang pemulihan 

atau ruang perawatan sampai kembali berfungsi organ secara normal (Baradero 

2008). Setelah prosedur kateterisasi jantung, klien di transfer ke unit observasi, 

telemetry unit, atau ke intensive care unit, tergantung pada kondisi klien dan tipe 

prosedur yang dilakukan. Biasanya klien ditransfer ke unit observasi selama 6 

jam, setelah itu bila kondisi stabil, klien boleh pulang. Klien yang menjalani 

percutaneus coronary intervention (PCI), biasanya di rawat inap selama semalam 
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di telemetry unit atau interventional cardiology unit, karena akan dirawat dan 

diawasi oleh perawat yang punya keahlian dan telah berpengalaman dalam 

perawatan klien postprocedural serta mempunyai pengetahuan tentang obat-obat 

jantung, interpretasi aritmia, kompetensi ACLS (Advance Cardio Life supports), 

serta manajemen area kateterisasi jantung. Klien akan di observasi secara terus 

menerus atau di transfer ke ruang ICU (Intensive Care Unit) jika mengalami 

status hemodinamik yang tidak stabil atau terjadi komplikasi setelah prosedur 

seperti infark miokardial, tamponade jantung, distres sistem pernapasan serta 

aritmia yang tidak stabil. 

Adapun perawatan klien setelah menjalani prosedur kateterisasi jantung 

adalah sebagai berikut: 

1). Mengkaji keluhan yang dirasakan klien  

Adanya nyeri dada memerlukan tindakan segera karena hal tersebut dapat 

merupakan indikasi adanya vasospasme atau penyumbatan secara tiba-tiba. 

Klien dapat menggambarkan angina seperti perasaan terbakar, tertekan benda 

berat atau rasa nyeri seperti di tusuk-tusuk pada daerah midsternal. Jika 

perubahan itu merupakan episode vasospasme sementara, maka akan segera 

membaik dengan pemberian terapi vasodilatasi. 

2). Monitor tanda-tanda vital 1 jam pertama selama 15 menit, 1 jam kedua selama 

30 menit sampai keadaan umum baik. 

3). Monitor adanya perdarahan, hematoma dan bengkak disekitar area penusukan 

dengan cara: 
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a. Penekanan dengan balutan transparan (compression band) atau bantal pasir 

dan imobilisasi bertahap pada daerah penusukan selama 6 jam. 

b. Jelaskan pentingnya mempertahankan tungkai tetap lurus dengan posisi 

kepala tidak lebih dari 45 derajat. 

c. Bila perlu bekerjasama dengan keluarga klien untuk mengamati perdarahan. 

4).  Monitor adanya tanda-tanda dari efek samping zat kontras. Perawat perlu 

mengenali tanda dan gejala hipersensitifitas terhadap zat kontras seperti: 

adanya urtikaria, menggigil, mual, muntah, kecemasan dan spasme laring. 

5).  Observasi volume cairan yang masuk dan keluar. Hidrasi secara intravena 

maupun oral bertujuan untuk mengeliminasi zat kontras yang terdapat dalam 

tubuh klien. 

6). Monitor adanya tanda infeksi Melakukan observasi terhadap adanya perubahan 

warna, suhu pada area sekitar puncture. Selalu mengganti balutan dengan 

memperhatikan prinsip septik dan antiseptik. 

7). Monitor tanda-tanda gangguan sirkulasi ke perifer Melakukan palpasi pada 

arteri poplitea, dorsalis pedis kanan dan kiri setiap 15 menit sekali bila nadi 

lemah konfirmasi dokter untuk pemberian obat anti koagulan. 

2.3.7 Komplikasi  kateterisasi  jantung 

Menurut American College of Cardiology dalam (Applegate et al. 2008) 

komplikasi kateterisasi jantung meliputi komplikasi vaskular mayor dan 

komplikasi vaskular minor. 

1). Komplikasi vaskular minor  meliputi : 

a. Hematoma  lebih dari 10 cm 
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b. Arteriovenous fistulae 

c. Pseudoaneurysm.  

2). Komplikasi vaskular mayor meliputi : 

a. Kematian akibat komplikasi vaskular 

b. Pembedahan vaskular 

c. Perdarahan vaskular major  

d. Penurunan Haemoglobin (Hb) > 3g akibat perdarahan akses vaskular  

e. Perdarahan retroperineal 

f. Sumbatan pembuluh darah 

g. Nadi menghilang 

2.3.8  Kaitan kecemasan dan tanda vital pada klien kateterisasi jantung 

Faktor yang mempengaruhi kecemasan klien yang menjalani prosedur 

kateterisasi jantung antara lain: cemas akan rasa nyeri, terpisah dari keluarga dan 

teman, serta cemas akan prognosa buruk yang mungkin terjadi (Darliana 2017). 

Respon fisiologis klien terhadap kecemasan dan stres adalah dengan 

mengaktifkan sistem saraf pusat untuk mengaktivasi HPA aksis dan sistem saraf 

simpatis yang ditandai dengan peningkatan frekuensi nadi dan tekanan darah. Hal 

ini sangat berbahaya karena tingginya denyut jantung dan tekanan darah akan 

memperberat sistem kardiovaskular serta meningkatkan kebutuhan oksigen dan 

kerja jantung. Kecemasan mendapat perhatian khusus dalam keperawatan karena 

setiap tindakan keperawatan harus dengan cepat mengefektifkan koping klien agar 

dapat mengurangi stres yang dirasakan sehingga keseimbangan fisiologis dan 

emosional tercapai (Potter & Perry 2010; Darliana 2017).  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP... SRI HANDAYANI



   34 
 

 
 

 

Keterangan : ACTH = Adrenocorticotropic hormone; BP = blood pressure; CRF = Corticotropin 
releasing factor; SNS = sympathetic nervous system; TPR = total peripheral resistance. 
Gambar dikutip dari (Antoun et al. 2017)  
  

Gambar 2.1  Pathway Respon Stres Akut 

Respon stres dikendalikan oleh sistem saraf otonom dan sumbu 

hipotalamus-pituitary-adrenal (HPA Axis), yang melibatkan respon fisiologis 

langsung seperti denyut jantung, variabilitas denyut jantung, tekanan darah, dan 

respon hormonal, seperti pelepasan kortisol. Perubahan dalam ukuran fisiologis 

ini secara klinis penting (Antoun et al. 2017). 

2.4 Teori Adaptasi 

2.4.1 Teori adaptasi Roy 

Model konsep adaptasi pertama kali dikemukakan oleh Sister Callista Roy 

tahun 1969. Konsep ini dikembangkan dari konsep individu dan proses adaptasi 

seperti diuraikan di bawah ini.  

1.  Asumsi dasar model adaptasi Roy adalah : 

1) Manusia adalah makhluk bio psiko dan sosial yang terus-menerus berinteraksi 

dengan lingkungan. 
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2) Manusia menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi perubahan-

perubahan biopsikososial. 

3) Setiap individu mempunyai batas kemampuan untuk beradaptasi. Pada 

dasarnya manusia memberikan respon terhadap semua rangsangan baik positif 

maupun negatif. 

4) Kemampuan adaptasi manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, 

jika seseorang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan maka ia 

mempunyai kemampuan untuk menghadapi rangsangan baik positif maupun 

negatif. 

5) Sehat dan sakit tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia (Aligood 2014). 

2.  Asumsi Filosofis 

1) Manusia memiliki hubungan timbal balik dengan Tuhan. 

2) Makna manusia berakar dari titik omega yang bertemu pada satu tempat di 

alam semesta. 

3) Tuhan mengungkapkan keragaman penciptaan dan merupakan takdir yang 

lazim dari penciptaan. 

4) Manusia menggunakan kemampuan kreatif yang terdiri dari kesadaran, 

pencerahan dan keyakinan. 

5) Manusia bertanggung jawab terhadap proses memperoleh, mempertahankan 

dan mengubah alam (Aligood 2014). 

Dari asumsi-asumsi diatas dapat dilihat asumsi dasar teori Roy mengacu 

pada perubahan biopsikososial yang berinteraksi dengan lingkungan dengan 

mengunakan pendekatan spiritual melalui asumsi filosofisnya. Asumsi ini menjadi 
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dasar bagi pengembangan intervensi spiritual untuk membantu klien beradaptasi 

untuk tujuan homeostasis. 

Roy memandang manusia sebagai penerima asuhan keperawatan adalah 

suatu sistem adaptif holistik, baik  sebagai individu, keluarga, kelompok, atau 

masyarakat yang dipandang dalam segala aspek sebagai satu kesatuan. Sistem 

adalah suatu kesatuan karena kesamaan fungsi dan memiliki beberapa tujuan dan 

adanya saling keterkaitan dari setiap bagian-bagiannya (Aligood 2014).  

Adaptasi merupakan  suatu proses dan hasil luaran dimana manusia 

mengunakan fikiran dan perasaannya, sebagai individu maupun kelompok, 

mengunakan kesadaran dan pilihan untuk menciptakan keterpaduan antara 

manusia dan lingkungannya (Barone et al. 2008).  

Adaptasi adalah gambaran tiga tingkatan proses kehidupan yaitu 

keterpaduan, kompensasi dan kompromi. Keperawatan menurut teori adaptasi roy 

adalah ilmu dan praktik yang menuntut kemampuan yang mengembangkan 

kemampuan beradaptasi dan meningkatkan perubahan manusia dan lingkungan 

dengan tujuan meningkatkan adaptasi individu dan kelompok dalam 4 model 

adaptif yang memberikan kontribusi bagi kesehatan, kualitas hidup dan meninggal 

secara bermartabat (Barone et al. 2008). 

2.4.2 Manusia sebagai sistem adaptif 

Manusia sebagai sistem terbuka selalu beradaptasi terhadap perubahan 

yang terjadi. Mekanisme adaptasi menurut Roy  melibatkan proses Input, proses 

kontrol, efektor dan output. 
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1. Masukan (Input) 

Roy mengidentifikasi bahwa input sebagai stimulus, yang merupakan 

sumber informasi, bahan atau energi dari lingkungan yang dapat menimbulkan 

respon. Stimulus terdiri dari tiga tingkatan yaitu stimulus fokal, kontekstual dan 

stimulus residual. 

1). Stimulus fokal yaitu stimulus yang berasal dari dalam maupun luar manusia 

yang berlangsung dengan tiba-tiba dan menimbulkan efek segera,  dalam 

konteks penelitian ini adalah kecemasan, dalam konteks lain dapat berupa 

stres, trauma fisik atau nyeri. 

2). Stimulus kontekstual yaitu semua stimulus lain yang dialami seseorang baik 

internal maupun eksternal yang merupakan akibat dari stimulus fokal yang 

mmpengaruhi situasi saat itu dan dapat diobservasi, diukur dan secara 

subyektif dilaporkan. Rangsangan ini muncul secara bersamaan dimana dapat 

menimbulkan respon negatif pada stimulus fokal seperti berpisah dari 

keluarga, berada ditempat asing, tidak mengenal staf kesehatan, prognosa 

penyakit. 

3). Stimulus residual yaitu faktor lingkungan dari dalam maupun dari luar sistem 

manusia berdampak tidak jelas untuk situasi saat ini yang merupakan ciri 

tambahan yang ada dan relevan dengan situasi yang ada tetapi sukar untuk 

diobservasi meliputi kepercayan, sikap, sifat individu berkembang sesuai 

pengalaman yang lalu, hal ini memberi proses belajar untuk toleransi. Contoh 

stimulus residual yaitu pengalaman menghadapi kecemasan sebelumnya 
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dengan pendekatan spiritual berdoa, shalat dan zikir membantu membuat 

klien tenang. 

2. Kontrol 

Roy menjelaskan bahwa manusia memiliki sistem adaptasi terhadap 

berbagai stimulus atau stresor yang masuk. Proses kontrol seseorang menurut Roy 

adalah bentuk mekanisme koping yang digunakan. Mekanisme koping adalah tiap 

upaya yang diarahkan pada penatalaksanaan stres, termasuk upaya penyelesaian 

masalah langsung dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi 

diri (Stuart 2007). Proses penterjemahan stimulus dengan dua sub sistem yaitu sub 

sistem kognator dan sub sistem regulator. 

1) Subsistem regulator. 

Subsistem regulator mempunyai komponen-komponen : input-proses dan 

output. Input stimulus berupa internal atau eksternal. Transmiter regulator sistem 

adalah kimia, neural atau endokrin. Refleks otonom adalah respon neural dan 

brain sistem dan spinal cord yang diteruskan sebagai perilaku output dari 

regulator sistem. Sub sistem kognator melibatkan sistem saraf, kimiawi dan 

hormonal (Aligood 2014). 

2) Subsistem kognator. 

Stimulus untuk subsistem kognator dapat dari luar maupun dari dalam 

tubuh. Proses kontrol kognator berhubungan dengan fungsi otak dalam 

memproses informasi, penilaian dan emosi. Persepsi atau proses informasi 

berhubungan dengan proses internal dalam memilih atensi, mencatat dan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP... SRI HANDAYANI



   39 
 

 
 

mengingat. Belajar berhubungan dengan proses peniruan (imitasi), penguatan 

positif dan pemahaman yang mendalam (Hanna et al. 1999; Barone et al. 2008) . 

 Disimpulkan bahwa adaptasi dapat melalui proses belajar, ketiga proses 

belajar yang meliputi peniruan, penguatan positif dan pemahaman yang mendalam 

ini kan diterapkan dalam pelaksanaan intervensi zikir. Zikir dilakukan dengan 

pengulangan kata-kata positif, penguatan positif melalui motivasi dan pemberian 

pemahaman makna zikir untuk meningkatkan persepsi positif sehingga mampu 

memberikan adaptasi positif. 

3. Efektor 

Peran perawat adalah memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan 

memanipulasi stimulus yang datang dari lingkungan yang akhirnya menimbulkan 

koping yang positif sebagai hasil dari adaptasi dan respon negatif. Adaptasi 

mempertimbangkan adanya model adaptasi biologis (fisiologis) dan model 

adaptasi psikososial . Model adaptasi psikososial termasuk didalamnya model 

konsep diri, fungsi peran, dan interdependen. Keempat adaptasi mode tersebut 

saling berhubungan. Biologis dan fisiologis adaptasi mode berfokus pada 

kebutuhan dasar yang menjaga integritas anatomi dan fisiologis individu.  

Sistem mode adaptasi terdiri dari: 

1)  Mode adaptif fisiologis 

 Fungsi fisiologi berhubungan dengan struktur tubuh dan fungsinya. Roy 

mengidentifikasi sembilan kebutuhan dasar fisiologis yang harus dipenuhi untuk 

mempertahankan integritas meliputi mode fungsi fisiologis tingkat dasar yang 

terdiri dari 5 kebutuhan dan fungsi fisiologis  kompleks terdiri dari 4 bagian: 
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(1) Mode fungsi fisiologi meliputi kebutuhan oksigenasi, nutrisi, eliminasi, 

aktivitas dan istirahat serta proteksi dan perlindungan. 

(2) Mode fungsi fisiologis kompleks meliputi kebutuhan sensasi/perasaan , cairan 

dan elektrolit, fungsi saraf / neurologis, dan  fungsi endokrin. 

2)  Mode konsep diri 

Mode konsep diri berhubungan dengan psikososial dengan penekanan 

spesifik pada aspek psikososial dan spiritual manusia. Kebutuhan dari konsep diri 

ini berhubungan dengan integritas psikis antara lain persepsi, aktivitas mental dan 

ekspresi perasaan.  

Konsep diri menurut Roy terdiri dari dua komponen yaitu  physical self 

dan personal self. 

(1).  Physical self, yaitu bagaimana seseorang memandang dirinya berhubungan 

dengan sensasi tubuhnya dan gambaran tubuhnya. Kesulitan pada area ini 

sering terlihat pada saat merasa kehilangan, seperti setelah operasi atau hilang 

kemampuan seksualitas. 

(2).   Personal self, yaitu berkaitan dengan konsistensi diri, ideal diri, moral etik 

dan spiritual diri orang tersebut. Perasaan cemas, hilangnya kekuatan atau 

takut merupakan hal yang berat dalam area ini. 

3)  Mode fungsi peran 

 Mode fungsi peran mengenal pola–pola interaksi sosial seseorang dalam 

hubungannya dengan orang lain, yang dicerminkan dalam peran primer, sekunder 

dan tersier. Fokusnya pada bagaimana seseorang dapat memerankan dirinya 

dimasyarakat sesuai kedudukannya. 
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4)  Mode interdependensi 

  Mode interdependensi adalah bagian akhir dari mode yang dijabarkan 

oleh Roy. Interdependensi yaitu keseimbangan antara ketergantungan dan 

kemandirian dalam menerima sesuatu untuk dirinya. Fokusnya adalah interaksi 

untuk saling memberi dan menerima cinta/kasih sayang, perhatian dan saling 

menghargai.  

4. Keluaran (Output)  

Output dari suatu sistem adalah perilaku yang dapat di amati, diukur atau 

secara subyektif dapat dilaporkan baik berasal dari dalam maupun dari luar tubuh. 

Perilaku ini merupakan umpan balik untuk sistem. Roy mengkategorikan output 

sistem sebagai respon yang adaptif atau respon yang tidak adaptif. Respon yang 

adaptif dapat meningkatkan integritas seseorang yang secara keseluruhan dapat 

terlihat bila seseorang tersebut mampu melaksanakan tujuan yang berkenaan 

dengan homeostasis dalam arti kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan fungsi 

reproduksi, sebaliknya respon tidak adaptif perilaku  tidak mendukung tujuan ini 

(Peterson & Bredow 2013). 

Roy telah menggunakan bentuk mekanisme koping untuk menjelaskan 

proses kontrol seseorang sebagai sistem adaptif. Mekanisme koping digunakan 

untuk beradaptasi terhadap stimulus yang ada. Hasil dari proses adaptasi akan 

menghasilkan respon adaptif atau maladaptif (Aligood 2014).  

Dalam keadaan cemas, tubuh mencoba beradaptasi terhadap stresor yang 

terus berubah akibat stimulus dari luar maupun dalam tubuh, jika tubuh mampu 

beradaptasi dengan mengunakan mekanisme koping yang tepat maka 
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keseimbangan akan tercapai namun jika berubah menjadi patologis, maka 

dibutuhkan bantuan intervensi baik farmakologis maupun non farmakologis. 

 

Gambar 2.2  Manusia sebagai sistem adaptif 

Dalam konteks teori adaptasi Roy, intervensi spiriziomacare berperan 

sebagai input (masukan), stimulus fokus dalam penelitian ini adalah kecemasan, 

sebagai respon atas stres fisik dan stres psikologis. Stimulus kontekstual yang 

mempengaruhi kecemasan diantaranya adalah  takut akan kematian, ketakutan 

akan komplikasi dan hasil pemeriksaan, berpisah dari keluarga, lingkungan asing, 

staf tidak dikenal dan kurang pengetahuan. Stimulus residual yang mempengaruhi 

secara tidak langsung yaitu pengetahuan klien, sikap, perilaku, dukungan 

keluarga.  

Proses kontrol seseorang menurut Roy adalah bentuk mekanisme proses 

koping yang digunakan yaitu intervensi spriziomacare, meliputi peniruan, 

penguatan positif dan pemahaman yang mendalam ini akan diterapkan dalam 

pelaksanaan intervensi zikir. Zikir dilakukan dengan pengulangan kata-kata 

positif, penguatan positif melalui motivasi, penyadaran dan pemberian 
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pemahaman makna zikir untuk meningkatkan persepsi positif sehingga mampu 

memberikan adaptasi positif.  Efektor melalui mode adaptasi psikososial spiritual 

dengan keluaran (Output) yaitu tanda vital stabil dan menurunnya kecemasan.  

2.4.3 Adaptasi Spiritual 

Asuhan keperawatan pada aspek spiritual ditekankan pada penerimaan 

klien dan keluarga atas sakit yang diderita. Penerimaan ini akan melahirkan sikap 

ikhlas dan kemampuan mengambil hikmah. Asuhan keperawatan yang diberikan 

berupa: mengontrol diri, ketabahan hati, menguatkan harapan kesembuhan dan 

pandai mengambil hikmah (Putra et al. 2011).    

2.4.4 Teori kehilangan dan berduka (loss and grief) Kubler Ross 

Berduka merupakan menurut Hooyman dan Kramer adalah respon 

emosional terhadap rasa kehilangan yang dimanifestasikan oleh individu dengan 

cara yang khusus berdasarkan pengalaman personal, harapan, budaya dan 

kepercayaan spiritual  (Potter & Perry 2010).                                        

Teori berduka Kubler Ross dalam (Potter & Perry 2010) membantu 

perawat memahami bagaimana individu beradaptasi terhadap proses kecemasan, 

depresi dan kematian. Kubler Ross membagi  proses berduka menjadi 5 tahap 

yaitu: 

1. Penyangkalan (denial), Individu menolak menerima kenyataan dan bertindak 

seakan-akan tidak terjadi kehilangan.   

2. Kemarahan (anger), Individu mengungkapkan kemarahan terhadap tuhan, 

orang lain atau situasi. 
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3. Tawar menawar (bargaining), individu menunda kesadaran akan kehilangan 

dengan cara mencegah untuk terjadinya sesuatu dengan berandai-andai. 

4. Depresi (depression), individu merasa sedih, putus asa dan kesendirian yang 

berlebihan. 

5. Penerimaan (acceptence), individu memasukkan kehilangan dalam kehidupan 

dan menemukan cara untuk bergerak maju. 

Teori ini banyak dianut namun mendapat kritik karena tidak terbukti 

secara empiris, tidak memperhatikan perbedaan budaya dan keyakinan, asumsi 

ada batas akhir dalam berduka (Rothaups dan Becker, 2007; dalam (Potter & 

Perry 2010). Tahapan berduka pada orang yang memiliki koping yang baik, 

proses ini tidak harus berurutan namun bisa langsung pada tahap penerimaan. 

Pada sebagian individu yang rentan dan mengunakan koping yang maladaptif 

maka ketika sudah berada pada fase acceptance bisa saja kembali ke fase 

sebelumnya. 

2.5 Psikoneuroimmunologi 

Psikoneuroimunologi adalah suatu cabang ilmu yang merupakan kajian 

yang mempelajari interaksi antara perilaku, fungsi neuroendokrin dan proses 

sistem imun. Imunoregulasi tidak otonom karena dipengaruhi oleh kinerja otak. 

Stresor berupa kecemasan akan mengaktivasi HPA aksis yang mengakibatkan 

gangguan mood dan tingkah laku. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi 

antara hipokampus, korteks prefrontal dan amigdala dengan HPA aksis (Putra et 

al. 2011). 
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               Sumber : Mechanisms of stress (Johnson et al. 1992) 

Gambar 2.3  Pengaturan HPA-Aksis 

Sumber stres (stressor) yang timbul akan direspon oleh otak dalam bentuk 

stress perception atau dalam bentuk persepsi, selanjutnya respon ini akan diubah 

oleh sistem lain menjadi stress response dalam bentuk perubahan behavior atau 

perubahan perilaku. Dabbar McEwen menyatakan bahwa stres terdiri dari stres 

perception dan stres response (Putra et al. 2011). 

1. Stress Perception 

Stress Perception merupakan suatu istilah untuk mengambarkan proses 

mental secara internal yang dapat dimaknai sebagai stress psikis.  Stres perception 

merupakan hasil proses pembelajaran untuk menyeleksi, mengorganisir 

menginterpretasi dan mengartikan stresor secara benar. Stress perception 

melibatkan akal, pengalaman juga emosi (Putra, 2011).  Dalam penelitian ini 

kecemasan merupakan suatu persepsi diotak manusia. Persepsi ini dapat diubah 

dengan pemberian stimulus yang tepat. Spiriziomacare sebagai suatu stimulus 
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yang diharapkan mampu merubah kecemasan menjadi kepasrahan dan keikhlasan 

sebagai bentuk penerimaan terhadap kondisi sakit maupun pengobatan. 

2. Stress Response 

Respon adalah setiap tingkah laku yang merupakan tanggapan terhadap 

rangsangan atau stimulus. Aldwin dan Werner dalam  (Potter & Perry 2010) 

mengajukan fight or flight response atau respon lari atau lawan sebagai respon 

sistem saraf simpatis dalam menghadapi stress (Potter & Perry 2010). 

Reaksi  dari  fight or flight response  terhadap stres yang dialami tubuh 

memiliki indikator  stres fisiologis antara lain : 

1) Tekanan darah meningkat. 

2) Peningkatan ketegangan di leher, bahu, punggung. 

3) Denyut jantung dan frekwensi frekuensi pernapasan meningkat. 

4) Telapak tangan berkeringat dan kaki dingin. 

5) Postur tubuh yang tidak tegap. 

6) Keletihan, sakit kepala, gangguan lambung, diare dan suara bernada tinggi. 

7) Mual, muntah, nafsu makan berkurang, berat badan (BB) berubah. 

Indikator emosional / psikis dan perilaku stres (stress behavior) antara lain : 

1) Kecemasan (ansietas) 

2) Depresi, kehilangan motivasi, mudah lupa 

3) Kepenatan, kehilangan harga diri 

4) Peningkatan penggunaan bahan kimia 

5) Perubahan dalam kebiasaan makan, tidur, dan pola aktivitas. 

6) Kelelahan mental, perasaan tidak adekuat. 
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Sumber : Fundamental of Nursing (Potter & Perry 2010) 

Gambar 2.4 Stress Response 

2.6 Konsep Spiritual Zikir 

Spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan dengan spirit, semangat 

untuk mendapatkan keyakinan, harapan dan makna hidup. Spiritual merupakan 

upaya membuat makna hidup melalui hubungan intrapersonal, interpersonal dan 

transpersonal dalam mengatasi berbagai masalah hidup (Yusuf et al. 2017). 

Spiritual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah spirit yang dihasilkan 

dari pendekatan zikir melalui upaya pemberian motivasi dan penguatan positif 

sebagai dasar pemahaman makna zikir. Pemahaman makna zikir mampu 

mengatasi berbagai persoalan hidup. Zikir sebagai suatu cara mengatasi masalah 

hidup yang salah satunya adalah kecemasan dilakukan sebagai bentuk kesadaran 

seorang hamba dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri 
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kepada Allah akan melahirkan cinta (mahabbah) kepada Allah. Ketika seseorang 

sudah mencintai Tuhannya maka tidak ada lagi kekuatiran dalam hatinya. 

Dalam Islam makna dan tujuan hidup seorang mukmin adalah untuk 

mengabdi dan beribadah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dari QS Adz-

Dzariyat (51) :  56, yang artinya : “Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia 

kecuali untuk beribadah kepadaku”. 

Kebutuhan spiritual  menurut White House Council On Aging (1971) 

didefinisikan sebagai kebutuhan manusia akan adanya perubahan sosial budaya, 

termasuk kebutuhan akan pemenuhan rasa cemas, ketakutan, kematian dan 

kondisi sakaratul maut, keterasingan sosial dan perubahan paradigma filosofi 

kehidupan (Yusuf et al. 2017). 

2.6.1 Telaah konsep 

1. Telaah Terminologi 

Term zikir berasal dari kata Arab yaitu  :  ∠َر ك∠ رَ⊥  –ذ∠  bermakna ذكرا - ي∠ْذك⊥

"menyebut", "mengingat" atau "berdoa". Kata  zikir, juga mengandung makna 

“memori”, “pengajian”.  Istilah zikir dalam bahasa agama Islam, sering 

didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui 

kalimat-kalimat thayyibah (An-Nawawi 2015). Pengertian ini menunjukkan 

bahwa makna zikir tidak hanya pada menyebut dengan lisan, dan mengingat 

dengan fikiran atau akal, tapi juga bermakna doa dan pengajian.  

Zikir menurut syari‟at ialah setiap ucapan yang dilakukan bagi tujuan 

memuji dan berdoa. Yaitu lafaz yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, 

berkaitan dengan pengagungan terhadap-Nya dengan menyebut nama atau sifat-
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Nya, memuliakan dan mentauhidkan-Nya, bersyukur dan mengangungkan Zat-

Nya, membaca kitab-Nya, dan berdoa kepada-Nya. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar 

al-„Asqalani asy-Syafi‟iy dalam Kitab Fathul-Baari: 

“Dan yang dimaksud dengan zikir adalah mengucapkan dan memperbanyak 
segala bentuk lafadh yang di dalamnya berisi tentang kabar gembira, seperti 
kalimat : subhaanallaahi, walhamdulillah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu 
akbar; dan yang semisalnya, doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. 

Dan termasuk juga zikir kepada Allah adalah segala bentuk aktifitas amal shalih 
yang hukumnya wajib ataupun sunnah, seperti membaca Al-Qur‟an, membaca 
Hadiits, belajar ilmu agama, dan melakukan shalat-shalat sunnah” (Al-Asqolani 
2015). 

Profesor Hasbi Ash-Shiddieqy memaknai zikir dengan menyebut Allah 

dengan membaca tasbih (subhanallah), membaca tahlil (la ilaha illallahu), 

membaca tahmid (alhamdulillah), membaca tagdis (quddusun), membaca takbir 

(Allahu Akbar), membaca hauqalah (la haula wala quwwata illa billahi), 

membaca hasbalah (hasbiyallahu), dan membaca doa-doa yang ma‟tsur, yaitu 

doa-doa yang diterima dari Nabi Muhammad SAW (Ash-Shiddieqy 2014).  

Zikir diartikan “mengingat Allah” adalah suatu praktik ritual meditasi 

yang dilakukan baik perorangan maupun kolektif. Al Quran (18:24; 2:152; 33:40) 

memerintahkan umat Islam untuk mengingat Allah baik siang maupun malam. 

Shalat dan doa adalah bagian integral dari zikir. Zikir dilakukan dengan menyebut 

dan mengulang  nama-nama Allah yang mulia atau As-maul Husna (Saniotis 

2015).  

Allah menjelaskan dalam QS Al-Israa : 110 yang artinya:  

“ Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama 
yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaulhusna (nama-nama yang 
terbaik) danjanganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah 
pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu”. (QS Al  
Israa: 110) 
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Zikir adalah penyambung hubungan antara seorang hamba dengan 

Tuhannya. Zikir juga menjadi pintu untuk peningkatan kualitas hidup. Zikir dapat 

memberikan kesehatan pada jiwa dan raga, lebih jauh zikir dapat menghilangkan 

semua kesulitan, kesedihan dan kegelisahan (Syarqawy & Aman 2013). 

Hasil penelitian Herbert Benson dari Harvard University yang 

menunjukkan bahwa meditasi (Islam : zikir, doa, membaca Al-Quran) akan 

menyebabkan respon relaksasi yang akan menyebabkan penurunan tekanan darah, 

penurunan oksigen konsumsi, penurunan denyut jantung dan frekuensi 

pernapasan. Keadaan ini menimbulkan relaksasi ketenangan pikiran yang akan 

memicu pelepasan serotonin, enkephalin, beta endorpin dan zat lainnya kedalam 

sirkulasi (Roush 1997).  

Kajian teoritis tentang konsep zikir ini dapat dirumuskan, bahwa zikir 

tidak hanya diucapkan dengan lisan dalam wujud kata Allah, misalnya. Namun 

kata Allah ini terkoneksi dengan akal pikiran, akal kemudian menangkap lafaz 

Allah dan menerjemahkan dalam wujud perenungan baru atau kontemplasi 

mendalam tentang hakekat diri, kemudian terkoneksitas dengan ruh yang ada di 

dalam dada. Koneksitas ruh dengan Allah atau Tuhan ini kemudian akan 

melahirkan ketenangan batin atau jiwa atau hilang rasa cemas, ketakutan, dan 

kekhawatiran.  

Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam Firman-Nya: 

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram 
dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan dzikrullah hati menjadi 
tenang.” (QS ar-Ra‟du:28). 
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Hal senada dijelaskan oleh Rasulullah dalam Sabdanya:  

“Dari Abu Sa‟id al-Khudzri ra, Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah sekelompok 
orang duduk dan berzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi para 
malaikat, mendapatkan limpahan rahmat, diberikan ketenangan hati, dan Allah 
pun akan memuji mereka pada orang yang ada di dekat-Nya.” (HR. Muslim) 

Riwayat yang lain menyebutkan, bahwa Allah menurunkan ketenangan 

hati, sebagaimana sabdanya:  

“Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah, melainkan mereka 
dinaungi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, turun kepada mereka 
ketenangan dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat 
(di langit).”(HR. Muslim) 
 

   Allah Ta‟ala dalam QS. Al-Ahzab : 41 berfirman yang artinya: 
 

“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) 
Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.”(QS. al-Ahzab: 41). 

 
 

2. Telaah landasan konseptual filosofi teologis 

Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, sebagai 

wakil-Nya dibumi. Sebagai wakil Tuhan dibumi, dalam diri manusia Allah 

melengkapi potensi fitrah yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya di bumi, 

berbentuk akal.  Akal memiliki peran penting untuk menentukan jalan hidup 

manusia. Agar manusia dapat menjalankan hidupnya dengan baik dan benar, 

maka manusia selalu berkomunikasi dengan Tuhannya. Komunikasi yang 

diinginkan Tuhan adalah zikir. Dalam QS 2 : 152 Allah berfirman yang artinya:  

“karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.” 
(Q.S. Al-Baqarah : [2] :152) 
 
Ayat ini mendorong manusia untuk selalu berzikir kepada Allah SWT.  Allah  

menginginkan hamba-Nya tidak merasa risau, khawatir, cemas dan sedih dalam 

hidupnya. Allah mewajibkan hamba-Nya untuk percaya pada-Nya, berbuat 
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kebajikan dan berzikir. Hal ini, dilihat pada Firman-Nya dalam QS, 2 : 277 yang 

artinya:   

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak 
ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidakmereka bersedih hati”(QS. Al 
Baqarah : 277) 
 
3. Telaah landasan konseptual filosofis biologis 

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk paripurna atau makhluk yang 

paling sempurna. Kesempurnaan manusia dapat dilihat dari komponen penting 

dalam diri manusia. Diantara komponen-komponen penting itu adalah: 

Pertama: Nafs atau diri/jiwa. Pada diri manusia, Al Quran mengenalkan istilah 

“nafs” pada kita. Dalam nafs/diri manusia, Allah mengilhamkan/menciptakan 

potensi positif dan potensi negatif. Dalam bahasa agamanya disebut potensi 

“takwa” atau potensi baik, dan potensi “fujur” atau potensi buruk. Hal ini dapat 

dilihat dalam Firman-Nya:  

 “Demi jiwa dan penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan 
kepada jiwa itu (jalan) fujur dan ketakwaannya, (Q. S. al-Syams [91]: 7-8). 
 

Ayat ini memperkenalkan pada kita dua potensi yang mempengaruhi 

tingkat kualitas hidup manusia. Dalam istilah lain dapat dikatakan bahwa, Allah 

telah menciptakan energi atau kekuatan positif dan negatif dalam diri manusia. 

Manusia kemudian dapat menentukan sendiri pilihan atas dirinya dalam nafs/diri 

dalam beradaptasi dengan lingkungannya.   

Dalam menjalankan hidupnya, kita kemudian menemukan manusia dalam 

memilih dua pilihan tersebut. Mereka yang dapat beradaptasi dengan 
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lingkungannya dengan baik, mereka akan mengambil jalan yang taqwa atau 

berkecenderungan pada energi positif. Sebagaimana Firman Allah:   

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu,” (Q. S. al-
Syams [91]: 7). 

 

Sementara bagi mereka yang tidak dapat beradaptasi dengan 

lingkungannya dengan baik, mereka akan mengambil jalan yang fujur atau 

berkecenderungan pada energi negatif. Sebagaimana Firman Allah:   

 “Dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya”(Q. S. al-Syams [91]: 8). 
 

Kedua, Qulub atau Hati. Al Quran memperkenalkan pada kita istilah 

qulub/hati. Istilah ini menjadi menarik untuk dikaji kaitannya dengan tingkat 

kecemasan, kebimbangan, kegalauan atau kekhawatiran setiap manusia terhadap 

dirinya sendiri.  

Ketidak berdayaan manusia beradaptasi dengan lingkungannya, maka 

melahirkan tingakat kecemasan, depresi atau stres yang tinggi. Sumber 

kecemasan, depresi atau stres terdapat pada qulub/hati. Hal ini Rasulullah  

menyebutnya dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas‟ud sebagai berikut: 

“Ketahuilah, sesungguhnya di dalam hati ada segumpal daging yang 

kalau dia baik maka akan baik pula seluruh anggota tubuh, dan kalau dia rusak 

maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh, ketahuilah di adalah 

hati.”(Muttafaqun alaih) 

Rasulullah kemudian mengajarkan umatnya dengan zikir dalam bentuk 

permohonan kepada Allah untuk memohon agar hati ini menjadi lebih tenang dan 

tenteram. Bentuk permohonan ini sering dipanjatkan umatnya selesai sholat:  
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“Wahai Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas 
agamamu.”(HR. At-Tirmidzi dari Anas bin Malik) 
 

Ketidakberdayaan dalam menjalankan hidupnya,  akibat dari tidak 

melakukan zikir kepada Allah, maka akan melahirkan tertutupnya hati. Karena 

hati tertutup maka orang kemudian mudah menyerah dan berputus asa. Pada klien 

yang mengalami penyakit berat seperti penyakit jantung, agar tidak mudah 

menyerah dan putus asa dan untuk menenangkan hatinya perlu pendekatan 

spiritual dalam bentuk zikir sebagai intervensinya. 

Ketiga, akal atau pikiran. Dalam diri manusia ada unsur akal berperan 

aktif mengarahkan manusia menentukan pilihan hidupnya. Akal yang 

menerjemahkan segala peristiwa yang ditangkap panca indera. Akal kritis akan 

mendorong manusia berkecenderungan pada kekuatan positif, sementara akal 

rendah untuk memilih. 

4. Landasan Konseptual Syar‟i 

Zikir merupakan kewajiban bagi umat Islam yang diperintahkan oleh 

Allah. Hal ini sesuai dengan Firman-Nya:   

“Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, 
zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan 
petang.” (QS Al  Ahzab 41-42) 

 

2.6.2 Bentuk atau model zikir 

Menelaah teks-teks wahyu tentang zikir dan pandangan ulama tentang 

konsep zikir, pada konsep zikir tersebut di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk 

zikir, yaitu: 
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Pertama: zikir dengan lisan. Model zikir ini seperti biasa dilakukan 

dengan menggerakkan lisan atau lidah dengan mengeluarkan suara yang halus 

atau lembut dan dengan mengeluarkan suara yang keras atau nyaring. Allah 

berfirman : 

“Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.Dan pada sebagian 
dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada 
bagian yang panjang di malam hari.” (QS Al  Insan 25-26) 

 

Kedua, zikir qulub/hati. Model zikir ini dengan menyebut kalimat-kalimat 

zikir dalam hati atau qalbu. Model zikir hati dalam istilah yang lain sering disebut 

dengan zikir sir atau zikir tersembunyi. Zikir model ini biasanya kita temukan 

ketika orang sedang melaksanakan itikaf dalam masjid. Biasanya zikir dengan 

duduk termenung. Atau juga dapat kita lihat pada saat zikir selesai sholat, ada 

yang menjaharkan atau mengeraskan suara, ada juga yang tidak mengeraskan 

suara atau disirkan. Hal ini diperkuat oleh Firman Allah dalam al Quran:   

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam dadamu dengan merendahkan diri dan 
rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan 
janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.Sesungguhnya malaikat-
malaikat yang ada disisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan 
mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya lah mereka bersujud”.(QS Al  
A‟raaf : 205-206) 

 

Ketiga, zikir akal fikiran. Model zikir akal pikiran ini dapat kita lihat 

bagaiman peran dan fungsi akal dan fikiran manusia diciptakan Allah. Model ini 

dapat pula dilihat bagaimana akal pikiran melakukan perenungan atau 

kontemplasi mendalam terhadap zikir yang dilakukan oleh panca indera. Akal 

pikiran menelaah dengan kritis untuk kemudian ditansmisikan ke ruh. Allah 

berfirman: 
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“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan 
bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa 
neraka.”(QS Ali Imran 191) 

 

Keempat, zikir ruh. Model zikir ruh adalah menerima pesan-pesan dari 

fikiran dan hati. Ruh adalah makhluk ciptaan Tuhan secara khusus dan spesifik 

yang tidak terkontaminasi dengan anasir-anasir jahat. Ruh adalah suci yang selalu 

berkomunikasi atau berzikir kepada Allah. Ruh adalah makhluk Tuhan yang 

misterius yang menempati dalam diri manusia. Proses pancaran atau signal 

cahaya/nur dari Tuhan dikirm melalui ruh  terkoneksi ke hati yang bersih, setelah 

melalui proses zikir, hati kemudian menjadi terang. Pancaran nur/cahaya Tuhan 

ini, hati kemudian menjadi tenang, tenteram, tanpa cemas.  

Kelima, zikir anggota tubuh. Zikir anggota tubuh ini biasanya dilakukan 

dengan gerakan-gerakan tubuh. Bentuk zikir ini merupakan kombinasi dari zikir 

lisan, zikir hati, zikir akal pikiran, zikir ruh dan gerakan tubuh. 

Model zikir ini dapat kita lihat pada zikir sholat. Sholat mengekspresikan 

semua model zikir. Ketika takbir, lisan mengucapkan  “Allahu Akbar”, dan 

anggota tangan bergerak mengangkat kedua tangannya untuk bertakbir. Begitu 

dan seterusnya hingga lisan mengucapkan salam, dan kepalapun bergerak 

mengikuti lisan. Dalam praktek yang lain dapat kita lihat pada tarekat atau aliran 

sufistik tertentu dalam Islam, zikir sambil mengerakkan kepala dan tarian-tarian 

sufi yang dilakukan oleh seorang sufi ternama, Jalaluddin ar Rummi. Zikir dapat 

juga dilihat dari ibadah shalat. Model zikir ini dijelaskan oleh Allah dalam 

Firman-Nya : 
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“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhanselain Aku, maka 
sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.” (QS. Toha : 14) 

 

2.6.3 Manfaat zikir 

Islam mengajarkan hamba-Nya, semua ibadah baik ibadah wajib maupun 

sunnah diawali dengan zikir dan diakhiri dengan zikir. Zikir tanpa dibatasi oleh 

dimensi ruang dan waktu. Zikir dilakukan selama napas dan jantung masih 

bergerak. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:  

 “Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu), ingatlah Allah di waktu 
berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.” (QS An Nisa : 103) 
    

Zikir dan doa memiliki kedudukan yang sama-sama penting, namun zikir 

memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat dibanding doa, karena orang yang 

berdoa biasanya memiliki suatu pengharapan, keinginan dan tujuan atau maksud 

tertentu yang ingin disampaikan kepada Allah, dengan kata lain memiliki pamrih, 

sedangkan zikir lebih tanpa tendensi, lebih ikhlas sehingga hati orang yang 

berzikir lebih lapang dan tenang (Ash-Shiddieqy 2014).  

Zikir merupakan media ritual  ajaran agama, untuk berkomunikasi  dengan 

Tuhan. Zikir juga merupakan suatu cara bagi seorang hamba untuk mengingat 

Tuhannya, oleh karena itu, zikir  merupakan sarana efektif untuk menentramkan 

hati, menenangkan jiwa, menghilangkan kegelisahan dan perasaan kuatir ataupun 

cemas. Hal ini Allah SWT mempertegas dalam firman-Nya: 

 “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram 
dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan dzikrullah hati menjadi 
tenang.” (QS ar-Ra‟du [13]:28). 

 

Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penentu dan Allah sebagai pemilik 

hamba maka Allah telah membuat suatu sistem dalam tubuh manusia secara 
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sistematis. Sistem ini berlaku berdasarkan ketetapan Allah (sunatullah), berulang-

ulang dalam diri manusia. Allah menciptakan pada setiap makhluk, suatu alat 

untuk memproteksi diri atau alat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. 

Allah sendiri yang mendeklarasikan  bahwa Dia lah yang menurunkan penyakit, 

dan Dia juga yang menyembuhkan penyakit tersebut.  

Hal ini dijelaskan Rasulullah  dalam sabdanya:  

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali  Dia juga menurunkan 
penawarnya.” (HR Bukhari). 

Dalam al Quran diceritakan bahwa Nabi Ibrahim as, apabila dia sakit, 

maka Allah yang menyembuhkan. Sebagaimana firman-Nya:  

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku.” (QS Asy 

Syu‟ara: 80) 

Allah sebagai khalik yang telah menciptakan hamba-Nya, yang penuh 

kasih sayang, maka Allah ingin hamba-Nya terlindungi dari berbagai penyakit, 

terutama penyakit hati, yang membuat seseorang menjadi mudah marah, stres, 

gelisah dan segala bentuk kecemasan lainnya.  

Zikir dapat menciptakan efek relaksasi, rasa nyaman dan perbaikan 

persepsi dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah (2013) 

terhadap 9 orang responden yang mengalami ketergantungan obat dengan 

penggunaan zikir selama 3 bulan, diperoleh hasil peningkatan  kadar endorfin di 

hari ke 40 dan penurunan tingkat adiksi tanpa peningkatan persepsi (Istiqomah 

2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Huriyati (2013) terhadap  

23 responden yang akan menjalani operasi apendiktomi menunjukkan bahwa 
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intervensi zikir secara statistik signifikan menurunkan kecemasan (Wulandari & 

Huriyati 2015). 

2.6.4 Cara zikir: sebuah model intervensi 

Zikir yang digunakan dalam model intervensi tindakan keperawatan pada 

penelitian ini adalah klien diarahkan dan dibimbing untuk dapat melafadkan 

kalimat-kalimat zikir yang dianggap mudah, sederhana dan praktis oleh klien.  

Pendekatan intervensi zikir yang dilakukan terhadap klien adalah dengan 

memberi pemahaman untuk membangun kesadaran spiritualnya. Kesadaran diri 

bahwa setiap yang hidup pasti mengalami kematian, kesadaran bahwa kesehatan 

dan penyakit bagian dari ujian Tuhan pada hamba-Nya. Setiap kita yang hidup 

pasti mengalaminya. Allah memberi pertolongan dan hadir memberikan mukjizat 

pada setiap hamba-Nya yang selalu membasahi lisannya dengan zikir dan selalu 

menghayati makna-makna zikir dalam hatinya dengan penuh kesabaran. Sabar 

atas musibah atau penyakit yang dideritanya, bahwa itu ujian dari Tuhannya.   

Tidak ada rasa kekhawatiran atas diri mereka karena telah mengikrarkan 

diri mereka pada Allah, melalui zikir setiap sholat: “sesungguhnya sholatku, 

hidupku dan matiku hanya untuk Allah”.  

Refleksi komitmen zikir ini, upaya membangun kesadaran spiritual klien 

untuk lebih mengenal hakekat diri, hakekat hidup dan makna hidup, klien 

kemudian sadar tentang konsep diri. Setelah membimbing, memahami, dan 

mengarahkan tentang konsep diri, selanjutnya menghantarkan klien melakukan 

intervensi zikir, yaitu memahami terapi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

zikir dalam hati dan zikir secara lisan atau diucapkan.  
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Penelitian ini lebih diarahkan pada Zikir dilakukan dengan lisan, 

memaknai dengan akal pikiran dan dihayati di dalam hati. Hal ini diperkuat oleh 

Hasby Ash Shiddieqy, bahwa lebih utama adalah zikir dilaksanakan dengan lidah 

dan hati, yakni lidah menyebut dan hati mengingat apa yang disebutkan oleh lidah 

(Ash-Shiddieqy 2014).  

Zikir dapat dilakukan sendiri-sendiri ataupun berjamaah atau bersama-

sama dengan lisan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu zikir hati, zikir lisan dan 

zikir menghadapi larangan Allah. Zikir hati adalah zikir yang memiliki kedudukan 

paling tinggi, disebabkan bukan hanya zikir yang melibatkan hati atau batin saja 

tapi memberdayakan pikiran (Syarqawy & Aman 2013). 

Zikir sebagai intervensi bagi klien adalah zikir yang lazim didengar oleh 

klien, sehingga memudahkan klien untuk melafazkannya. Diantara zikir lisan 

adalah zikir dengan mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tilawah quran, 

istigfar, doa, shalawat nabi dan kalimah thoyibah (puji-pujian kepada Allah). 

(Syarqawy & Aman 2013). 

Intervensi zikir lebih bermakna dan dapat membangun kesadaran spiritual 

yang utuh adalah tidak hanya zikir dengan lisan dan hati, tapi juga zikir 

menghadapi larangan Allah membuat seseorang tetap konsisten menjalankan 

perintah Allah dan menjauhi larangannya (Syarqawy & Aman 2013). 

2.6.5 Zikir intervensi dan keutamaannya 

Penelitian ini akan memilih zikir yang lazim atau sering digunakan dalam 

masyarakat. Pemilihan zikir tersebut agar klien merasa lebih mudah untuk 
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melafazkannya. Zikir-zikir tersebut pada penelitian ini dapat dirumuskan dalam 

lima lafaz, yaitu: 

 Pertama: subhanallah: Maha Suci Allah; Kedua:  alhamdulillah: segala 

puji bagi Allah; Ketiga: laa ilaha illallah: tidak ada sesembahan yang berhak 

disembah selain Allah; Keempat:   Allahu akbar: Allah Maha Besar; dan Kelima:  

wa laa hawla wa laa quwwata illa billah: Tidak ada daya dan kekuatan selain 

kekuatan dan daya dari Allah. 

Zikir adalah ibadah mulia, yang diajarkan Allah pada hambanya. Diantara 

kemuliaan zikir yang digunakan dalam intervensi tersebut di atas dapat dilihat 

dalam hadis Rasulullah sebagai berikut:  

“Dari Samuroh bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullahshallallahu 
„alaihi wa sallambersabda, “Ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah: 
(1) Subhanallah, (2) Alhamdulillah, (3) Laa ilaaha illallah, dan (4) Allahu Akbar. 
Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai.” (HR. Muslim). 

 
Dalam riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan: 
 
“Dari „Abdullah bin „Amr, Rasulullahshallallahu „alaihi wa 

sallambersabda, “Tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan: Laa ilaha 
illallah, wallahu akbar, subhanallah, wal hamdulillah, wa laa hawla wa laa 
quwwata illa  billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak 
buih di lautan.” (HR. Ahmad) 

                      

2.6.6 Tata tertib berzikir 

Orang yang melaksanakan zikir hendaknya menerapkan adab zikir secara 

lahir dan adab zikir secara batin untuk memperoleh hasil yang sempurna. Adab 

zikir yang batin maksudnya adalah ketika berzikir hendaklah dengan 

menghadirkan hati atau hatinya mengingat makna zikir sementara lidah atau 

lisannya mengucapkan zikir. Orang yang berzikir harus paham maksud dari lafal 
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yang diucapkan. Adab zikir secara zhahir maksudnya adalah orang yang 

melakukan zikir harus tertib, duduk menghadap kiblat jika memungkinkan, 

bersikap khusyuk, tenang dan menundukkan kepala. Tempat zikir harus bersih, 

membasuh mulut atau berwudhu jika memungkinkan (Syarqawy & Aman 2013). 

2.6.7 Pengaruh terapi zikir pada perubahan fisiologis dan psikologis 

Berdoa yang merupakan bagian dari zikir telah ditemukan sebagai sumber 

yang efektif bagi seseorang untuk mengatasi nyeri, stress, dan distress. Bagi 

banyak klien, kemampuan untuk menelaah ritual keagamaan adalah suatu sumber 

koping yang penting. Implementasi asuhan keperawatan spiritual meliputi: 

menetapkan kehadiran, mendukung hubungan terapeutik, sistem dukungan, 

berdoa, terapi diet sesuai agama, dan mendukung ritual (Potter & Perry 2010). 

Susunan saraf pusat mentransmisikan informasi neurologi menjadi respon 

biologis dan fisiologis melalui berbagai hormon, neuropeptida, dan 

neurotransmitter.  Hipothalamic Pituitary Adrenal Axis (HPA-Axis) dan sistem 

saraf otonom, adalah merupakan alur yang sangat berperan dalam reaksi 

emosional, optimis dan stres dan berhubungan dengan respon imun (Hall 2011). 

Berbagai kondisi emosional, baik positif maupun stres dapat menyebabkan 

aktivasi  HPA, walaupun berasal dari sirkuit persarafan dan diperantarai 

neurotransmitter yang berbeda, tergantung pada suasana emosional, tenang, 

senang atau cemas, susah, dan stress. Misalnya rangsang psikis ditransmisikan 

melalui sistem limbik dan kortek frontal, sedangkan respon stres biologis lewat 

RAS. Sistem limbik terdiri dari amigdala (pusat emosi) dan hipokampus (pusat 
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memori) merupakan lintasan neuronal yang mengatur tingkah laku emosional, 

dorongan motivasional dan stimulus yang tidak diinginkan (Hall 2011). 

Selain amigdala dan hipokampus, bagian utama dari sistem limbik adalah 

hipothalamus. Hipotalamus mempunyai jaras komunikasi dua arah yang 

berhubungan dengan semua sistim limbik. Hipotalamus dan struktur terkait selain 

berperan dalam mengatur perilaku, area ini banyak mengatur kondisi internal 

tubuh, seperti suhu tubuh, osmolalitas cairan tubuh, dorongan untuk makan dan 

minum serta mengatur berat badan. Perangsangan di berbagai area dalam 

hipothalamus, dapat menimbulkan efek neurogenik pada area pengatur fungsi 

sistem kardiovaskular  seperti pada hipothalamus posterior dan nukleus 

perifornikal. Penurunan rangsang pada hipothalamus posterior akan menurunkan 

tekanan darah. Perangsangan bagian area preoptik menimbulkan efek penurunan 

tekanan arteri dan frekwensi denyut jantung, yang dijalarkan melalui pusat 

kardiovaskular di regio retikuler dari medulla dan pons (Hall 2011). 

Orang yang melaksanakan zikir dengan sungguh-sungguh, maka akan 

merangsang amigdala (sebagai pusat emosi) sehingga akan menghasilkan respons 

emosi yang kemudian diumpan balikkan ke korteks prefrontal kiri dan kanan dari 

hipokampus. Respon ini akan memunculkan kesadaran akan sikap sebagai respon 

emosi. Orang yang berzikir  akan mampu  bersikap realistis dan selalu optimis 

dalam menghadapi problema hidup yang dihadapi, sehingga orang tetap bersikap 

konstruktif (Sholeh 2005). 

Jadi, jika seseorang dapat menghayati makna zikir dan memiliki 

ketawakalan (sikap pasrah yang optimis) maka dimungkinkan ia  mampu 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP... SRI HANDAYANI



   64 
 

 
 

menghadapi musibah yang menimpa dirinya. Berzikir dapat meningkatkan 

mekanisme koping. Mekanisme koping yang berhasil akan memberikan respon 

biologis yang membantu menurunkan stressor dalan mengatasi masalah psikologis 

seseorang (Sholeh 2005). 

Analisis gabungan 11 RCT (Randomized Conttroled Trial) dengan 

intervensi reduksi stress berbasis mindfullness, meditasi transendental, relaksasi 

otot progresif dan manajemen stres klien kardiovaskular menunjukkan ukuran 

efek 0,45  untuk kualitas hidup fisik, 0,68 untuk kualitas hidup mental, 0,61 untuk 

depresi, 0,52 untuk kecemasan, 0,48 untuk tekanan darah sistolik dan 0,36 untuk 

tekanan darah diastolik (Younge et al. 2015). Perbaikan mood, penurunan tingkat 

stres dan kecemasan juga dilaporkan oleh 98,8% klien yang melakukan 

mindfullness meditasi dengan tambahan aromaterapi (Redstone 2015). 

2.7 Konsep Aromaterapi 

Aromaterapi berasal namanya dari kata aroma, yang berarti wangi atau bau 

dan terapi yang berarti pengobatan. Terapi ini adalah cara alami untuk 

menyembuhkan pikiran, tubuh dan pikiran seseorang (Ali et al. 2015). 

Aromaterapi adalah suatu teknik dimana minyak esensial dihirup, yang 

bertujuan mengurangi rasa sakit, tekanan mental, dan depresi, dan memperbaiki 

tanda vital (Bikmoradi et al. 2015).  

Aromaterapi diklaim bermanfaat bagi mental, psikologi, spiritual, dan 

aspek sosial, meski jumlahnya kurang terukur secara kuantitatif. Aromaterapi 

relatif bebas dari efek samping dibandingkan dengan obat konvensional (Y.-L. 

Lee et al. 2011) 
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Aromaterapi telah dikembangkan keilmuannya untuk pengobatan dengan 

berbagai komplikasi dan kondisi. Berdasarkan pada sebuah studi literatur 

didapatkan bahwa aromaterapi telah mendapatkan banyak perhatian dari publik 

pada akhir abad ke 20 dan masih sangat populer pada abad ke 21, dan karena 

kepentingan, popularitas dan penggunaannya yang meluas, aromaterapi kini 

dikenal pula sebagai aroma science therapy (Ali et al. 2015).  

Essential oil digunakan pada bidang terapeutik, kosmetik, aromatik, 

wewangian/ parfum, dan penggunaan untuk spiritual. Aromaterapi menggunakan 

essential oil sebagai agen terapeutik utama yang dikatakan memiliki substansi 

konsentrasi yang tinggi yang telah diekstraksi dari bunga, daun, batang, buah dan 

akar dan disaring dari resin. Essential oil merupakan suatu campuran dari 

hidrokarbon, alcohol, aldehid, ester, ether, keton, oxide phenols dan terpene, baik 

yang teraturasi maupun tidak yang memproduksi suatu wangi yang khas. Terdapat 

berbagai metode yang digunakan untuk memperoleh manfaat dari aromaterapi 

dengan dosis kecil yaitu dengan inhalasi, pijat, dioleskan pada permukaan kulit 

dan sangat jarang penggunaan dengan langsung dimasukkan ke internal tubuh. 

(Ali et al. 2015). 

2.7.1 Cara kerja aromaterapi 

Minyak esensial dikenal dengan karakter spesifik energi mereka, karena 

potensinya tidak hilang seiring waktu dan usia. Sifat stimulasi minyak esensial ini 

terletak pada struktur mereka yang sangat mirip dengan hormon yang sebenarnya. 

Efeknya juga rumit dan halus karena struktur kompleks dan sifat kimia.  
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Mekanisme kerja aromaterapi melalui sinyal biologis dari sel reseptor 

(olfactory bulb) di hidung saat di inhalasi ditransmisikan melalui nervus olfactory 

menuju sistim limbik  pada sebuah cincin komplek bagian dalam dari struktur 

otak dibawah kortek serebral, diterjemahkan pada regio 53 dan 35 yang 

dihubungkan oleh suatu saluran (Buckle 1998).  Pada area ini amigdala  mengatur 

respon emosional dan menurunkan pengaruh stimulus emosional luar dengan 

meningkatkan jumlah neuron inhibitor yang berisikan ℽ -aminobutyric acid 

(GABA), respon menghirup lavandula angustifolia (Lavender) serupa dengan 

efek sedatif yang diproduksi amigdala. GABA adalah neurotransmitter dan 

hormon yang dihasilkan oleh amigdala yang menghambat reaksi-reaksi atau 

tanggapan neurologis yang tidak menguntungkan, sehingga dengan keluarnya 

GABA akan memperbaiki mood dan suasana hati. Sinyal ini menyebabkan otak 

melepaskan transmitter neurologis seperti serotonin  dan endorfin untuk 

menghubungkan sistem saraf dan sistem tubuh lainnya serta memastikan 

perubahan yang diinginkan dan untuk memberikan perasaan lega. Serotonin, 

endorfin dan noradrenalin dilepaskan dari minyak esensial yang menenangkan, 

euforia, dan minyak esensial merangsang masing-masing untuk memberi efek 

yang diharapkan pada pikiran dan tubuh (Ali et al. 2015). Hippokampus sebagai 

area yang berperan dalam proses kimiawi dan pemicu memori atau ingatan 

tentang suatu aroma yang telah dipelajari (Buckle 1998) 
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2.7.2 Klasifikasi aromaterapi 

1. Aromaterapi kosmetik 

Terapi ini menggunakan minyak esensial tertentu untuk kulit, tubuh, wajah 

dan produk kosmetik rambut. Produk ini digunakan untuk produk mereka 

berbagai efek seperti pembersihan, pelembab, pengering dan pengencang.  

Kulit sehat bisa didapat dengan menggunakan produk minyak esensial di 

wajah. Pada tingkat pribadi, kosmetik aromaterapi diseluruh tubuh atau mandi 

akan menjadi cara yang sederhana dan efektif. Beberapa tetes minyak yang tepat 

memberi pengalaman meremajakan dan merevitalisasi kulit (Ali et al. 2015). 

2. Pijat aromaterapi (massage) 

Penggunaan biji anggur, almond, atau minyak jojoba dalam minyak sayur 

untuk pemijatan telah terbukti memiliki efek luar biasa. Ini juga dikenal sebagai 

penyembuhan terapi pijat. 

3.  Aromaterapi medis (terapeutik) 

Pendiri aromaterapi modern Rene-Maurice Gattefosse telah menggunakan 

minyak esensial untuk memijat klien selama operasi, sehingga memanfaatkan 

pengetahuan aromaterapi medis tentang efek minyak esensial untuk 

mempromosikan dan mengobati diagnosis klinis penyakit medis. 

4. Aromaterapi olfactory (aromatik) 

Menghirup minyak esensial telah menimbulkan aromaterapi olfaktori, 

dimana inhalasi sederhana telah meningkat  kesehatan emosional, ketenangan, 

relaksasi atau peremajaan tubuh manusia. Pelepasan stres  dengan aroma yang 

menyenangkan dan membuka kenangan akan aroma tersebut.  
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5. Psiko-aromaterapi 

Keadaan mood dan emosi tertentu dalam psiko-aromaterapi, dapat 

diperoleh dengan minyak esensial dan memberi kenikmatan relaksasi, dan 

membangkitkan memori yang menyenangkan. Menghirup minyak esensial dalam 

terapi ini dapat dilakukan secara langsung meski di dalam ruangan perawatan 

klien. Ruang lingkup penelitian psiko-aromaterapi dan aromakologi berkaitan 

dengan efek aroma rasa alami atau sintetis. Psiko-aromaterapi telah membatasi 

diri dalam penelitian tentang minyak esensial alami (Ali et al. 2015).  

2.7.3 Aromaterapi ankiolitik lavender 

Pemberian aromaterapi yang efektif harus sesuai dosis anjuran, agar 

menghasilkan efek yang maksimal. Berikut adalah resep minyak esensial untuk 

distres emosional (Butje et al. 2008). 

Tabel 2.2 Resep Minyak Esensial untuk Distres Emosional 

 

Dikutip dari (Butje et al. 2008) 
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  Menurut sistematik review yang telah dilakukan oleh Vidaña, Ngai, He, 

& Tsang (2017) dan (Y. Lee et al. 2011) dengan melakukan tindakan aromaterapi 

inhalasi selama 5-30 menit cukup untuk memberikan efek positif penurunan 

depresi dan cemas. Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Karaman et al. 

(2016) dimana aromaterapi dapat menurunkan nyeri dan cemas secara signifikan 

dalam tindakan pemasangan infus. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai 

penurunan nyeri terhadap klien dengan operasi pembukaan jantung (Salamati et 

al. 2014).  

Acuan untuk penelitian yang penulis lakukan adalah dari penelitian 

Ziyaefard (2016) bahwa dengan aromaterapi lavender sebanyak 5 tetes di inhalasi 

selama 5 menit telah cukup memberikan efek penurunan kecemasan pada klien 

sebelum kateterisasi jantung. 

2.8 Dasar Pemikiran Dan Konsep Solusi 

Masalah yang muncul pada klien penyakit jantung koroner yang akan 

menjalani kateterisasi jantung adalah timbulnya kecemasan (Khaledifar et al. 

2017; Cho et al. 2013; Ziyaeifard et al. 2016).  

Kecemasan ini disebabkan oleh beberapa faktor  diantaranya : ketakutan 

akan kematian, komplikasi tindakan, kurang pengetahuan, perubahan pasca 

tindakan, hospitalisasi, menunggu tindakan, lingkungan tidak dikenal, terisolasi 

dari keluarga, petugas kesehatan tidak dikenal (Khaledifar et al. 2017; Cho et al. 

2013; Ziyaeifard et al. 2016).  

Kecemasan pada klien yang akan menjalani kateterisasi jantung yang 

disebabkan karena takut akan kematian dan prognosa buruk penyakit dapat diatasi 
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dengan pendekatan psiko spiritual yang dilakukan dengan membangkitkan 

kesadaran sebagai seorang hamba dan agar klien berupaya mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. Pendekatan yang dilakukan harus dilandasi atas kecintaan 

hamba kepada tuhannya. Seorang hamba yang mencinta akan senang dan tidak 

perlu merasa takut bila bertemu dengan yang dicintai, bahkan justru sebaliknya 

berharap bertemu dengan yang dicintai.  

Zikir sebagai sebuah terapi atau cara pengobatan telah dikenal selama 

berabad-abad yang lalu. Di zaman Nabi Muhammad SAW (Abad 6 M)  zikir 

digunakan untuk mengobati berbagai kelainan baik fisik maupun mental. Ibnu 

Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Thibbun Nabawi (Metode Pengobatan Nabi) 

menyatakan bahwa diantara berbagai obat untuk menyembuhkan penyakit adalah 

jenis obat-obat hati (jiwa), rohani, kekuatan hati, bersandar pada Allah, kembali 

dan tawakal kepada Allah, merendah dan pasrah kepada Allah, sedekah, doa, 

taubat, istigfar, berbuat baik, membantu orang yang kekurangan dan 

menghilangkan kesusahan orang lain (Al-Jauziyah 2004). 

Alasan tersering yang diajukan oleh kebanyakan orang adalah tidak siap 

menghadapi kematian. Upaya mempersiapkan ini adalah merupakan suatu proses 

adaptasi sampai bisa ketahap penerimaan.  

Teori adaptasi Roy menjelaskan bahwa ada suatu mekanisme proses 

kontrol yang menyatakan bahwa adaptasi dapat melalui proses belajar.  Proses 

belajar meliputi peniruan, penguatan positif dan pemahaman yang mendalam 

(Aligood 2014). Proses belajar ini akan diterapkan dalam pelaksanaan intervensi 

zikir. Zikir dilakukan dengan pengulangan kata-kata positif, penguatan positif 
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melalui motivasi dan pemberian pemahaman makna zikir untuk meningkatkan 

persepsi positif sehingga mampu memberikan adaptasi positif. Tahap adaptasi ke 

fase penerimaan dapat melalui tahapan berduka Kubler ross yaitu menyangkal 

(denail), marah (anger), tawar menawar (bargaining), depresi  dan penerimaan 

(acceptance) sebagai suatu proses pengendalian diri (Potter & Perry 2010). Upaya 

penerimaan terhadap kondisi sakit dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pemeriksaan dan pengobatan sebagai suatu ikhtiar untuk mendapatkan kembali 

kesehatan dengan keyakinan bahwa tiada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

Setelah ikhtiar maka diperlukan ketawakalan atas hasilnya yaitu sembuh yang 

tidak akan kambuh atau sembuh untuk selamanya (meninggal). Cinta dan 

Kesadaran sebagai seorang hamba akan meningkatkan kecerdasan spiritual 

seseorang. 

 Zikir dalam penelitian ini dikombinasikan dengan aromaterapi karena 

aromaterapi mempercepat proses persepsi dengan cara mempengaruhi perubahan 

kognitif. Persepsi akan suatu aroma, misalnya aroma anyir darah dipersepsikan 

sebagai kematian, aroma kemenyan dapat dipersepsikan sebagai ritual agama 

demikian pula aroma lavender atau rose yang menyegarkan akan menimbulkan 

efek relaksasi, sehingga dapat meningkatkan koping dan menurunkan stres dan 

kecemasan (Buckle 1998).  

Aromaterapi sudah digunakan sejak zaman Yunani oleh ratu Cleopatra 

dengan cara mencampurkan bunga pada air mandi untuk menyegarkan tubuh. 

Pada zaman nabi muhammad beliau juga sering mengunakan aroma atau 

wewangian untuk menjaga kesehatan dan menyarankan umatnya untuk memakai 
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wewangian saat akan sholat dan saat seorang pria/wanita akan mendekati 

pasangannya. Dalam kitab Thibbun Nabawi disebutkan bahwa aroma wewangian 

adalah makanan ruh, sementara ruh adalah pusat stamina, maka ketika ruh diberi 

makan dengan wewangian maka stamina juga akan meningkat. Dikatakan lebih 

lanjut bahwa wewangian dapat membersihkan otak, jantung, organ tubuh bagian  

dalam serta mengembirakan hati, menyenangkan jiwa serta memberi kesegaran 

ruh (Al-Jauziyah 2004). 

Dalam ritual upacara berbagai agama juga banyak digunakan dupa, 

kemenyan, hio, atau aroma bunga sebagai kelengkapan ibadah. Aroma wewangian 

ini mampu meningkatkan fokus dan atensi pada ritual ibadah. Aroma yang 

dipelajari akan meningkatkan kognitif dan persepsi serta memperbaiki mood dan 

spirit. 

Penelitian aromaterapi pada klien kateterisasi jantung mampu menurunkan 

kecemasan sebanyak 5% (Ziyaeifard et al. 2016). Perlu dilakukan kombinasi 

antara zikir dan aromaterapi agar mendapatkan hasil maksimal. Bahan 

aromaterapi yang dipilih adalah lavender karena mengandung linalool dan 1,8 

cineol yang memiliki sifat antidepresi, anti cemas (anxiolytic) dan menenangkan 

(narcotic actions), mengatasi sakit kepala dan nyeri otot (T. Karaman et al. 2016; 

Ziyaeifard et al. 2016; Bagheri-nesami et al. 2016; Koulivand et al. 2013; Ali et 

al. 2015; Johnson et al. 2016). 

Mekanisme dari cara kerja spiritual zikir aromaterapi (Spiriziomacare) 

yaitu zikir melalui perangsangan hipothalamus melalui jalur amigdala dan 

hipokampus pada sistem limbik di kortek pre frontal yang mengubah persepsi dan 
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meningkatkan spirit dan mood. Perangsangan pada korteks prefrontal maupun 

korteks serebral menghasilkan perbaikan persepsi, kognitif,  mood dan spirit. 

Proses perbaikan persepsi inilah yang disebut sebagai stres persepsi (stress 

perception). 

Adapun mekanisme aromaterapi melalui sinyal biologis dari sel reseptor 

(olfactory bulb) di hidung saat di inhalasi ditransmisikan melalui nervus olfactory 

menuju sistim limbik  pada sebuah cincin komplek bagian dalam dari struktur 

otak dibawah kortek serebral, diterjemahkan pada regio 53 dan 35 yang 

dihubungkan oleh suatu saluran (Buckle 1998).  Pada area ini amigdala  mengatur 

respon emosional dan menurunkan pengaruh stimulus emosional luar dengan 

meningkatkan jumlah neuron inhibitor yang berisikan ℽ -aminobutyric acid 

(GABA), respon menghirup lavandula angustifolia (Lavender) serupa dengan 

efek sedatif yang diproduksi amigdala. Hippokampus sebagai area yang berperan 

dalam proses kimiawi dan pemicu memori atau ingatan tentang suatu aroma yang 

telah dipelajari. Hal ini menjelaskan cara seorang bayi belajar dan mengenali 

ibunya melalui aroma, atau tentang aroma kemenyan yang dihubungkan dengan 

simbol ritual keagamaan atau hal gaib (mistis). 

Selanjutnya sinyal akan diteruskan pada bagian hipotalamus otak melalui 

saraf olfaktori yang selanjutnya akan mengaktifasi HPA axis untuk mengurangi 

produksi hormon corticotrophin-releasing factor (CRF) sehingga kelenjar 

hipofise anterior (pituitary) akan menurunkan sekresi ACTH (adrenocorticotropic 

hormon). Penurunan sekresi ACTH menyebabkan kadar kortisol juga mengalami 

penurunan sehingga terjadilah peningkatan kadar β endorfin. Peningkatan β 
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endorfin merupakan respon dari intervensi spiriziomacare dapat mengurangi 

kecemasan dan nyeri (Hall 2011).  

Stabilitas tanda vital meliputi tekanan darah, nadi dan frekuensi pernapasan) 

disertai peningkatan rasa nyaman sebagai efek endorfin. Peningkatan endorfin 

akan menurunkan kecemasan sebagai respon tubuh. Penurunan tekanan darah, 

nadi dan frekuensi pernapasan merupakan respon fisiologis tubuh sedangkan 

penurunan kecemasan merupakan respon psikologis tubuh (stress response) 

terhadap intervensi spiriziomacare. Stress perception dan stress response 

merupakan bagian dari konsep psikoneuroimunologi. 

Dapat disimpulkan bahwa konsep solusi mengatasi kecemasan melalui 

spiriziomacare adalah melalui konsep pendekatan kecintaan kepada Allah melalui 

zikir dan dikombinasikan  dengan aromaterapi lavender yang memiliki efek 

sedatif, yang berperan dalam memperbaiki kognisi, persepsi, mood dan spirit 

dengan hasil akhir berupa penurunan kecemasan klien yang akan menjalani 

kateterisasi jantung. 

2.9  Spiriziomacare 

Spiriziomacare (spiritual zikir aromacare) adalah suatu intervensi spiritual 

yang mengabungkan zikir dengan aromaterapi untuk mengatasi kecemasan. 

Kecemasan umumnya disebabkan karena kekuatiran atau ketakutan terhadap 

sesuatu yang belum jelas. Pada klien penyakit jantung terutama yang akan 

menjalani prosedur tindakan akan dapat timbul ketakutan akan kematian, 

hospitalisasi atau prognosis buruk penyakit. Konsep pendekatan spiritual yang 

dilakukan adalah dengan konsep merubah kecemasan yang dialami klien dengan 
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melalui konsep pendekatan kepada Allah. Pendekatan seorang hamba kepada 

Allah akan dapat melahirkan kecintaan kepada Allah. Ketika seorang hamba telah 

mencintai Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka ia tidak akan merasa takut bertemu 

dengan Allah. Sakit dan kematian bukan menjadi hal yang menakutkan bagi orang 

yang mencintai Allah. 

Konsep spiritual yang dimaksud adalah dengan meningkatkan keyakinan 

kepada sang pencipta dan meningkatkan harapan pasien, harapan atas 

kesembuhan dan meningkatkan harapan hidup, sehingga akan meningkatkan 

makna hidup seseorang (Yusuf et al. 2017).  Peningkatan keyakinan dan harapan 

dilakukan dengan pemberian motivasi dan penguatan positif melalui perenungan 

(muhasabah) dan nasehat (tausyiah).  

Pendekatan spiritual yang dilakukan adalah dengan cara berzikir karena 

kekuatan zikir dapat mensugesti pikiran-tubuh sesuai konsep pengobatan pikiran 

tubuh (mind-body-medicine) (Saniotis 2015), pikiran akan mensugesti tubuh dan 

menimbulkan energi atau sebaliknya energi yang dihasilkan tubuh akan 

mempengaruhi pikiran. Zikir akan mempengaruhi tubuh, pikiran dan semangat 

(mind body spirit) sebab zikir dilakukan dengan ucapan lisan sebagai bagian 

tubuh, diyakini dengan hati (jiwa) dan diproses dengan akal melalui pemikiran 

dan pemahaman, pemahaman ini mampu merubah persepsi, memodulasi 

kecemasan dan membentuk koping yang efektif untuk meningkatkan mood dan 

spirit. 
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2.10 Riset Pendukung 

Penelitian ini didasarkan pada teori-teori dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang merupakan suatu theoritical mapping atau merupakan suatu 

keaslian penelitian. Riset pendukung dalam penelitian ini berkaitan dengan 

penelitian spiritual zikir dan  aromaterapi sebagai variabel bebas sedangkan 

kecemasan dan tanda vital sebagai variabel terikat.   

Tabel 2.3 Riset Pendukung 

No Judul 
Penelitian 

Desain Sampel dan 
Teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

1.  Anxiety‟s level 
of bantenes 
patient‟s: the 
effect of dhikr 
therapy before 
surgical 
procedure 
 
Wulandari I 
and Huriyati A 
 
Int J Res Med 
Sci. 2015 
Dec;3(Suppl 
1):S36-S40 
 

Riset 
Kuasi 
eksperi
ment 
tanpa 
kelomp
ok 
kontrol. 

Sampel :  
23 klien pre 
operasi 
apendiktomi 
 
Teknik 
sampling: 
Purposive 
sampling 

Independen : 
terapi zikir.  
 
Dependen: 
tingkat 
kecemasan  

Level anxietas 
diukur 
mengunakan 
Hamilton 
Anxiety 
Rating Scale. 
(HARS) 

Uji 
Statistik 
mengunak
an paired 
t-test. 

Terapi zikir 
secara statistik 
signifikan 
menurunkan 
anxietas 
dengan  p 
value = 0.000 
 

2.  Efektivitas 
Dzikrullah 
Terhadap 
Penurunan 
Kecemasan 
Dan Nyeri 
Persalinan 
Kala I Fase 
Aktif Ibu 
Primigravida 
Nurbaeti I 

 
Jurnal Ners 
Vol. 10 No. 1 
April 2015: 
30–37 
 

Desain 
kuasi-
eksperi
men 
dengan 
kelomp
ok 
kontrol 
yang 
diukur 
Pretes 
dan 
postest  

Sampel 
adalah 40 
primigravida 
muslim usia 
kehamilan 
37- 42 
minggu 
dan dilatasi 
serviks > 3 
cm  
 
Tehnik 
sampling : 
purposive 
sampling. 
 

Independen: 
Dzikrullah 
 
Dependen: 
-Kecemasan 
-Nyeri 

-Kuesioner 
(Taylor 
Manifest 
Anxiety Scale) 
-Observasi 
nyeri 
persalinan 
(Visual 
Analog Scale) 
per jam 

Analisis 
data 
dengan uji 
multivariat 
mengguna
kan 
ANOVA 
pada α = 
0,05.  
 

Zikir efektif (p 
= 0,001) 
mengurangi 
tingkat 
kecemasan 
dan nyeri  
persalinan 
pada 
primigravida 
(59,8%).  

3.  Reduced Desain Sampel: Independen: -Kuesioner  Data Peningkatan 
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No Judul 
Penelitian 

Desain Sampel dan 
Teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

Addiction In 
Drugs Abusers 
Undergoing 
dhikr at 
Ponpes Inabah 
XIX Surabaya 
 
Istiqomah, IN 
 
Folia Medica 
Indonesiana; 
Vol. 49 No. 1 
January-March 
2013: 8-118 
 
 

menggu
nakan 
analitik 
observa
sional 
jenis 
time 
series. 

9 orang 
 
Tehnik 
sampling: 
Purposive 
sampling 

Zikir 
 
Dependen: 
Addiction In 
Drugs Abusers  
 
 

-Pemeriksaan 
laboratorium 
(endorfin) 

dianalisis 
mengguna
kan paired 
t-test, 
Wilcoxon 
signed 
ranks test, 
dan uji 
Spearman‟
s rho 
dengan 
taraf 
signifikans
i alpha 
0.05. 

signifikan 
kadar endorfin 
(p=0.034), dan 
penurunan 
adiksi 
(p=0.046), 
tetapi tidak 
terjadi 
penurunan 
persepsi 
responden 
(p=0.317).  

4.  Effects of 
Lavender Oil 
Inhalation on 
Anxiety and 
Pain in 
Patients 
Undergoing 
Coronary 
Angiography 
 
Ziyaeifard M, 
et al 
 
Iranian Heart 
Journal 2017; 
18(1):44-50 

Peneliti
an CRT 
Double 
blind 
RCT 
 

Sampel: 
80 klien 
yang akan 
menjalani 
angiografi 
koroner 
 
(40 
intervensi, 
40 kontrol) 
 
Tehnik 
sampling: 
computerize
d 
randomizati
on list 
 

Independen: 
Aromaterapi 
minyak 
lavender. 
 
Dependen: 
-Kecemasan 
-Nyeri 

-Informasi 
demografi 
-Kuisioner 
Spielberger 
standar 
-Visual analog 
pain scale. 
 

Uji 
statistik 
mengunak
an χ2, 
McNemar, 
Wilcoxon, 
Mann–
Whitney, 
and t tests 

Setelah 
aromaterapi :  
-tingkat 
kecemasan 
menurun 
signifikan 
 (P < 0.05)  
-nyeri 
menurun 
signifikan 
 (P < 0.05)  
Pada 
kelompok 
intervensi 
dibanding 
kelompok 
kontrol. 
 

5.  Effect of 
inhalation 
aromateraphy 
with lavender 
essential oil on 
stress  and 
vital sign in 
patient 
undergoing 
coronary 
artery bypass 
surgery. 
 
Bikmoradi, 
Ali, et.al 
Complementar
y Therapies in 
Medicine 

RCT 
A 
single- 
blinded 

Sampel: 
60 
(30 
intervensi 
dan 30 
kontrol  
 
Tehnik 
Sampling: 
Balanced 
block 
randomizati
on 

Independen: 
Aromaterapi 
minyak 
lavender 
inhalasi 
 
Dependen: 
1. stress 
2. vital sign 

-Kuesioner  
-DASS 21 
-Vital sign 
(SBP. DBP, 
HR, RR dan 
temperatur 

Independe
n t- test, 
chi 
squared 
test untuk 
variabel 
kategorik 

Efek 
aromaterapi 
melalui 
inhalasi :   
1.Signifikan 
menurunkan 
stress (p = 
0.001) 
2.Tidak 
signifikan 
pada vital 
sign, kecuali 
sistolik blood 
pressure 
(p< 0.05) 
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No Judul 
Penelitian 

Desain Sampel dan 
Teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

(2015) 23, 
331-338 
 

6 A Systematic 
Review on the 
Anxiolytic 
Effectsof 
Aromatherapy 
in People with 
Anxiety 
Symptoms 
 
Yuk-Lan Lee, 
et.al 
The Journal Of 
Alternative 
And 
Complementar
y Medicine 
Volume 17, 
Number 2, 
2011, pp. 101–
108 
 

Systema
tic 
Review 

Sampel: 
16 CRT 

Independen: 
Anxiolytic 
Effects 
of 
Aromatherapy 
 
Dependen: 
Anxiety 
Symptoms 

Guidelines set 
out 
by Glasziou et 
al 

qualitative 
analysis 
using the 
Sjo¨ sten 
method 

Sebagian 
besar 
penelitian 
menunjukkan 
efek positif 
untuk 
menurunkan 
kecemasan. 
Tidak ada efek 
samping yang 
dilaporkan. 
 

7 Evaluating the 
efficacy of 
lavender 
aromatherapy 
on peripheral 
venous 
cannulation 
pain and 
anxiety: A 
prospective, 
randomized 
study 
 
Karaman,  
Tugba et al 
 
Complementar
y Therapies in 
Clinical 
Practice 23 
(2016) 64-68 
 
 

prospec
tive, 
random
ized, 
single-
blind, 
parallel
-group, 
placebo
-
controll
ed study 

Sampel: 
101 
(51 lavender, 
50 kontrol) 
 
Teknik 
sampling: 
Random 
sampling 

Independen: 
Aromaterapi 
lavender 
 
Dependen: 
1. Nyeri 
2. Kecemasan 

1. VAS 
2. Anxiety 

score 

The one-
sample 
Kolmogor
ov-
Smirnov, 
independe
nt samples 
t-tests. 
Mann-
Whitney U 
tests. 
Pearson's 
chi-square 
or 
Fischer's 
exact tests. 
Spearman'
s 
correlatio
n The 
Wilcoxon's 
test 

1. skor nyeri 
signifikan 
lebih 
rendah 
(p=0,01)  

2. skor 
ansietas 
signifikan 
lebih 
rendah  
(p<0,001)  

3. Kepuasan 
klien 
signifikan  
lebih tinggi 
(P=0,003). 
pada 
kelompok 
lavender 
dibandingka
n kelompok 
kontrol 

 
8 Aromatherapy 

with two 
essential oils 
from Satureja 
genre and 

Experi
mental 
study 
pre-post 
test 

Sampel: 108 
dibagi dalam 
6 kelompok, 
5 perlakuan, 
1 kontrol 

Independen: 
Aromaterapi 
Mindfulness 
meditation 
 

State Trait 
Anxiety 
Inventory 
(STAI) 

Mann-
Whitney U 
test, 
Wilcoxon 
test for 

1. Skor 
kecemasan 
menurun 
saat post 
test pada 
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No Judul 
Penelitian 

Desain Sampel dan 
Teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

mindfulness 
meditation to 
reduce anxiety 
in humans 
 
Marilú Roxana 
Soto-Vasquez, 
Paúl Alan 
Arkin 
Alvarado-
García 
 
Journal of 
Traditional nd 
Complementar
y Medicine 7 
(2017)121-125 

 Perlakuan 1: 
mindfulness 
meditation 
Perlakuan 2: 
Satureja 
Brevicalyx 
Perlakuan 3: 
satureja 
boliviana 
Perlakuan 4: 
satureja 
brevicalyx 
dan 
mindfulness 
mediataion 
Perlakuan 5: 
satureja 
boliviana 
dan 
mindfulness 
meditation 
Kontrol: 
placebo 
 
Tehnik 
sampling: 
Randomized 
sampling 
 

Dependen: 
Kecemasan 
 

paired 
samples 

semua 
kelompok 
perlakuan 
(p<0.005) 

2. Skor State 
anxiety 
untuk 
kelompok 
yang 
mengabung
kan 
aromaterapi 
dan 
mindfulness 
memiliki 
skor lebih 
rendah dari  
kelompok    
lainnya. 
(EG1 27.22; 
EG2 28.17; 
EG3 30.28; 
EG4 23.78; 
EG5 25.67 

9 State and trait 
Anxiety in 
Patients 
Undergoing 
Coronary 
Angiography  
 
Moradi, T & 
Hajbaghery, 
MA 
 
Int J Hosp Res 

2015, 4(3): 
123-128 

 

A cross-
sectiona

l 
descript

ive-
analytic
al study 

Sampel: 
50 
responden 
 
Tehnik 
sampling: 
Consecutive 
sampling 

 

Independen: 
Tingkat 
kecemasan 
 
Dependen: 
Coronary 
Angiography 

The Persian 
version of 

Spielberger‟s 
inventory 

T-test Tingkat 
kecemasan 
tertinggi 
diobservasi 
setelah 30 
menit CA (P < 
0.05).  
Wanita lebih 
cemas 
dibanding Pria 

10 Effects of 
Aromatherapy 
on the Anxiety 
, Vital Signs , 
and Sleep 
Quality of 
Percutaneous 
Coronary 

nonequi
valent 
control 
group 
nonsync
hronise
d 
quasiex

Sampel: 
56 
(28 grup 
intervensi 28 
grup 
kontrol) 
 
Tehnik 

Independen: 
Aromaterapi 
 
Dependen: 

1. Kecemasan 
2. Vital sign 
3. Kualitas 

tidur 

4. Spielberger‟
s State-Trait 
Anxiety 
Inventory-
form 
Korean YZ 
(STAI-
KYZ) 

X2 test dan 
t-test, 
ANCOVA 

Aromaterapi 
signifikan: 

1. Menurun-
kan 
kecemasan 
(p<0) 

2. Meningkat-
kan kualitas 
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No Judul 
Penelitian 

Desain Sampel dan 
Teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

Intervention 
Patients in 
Intensive Care 
Units 
 
Cho, et al 
 
Complementar
y and 
Alternative 
Medicine, 
2013 Volume 
2013, 1-6 

perimen
t 
designe
d 

sampling: 
Not clear 

5. Visual 
Analogue 
Scale (VAS 

6. Sure V24 
patient 
monitor 
(Phillips, 
USA, 2004) 

7. Korean 
translation 
form  of 
VSH Sleep 
Scale  
 

tidur (p<0) 
3. SBP 

(p<0.036) 
4. DBP 

(p<0,011) 
 

Pada 
kelompok 
intervensi 
dibanding 
kelompok 
kontrol 

 

11 The 
effectiveness of 
nurse-
delivered 
aromatherapy 
in an acute 
caresetting. 
 
Jill R. Johnson, 
Rachael L. 
Rivard, Kristen 
H. Griffin, 
Alison K. 
Kolste, Denise 
Joswiak,Mary 
Ellen Kinney, 
Jeffery A. 
Dusek 
 
Complementar
y Therapies in 
Medicine 25 
(2016)164–169 
 

Design: 
retrospe
ktif. 
Peneliti
an 
observa
sional 

Sampel: 
10.262 
 
Tehnik 
sampling: 

Independen: 
Aromaterapi  
 
Dependen:  
1. Nyeri 
2. Kecemasn 
3. Mual 

skala penilaian 
numerik (0-
10) 

linear 
regression, 
Least 
squared 
means 
(LSMean) 

1. Lebih dari 
75% sesi 
aromaterapi 
melalui 
inhalasi. 

2. Lavender 
memiliki 
frekuensi 
kontrol 
absolut 
tertinggi 
(49,5%)  
dari semua 
aromaterapi 

3. Sweet 
Marjoram 
menurun-
kan nyeri 
pada -3,31 
unit 

4. Lavender 
dan 
marjoram 
manis 
menurun-
kan 
kecemasan 
pada -2,73 
unit  

5. Jahe 
menurun-
kan mual 
pada -2,02 
unit. 
 

12 Aromatherapy: 
Does It Help to 
Relieve Pain, 

quasi-
experim
ental 

Sampel: 
82 
38 kontrol 

Independen: 
Aromaterapi   
 

Geriatric Pain 
Assessment. 
Depression, 

The Chi-
square 
test, 

1. Penurunan 
skor nyeri  
tidak 
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No Judul 
Penelitian 

Desain Sampel dan 
Teknik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

Depression, 
Anxiety, and 
Stress in 
Community-
Dwelling 
Older 
Persons? 
 
Tang, Shuk 
Kwan &  Tse, 
MY Mimi 
 
BioMed 
Research 
International 
Volume 2014, 
Article ID 
430195, 1-12  
 

pretest 
and 
posttest 
control 
group 
study 

44 intervensi 
 
Tehnik 
sampling: 
Not clear 

Dependen:  
1. Nyeri 
2. Depresi 
3. Kecemasan 
4. Stres 
 

Anxiety, and 
Stress Scale 
(DASS-21). 

TheWilcox
on‟s 
signed 
ranks test, 
The Mann-
Whitney 
푈 Test 

signifikan 
(p =0,654).  

2. Depresi, 
kecemasan 
dan stres 
menurun 
signifikan 
(p<0,05). 

3. Penurunan 
signifikan 
emosi 
negatif 
(�<0,05). 
 

13 Mindfulness 
Meditation and 
Aromatherapy 
to Reduce Stress 
and Anxiety 
 
Lee Redstone 
 
Archives of 
Psychiatric 
Nursing 29 
(2015) 192–193 

Penelitia
n 
pengala
man 
subjektif 
 

Sampel: 
32 responden 
 
Teknik 
sampling: 

Tidak 
disebutkan 

Independen: 
Mindfulness 
Meditation 
and 
Aromaterapi   
 
Dependen:  

1. Stres 
2. Kecemasan 

self-report on 
levels of 

anxiety and 
stress 

consisting of 
10-point 

subjective 
rating scales 

feedback 
on pre and 

post 
patients 
activity 
levels of 

stress and 
anxiety 

1. 32.9% stres 
berkurang 
dan 32.6% 
tingkat 
kecemasan 
berkurang. 
98.8% 
responden  
melaporkan 

2. penurunan 
tingkat 
stres dan 
kecemasan 
sekaligus 
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BAB 3 

 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1   Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Keterangan: Diukur                                 Tidak  Diukur   

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Aromaterapi 

Respon Perilaku : Kecemasan t 

TD, HR, RR, Stabil 

KOGNATOR:  
Persepsi Cemas t : Acceptance +, Respon kognitif r, Spirit +  

Zikir 

Indera Penciuman 

 Konsep Zikir 
-Zikir Lisan  
-Zikir Hati 

-Zikir Amal 

 

Teori adaptasi Roy 
-Input 
-Proses 
-Output 

Konsep aromaterapi 
-Kosmetik 
-Massage 
-Terapeutik 
-Aromatik 
-Psikospiritual 
- 

PROSES 

REGULATOR: HIPOTALAMUS 

STRESS 
RESPONSE 

 OUT  PUT 
 

 Konsep Spiritual  
-Keyakinan  
-Harapan 
-Makna Hidup 

Loss & Grief  
-Denial 
-Anger 
-Bargaining 
-Depression 
-Acceptance 
 

INPUT 
Stimulus 

STRESS 
PERCEPTION 

Auditorius acenden Nervus olfactory 

Kortek Prefrontal Kortek serebral 

Endorfinr 
 

Katekolamin r 

Ruh Lisan Hati 

  

Spiriziomacare 

Kecemasan Klien Sebelum DCA 
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Deskripsi: 

Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan alur pemikiran sebagai dasar intervensi 

Spiriziomacare terhadap tingkat kecemasan pada klien kateterisasi jantung. Untuk 

mengatasi kecemasan yang dialami oleh klien akibat tindakan kateterisasi maka 

perlu dilakukan intervensi keperawatan yang berfokus pada psikospiritual yang 

berupaya menghilangkan kecemasan dengan didasarkan pada beberapa teori yaitu: 

Konsep Kehilangan dan Berduka (Loss and Grief)  pada pasien PJK akibat 

penyakitnya dengan melalui tahapan adaptasi yaitu mengingkari, marah, tawar 

menawar, depresi dan penerimaan. Konsep spiritual yang berupaya meningkatkan 

spirit atau semangat melalui upaya meningkatkan keyakinan, meningkatkan 

harapan dan pemaknaan hidup. Upaya peningkatan spiritual dilakukan dengan 

mengembalikan segala sesuatunya kepada Zat Yang Maha Kuasa dengan kembali 

menyadarkan diri bahwa manusia hanyalah hamba Allah, yang memiliki tujuan 

penciptaan untuk beribadah kepada Allah, hidup dan mati karena Allah. Konsep 

dasar pendekatan yang dilakukan adalah melalui mahabbah atau cinta kepada 

Allah melalui intervensi spiriziomacare yang merupakan intervensi zikir yang 

dikombinasikan dengan aromaterapi.  

Dalam konteks teori adaptasi Roy, intervensi spiriziomacare berperan 

sebagai input (masukan), stimulus fokus dalam penelitian ini adalah kecemasan 

pasien sebelum kateterisasi, sebagai respon atas stres fisik dan stres psikologis. 

Stimulus kontekstual yang mempengaruhi kecemasan diantaranya adalah  takut 

akan kematian, ketakutan akan komplikasi dan hasil pemeriksaan, berpisah dari 

keluarga, lingkungan asing, staf tidak dikenal dan kurang pengetahuan. Stimulus 
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residual yang mempengaruhi secara tidak langsung yaitu pengetahuan pasien, 

sikap, perilaku, dukungan keluarga.  

Proses kontrol seseorang menurut Roy adalah bentuk mekanisme proses 

koping yang digunakan yaitu intervensi spriziomacare, meliputi peniruan, 

penguatan positif dan pemahaman yang mendalam ini akan diterapkan dalam 

pelaksanaan intervensi zikir. Zikir dilakukan dengan pengulangan kata-kata 

positif, penguatan positif melalui motivasi, penyadaran dan pemberian 

pemahaman makna zikir untuk meningkatkan persepsi positif sehingga mampu 

memberikan adaptasi positif.  Efektor melalui mode adaptasi psikososial spiritual 

denga keluaran (Output) yaitu menurunnya kecemasan, tekanan  darah stabil, 

denyut jantung dan frekuensi pernafasan stabil. 

Konsep zikir lisan akan merangsang pendengaran melalui nervus 

auditorius asenden akan meneruskan rangsangan ke korteks prefrontal melalui 

zikir hati dan akan membangkitkan persepsi positif dan peningkatan spirit sebagai 

hasil kontemplasi zikir ruh.  

Mekanisme aromaterapi melalui sinyal biologis dari sel reseptor (olfactory 

bulb) di hidung saat di inhalasi ditransmisikan melalui nervus olfactory menuju 

sistim limbik  pada sebuah cincin komplek bagian dalam dari struktur otak 

dibawah kortek serebral, diterjemahkan pada regio 53 dan 35 yang dihubungkan 

oleh suatu saluran (Buckle 1998). 

Perangsangan pada korteks prefrontal maupun korteks serebral 

menghasilkan perbaikan persepsi, kognitif,  mood dan spirit. Proses perbaikan 

persepsi inilah yang disebut sebagai stres persepsi (stress perception). 
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Rangsangan akan dilanjutkan pada amigdala (pusat emosi) dan 

hipokampus  (pusat memori) pada sistem limbik melalui sistem saraf otonom dan 

perifer. Rangsangan ini akan menyebabkan release serotonin (neurotrasmitter 

pada neuron serotonergis pada SSP) sebagai hormon untuk pengaturan mood 

perasaan nyaman dan senang. Pada area ini amigdala  mengatur respon emosional 

dan menurunkan pengaruh stimulus emosional luar dengan meningkatkan jumlah 

neuron inhibitor yang berisikan ℽ -aminobutyric acid (GABA). GABA adalah 

neurotrasmitter dan hormon yang menghambat reaksi atau tanggapan neurologis 

yang tidak menguntungkan. Respon menghirup lavandula angustifolia (Lavender) 

serupa dengan efek sedatif yang diproduksi amigdala. Hipokampus sebagai area 

yang berperan dalam proses kimiawi dan pemicu memori atau ingatan tentang 

suatu aroma yang telah dipelajari (Buckle 1998).  

Sinyal diteruskan tidak hanya pada amigdala (respon emosional) dan 

hipokampus  (pusat memori), tetapi sinyal juga diteruskan ke hipotalamus yang 

memiliki jaras komunikasi dua arah disemua sistem limbik. Susunan saraf pusat 

mentransmisikan informasi neurologi menjadi respon biologis dan fisiologis 

melalui berbagai hormon, neuropeptida, dan neurotransmitter menuju HPA A 

(Hipothalamic Pituitary Adrenal Axis). HPA aksis dan sistem saraf otonom 

(ANS), terbukti merupakan alur yang sangat berperan dalam reaksi emosional, 

optimis dan stres dan berhubungan dengan respon imun (Sholeh 2005). Berbagai 

kondisi emosional, baik emosi positif maupun stres dapat menyebabkan aktivasi  

HPA, walaupun berasal dari sirkuit persarafan dan diperantarai neurotransmitter 

yang berbeda.  
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Sinyal ini yang selanjutnya dapat merangsang hipothalamus untuk 

mengurangi produksi hormon corticotrophin-releasing factor (CRF) sehingga 

kelenjar hipofise anterior (pituitary) akan menurunkan sekresi ACTH 

(adrenocorticotropic hormon). Penurunan sekresi ACTH menyebabkan kadar 

kortisol juga mengalami penurunan sehingga terjadilah peningkatan kadar β 

endorfin. Peningkatan β endorfin menimbulkan respon yang membuat senang, 

nyaman dan rileks, selain meningkatkan kekebalan tubuh. 

Selain mengakibatkan penurunan rangsang emosional dan penurunan 

rangsang pada area pengatur fungsi sistem kardiovaskular  seperti pada 

hipothalamus posterior dan nukleus perifornikal. Penurunan rangsang pada 

hipothalamus posterior akan meningkatkan produksi katekolamin  (Epinefrin, 

Non epinefrin dan dopamin). Pengeluarah epinefrin dan norepinefrin  yang 

berperan dalam menurunkan tekanan darah, denyut jantung dan frekuensi 

pernapasan. Perangsangan bagian area preoptik menimbulkan efek penurunan 

tekanan arteri dan frekwensi denyut jantung, yang dijalarkan melalui pusat 

kardiovaskuler di regio retikuler dari medulla dan pons. (Hall, 2014). Stabilitas 

tanda vital meliputi tekanan darah, nadi dan frekuensi pernapasan) disertai 

peningkatan rasa nyaman sebagai efek endorfin. Peningkatan endorfin akan 

menurunkan kecemasan sebagai respon tubuh. Penurunan tekanan darah, nadi dan 

frekuensi pernapasan merupakan respon fisiologis tubuh sedangkan penurunan 

kecemasan merupakan respon psikologis tubuh (stress response) terhadap 

intervensi spiriziomacare. Stress perception dan stress response merupakan 

bagian dari konsep psikoneuroimunologi. 
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Intervensi spiriziomacare sebagai bentuk intervensi spiritual, diharapkan 

selain memberikan pengaruh terapeutik non farmakologis terhadap kecemasan 

juga mampu memperbaiki fungsi fisiologis tubuh.  

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh spiriziomacare terhadap tingkat kecemasan klien sebelum 

kateterisasi jantung. 

2. Ada pengaruh spiriziomacare terhadap tekanan darah klien sebelum 

kateterisasi jantung. 

3. Ada pengaruh spiriziomacare terhadap denyut jantung klien sebelum 

kateterisasi jantung. 

4. Ada pengaruh spiriziomacare terhadap pernafasan klien sebelum  kateterisasi 

jantung. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan tentang desain penelitian yang dibagi dalam tiga 

tahap penelitian. Penelitian tahap I merupakan studi pendahuluan dan 

pengumpulan data yang digunakan sebagai dasar penetapan masalah penelitian. 

Penelitian tahap II merupakan penyusunan rancangan modul intervensi 

Spiriziomacare yang akan digunakan. Penelitian tahap III merupakan tahap 

validasi dan implementasi modul intervensi Spiriziomacare pada klien pra 

kateterisasi jantung di RSUD AWS Samarinda. Desain penelitian tahap III 

menggambarkan jenis dan rancangan penelitian yang akan digunakan,  populasi, 

sampel, besar sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, 

responden, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur 

pengambilan data, cara pengolahan dan analisis data serta kerangka operasional 

penelitian. 

4.1    Penelitian Tahap I 

Penelitian tahap I dilaksanakan sejak tanggal 16-23 Maret 2018 ( Minggu 

1). Desain penelitian tahap I adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 

mengunakan tehnik wawancara mendalam (indepth interview) dan pemberian 

kuisioner yang dilakukan pada 5 responden di ruang kateterisasi jantung. 

Wawancara mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi kecemasan yang dialami 

responden dan menggali pengetahuan responden mengenai prosedur kateterisasi 

jantung. Kuisioner yang diberikan meliputi kuisioner tingkat kecemasan Zung Self 
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Rating Anxiety Scale (SAS/SRAS), kuisioner tingkat adaptasi atau penerimaan 

diri Kubler Ross dan kuisioner penapisan spiritual dan kuisioner penyebab 

kecemasan serta kuisioner harapan klien.  

Kegiatan pada penelitian tahap I meliputi : 1) identifikasi masalah 

kecemasan dari hasil penelitian tahap I meliputi hasil wawancara mendalam dan 

hasil pengisian kuisioner dari 5 responden. 2) Identifikasi penyebab kecemasan. 3) 

Identifikasi harapan responden terhadap manajemen kecemasan yang dialami. 

  4.2   Penelitian Tahap II 

Penelitian tahap II dilakukan sejak tanggal 26-30 Maret 2018 (Minggu 2). 

Penelitian tahap II merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian tahap I. Tujuan 

penelitian tahap II adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai isu strategis 

tentang kecemasan yang dialami klien kateterisasi jantung di RSUD AWS 

Samarinda. 

Setelah dilakukan identifikasi maka data yang diperoleh pada penelitian 

tahap I selanjutnya di konsultasikan dengan pakar praktisi dibidang keperawatan 

jantung dan bedah kardiovaskular (ICCU) di RSUD AWS dan pakar dibidang 

keperawatan kateterisasi jantung (Cathlab) di RSUD AWS, serta pakar dibidang 

pendidikan agama Islam di Samarinda. 

Hasil penelitian tahap I dan konsultasi pakar praktisi keperawatan jantung 

selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah isu strategis permasalahan kecemasan 

klien sebelum kateterisasi jantung. Isu strategis permasalahan meliputi 3 tema 

yaitu tema pengkajian kecemasan dan adaptasi spiritual, tema penyebab 

kecemasan dan tema harapan klien dalam menghadapi masalah kecemasan. Tema 
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ini dirinci lagi kedalam beberapa sub tema dan kategori. Melalui proses analisa 

dan konstrak dihasilkan konsep spiriziomacare sebagai suatu konsep solusi dalam 

mengatasi masalah kecemasan klien sebelum kateterisasi jantung di ruang 

kateterisasi jantung RSUD AWS. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Penyusunan Modul 

Hasil akhir dari penelitian tahap II dituangkan dalam sebuah modul 

intervensi Spiriziomacare (Spiritual zikir aromacare). Modul intervensi 

Spiriziomacare merupakan konsep solusi  yang diharapkan dapat membantu  

menurunkan kecemasan klien dalam menghadapi prosedur tindakan kateterisasi 

jantung di RSUD AWS Samarinda. 

Hasil Penelitian Tahap I 

Konsultasi Pakar Praktisi 
Keperawatan Jantung 

Hasil Konsultasi 

Analisis Konstrak  

Penyusunan Modul 
Intervensi Spiriziomacare

  Modul Intervensi 
Spiriziomacare 

Konsep Spiriziomacare 
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4.3 Penelitian Tahap III 

Penelitian tahap III dilakukan sejak tanggal 2 April – 11 Mei 2018 

(Minggu ke 3-8). Penelitian tahap III merupakan suatu tahap validasi dan uji 

efektifitas intervensi spiriziomacare sebagai hasil integrasi penelitian tahap II.  

4.3.1  Rancangan penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian “Quasy Experimental” dengan 

rancangan penelitian randomized pretest–postest control group design yaitu 

peneliti memberikan perlakuan tertentu pada suatu kelompok subjek yang 

diobservasi sebelum dan sesudah dilakukan intervensi, dan tanpa memberikan 

intervensi pada kelompok kontrol (Nursalam 2016). 

Berikut ini adalah skema rancangan penelitian randomized pretest – 

postest control group design : 

Tabel 4.1 Skema Rancangan Penelitian 

Subjek Pra tes Perlakuan  Pasca tes 

K-P 1 O-P 1 I 1 (+) O1-P 

K-K O-K I  (-) O1-K 
  

Keterangan : 

K-P 1 : Kelompok perlakuan spiriziomacare 
K-K : Kelompok kontrol 
O-P1 : Observasi tingkat kecemasan dan tanda vital (kelompok perlakuan) 
O-K : Observasi tingkat kecemasan dan tanda vital (kelompok kontrol) 
I 1 (+) : Intervensi spiriziomacare 
I (-) : Dilakukan perawatan rutin dan setelah post test diberikan intervensi 

spiriziomacare  
O1-P : Observasi  tingkat kecemasan dan tanda vital (kelompok perlakuan) 
O1-K : Observasi tingkat kecemasan dan tanda vital (kelompok kontrol) 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP... SRI HANDAYANI



   92 
 

 
 

4.3.2.  Populasi, sampel, besar sampel, dan teknik sampling 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh klien yang menjalani 

kateterisasi jantung atau prosedur Diagnostic Coronary Angiografi (DCA) di 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Jumlah klien di Ruang kateterisasi 

jantung RS AWS Samarinda rata-rata 112 pasien/bulan pada tahun 2017 

(Rekam Medis RSUD AWS 2017). Responden dipilih dari populasi sesuai 

kriteria inklusi dan ekslusi.  

Kriteria inklusi : 

1) Klien baru pertama kali menjalani kateterisasi jantung (Diagnostic 

Coronary Angiografi = DCA). 

2) Klien PJK (CAD) yang mengalami kecemasan 

3) Beragama Islam 

4) Berusia 20-59 tahun  

5) Berpendidikan minimal SD 

6) Komunikasi lisan baik 

Kriteria eksklusi : 

1) Mempunyai gangguan pendengaran. 

2) Mengalami  gangguan penciuman. 

3) Memiliki riwayat alergi terhadap bahan aromaterapi 

4) Klien dengan keadaan umum tidak baik (sesak napas, palpitasi, fatigue) 

Responden yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi pada penelitian ini 

sejumlah 32 responden. 
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2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi sesuai dengan 

kriteria inklusi dan eksklusi populasi. Responden dalam penelitian ini adalah 

klien yang menjalani kateterisasi jantung yang dipilih dengan memperhatikan 

kriteria inklusi dan eksklusi.   

3. Besar sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini diukur berdasarkan rumus penentuan 

besar sampel untuk penelitian analitik numerik berpasangan (Dahlan 2013) 

sebagai berikut: 

n1 = n2  =      (Zα + Zβ ) S   2 

                        X1 – X2 

 
Keterangan: 
n   =  perkiraan besar sampel 
Zα =  derivat baku alfa (untuk α = 0,05 = 1,64) 
Zβ =  derivat baku beta (untuk β = 0,1 = 1,28) 
S  =  Simpangan baku dari selisih nilai antar kelompok 
X1 – X2  = Selisih minimal rerata yang dianggap bermakna 
 

Simpangan baku untuk penelitian ini diambil berdasarkan penelitian 

sebelumnya yaitu sebesar 5,938 dan rerata kecemasan sebesar 33,65 – 29,00 = 

4,65 (Nurbaeti Irma 2015), maka besarnya sampel sesuai rumus adalah : 

n  =    2,92 x 5,938  2 

                 4,65 

     =    3,72882 

     =    13,9  
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Untuk menghindari adanya sampel yang drop out (f) maka dilakukan 

koreksi sebesar 10%, maka sampel yang dibutuhkan adalah: n / 1-f = n = 13,9 

+ 1,39 = 15,29 dibulatkan menjadi 16. 

Berdasarkan penghitungan diatas, didapatkan jumlah sampel sebanyak 

16 responden untuk tiap kelompok. Jumlah kelompok pada penelitian ini 

adalah sebanyak 2 kelompok, yaitu kelompok perlakuan spiriziomacare dan 

kelompok kontrol yang mengunakan perawatan standar RS. Sampel untuk 

kelompok perlakuan spiriziomacare sebanyak 16 sampel dan sebanyak 16 

sampel sebagai kelompok kontrol. Total sampel yang digunakan adalah 32 

sampel. 

Selama penelitian berlangsung jumlah sampel sesuai dengan 

penghitungan dan memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi sejumlah 32 

responden. Semua responden mengikuti penelitian sampai penelitian selesai 

dan tidak ada responden yang drop out. 

4. Teknik sampling 

Teknik untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

mengunakan probability sampling dengan pendekatan random sampling.  

Probability sampling yaitu teknik pemilihan sampel dengan memberikan 

kesempatan kepada setiap subjek untuk dipilih sebagai sampel. Random 

sampling adalah pemilihan sampel secara acak (Nursalam 2016). 

 Tehnik sampling yang dilakukan adalah dengan mengambil klien yang 

mengalami kecemasan sebagai calon responden. Klien diberikan penjelasan 
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sebelum persetujuan. Klien yang bersedia dan menandatangani persetujuan 

dijadikan sebagai responden. Tehnik sampling dengan memilih 16 responden 

pertama sebagai kelompok perlakuan dan 16 responden selanjutnya sebagai 

kelompok kontrol.  Setelah jumlah sampel untuk kelompok perlakuan terpenuhi 

(16 sampel) maka sejumlah 16 sampel sisanya dimasukkan kedalam kelompok 

kontrol. Tehnik sampling ini digunakan dengan pertimbangan keterbatasan 

peneliti dalam memberikan intervensi dan pendampingan responden serta 

kunjungan rumah, selain alasan keterbatasan waktu. Alasan memprioritaskan 

kelompok perlakuan adalah memberikan ruang bagi peneliti untuk fokus pada 

intervensi selain alasan etik dalam hal keadilan dan persamaaan perlakuan serta 

menghindari bertemunya responden kelompok perlakuan dengan responden 

kelompok kontrol. 

Peneliti tidak melibatkan  responden dalam penentuan kelompok. 

Responden dibuat tidak mengetahui (single blind) mengenai keberadaan 

responden  didalam kelompok perlakuan atau kelompok kontrol untuk 

mengurangi bias. 

4.3.3  Variabel penelitian dan definisi operasional 

1. Variabel independen (variabel bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel 

lain (Nursalam 2016). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah spiriziomacare. 
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2. Variabel dependen (variabel terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain 

(Nursalam 2016). Variabel tergantung pada penelitian ini adalah kecemasan dan 

tanda vital (tekanan darah, denyut jantung dan frekuensi pernapasan). 

4.3.4  Definisi operasional 

Tabel 4.2 Definisi Operasional Penelitian 

Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat 
ukur 

Skala Skor 

Variabel 
Bebas: 
 
Spirizio-
macare 
  

Suatu   teknik  
meningkatkan 
respon dan spirit 
positif untuk 
mengatasi 
kecemasan yang 
melibatkan indera 
pendengaran, 
penciuman dan  
menggunakan 
kekuatan pikiran 
untuk mengingat 
dan menyebut 
secara lisan nama-
nama Allah yaitu 
subhanallah, 
walhamdulillah 
wala illaha ilallah 
wallahu akbar la 
haula wala 
quwwata illa  
billahil alliyul 
adzhim disertai 
pemahaman akan 
makna ucapannya  
melalui 
pemberian 
motivasi dan 
penguatan positif 
(tausyiah) dalam 
panduan zikir 
yang telah 
direkam dan 
diputar melalui 

1. Zikir disertai 
aromacare  
mengunakan 
minyak esensial 
lavender yang 
dipanaskan dan 
responden 
diminta 
menghirup  
aromaterapi 
tersebut sambil 
merelaksasikan 
otot dan pikiran 
sehingga 
responden merasa 
rileks,  tenang dan 
merasa nyaman. 
2. Terlaksananya 
intervensi 
spiriziomacare 
pada pasien 
sebelum 
kateterisasi 
jantung melalui 
program 
pendampingan 
spiriziomacare 
sebanyak 4 kali 
pertemuan  
selama 3 minggu. 
 

SPO 
dan 
Obser-
vasi 

Kategorik 1= Diberi 
perlakuan 
(kelompok 
perlakuan) 
2= Tidak 
diberi 
perlakuan 
(kelompok 
kontrol) 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat 
ukur 

Skala Skor 

MP3 Player 
disertai 
pemberian 
aromaterapi 
lavender. 

Variabel 
tergantung 
terdiri dari : 
Kecemasan 

 

Kecemasan 
merupakan reaksi 
emosional dari 
keadaan jiwa 
individu yang 
gejalanya bisa 
bersifat psikologis 
maupun fisiologis 
yang muncul 
akibat gangguan 
atau ancaman 
fisik maupun 
psikologis sebagai 
respon stres 

4 Respon tubuh 
1)Respon Kognitif: 

Gangguan 
konsentrasi, daya 
ingat, bingung, 
takut cedera atau 
kematian. 

2)Respon Afektif 
(Psikologis): 
tidak sabar, 
tegang, 
ketakutan, 
tremor, gugup 
dalam berbicara, 
pernyataan 
cemas/khawatir, 
firasat buruk,  
mudah 
tersinggung, 
tidak tenang, 
mudah terkejut. 

3)Respon fisi  
ologis/somatik: 
rasa sakit pada 
otot dan tulang, 
jantung berdebar, 
sesak nafas, 
gangguan 
pencernaan, sakit 
kepala, gangguan 
perkemihan, 
tangan terasa 
dingin dan 
lembab dan lain 
sebagainya. 

4)Respon Perilaku: 
gangguan pola 
tidur, mimpi 
buruk, gelisah, 
gugup, bicara 
cepat, kurang 
koordinasi, 
menarik diri. 

Zung 
Self 
Rating 
Anxiety 
Scale 
(SAS/SR
AS) 
 

Interval Hasil 
penjumlahan 
jawaban 
dengan total 
skor 20-80 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat 
ukur 

Skala Skor 

Tekanan 
Darah 
Sistolik 

Tekanan darah  
yang ditimbulkan  
oleh tekanan 
dinding arteri 
akibat denyutan 
jantung. 
Pengukuran 
mengunakan 
tensimeter digital 
yang 
dihubungkan 
dengan rongga 
dalam manset dan 
alat pemompa. 
Manset dipasang 
di lengan.  

Denyutan jantung  
yang ditunjukkan   
pertama kali pada 
pelepasan 
pemompaan 
tensimeter.  
Hasil pengukuran 
ditampilkan pada 
layar. 

Tensime
ter 
Digital 

Ratio Hasil 
pemeriksaan 
tekanan 
darah sistolik 
dalam satuan 
mmHg. 
 

Tekanan 
darah 
Diastolik 

Tekanan darah 
yang dihasilkan 
saat jantung 
beristirahat 
diantara 
pemompaan. 
Pengukuran 
dengan 
Tensimeter 
Digital 

Denyutan jantung 
yang ditunjukkan 
terakhir kali pada 
pelepasan 
pemompaan 
tensimeter.  
Hasil akan 
ditampilkan pada 
layar. 

Tensime
ter 
Digital 

Ratio Hasil 
pemeriksaan 
tekanan 
darah 
diastolik 
dalam satuan 
mmHg 

Denyut 
Jantung 

Denyutan yang 
dihasilkan oleh 
adanya aliran 
darah dari jantung 
yang diteruskan 
melalui arteri 
brachialis lengan.  

Denyutan jantung 
yang diukur 
mengunakan 
tensimeter yang 
dihubungkan 
dengan manset 
pada lengan 
selama satu menit 
yang hasilnya 
akan ditampilkan 
pada layar 

Tensime
ter 
Digital 

Ratio Hasil 
pengukuran 
denyut 
jantung 
dalam satuan 
kali/menit 

Frekuensi 
pernapasan 

Frekuensi napas 
(satu kali inspirasi 
dan satu kali 
ekspirasi) 
dihitung 
mengunakan jam 
tangan selama 
satu menit. 

Pengukuran  
dengan melihat 
turun naiknya 
dada selama 1 
menit 1 inspirasi 
1 ekspirasi 
dihitung 1 napas. 

Jam 
tangan 

Ratio Hasil 
penghitungan 
frekuensi 
pernafasan 
dalam satuan 
kali/menit 
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4.3.5  Kerangka operasional penelitian tahap III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka operasional penelitian pengaruh spiriziomacare terhadap 
tingkat kecemasan dan tanda vital klien sebelum kateterisasi jantung 
di RS AWS Samarinda  

Pra Test (Hari 1 didiagnosis) 
1. Tingkat kecemasan (SRAS)  
2. Tanda Vital (BP, HR, RR)  
 

Sampel sesuai dengan kriteria inklusi & eksklusi 
 Besar  sampel (16 /klp) jumlah sampel (32) 

 

Analisis Data 
 

Pasca tes  
1. Tingkat kecemasan (SARS)  
2. Tanda Vital (BP, HR, RR)  

30‟ pasca istirahat  

Perawatan Standar RS  
1. Pelaksanaan intervensi standar sejak 

hari 1 didiagnosis sampai hari H (1,5 
jam) sebelum kateterisasi jantung 

2. Pada hari H (1,5 jam) sebelum 
kateterisasi jantung pasien diminta 
beristirahat dengan santai dan atau 
tidur diatas tempat tidur. 

3. Istirahat/bedrest dilakukan selama 15 
menit. 

Spiriziomacare   
1. Pelaksanaan intervensi minggu pertama terdiri dari 2 sesi 

pertemuan; sesi 1 Ceramah Tanya Jawab (CTJ) dan Motivasi 
Spiriziomacare, sesi 2 praktek dan simulasi intervensi 
spiriziomacare.  

2. Pendampingan dan penugasan intervensi spiriziomacare 2 kali 
sehari selama 2 minggu dengan kunjungan monitoring sebanyak 
1 kali pertemuan. 

3. Intervensi spiriziomacare pada hari H  (1,5 jam) sebelum 
kateterisasi jantung di RS selama 15 menit. 

Pelaksanaaan spiriziomacare 
Diperdengarkan panduan zikir melalui MP3 Player yang 
dilengkapi headset (15‟) disertai aromaterapi 

Kelompok Kontrol (n=16) Kelompok Perlakuan (n=16) 

Random Sampling (Single Blind) 

Kateterisasi Jantung  

Pra Test (Hari 1 didiagnosis) 
1. Tingkat kecemasan (SRAS)  
2. Tanda Vital (BP, HR, RR)  

 

Populasi :  
Seluruh klien DCA (Diagnostic Coronary Angiography) yang 

baru pertama kali menjalani kateterisasi jantung 
di RSUD AWS Samarinda  

diberikan Intervensi 
spiriziomacare  (15‟) 

Pasca tes  
1. Tingkat kecemasan (SARS)  
2. Tanda Vital (BP, HR, RR)  

30‟ pasca Intervensi 
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4.3.6 Alat dan bahan penelitian 

Alat yang digunakan dalam memberikan intervensi spiriziomacare adalah 

dengan  panduan bacaan zikir yang sudah direkam dan diputar melalui MP3 

player berdurasi 15‟ (Nasiri et al. 2014).  

Isi panduan zikir adalah berisikan pengertian, tujuan, manfaat, arti dan makna 

dzikir serta motivasi untuk melaksanakan zikir sebagai upaya pendekatan diri 

kepada Allah. Instrumen tersebut dibuat atas prakarsa peneliti untuk keperluan 

penelitian dengan melakukan rekaman di studio dibantu narator. Tujuan 

pengunaan rekaman ini adalah untuk keseragaman perlakuan. 

Alat  dan bahan penelitian yang digunakan bersamaan zikir adalah 

memberikan aromaterapi dengan mengunakan tungku aromaterapi yang diatasnya 

terdapat mangkok  berisi air yang kemudian ditetesi minyak esensial Lavender 5 

tetes (Butje et al. 2008; Ziyaeifard et al. 2016). Mangkok tersebut dipanaskan 

diatas tungku berbahan bakar lilin atau elektrik kemudian klien diminta 

menghirup aroma tersebut selama 15 menit. 

Dosis intervensi perlakuan selama 3 minggu ditetapkan berdasarkan  

penelitian terdahulu mengenai efek zikir terhadap kecemasan (Maimunah & 

Retnowati 2011). 

Penelitian sejenis mengunakan aromaterapi berdurasi 5‟ (Ziyaeifard et al. 

2016; T. Karaman et al. 2016), musik 20‟ (Moradipanah et al. 2009) dan massage 

20‟ (Khaledifar et al. 2017).  

Pada penelitian zikir, efek signifikan diperoleh 8 menit zikir (Setiawan & 

Chasani 2016), setelah 10-15 menit intervensi zikir (Nasiri et al. 2014), setelah 30 
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menit intervensi (Nurbaeti Irma 2015). Penulis mengambil durasi intervensi 

spiriziomacare sesuai penelitian Nasiri et al,  yaitu 15 menit untuk mendapatkan 

hasil maksimal intervensi zikir dengan pertimbangan tidak ada efek samping 

pemberian aromaterapi melebihi 5 menit (Bikmoradi et al. 2015; Cho et al. 2013; 

Johnson et al. 2016) 

Alat untuk pengukuran tanda vital  adalah Tensimeter digital merk 

OMRON HEM 7130 dalam kondisi baru untuk pemeriksaan tekanan darah dan 

denyut jantung. Jam tangan  digunakan untuk menghitung frekuensi pernafasan. 

Bahan pembersih alat yaitu swab antiseptik dan tissu. 

4.3.7 Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecemasan adalah Zung Self 

Rating Anxiety Scale (SAS/SRAS) (Nursalam 2016) yang sudah diuji validitas 

dan reliabilitasnya sebelum digunakan. Kuisioner SRAS dikembangkan oleh  

William WK Zung berdasarkan gejala kecemasan dalam DSM II (Diagnostic and 

statistical manual of Mental Disorders) terdiri dari 20 pertanyaan dalam kuisioner 

bagi responden yang berupa ceklist observasi. Masing-masing gejala diberi 

penilaian antara 1 – 4, dengan penilaian sebagai berikut: Nilai 1 = Tidak pernah, 

Nilai 2 = Kadang-kadang, Nilai 3 = Sebagian waktu, Nilai 4 = Hampir setiap 

waktu. 

Hasil penilaian total skor kecemasan adalah sebagai berikut: 20-44 = 

Normal, 45-59 = Kecemasan Ringan, 60-74 = Kecemasan Sedang, 75-80 = 

Kecemasan Berat (Nursalam 2016). 
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1.  Uji Validitas  

Validitas adalah tingkat kehandalan dan kesahihan alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur dalam penelitian. Instrumen yang valid merupakan 

instrumen yang tepat untuk dijadikan alat ukur. Uji validitas dilakukan 

mengunakan uji korelasi Product moment dengan hasil valid jika nilai r hasil dari 

tiap-tiap item pertanyaan lebih besar dari r tabel. 

Uji validitas untuk instrumen kecemasan Zung SRAS  yang terdiri dari 

20 item pertanyaan dilakukan pada tanggal 16-23 Maret 2018, di RS AWS pada 

sampel sejumlah 10 responden. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa instrumen 

ini valid dengan hasil uji signifikansi nilai r lebih besar dari nilai r tabel. Nilai r 

tabel untuk 10 responden dengan tingkat kepercayaan α = 0,05 adalah 0,632 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana alat pengukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas berguna untuk mendapatkan data 

yang konsisten sesuai tujuan penelitian. Uji reliabilitas mengunakan alat uji 

cronbach alpha. Instrumen kecemasan menunjukkan korelasi yang baik dengan 

cronbach alpha jika lebih besar (≥) dari 0,6. Hasil uji reliabilitas didapatkan hasil 

0,972, hal ini menunjukkan bahwa instrumen ini reliable untuk digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

4.3.8 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Penelitian tahap III  dilakukan selama 6 minggu mulai 2 April sampai 11 Mei  
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4.3.9  Prosedur penelitian dan pengambilan data 

1. Persiapan 

Persiapan pengambilan data penelitian ini meliputi: 

1) Mengajukan permohonan untuk diterbitkannya surat pengantar ijin penelitian 

kepada Prodi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga. 

2)  Menyerahkan surat permohonan ijin penelitian kebagian pendidikan dan 

penelitian (Diklit) RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda  dengan 

memberikan surat pengantar dari fakultas. 

3) Melakukan uji etik di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

4) Setelah terbit surat balasan atas permohonan ijin penelitian dan sertifikat layak 

etik maka penelitian dapat dilaksanakan. Surat Ijin penelitian dari RSUD AWS 

perihal Persetujuan Fasilitas Penelitian tertanggal 2 Maret 2018 dengan No: 

070.625/Diklit-Mutu/III/2018. Surat persetujuan kelayakan etik untuk penelitian  

dikeluarkan oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD AWS Samarinda 

dengan nomor : 063/KEPK-AWS/IV/2018 tertanggal 15 Maret 2018. 

2. Pelaksanaan intervensi spiriziomacare 

Intervensi spiriziomacare ini dilakukan pada klien yang akan menjalani 

kateterisasi jantung untuk pertama kali di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda. Responden sesuai kriteria inklusi yaitu beragama Islam, pendidikan 

minimal SD, berusia diantara 20-59 tahun.  

Secara garis besar pelaksanaan intervensi adalah sebagai berikut: 

1) Responden adalah pasien dari Poli Jantung RSUD AWS yang diberikan 

pengantar untuk tindakan angiografi koroner. Pasien yang datang dibagian 
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penerimaan pasien pada ruang kateterisasi jantung untuk mendaftar dan 

melakukan penjadwalan tindakan diberikan penjelasan terlebih dahulu 

mengenai prosedur tindakan angiografi koroner oleh petugas. Jika pasien 

setuju maka jadwal angiografi akan dibuat. Berdasarkan hasil pengamatan 

jadwal tindakan rata-rata lebih dari 2 minggu dari saat pendaftaran (3-4 

minggu). 

2) Responden dipilih sesuai kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Jika memenuhi 

kriteria maka dilakukan pengukuran tingkat kecemasan (pra tes). Pasien yang 

memiliki masalah kecemasan saja yang selanjutnya dikaji lebih dalam dan 

dijadikan calon responden. 

3) Pendekatan dilakukan kepada calon responden untuk membina hubungan 

saling percaya. Lembar persetujuan diberikan untuk ditandatangani bagi 

responden yang bersedia dijadikan subyek penelitian. 

4) Penentuan responden sebagai kelompok intervensi atau kelompok kontrol 

ditentukan oleh peneliti. Responden tidak mengetahuai jika dirinya masuk 

kedalam kelompok perlakuan atau kelompok kontrol (single blind). 

Kelompok perlakuan dipilih dan diteliti lebih dahulu. Sejumlah 16 responden 

kelompok perlakuan ditentukan  lebih dahulu kemudian ditentukan 16 

responden kelompok kontrol. 

5) Pengukuran atau pretest selain tingkat kecemasan juga dilakukan pengukuran 

tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut jantung dan frekuensi pernapasan). 

Pengukuran dilakukan pada kelompok perlakuan spiriziomacare maupun pada 
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kelompok kontrol (perawatan standar RS) menggunakan instrumen yang 

sudah ditetapkan oleh peneliti. 

6) Sebelum diberikan intervensi spiriziomacare dilakukan, responden diberi  

penjelasan terlebih dahulu tentang prosedur penelitian. Selanjutnya dibuat 

kesepakatan tentang jadwal kunjungan rumah. 

7) Pada kelompok perlakuan diberikan penjelasan bahwa intervensi 

Spiriziomacare dilakukan selama 3 minggu dengan 4 sesi pertemuan. Pada 

minggu pertama dilakukan 2 sesi kunjungan rumah. Waktu antar kunjungan 

berjarak antara 2-4 hari dan jam sesuai kesepakatan antara responden dan 

peneliti.  Minggu kedua dan ketiga adalah penugasan praktek intervensi 

spiriziomacare di rumah dengan 1 kali kunjungan monitoring selama 2 

minggu. Sesi keempat adalah intervensi spiriziomacare 1,5 jam sebelum 

prosedur tindakan di RS. 

8) Sesi pertama dilakukan pemberian materi dan diskusi tentang intervensi 

spiriziomacare dengan metode penyampaian mengunakan ceramah dan tanya 

jawab (CTJ) di rumah responden. Materi membahas mengenai zikir dan 

mendiskusikan mengenai manfaat dan makna zikir, serta memberikan  

bimbingan intervensi spiriziomacare dengan zikir terutama zikir lisan, zikir 

hati dan zikir amal. Peneliti bersama responden mendiskusikan dan 

merencanakan pelaksanaan zikir lisan disertai zikir didalam hati yaitu dengan 

lebih memahami dan merenungkan makna zikir yang diucapkan, serta 

membahas zikir amal atau zikir perbuatan melalui bentuk wudhu dan shalat 

terutama bagi orang sakit. 
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9) Sesi kedua adalah praktek dan simulasi intervensi spiriziomacare dirumah 

responden. Responden diajarkan cara berzikir dan mengunakan aromaterapi 

dirumah. Peneliti bersama klien menetapkan rencana perawatan psikospiritual 

dengan mengunakan intervensi spiromazicare dilakukan dua (2) kali sehari 

yaitu pagi dan sore yang dirangkai dengan shalat fardhu dua kali sehari 

setelah shalat subuh dan shalat maghrib. Klien diminta untuk mencatat 

pelaksanaan spiroziomacare pada lembar evaluasi. 

10) Sesi ketiga adalah penugasan pelaksanaan intervensi spiriziomacare dirumah. 

Responden diminta mengisi lembar evaluasi intervensi spiriziomacare. 

Lembar evaluasi dilihat pada saat kunjungan rumah yang ketiga. Pelaksanaan 

pendampingan spiriziomacare dilakukan selama 2 minggu (Wijayanti 2017) 

dengan melakukan 1 kali kunjungan di rumah responden. Metode yang di 

gunakan adalah diskusi atau tanya jawab dan monitoring evaluasi.  Peneliti 

juga mengobservasi pelaksanaan spiriziomacare melalui lembar evaluasi dan 

mencatat dicatatan peneliti. Selain monitoring dan evaluasi dalam 

pendampingan responden diberikan motivasi untuk terus melaksanakan 

intervensi dan melakukan pencatatan sampai pasien kembali ke Rumah Sakit 

untuk pelaksanaan kateterisasi jantung sesuai jadwal.  Follow up diluar 

kunjungan rumah dapat dilakukan melalui telepon, sms (short message 

service) maupun wa (whatsapps). 

11) Sesi keempat dilakukan Intervensi spiriziomacare untuk kelompok perlakuan. 

Intervensi dilakukan 1,5  jam sebelum tindakan  kateterisasi jantung 

dilaksanakan di RS (Moradipanah et al. 2009). 
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12) Setelah pemberian intervensi spiriziomacare selesai, peneliti mengukur 

kembali tingkat kecemasan, dan tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut 

jantung dan frekuensi pernapasan). Pengukuran pasca tes ini dilakukan 30 

menit setelah pelaksanaan intervensi yang terakhir (Ziyaeifard et al. 2016). 

Instrumen yang digunakan pasca tes sama dengan instrumen pra tes. 

13) Pada kelompok kontrol setelah pra tes diberikan intervensi sesuai standar RS 

seperti anjuran istirahat dan menghindari stres. Pada hari H (1,5 jam) sebelum 

kateterisasi jantung responden diminta untuk beristirahat atau berbaring 

selama 15 menit. Pasca tes dilakukan 30 menit setelah waktu istirahat habis. 

Pasca tes responden dari kelompok kontrol diberikan intervensi 

spiriziomacare dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan sebagai aspek etik 

penelitian. 

3. Prosedur intervensi spiriomazicare 

Secara umum prosedur pelaksanaan Spiriziomacare adalah: 

1. Mempersiapkan dan memasang tungku aromaterapi dalam sebuah ruangan 

yang digunakan khusus untuk terapi. Penataan ruangan, sirkulasi udara, suhu, 

tingkat kebisingan disesuaikan dengan tujuan intervensi dan memenuhi unsur 

kenyamanan. 

2. Sesi pertama zikir klien diperdengarkan panduan zikir melalui MP3 Player 

yang dilengkapi headset. Panduan zikir berisikan: salam, sholawat dan 

pengantar menuju pemahaman makna zikir, meliputi pengertian, tujuan, 

manfaat, tatacara, arti dan  makna dzikir serta memotivasi untuk 

melaksanakan zikir dan memberikan penguatan positif sebagai upaya 
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pendekatan diri kepada Allah dalam rangka meraih cinta Allah. Sesi ini 

berlangsung maksimal 5 menit. 

3. Sesi kedua adalah sesi zikir baik zikir lisan maupun zikir hati disertai zikir 

ruhiyah dilakukan secara bersamaan. Meminta klien menarik napas dan 

menghirup aromaterapi  perlahan setiap satu bacaan zikir: ”subhanallah, 

walhamdulillah wala illaha ilallah wallahuakbar, la haula wala quwwata illa 

billahil aliyul adzhim”. Sesi ini berlangsung selama 10 menit. 

4. Spiriziomacare diakhiri dengan mengucapkan hamdallah. 

4.3.10  Pengolahan dan analisis data 

Data yang sudah diolah dilakukan analisis pengaruh kecemasan, dan tanda 

vital (tekanan darah, denyut jantung dan frekuensi pernapasan)  sebelum 

intervensi (pra tes) dan sesudah intervensi (pasca tes) baik pada kelompok 

perlakuan maupun analisis hasil pada kelompok kontrol dengan menggunakan alat 

uji statistik mengunakan software untuk  uji statistik. Data akan dianalisis secara 

bertahap. Tahapan analisis data sebagai berikut: 

1. Analisis univariat 

Analisis ini dilakukan untuk mendeskripsikan seluruh variabel yang diteliti 

dengan mengunakan tabel distribusi frekuensi. Dari analisis ini akan diperoleh 

gambaran tentang hasil analisis deskriptif berupa karakteristik responden yang 

meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan diagnosis penyakit  pada 

kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. 
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2. Analisis multivariat 

Analisis multivariat yang dilakukan  untuk mengetahui efektifitas atau 

pengaruh kecemasan dan tanda vital secara bersama-sama ataupun secara parsial 

antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol adalah dengan uji Manova. 

Uji Manova dilakukan pada variabel independen penelitian yang berskala 

kategorik dengan variabel dependen yang berskala numerik. Jika hasil uji statistik 

menunjukkan p-value ≤ α atau nilai p ≤ 0,05 maka artinya ada pengaruh intervensi 

spiriziomacare terhadap tingkat kecemasan, dan tanda vital (tekanan darah, denyut 

jantung dan frekuensi pernapasan) responden sebelum kateterisasi jantung. 

Besarnya pengaruh intervensi yang diberikan baik secara bersama-sama maupun 

secara parsial dapat diketahui mengunakan uji ini. 

4.3.11 Etik penelitian  

Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan surat ijin penelitian dan surat 

persetujuan laik etik. Penelitian ini telah diuji dan dinyatakan laik etik oleh 

Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD A.Wahab Sjahranie, dengan nomor 

Surat Persetujuan Kelayakan Etik No : 063/KEPK-AWS/IV/2018 tertanggal 15 

Maret 2018. 

Etik penelitian memegang prinsip Adil Baik dan Hormat (ABH) kepada 

responden atau subyek penelitian. Azas etika penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Inform consent 

Sebelum menjadi responden, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian. Setelah responden mengerti maksud dan tujuan penelitian, 

responden menandatangani  lembar persetujuan. 
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2. Anominity 

Di dalam surat pengantar penelitian dijelaskan bahwa nama responden 

atau subyek penelitian tidak harus dicantumkan. Peneliti akan memberikan 

kode-kode pada tiap lembar jawaban yang telah diisi oleh responden. 

3. Confidentiality 

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden selaku subyek 

penelitian dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Hanya kelompok data tertentu 

yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

4. Justice 

Subyek penelitian pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan tetap 

mendapat keadilan, oleh karena itu maka kelompok kontrol tetap diberikan 

intervensi spiriziomacare setelah dilakukan pengukuran pasca tes. 

5 Beneficiency dan non maleficiency 

Prinsip ini merefleksikan mengutamakan manfaat dan tidak merugikan 

responden. Dalam penelitian ini, perlakuan diberikan semata-mata untuk 

memberi manfaat pada responden. Perlakuan di semua proses penelitian 

diterapkan dengan tidak menyebabkan cedera fisik maupun psikis dan 

ditujukan untuk mendapatkan manfaat. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 
 

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian pengaruh spiriziomacare 

terhadap kecemasan dan tanda vital pasien  sebelum kateterisasi jantung. 

Penelitian ini meliputi 3 (tiga) tahap yang terdiri dari : Penelitian tahap I 

merupakan penelitian deskriptif (kualitatif-kuantitatif) yang bertujuan mengali 

masalah kecemasan yang terjadi pada pasien keteterisasi jantung. Penelitian tahap 

II  (dua) merupakan upaya mendesain modul intervensi untuk membantu 

mengatasi masalah kecemasan pada pasien sebelum kateterisasi jantung. 

Penelitian tahap III yaitu validasi atau aplikasi solusi masalah melalui penerapan 

intervensi spiriziomazicare  terhadap pasien yang akan menjalani kateterisasi 

jantung. 

  5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Ruang Kateterisasi Jantung (Cathlab) Rumah 

Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda (RSUD AWS). RSUD 

AWS merupakan Rumah Sakit Umum daerah yang merupakan rumah sakit 

rujukan terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Rumah Sakit Ini beralamatkan di 

Jl. Palang Merah Indonesia No 1, Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, 

Kalimantan Timur. 

5.1.1 Sejarah dan perkembangan RSUD AWS 

Cikal bakal RSUD AWS sebagai tempat pelayanan pengobatan sudah ada 

sejak tahun 1933 dengan Dr Gobbler sebagai pemimpin pertama. Perkembangan 
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RS dimulai dari berdirinya RS Segiri di Samarinda Ulu pada tahun 1974. Pada 

tahun 1977 RS ini diresmikan oleh Gubernur kepala daerah Kaltim Abdul Wahab 

Sjahranie. Sejak tanggal 21 Juli 1984 rumah sakit menempati lokasi baru di jalan 

palang Merah No 1 Samarinda. Tahun 1987 diresmikan nama RS menjadi RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie untuk mengenang jasa beliau. Pada tahun 2014 RSUD 

AWS ditetapkan sebagai Rumah sakit Kelas A Pendidikan, dan ditahun yang 

sama memperoleh status Akreditasi Nasional ↑ersi 2012 dengan status “Pratama”. 

Tahun 2015 status akreditasi menjadi “Madya” dan tahun 2017 status berubah 

menjadi “Paripurna”. Pada tahun 2017 juga, RSUD AWS ditetapkan sebagai RS 

Pusat Rujukan Operasi Jantung (RSUD AWS 2017). 

5.1.2 Data kinerja RSUD AWS 

Penyakit CAD (Coronary Artery Disease) atau PJK (Penyakit Jantung 

Koroner) yang sedang diteliti di RSUD AWS merupakan penyakit dengan 

peringkat pertama terbanyak dari 10 penyakit terbanyak rawat jalan ditahun 2016 

yaitu sejumlah 3247 penderita dan meningkat menjadi 6091 penderita ditahun 

2017 semester I. Selain itu CAD menduduki peringkat kedua untuk kasus 

penyakit terbanyak rawat inap di tahun 2016 yaitu sejumlah 977 kasus setelah 

DHF sebanyak 1059 kasus. Jumlah kasus untuk rawat inap meningkat di tahun 

2017 yaitu sebanyak 1892 kasus dan menduduki peringkat pertama 10 penyakit 

terbanyak rawat inap 2017.  

Besarnya angka penderita CAD di RSUD AWS menjadikan rumah sakit 

ini  sebagai Pusat Rujukan Jantung, sehingga memiliki alat-alat diagnosis 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP... SRI HANDAYANI



113 
 

 
 

termasuk angiografi dan mampu melakukan tindakan operasi jantung terbuka oleh 

dokter ahli bedah jantung  terampil yang dimiliki. 

Tabel 5.1 Peringkat 10 Besar penyakit Rawat Jalan Tahun 2016 dan 2017 

No 
Urut 

Peringkat 10 Besar Penyakit 
Rawat Jalan 2016 

Jumlah Peringkat 10 Besar Penyakit  
Rawat Jalan 2017 

Jumlah 

1 CAD 3247 CAD 6091 
2. Hipertensi Primer 3034 Hipertensi Primer 4844 
3 DM 1045 BPH 2081 
4 Vulva dan jaringan periapical 1040 CA MAMAE 1901 
5 CA MAMAE 1001 DM 1811 
6 BPH 999 HIV 1543 
7 HIV 782 Hipertensi sekunder 1543 
8 Dispepsia 616 Dispepsia 1232 
9 CHF 596 Epilepsi 1104 
10 Epilepsi 539 Stroke 1055 

Sumber: Profil RSUD AWS Samarinda 2017 

Tabel 5.2 Peringkat 10 Besar penyakit Rawat Inap Tahun 2016 dan 2017 

No 
Urut 

Peringkat 10 Besar Penyakit 
Rawat Inap 2016 

Jumlah Peringkat 10 Besar Penyakit  
Rawat Inap 2017 

Jumlah 

1 DHF 1059 CAD 1892 
2. CAD 977 CKD 1040 
3 Stroke 690 SH DAN SNH 1147 
4 DM 666 GEA 428 
5 CKD 601 CA MAMAE 451 
6 CHF 322 DM 1041 
7 GEA 263 CHF 286 
8 CA MAMAE 262 CA CERVIX 257 
9 THYPHOID FEVER 130 THALASEMIA 175 
10 CA PARU 120 CA NASOPHARYNK 162 

Sumber: Profil RSUD AWS Samarinda 2017 

5.1.3 Ruang kateterisasi RSUD AWS 

Ruang Kateterisasi Jantung RS AWS dibangun pada tahun 2011 

dilengkapi dengan 2 alat cathlab di dua kamar tindakan, satu ruang transit yang 

memiliki 3 tempat tidur, ruang administrasi, ruang penerimaan pasien, 1 ruang 

dokter, 1 ruang linen, satu ruang sterilisasi, satu ruang staf/mushola, kamar 

makan, 1 toilet pasien,1 toilet karyawan dan ruang pembersihan alat (desinfeksi). 
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Ruang kateterisasi jantung dipimpin oleh seorang kepala ruangan berlatar 

belakang pendidikan S1 Keperawatan. Selain kepala ruang, tenaga keperawatan 

diruang cathlab berjumlah 4 orang yang telah dibekali pendidikan dan pelatihan 

khusus kardiovaskuler dan terampil dibidangnya. Tenaga non keperawatan terdiri 

dari 1 tenaga administrasi, 1 pekarya dan 1 cleaning service. 

5.1.4 Proses penelitian di RSUD AWS 

Penelitian ini dilakukan selama   kurang lebih 8 minggu atau 2 bulan, Surat 

ijin penelitian tertanggal 2 Maret 2018 dan Surat Persetujuan Kelayakan Etik 

tertanggal 15 Maret 2018. Penelitian dilaksanakan tiga tahap dengan perincian 

tahap pertama dilakukan studi pendahuluan dan uji validitas reliabilitas instrumen 

pada 10 responden serta pengumpulan data deskriptif kualitatif pada 5 responden 

selama 2 minggu. Tahap kedua merupakan proses mendesain model intervensi 

dengan menetapkan model intervensi spiriziomacare sebagai solusi untuk 

mengatasi masalah kecemasan pasien sebelum kateterisasi jantung. Penelitian 

tahap III merupakan implementasi dari model intervensi yang telah dibuat yaitu 

dengan melakukan pengumpulan data atau validasi intervensi pada 32 responden 

selama 6 minggu. 

Dalam kegiatan penelitian, peneliti dibantu oleh seorang enumerator dengan 

kualifikasi pendidikan S1 Keperawatan Ners. Enumerator berperan dalam follow 

up responden untuk pelaksanaan intervensi di rumah atau kunjungan rumah. 

5.2 Penelitian Tahap I  

Penelitian tahap I dilakukan sejak tanggal 16-23 maret 2018. Penelitian 

tahap I bertujuan untuk mendapatkan data mengenai gambaran kecemasan yang 
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dialami oleh pasien yang akan dilakukan kateterisasi jantung, faktor-faktor 

penyebab kecemasan, harapan pasien untuk mengatasi masalah dengan menilai 

spiritualitas dan tingkat penerimaan pasien terhadap penyakit dan prosedur 

pengobatan khususnya kateterisasi jantung. 

5.2.1 Karakteristik responden 

Pada Penelitian Tahap I dipilih 5 responden yang merupakan klien ruang 

kateterisasi jantung RSUD AWS.  Responden yang dipilih pada penelitian tahap I 

adalah responden yang berbeda dengan responden pada penelitian tahap III.  

Responden dalam penelitian pendahuluan ini berjumlah 5 orang terdiri dari 

3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Usia responden berkisar antara 37 

sampai 58 tahun. Pendidikan bervariasi mulai dari SD sampai perguruan tinggi. 

Pekerjaan wiraswasta sebanyak 2 orang, sisanya swasta, PNS dan IRT (tidak 

bekerja). Pembiayaan pengobatan responden seluruhnya ditanggung oleh BPJS, 

baik BPJS Pemerintah, BPJS Swasta maupun BPJS Mandiri. 

5.2.2 Hasil pengumpulan data 

Dalam penelitian tahap 1 ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam dan pemberian kuesioner kepada responden untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan,  spiritualitas, tahap penerimaan responden dan 

tingkat kecemasan beserta faktor penyebab kecemasan, dan harapan klien 

terhadap intervensi masalah keperawatan.  

Klasifikasi jawaban responden berdasarkan masing-masing item dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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1. Tema adaptasi spiritual dan tingkat kecemasan 

Tabel 5.3 Klasifikasi Jawaban Responden Tahap I 

No Tema Kategori R1 R2 R3 R4 R5 
1.  Tingkat 

Kecemasan 
Tidak Cemas 
Cemas Ringan 
Cemas Sedang 
Cemas Berat 

Cemas 
Sedang 
 

Cemas 
Ringan 
 

Cemas 
Sedang 
 

Cemas 
Ringan 
 

Cemas 
Sedang 
 

2. Pengetahuan Tahu 
Tidak tahu 

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu 

3. Penerimaan Denial 
Anger 
Bargaining 
Depresi 
Acceptance 

Bargaining Depresi Anger Depresi Denial 

3. Penapisan 
Spiritual 
(Ibadah) 

Baik 
Kurang Baik 
 

Kurang 
Baik 

Baik Kurang 
baik 

Baik Baik 

R1=Responden1 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan yang 

dialami responden berada pada kecemasan ringan sampai kecemasan sedang 

mengunakan instrumen kecemasan Zung Self Rating Anxiety Scale (SRAS). 

Seluruh responden mengetahui tentang prosedur kateterisasi jantung. Tabel 5.3 

juga menunjukkan bahwa klien yang memiliki tingkat kecemasan ringan 

cenderung berada pada fase adaptasi yang lebih tinggi yaitu bersedih (depresi) 

dibanding yang memiliki kecemasan sedang berada pada fase menyangkal, marah 

dan tawar-menawar (denail, anger dan bargaining). Tidak ada responden yang 

menerima kondisi sakitnya (acceptance). Penapisan spiritual terkait komitmen 

keagamaan menunjukkan responden yang kurang baik komitmen agamanya 

cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan responden 

yang taat beribadah.  

Hasil temuan penelitian tahap I lainnya adalah bahwa semua klien telah 

mengetahui mengenai prosedur kateterisasi yang akan dijalani, hal ini dikarenakan 

sebelum penjadwalan tindakan kateterisasi jantung, pasien telah diberikan 
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penjelasan mengenai prosedur tindakan oleh petugas ruang kateterisasi jantung. 

Tujuan pengkajian tingkat pengetahuan pasien terhadap prosedur tindakan ini 

dilakukan untuk menghilangkan faktor penganggu terhadap kondisi yang 

mempengaruhi kecemasan. Pengetahuan merupakan faktor yang harus 

disingkirkan sebagai etiologi penyebab kecemasan. 

Spiritualitas responden berada pada tingkat baik sebanyak 3 orang dan 

kurang sebanyak 2 orang. Indikator baik dapat dilihat dari hasil penapisan 

spiritual yang menunjukkan responden menjalankan ritual agama sesuai tuntunan 

agama Islam meliputi shalat, puasa, zakat. Dikatakan baik jika ritual ibadah yang 

dilaksanakan lebih dari separuh ketentuan agama, kurang jika tidak sampai 

separuh dari ketentuan agama. 

Tingkat adaptasi atau penerimaan terhadap kondisi penyakit dan prosedur 

pengobatan terlihat 1 responden berada dalam tahap marah (anger), 2 responden 

dalam tahap tawar-menawar (bargaining), 2 depresi (depression). Gambaran 

tingkat adaptasi yang beragam untuk satu situasi yang sama menunjukkan bahwa 

banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pasien terhadap penyakit dan 

proses pengobatannya. Gambaran tingkat adaptasi ini juga menunjukkan proses 

penerimaan kondisi sakit atau pengobatan yang sedang dijalani. 
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2. Penyebab kecemasan 

Tabel 5.4  Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Responden  

No Faktor Penyebab 
Jumlah 
Jawaban  

1 Berpisah dengan keluarga 1 
2 Takut bertemu staff yang belum dikenal (asing) 1 
3 Takut akan penyakit dan hasil pemeriksaan 4 
4 Takut timbul komplikasi tindakan 2 
5 Takut akibat nyeri setelah tindakan 2 
6 Takut kematian 3 
7 Takut staf perawat atau dokter melakukan kesalahan dalam 

tindakan (malpraktek) 
2 

8 Kuatir tentang pembiayaan 0 
9 Cemas menunggu giliran tindakan 2 
10 Kekuatiran akan hidup keluarga 3 
11 Suasana dan lingkungan baru yang asing 1 
12 Takut di infus dan tranfusi darah 1 
13 Takut disuntik atau ditusuk jarum 2 
14 Ketakutan dan kekuatiran yang tidak diketahui sebabnya 1 

 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa penyebab kecemasan terbanyak yang 

dirasakan pasien adalah kecemasan akibat ketakutan pasien akan penyakit dan 

hasil pemeriksaan yang dinyatakan oleh 4 dari 5 responden. Diurutan kedua 

penyebab terbanyak kecemasan pasien adalah takut akan kematian, ketakutan 

akan keadaan keluarga jika terjadi sesuatu akibat pemeriksaan yang dijalani atau 

akibat penyakit yang dialami masing-masing dijawab oleh 3 dari 5 responden.  

Dapat disimpulkan bahwa penyebab kecemasan yang menonjol adalah 

ketakutan responden akan penyakit dan hasil pemeriksaan kateterisasi jantung 

yang akan dijalani. Hal ini menunjukkan bahwa diagnosis penyakit yang 

dihasilkan dari proses pemeriksaan kateterisasi jantung lebih dicemaskan daripada 

prosedur kateterisasi jantung itu sendiri. Kecemasan akan kematian juga 

merupakan penyebab terbanyak kedua selain kondisi keluarga dan orang-orang 

yang disayangi menjadi penyebab yang sama banyaknya dirasakan oleh 
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responden. Hal ini menunjukkan respon antisipasi terhadap hal-hal buruk terhadap 

responden akibat kondisi penyakitnya, kemungkinan kematian dan nasib keluarga 

yang ditinggalkan.  

3. Harapan responden  

Tabel 5.5 Harapan Responden Kateterisasi Jantung 

No Tindakan Keperawatan yang diharapkan 
Jumlah Jawaban 

Responden 
1 Tanpa Obat (Alami)  4 
2 Obat  sintetis (Kimia) 1 
3 Tidak ada efek samping 5 
4 Mudah dilakukan 5 
5 Murah 5 
6 Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja 5 
7 Dapat dikerjakan sendiri oleh pasien 5 
8 Sesuai dengan ajaran agama 5 

 

Tabel 5.5 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 4 dari 5 (80%) responden 

menginginkan pengobatan bukan obat, hanya 1 responden yang menginginkan 

obat dengan alasan obat lebih cepat mengatasi masalah dibandingkan cara-cara 

alternatif dan komplementer.  

Semua responden menginginkan penyelesaian masalah dengan tanpa efek 

samping, mudah, murah, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, dapat 

dikerjakan sendiri oleh pasien dan sesuai ajaran agama. 

Harapan dan cara mengatasi kecemasan yang disampaikan oleh klien 

diperkuat pernyataan klien melalui hasil wawancara mendalam sebagai berikut: 

“Iya bu, saya ini mudah cemas, apalagi ibu saya meninggal karena 
jantung. Bagaimana cara mengatasinya bu, secara mudah dan cepat.” (R1) 

 
“Mun ada cara nang kada makai ubat itu tebaik lagi, bab dah telalu 

banyak makan ubat” (R2). 
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“Jika ada cara yang tidak mengunakan obat itu lebih baik, sebab sudah 
terlalu banyak mengkonsumsi obat” (R2). 

 
“Harapan saya ada cara alami bukan obat yang bisa mengatasi keluhan 

saya dengan aman dan nyaman” (R3) 
 
“Saya memang cemas memikirkan penyakit saya, tapi saya pasrahkan 

sama Allah, semoga nanti hasil pemeriksaanya baik” (R4) 
 
 “Semoga nggak ada apa-apa, biasanya kalo lagi stres dan banyak 

masalah saya bawa sholat malam dan berdoa” (R5) 
 
Dapat disimpulkan bahwa harapan responden tentang cara untuk 

mengatasi masalah kecemasan yang dialami oleh responden adalah suatu 

intervensi mengunakan bahan alami, aman, nyaman, mudah, murah, tanpa efek 

samping dan sesuai dengan ajaran agama dan melibatkan unsur spiritual 

keagamaan seperti shalat, zikir dan doa. 

Dari ketiga tema yang ditemukan dan dianalisis pada penelitian tahap I 

kemudian disusun isu strategis untuk pengembangan konsep yang disajikan pada 

tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP... SRI HANDAYANI



121 
 

 
 

Tabel 5.6  Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Penelitian Tahap I 

No Tema Sub Tema Kategori  Isu strategis 
1   Tingkat 

Kecemasan 
dan Adaptasi 
spiritual 

 Kecemasan 
sedang berat  Adaptasi 
menyangkal-
sedih  Spiritual baik 
dan kurang 

 

1.Seluruh responden mengalami 
kecemasan 

2.Seluruh responden mengetahui 
mengenai prosedur tindakan 
kateterisasi jantung 

3.Seluruh responden belum dapat 
beradaptasi terhadap penyakitnya 

3.Responden yang komitmen 
agamanya baik memiliki tingkat 
kecemasan yang lebih rendah dan 
adaptasi yang lebih baik. 
 

Kecemasan 
terjadi karena 
kemampuan 
beradaptasi 
yang rendah 
diakibatkan 
rendahnya 
komitmen 
agama 

2 Penyebab  kekuatiran  
akan penyakit 
dan hasil 
pemeriksaan  Takut mati  Takut nasib 
keluarga  
 

Penyebab kecemasan adalah belum 
bisa menerima kondisi sakit dan 
belum siap menghadapi kematian 
serta perpisahan dengan keluarga 

Ketakutan akan 
penyakit dan 
kematian 
diakibatkan oleh 
kurangnya 
pendekatan 
kepada Allah 
SWT 

3 Harapan  Non 
Farmakologi  Aman, Mudah 
Murah  Sesuai Agama 

Harapan responden pada 
pengobatan alami, mandiri dan 
religius 

Intervensi 
bersifat alami 
dan 
spiritual 

4 Hasil 
Indepth 
Interview 

 Mudah, cepat  Non 
farmakologi  Aman,nyaman  Hasil baik  Ibadah, zikir 

Harapan responden mendapat 
penanganan yang mudah, cepat, non 
farmakologi, aman, nyaman, 
spiritual keagamaan. 

Intervensi alami 
dan spiritual 
keagamaan 

 

Dari tabel 5.6 berdasarkan tema  kecemasan dan adaptasi spiritual dapat 

dilakukan analisis terhadap permasalahan kecemasan yang terjadi pada pasien 

sebelum kateterisasi jantung. Kecemasan yang timbul terjadi karena kemampuan 

beradaptasi responden yang rendah berbanding lurus terhadap rendahnya 

komitmen beragama responden seperti sholat, puasa, zakat, zikir dan berdoa.  

Paradigma berpikir yang menghubungkan komitmen beragama dan 

kemampuan adaptasi menjelaskan bahwa bila seseorang memiliki komitmen 

agama yang baik maka dimungkinkan orang tersebut mampu beradaptasi terhadap 
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stres dengan lebih baik. Stres yang dimaksud berupa stres fisik maupun psikis. 

Kemampuan adaptasi yang baik terhadap stres akan mampu menurunkan stres dan 

kecemasan. 

Berdasarkan tema penyebab, isu ketakutan terhadap penyakit yang 

berujung pada kematian dominan dirasakan oleh responden, analisis strategis hal 

ini ditimbulkan oleh karena kurang dekatnya seorang hamba kepada tuhannya. 

Konsep strategi yang perlu dikembangkan adalah  mengunakan konsep cinta 

kepada Allah. Seseorang yang mencintai akan melakukan pendekatan kepada 

yang dicintai. Pendekatan ini akan melahirkan rasa suka dan cinta. Seseorang 

yang mencintai tidak akan merasa takut bertemu dengan yang dicintai. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa orang yang mencintai Allah tidak akan merasa takut bila 

harus berjumpa dengan Nya. Takut terhadap kematian dapat diatasi dengan 

pendekatan pada Allah melalui kegiatan ritual keagamaan. 

Analisis tema harapan dapat dikembangkan konsep pengobatan bukan obat 

kimia (non farmakologis) yang memiliki efek penenang (ankiolitik) dari bahan 

alami. Bahan alami yang digunakan adalah minyak esensial Lavender (lavandula 

angustifolia). Minyak esensial Lavender dipakai karena bersifat ankiolitik. 

Metode pengunaan melalui aromaterapi dan jalur penggunaan dapat melalui 

inhalasi. Metode aromaterapi sangat tepat sesuai harapan responden karena sejak 

zaman dahulu wewangian telah digunakan dalam praktik ritual berbagai agama, 

termasuk agama islam. Nabi memakai wewangian ketika akan pergi shalat. 

Pembakaran dupa sering dilaksanakan saat berzikir dan berdoa untuk tujuan 

peningkatan atensi atau fokus pada ibadah. 
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5.3 Penelitian Tahap II 

Penelitian tahap II dilakukan dari tanggal 26-30 Maret 2018. Pada 

penelitian tahap II dilakukan beberapa kegiatan seperti konsultasi dan diskusi 

dengan para pakar praktisi keperawatan jantung untuk membahas isu strategis 

yang disusun dan dikembangkan berdasarkan temuan tahap I. Masukan dan saran 

yang diberikan menjadi bahan dalam penyusunan modul intervensi yang akan 

dikembangkan.  

Hasil identifikasi masalah dan analisis strategi isu yang dikembangkan 

diperoleh skema konsep yang akan dipergunakan bagi pengembangan modul 

intervensi sebagai alternatif solusi pemecahan masalah sebagai berikut: 

 

 

 
Gambar 5.1 Analisis Hasil Penelitian Tahap II 

 

Gambar diatas menunjukkan  konsep yang dapat dirujuk dan dijadikan 

dasar dalam penyelesaian masalah kecemasan. Konsep yang dapat dijadikan 

1.Kecemasan dan 
Adaptasi 
-Kecemasanr  
-Adaptasit 
-Spiritualitas t 

 
Komitmen agama perlu 
ditingkatkan agar klien 
mampu beradaptasi 
terhadap stres fisik dan 
psikologis  

  
Adaptasi 
Spiritual 

2. Penyebab 
-Takut penyakit 
-Takut mati 
-Takut berpisah 

keluarga 

 
Kecintaan pada Allah perlu 
ditumbuhkan agar hilang 
segala ketakutan. 
Cinta = Ingats zikir 

  
 
Zikir 

3. Harapan 
-Non farmakologis  
-Aman, mudah, 
murah 
-Religiospiritual 

 

 

Bahan alami berefek 
ankiolitik adalah minyak 
esensial lavender dengan 
metode aromaterapi karena 
familiar digunakan dalam 
praktik spiritual masyarakat 

 
 
 

 
 
Aromaterapi 

Tahap I (Input) Analisis Strategis    Konsep 
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landasan berfikir adalah adalah konsep adaptasi, konsep spiritual, konsep zikir dan 

konsep aromaterapi. 

Metode Konsultasi Pakar yang dilakukan melibatkan 3 orang pakar. 

Konsultan pertama (1) adalah pakar  dibidang keperawatan jantung dan bedah 

kardiovaskular (ICU/ICCU) di RSUD AWS. Konsultan kedua (2) adalah pakar 

dibidang keperawatan kateterisasi jantung (Cathlab) di RSUD AWS. Konsultan 

ketiga (3) adalah pakar dibidang pendidikan agama Islam berlatar pendidikan S2 

Agama Islam di Samarinda. 

Hasil konsultasi pakar dituangkan kedalam tabel berikut ini: 

Tabel 5.7 Hasil Konsultasi Pakar Pada Penelitian Tahap II 

No Pakar Hasil Konsultasi Kesimpulan 
1. Konsultan 1 - Kecemasan merupakan faktor dominan pada 

penderita jantung.   
- Perlu upaya pendampingan klien sebelum 

kateterisasi untuk menurunkan kecemasan.  
- Gunakan tehnik mengatasi kecemasan yang 

aman dan nyaman bagi pasien. 
- Silahkan dikembangkan tehnik manajemen 

stres yang efektif sesuai hasil kajian.  
- Zikir dan aromaterapi dapat digunakan sebagai 

tehnik manajemen stres. Namun masih perlu 
diuji efektifitasnya.  

Kecemasan pasien 
jantung diatasi 
dengan upaya 
pendampingan 
dan manajemen 
stres yang efektif. 
Spiriziomacare 
perlu diuji. 

2. Konsultan 2 - Kecemasan merupakan masalah yang sering 
dikeluhkan pasien sebelum kateterisasi jantung. 

- Protap yang sudah ada saat ini, sebelum 
kateterisasi jantung dimulai pasien diminta 
berdoa. 

- Intervensi zikir dapat  dikombinasikan dengan 
aromaterapi sepanjang tidak menganggu 
prosedur tindakan cathlab. 

Intervensi 
kecemasan zikir 
dan aromaterapi 
dapat dilakukan 
sebelum prosedur 
kateterisasi 
jantung. 

3. Konsultan 3 - Metode terbaik mengatasi stres dan kecemasan 
adalah melalui zikir. 

- Shalat dan berdoa merupakan bagian dari zikir 
amal dapat dikombinasikan agar hasil lebih 
maksimal. 

- Tausiyah sebagai motivasi dapat diberikan 
sebelum zikir 

- Wewangian sering digunakan rasul untuk 
shalat. Wewangian berasal dari bahan alami 
non alkohol. 

Zikir metode 
terbaik mengatasi 
kecemasan. 
Aromaterapi 
harus berbahan 
alami. 
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Berdasarkan tabel 5.7 Diatas dapat disimpulkan bahwa para pakar 

menyarankan pengunaan kombinasi intervensi spiritual zikir dan aromaterapi 

dapat digunakan sesuai hasil kajian, dengan melalui pendampingan dan 

dilaksanakan sebelum prosedur kateterisasi jantung namun perlu diujicoba 

keefektifannya terlebih dahulu. 

Konsep keperawatan aplikatif yang sesuai untuk pengembangan intervensi 

ini didasarkan hasil diskusi dan konsultasi dengan pakar praktisi keperawatan 

jantung adalah sebuah intervensi spiritual yang bersifat memberikan motivasi dan 

penguatan untuk meningkatkan keyakinan dan membantu klien memahami tujuan 

dan makna hidup sehingga mengembalikan memberikan kesadaran untuk 

menyerahkan segala sesuatunya pada Allah setelah segala ikhtiar dan usaha 

pengobatan telah dilakukan. Kontemplasi, tausyiah dan muhasabah dipandang 

sebagai konsep solusi yang tepat dalam menurunkan kecemasan. Untuk 

kepraktisan telah disusun panduan zikir yang berisikan tausiah dan zikir dan telah 

direkam pada MP3 player yang isinya telah dikonsultasikan kepada pakar agama 

Islam. 

Dari hasil konsultasi dan diskusi dengan pakar praktisi keperawatan 

jantung diperoleh saran untuk mengembangkan konsep aromaterapi sebagai 

intervensi masalah kecemasan. Aromaterapi diberikan dengan mengunakan 

minyak esensial sebagai bahan alami berkhasiat obat. Minyak esensial yang tepat 

adalah Lavender karena bersifat ankiolitik. Aromaterapi juga memenuhi harapan 

responden karena responden menginginkan pengobatan yang bukan obat kimia, 

aman, mudah, murah dan dapat dikerjakan sendiri oleh klien. Jalur pemberian 
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yang tepat adalah melalui inhalasi karena relatif aman dan aromaterapi sering 

dipadukan dengan praktik pengobatan maupun praktik ibadah. 

Setelah melalui proses konsultasi dengan para pakar  maka saran yang 

diberikan kemudian dirumuskan menjadi suatu konsep intervensi keperawatan 

dalam mengatasi masalah kecemasan dengan cara memadukan atau 

mengkombinasikan intervensi spiritual, zikir dan aromaterapi kedalam suatu 

bentuk intervensi yang utuh dan holistik yang disebut intervensi spiritual zikir 

aromacare (spiriziomacare).  

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan modul intervensi 

spiriziomacare. Modul disusun berdasarkan konsep dan teori yang mendasari serta 

berdasarkan penelitian tahap sebelumnya dan standar yang dibuat diambil 

berdasarkan data berbasis bukti (evidence based).  

Modul intervensi adalah modul bagi petugas atau perawat pelaksana yang 

terdiri dari 4 Bagian. Bagian 1 adalah pendahuluan yang berisikan deskripsi 

modul, latar belakang, tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan, dan bentuk aktifitas. 

Bagian kedua berisikan kegiatan 1 yaitu pengkajian dan pengajaran masalah 

kecemasan, bagian ketiga adalah prosedur intervensi spiriziomacare. Bagian 

keempat adalah tindak lanjut kegiatan intervensi melalui kunjungan rumah. 

Intervensi spiriziomacare dirancang dalam waktu 3 minggu untuk mendapatkan 

hasil yang efektif. Modul Intervensi spiriziomacare disusun sebagai panduan 

dalam pelaksanaan penelitian tahap III.  
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5.4  Penelitian Tahap III  

Penelitian tahap III merupakan uji validasi intervensi dan merupakan 

implementasi dari modul intervensi spiriziomacare yang disusun pada penelitian 

tahap II. Berikut gambaran konsep penelitian yang digunakan di tahap III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Kerangka Konsep Penelitian Tahap III 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 32 responden yang terbagi 

menjadi 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan 

masing-masing kelompok terdiri dari 16 orang. Pelaksanaan Penelitian tahap III 

dilaksanakan sejak tanggal 2 April sampai 11 Mei 2018 (6 Minggu). 

Teori Adaptasi Roy 
-Input 
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Konsep Aromaterapi 
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Klien yang akan menjalani kateterisasi jantung akan membawa surat 

pengantar dari poli jantung. Petugas ruang kateterisasi jantung akan memberikan 

penjelasan  prosedur  tindakan dan melakukan penjadwalan. Penjadwalan antara 

2-4 minggu dari pendaftaran, karena padatnya antrian tindakan disebabkan 

banyaknya jumlah pasien. 

Setelah ditentukan jadwal tindakan, klien terlebih dahulu diukur 

kecemasannya dengan mengunakan instrumen Zung SAS. Klien yang tidak cemas 

dieliminasi. Klien yang mengalami kecemasan dan bersedia menjadi responden 

diminta tanda tangan persetujuan. Sejumlah 16 responden dimasukkan dalam 

kelompok perlakuan selanjutnya 16 responden dimasukkan dalam kelompok 

kontrol. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara random. 

Pengukuran kecemasan dan tanda vital kelompok perlakuan dilakukan 2 

kali yaitu pada saat pasien mendaftar untuk cathlab dan pengukuran kedua pada 

saat sesudah pemberian intervensi spiriziomacare terakhir yaitu 1,5 jam sebelum 

tindakan kateterisasi jantung. Pengukuran kecemasan dan tanda vital kelompok 

kontrol sama dengan kelompok perlakuan hanya saja kelompok kontrol tidak 

diberi intervensi spiriziomacare. Untuk menjaga asas keadilan pada kelompok 

kontrol  setelah pengukuran kedua responden diberi terapi spiriziomacare. 

Pemberian intervensi spiriziomacare dilaksanakan selama 3  minggu dalam 

4 kali pertemuan. Pada minggu pertama terdapat 2 sesi kunjungan rumah. Sesi 

pertama pemberian materi spiriziomacare dan diskusi tanya jawab. Sesi kedua 

praktik dan simulasi spiriziomacare. Sesi ketiga penugasan pelaksanaan intervensi 

spiriziomacare dirumah selama 2 minggu. Intervensi dilakukan sebanyak 2 kali 
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sehari selama 15 menit pada pagi hari setelah shalat subuh dan sore hari setelah 

maghrib. Sesi keempat pelaksanaan intervensi spiriziomacare di RS. Intervensi 

dilakukan 1,5 jam sebelum tindakan kateterisasi jantung dilaksanakan. 

5.4.1 Hasil analisis univariat 

Karakteristik responden kateterisasi jantung terdiri dari jenis kelamin, usia, 

pendidikan, pekerjaan, pembiayaan pengobatan dan diagnosis penyakit yang 

diderita responden, dilakukan analisis dengan menghitung frekuensi dan 

persentase jumlah. Hasil uji univariat disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5.8 Distribusi Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Pekerjaan dan Diagnosis 
Medis Responden Kelompok Perlakuan dan Kontrol di Ruang 
Kateterisasi Jantung RSUD AWS Samarinda 2 April-11 Mei 2018 

 

Karakteristik Demografi 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Total % 
(n=16) % (n=16) % 

Jenis 
Kelamin 

Laki-laki 
Perempuan 

8 
8 

50 
50 

9 
7 

56,25 
43,75 

17 
15 

53,125 
46,875 

 15-24 tahun 0 0 0 0 0 0 
Usia 25-44 tahun 4 25 4 25 8 25 
 45-64 tahun 12 75 12 75 24 75 
Pendidikan  SD 

SMP 
SMA 
PT 

1 
2 
6 
7 

6,25 
12,5 
37,5 
43,75 

2 
2 
5 
7 

12,5 
12,5 
31,25 
43,75 

3 
4 
11 
14 

9,375 
12,5 

34,375 
43,75 

Pekerjaan Bekerja 
Tidak Bekerja 

11 
5 

68,75 
31,25 

10 
6 

62,5 
37,5 

21 
11 

65,625 
34,375 

Diagnosa 
Medis 

CAD 5 31,25 5 31,25 10 31,25 
CAD+HT 9 56,25 8 50 17 53,125 
CAD+Penyakit lain 2 12,5 3 18,75 5 15,625 

 
Responden dalam penelitian ini adalah lebih banyak pria 53,125% atau 

sejumlah 17 dari 32 responden. Pada kelompok kontrol pria lebih banyak yaitu 9 

orang, sisanya 7 orang adalah wanita. Untuk kelompok perlakuan jumlah 

responden pria dan wanita seimbang, masing-masing 8 orang. 

Kategori pengelompokan usia berdasarkan klasifikasi usia menurut WHO 

1982 (United Nations 1982), sedangkan WHO 2013 hanya menyebutkan Usia 
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dewasa antara 20-59 tahun (Region 2018). Usia responden berada antara 34-59 

tahun dikelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. Responden terbanyak 

berada dalam kategori usia  dewasa lanjut (45-64 tahun), masing-masing sejumlah 

75% dari keseluruhan responden, sedangkan sisanya 25%  berada pada usia 

dewasa pertengahan. Tidak ada responden berusia dewasa muda (15-24 tahun). 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan 

tinggi. Responden berpendidikan hingga Perguruan Tinggi (PT) yaitu sebanyak 14 

(43,75 %) dan semakin rendah tingkat pendidikan jumlahnya makin sedikit. 

Pendidikan responden Sekolah Dasar (SD) sejumlah 4 (9,375%). 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden bekerja 21 (65,625) sisanya 11 (34,375) tidak bekerja. 

Seluruh responden 32 (100%) pembiayaan pengobatannya ditanggung oleh BPJS. 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa responden terbanyak didiagnosis menderita 

CAD (Coronary Artery Disease) dengan disertai penyakit Hipertensi (HT) 

sebanyak 17 (53,125), tersedikit yaitu kombinasi CAD dengan penyakit lain 

seperti DM (Diabetes Melitus), UAP (Unstable Angina Pektoris) dan CHF 

(Congestive Heart Failure) sejumlah 5 (15,625). 

2. Uji Normalitas Variabel dependen 

Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui 

normalitas distribusi data. Hasil uji normalitas data variabel dependen pada 

responden perlakuan dan kontrol sebelum perlakuan. Uji normalitas digunakan 

untuk penentuan uji hipotesis yang akan digunakan. 
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Tabel 5.9 Hasil Uji Normalitas Data Variabel Dependen  Pra Tes Kelompok 
perlakuan dan Kelompok Kontrol di Ruang Kateterisasi Jantung 
RSUD AWS Samarinda 2 April -11 Mei 2018 

 
Waktu Variabel Sig. Sig. 

  Perlakuan Kontrol 
Pra Tes Kecemasan 0,054 0,570 

Tekanan Sistolik 0.134 0,961 
Tekanan Diastolik 0,100 0,111 
Denyut Jantung 0,378 0,093 
Frekuensi Pernafasan 0,259 0,082 

Selisih  
(Pra tes – Pasca Tes) 

Kecemasan 0,128 0,507 
Tekanan Sistolik 0,970 0,483 
Tekanan Diastolik 0,969 0,145 
Denyut Jantung 0,054 0,054 
Frekuensi Pernafasan 0,083 0.237 

 
 

Berdasarkan tabel 5.9 diatas dapat disimpulkan bahwa data variabel terikat 

responden saat pra tes dan nilai selisih atau nilai delta (pra tes dikurang pasca tes) 

menunjukkan hasil signifikansi > 0,05. Uji normalitas ini dilakukan mengunakan 

uji shapiro wilk karena responden kurang dari 50. Hasil uji ini menunjukkan 

bahwa penyebaran data berdistribusi normal.  

5.4.2 Analisis multivariat 

Uji analisis statistik Manova dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel 

bebas yang berskala kategorik terhadap variabel terikat yang berskala numerik 

secara bersamaan atau sekaligus. Variabel bebas yang diukur adalah intervensi 

spiriziomacare. Variabel intervensi spiriziomacare berskala kategorik. Koding 

dilakukan pada variabel berskala kategorik. Koding 1= kelompok perlakuan dan 

2= kelompok kontrol. Variabel terikat yang diukur adalah kecemasan, tekanan 

darah sistolik, tekanan darah diastolik, denyut jantung dan frekuensi pernapasan 

yang berskala numerik. 
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Berikut gambaran statistik data dari hasil uji Manova mengunakan selisih 

nilai delta dari skor pra tes dikurangi skor pasca tes. 

Tabel 5.10 Hasil Statistik Deskriptif  Variabel Independen 
 

Variabel Kelompok N Mean SD 

Selisih Kecemasan 
Perlakuan 16 11,56 4,211 
Kontrol 16 2,06 6,347 
Total 32 6,81 8,137 

Selisih Tekanan Darah Sistolik 
Perlakuan 16 9,13 4,161 
Kontrol 16 1,19 6,575 
Total 32 5,16 6,749 

Selisih Tekanan Darah Diastolik 
Perlakuan 16 4,13 3,722 
Kontrol 16 0,38 5,328 
Total 32 2,25 4,906 

Selisih Denyut Jantung 
Perlakuan 16 3,88 5,476 
Kontrol 16 -0,44 2,421 
Total 32 1,72 4,706 

Selisih Pernafasan 
Perlakuan 16 1,31 1,448 
Kontrol 16 -0,06 2,112 
Total 32 0,63 1,913 

 
Secara umum, rata-rata selisih (∆) masing-masing variabel kecemasan, 

tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, denyut jantung dan frekuensi 

pernapasan  lebih tinggi pada kelompok perlakuan dari pada kelompok kontrol 

yang berarti bahwa intervensi spiriziomacare berpengaruh terhadap nilai 

kecemasan, tekanan darah sistolik dan diastolik, denyut jantung dan frekuensi 

pernapasan. 

 Tabel 5. 11 Hasil Uji Analisis Multivariat  

 Sig. Partial Eta Squared 
Pillai's trace ,000 ,651 
Wilks' lambda ,000 ,651 
Hotelling's trace ,000 ,651 
Roy's largest root ,000 ,651 

 
Analisis multivariat  menunjukan nilai p= 0,000 yang menunjukan  secara 

umum, terdapat perbedaan rata-rata selisih (∆) kecemasan, tekanan darah sistolik 

dan diastolik, denyut jantung dan frekuensi pernapasan   pada kelompok 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP... SRI HANDAYANI



133 
 

 
 

perlakuan dari pada kelompok kontrol dengan kekuatan perbedaan sebesar  65 %. 

Hasil analisis multivariat ini menunjukkan bahwa pengaruh spiriziomacare secara 

bersama-sama dalam menurunkan kecemasan, tekanan darah sistolik, tekanan 

darah diastolik, denyut jantung dan frekuensi pernapasan memberikan kekuatan 

pengaruh sebesar 65%. 

Tabel 5.12  Hasil Uji Pengaruh Subyek Diantara Kelompok (Tests Of Between-
Subjects Effects) 

  
 Variabel Dependen Sig. Partial Eta 

Spiriziomacare 

Selisih  Kecemasan 0,000 0,578 
Selisih Tekanan Darah Sistolik 0,000 0,357 
Selisih Tekanan Darah Diastolik 0,028 0,151 
Selisih  Denyut Jantung  0,007 0,217 
Selisih  Frekuensi pernapasan 0,040 0,133 

 
Dari tabel 5.12 diketahui secara sebagian (parsial) terdapat perbedaan 

yang signifikan pada kecemasan  (p=0.000), tekanan darah sistolik (p=0,000), 

tekanan darah diastolik (p=0.028), denyut jantung (p=0.007)  dan frekuensi 

pernapasan (p=0,040)  antar kelompok perlakuan dan kontrol. Kekuatan 

perbedaan untuk kecemasan (58 %),  tekanan darah sistolik (36 %), tekanan darah 

diastolik (15 %), denyut jantung (22 %)  dan frekuensi pernapasan (13 %).  

Kesimpulan dari hasil uji multivariat diatas adalah bahwa intervensi 

spiriziomacare secara berurutan memiliki pengaruh pada variabel kecemasan 

sebesar 58%, variabel tekanan darah sistolik sebesar 36%, variabel denyut jantung 

sebesar 22%, variabel tekanan darah diastolik sebesar 15% dan variabel frekuensi 

pernapasan sebesar 13%. 

Selanjutnya untuk melihat besarnya selisih perbedaan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 
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Tabel 5.13  Perbandingan Rerata  Selisih Perbedaan Antara Kelompok Perlakuan 
Dengan Kelompok Kontrol 

 
Dependent 
Variable 

Kelompok Kelompok 
Rerata 

Perbedaan 
Sig. 

95% KI 

Bawah Atas 

Selisih 

Kecemasan 

Perlakuan Kontrol 9,500 0,000 6,474 12,526 

Kontrol Perlakuan -9,500 0,000 -12,526 -6,474 

Selisih Tekanan 

Darah Sistolik 

Perlakuan Kontrol 7,938 0,000 3,965 11,910 

Kontrol Perlakuan -7,938 0,000 -11,910 -3,965 

Selisih Tekanan 

Darah Diastolik 

Perlakuan Kontrol 3,750 0,028 0,432 7,068 

Kontrol Perlakuan -3,750 0,028 -7,068 -0,432 

Selisih  Denyut 

Jantung  

Perlakuan Kontrol 4,313 0,007 1,256 7,369 

Kontrol Perlakuan -4,313 0,007 -7,369 -1,256 

Selisih  

Frekuensi 

Pernapasan 

 

Perlakuan Kontrol 1,375 0,040 0,067 2,683 

Kontrol Perlakuan -1,375 0,040 -2,683 -0,067 

 
Dari tabel diketahui bahwa rerata  selisih perbedaan skor kecemasan antara 

kelompok perlakuan dengan kontrol sebesar (9,5), tekanan darah sistolik  (7,9 

mmHg), tekanan darah diastolik (3,8 mmHg), denyut jantung (4,3 kali/menit) dan 

frekuensi pernapasan (1,375 kali/menit).  
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini membahas tentang 3 tahap hasil penelitian. Tahap I terkait 

identifikasi masalah. Tahap II model intervensi spiriziomacare. Tahap III 

mengenai uji efektifitas spiriziomacare terhadap penurunan kecemasan. Penelitian 

ini dirancang untuk memberikan gambaran proses penerapan model intervensi 

keperawatan dan pengaruh intervensi spiriziomacare sebagai solusi masalah 

kecemasan pada pasien yang akan menjalani kateterisasi jantung. Interpretasi 

terhadap hasil penelitian dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian 

dengan hasil penelitian sebelumnya dan tinjauan pustaka yang relevan dengan 

penelitian. Pada bab ini juga dibahas mengenai keterbatasan penelitian dengan 

membandingkan kondisi penelitian yang telah dijalani dengan kondisi ideal yang 

seharusnya dicapai. 

6.1   Penelitian Tahap I 

Pada penelitian tahap I dilakukan pengumpulan data terkait kondisi 

kecemasan yang dialami oleh klien. Penelitian tahap I bertujuan mengali dan 

mengidentifikasi latar belakang dan faktor penyebab kecemasan yang dialami dan 

harapan terkait intervensi keperawatan klien. Responden pada penelitian tahap I 

sejumlah 5 orang. 

Penelitian tahap ini terdiri dari 5 tema yaitu: tema tingkat kecemasan, tema 

pengetahuan, tema adaptasi spiritual responden, tema faktor penyebab kecemasan 

dan tema harapan untuk solusi masalah 
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6.1.1 Tema pengkajian kecemasan dan adaptasi spiritual  

Tema pengkajian kecemasan dan adaptasi spiritual dibagi menjadi 4 sub 

tema yaitu: 

1. Pengkajian pengetahuan responden terhadap tindakan kateterisasi jantung 

Faktor pengetahuan responden terhadap tindakan kateterisasi dilakukan 

untuk  menyingkirkan penyebab kecemasan yang diakibatkan karena kurangnya 

informasi. Kurang informasi dapat menyebabkan bias terkait etiologi penyebab 

kecemasan. 

Hasil penelitian menunjukkan semua responden mengetahui pengertian, 

prosedur tindakan, waktu pelaksanaan, durasi pelaksanaan, persiapan tindakan 

dan komplikasi yang mungkin terjadi akibat tindakan kateterisasi jantung. 

Tingkat pengetahuan yang baik ini terjadi karena pasien telah diberikan 

penjelasan terlebih dahulu oleh petugas ruang kateterisasi jantung sebelum pasien 

menyetujui tindakan kateterisasi jantung dan sebelum penjadwalan dilakukan. 

Penandatanganan inform consent dilaksanakan pada hari H tindakan.   

Pasien yang datang ke unit kateterisasi jantung setelah dilakukan 

pengkajian (anamnese) kemudian diberikan penjelasan terlebih dahulu oleh 

petugas mengenai prosedur pelaksanaan kateterisasi. Penjelasan meliputi  

pengertian kateterisasi, tujuan tindakan,  jalan masuk kateter, cara atau teknik 

yang digunakan, jenis alat yang digunakan, waktu pelaksanaan, lama prosedur dan 

persiapan tindakan dihari pelaksanaan (Hari H) meliputi obat dan puasa pra 

kateterisasi Jantung. Pasien juga dipersilahkan menanyakan hal-hal yang tidak 

jelas seputar kateterisasi jantung. Pasien diberi nomor kontak petugas dan 
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sewaktu-waktu pasien bisa menghubungi petugas jika ada hal yang ingin 

ditanyakan. Petugas juga mencatat alamat dan nomor kontak pasien bila sewaktu-

waktu ada perubahan jadwal atau informasi lain yang ingin disampaikan. 

Penjelasan yang diberikan oleh petugas (perawat) sebelum penjadwalan 

tindakan sangat membantu pasien dalam mengambil keputusan untuk menyetujui 

tindakan kateterisasi jantung dan menyingkirkan penyebab kecemasan karena 

kurang pengetahuan sehubungan kurangnya informasi. 

Penjadwalan klien yang akan menjalankan kateterisasi jantung, baik 

Angiografi koroner untuk diagnostik maupun pemasangan stent disesuaikan 

dengan kuota harian yang tersedia. Jadwal tindakan dilakukan sejak hari senin 

sampai dengan jumat sedangkan hari sabtu dan minggu tutup. Jumlah pasien rata-

rata 112 pasien perbulan (RSUD AWS 2017). Prosedur tindakan kateterisasi 

jantung dijadwalkan sebanyak 8 sampai 10 tindakan sehari. Akumulasi jumlah 

klien terjadi karena keterbatasan jumlah personal. Selama penelitian terdapat 

dokter spesialis aktif 1 orang (1 studi lanjut),  ditambah 5 perawat ruangan 

termasuk Karu. Rata-rata pasien mendapatkan jadwal lebih dari 2 minggu, rata-

rata 3-4 minggu kedepan. Selain alasan penjadwalan yang memakan waktu lebih 

dari 2 minggu, berdasarkan penelitian (Wijayanti 2017) intervensi selama 2 

minggu telah cukup untuk membuat pasien mampu beradaptasi dan meningkatkan 

kecerdasan spiritual emosional dan mampu meningkatkan respon biologis (Sari 

2015).   

Panjangnya jarak menunggu penjadwalan menimbulkan masalah tersendiri 

yaitu beberapa diantaranya tidak kembali untuk pelaksanaan prosedur tindakan, 
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dengan alasan sudah merasa lebih baik karena sudah diberikan obat jantung atau 

alasan jarak dan kondisi demografis yang jauh dari pusat kota. 

Antisipasi pihak ruang kateterisasi jantung untuk mencegah pasien tidak 

melaksanakan tindakan sesuai jadwal adalah dengan memberikan nomor telpon 

petugas (perawat) yang sewaktu-waktu dapat dihubungi untuk bertanya atau 

mengubah jadwal bila dimungkinkan. Namun berdasarkan hasil wawancara 

dengan petugas, masih sangat jarang pasien yang memanfaatkan fasilitas tersebut. 

Penelitian ini dapat memberikan hasil lebih maksimal dimungkinkan 

karena intervensi spiriziomacare yang diberikan disertai proses pendampingan dan 

monitoring atau kunjungan rumah, sehingga pasien lebih dekat dan percaya serta 

tidak segan untuk mengajukan pertanyaan atau keluhan, sehingga masalah klien 

dapat teratasi dengan lebih maksimal.  

Pada kelompok perlakuan keseluruhan intervensi spiriziomacare dilakukan 

dalam 4 kali pertemuan. Pertemuan 1 yaitu sesi kunjungan dan tatap muka terdiri 

dari  sesi penjelasan intervensi spiriziomacare dan penguatan psikospiritual. 

Pertemuan kedua yaitu pembimbingan dan demonstrasi praktek pelaksanaan 

intervensi dirumah. Pertemuan ketiga yaitu pendampingan dan monitoring 

pelaksanaan intervensi spiriziomacare dirumah. Proses pertemuan ketiga meliputi 

pendampingan dan monitoring pelaksanaan intervensi spiriziomacare dilakukan 

selama 2 minggu meliputi tatap muka dan monitoring memanfaatkan media 

komunikasi melalui telepon genggam dan whatsapps. Pertemuan keempat yaitu 1 

kali intervensi spiriziomacare di RS, yaitu 1,5 jam sebelum prosedur tindakan 

kateterisasi dilaksanakan. Setelah pelaksanaan pertemuan keempat, dilakukan 
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kembali pengukuran tanda vital meliputi tekanan darah sistolik, tekanan darah 

diastolik, denyut jantung dan frekuensi pernapasan responden. 

Intervensi standar yang diberikan di RS berupa pemberian informasi dan 

pendidikan kesehatan (penkes) secara langsung dan pemberian nomor kontak 

melalui handphone petugas (perawat). Intervensi spiriziomacare jauh lebih luas 

dan holistik meliputi pengkajian, pendidikan kesehatan, pemberian intervensi 

spiriziomacare, pedampingan, dan pemberian motivasi kepada responden. 

2. Tingkat Kecemasan 

Pengkajian Tingkat kecemasan yang dilakukan mengunakan instrumen 

Zung Self  Rating Anxiety Scale (SRAS) yang telah melalui uji validitas dan 

reliabilitas terlebih dahulu pada 10 responden yang terpilih secara acak pada 

pasien kateterisasi jantung di ruang kateterisasi Jantung dari tanggal 5-9 Maret 

2018.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden mengalami 

kecemasan dengan skor kecemasan bervariasi. Tingkat kecemasan yang dialami 

pasien berada pada rentang kecemasan ringan sampai sedang. Pada penelitian 

tahap I sejumlah 60% responden mengalami cemas sedang, 40% responden 

mengalami cemas ringan.  

Hal ini menunjukkan bahwa kecemasan adalah sesuatu yang menjadi 

masalah dan dialami oleh pasien yang akan menjalani prosedur kateterisasi 

jantung. (Ziyaeifard et al. 2016)  menyatakan bahwa 70-75 % responden yang 

diteliti mengalami kecemasan sebelum prosedur kateterisasi jantung khususnya 

angiografi koroner. 
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3. Tingkat Adaptasi 

Tingkat adaptasi responden bervariasi dari Tahap Menyangkal (Denial), 

Marah (Anger), Tawar menawar (Bargaining) sampai Depresi. Adaptasi tahap 

depresi dialami oleh R2 (54 tahun) dan R4 (58 tahun). Tahap anger dialami oleh 

R3 (55 tahun). Responden menunjukkan rasa marah dan frustasi melalui 

ungkapan “Saya Sudah berobat ke banyak dokter tapi penyakit saya tidak 

sembuh-sembuh”. “ Saya mau obat yang manjur dan cepat”. Responden termuda 

R1 (37 tahun) memiliki skor kecemasan tertinggi. Tingginya tingkat kecemasan 

tidak saja dipengaruhi oleh usia, namun juga bergantung karakter dan tingkat 

penerimaan diri sebagai respon adaptasi yang dikaitkan dengan kondisi spiritual 

klien (Uswatun, 2017). 

Kemampuan untuk beradaptasi dan menerima kondisi diri akan 

meningkatkan mekanisme koping. Mekanisme koping yang efektif akan dapat 

menurunkan kecemasan. 

4. Tingkat Spiritualitas 

Penapisan spiritual ibadah dilakukan untuk mengetahui latar belakang 

spiritualitas responden, Spiritualitas adalah suatu energi tersimpan yang mampu 

membangkitkan semangat klien untuk menjalani proses pengobatan. 

Tingkat spiritualitas ketaatan beribadah responden merujuk pada syariat 

agama Islam. Indikator ketaatan dalam ma dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah 

seseorang. Ritual Ibadah yang dikaji meliputi pelaksanan rukun Islam dan ibadah 

sunnah muakad (ibadah tambahan yang dianjurkan).  
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Pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa pasien yang memiliki ketaatan 

beribadah yang baik memiliki kecenderungan untuk memiliki tingkat kecemasan 

dan tingkat adaptasi yang baik bila dibandingkan pasien yang memiliki ketaatan 

rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian kognitif spiritual (Uswatun, 2017) 

bahwa komitmen beribadah mempengaruhi tingkat stres dan adaptasi responden. 

6.1.2 Tema faktor penyebab kecemasan 

Pada pengkajian tema faktor penyebab, responden diberikan 14 pertanyaan 

tertutup berhubungan dengan faktor penyebab kecemasan, klien hanya diminta 

menjawab dengan jawaban “ya” dan “tidak” untuk tiap item jawaban. Selain itu 

responden juga diminta untuk mengisi satu pertanyaan terbuka terkait penyebab 

kecemasan yang tidak ada didalam daftar pertanyaan 1-14. 

Hasil jawaban dari kelima responden menunjukkan bahwa item pertanyaan 

no 4 yaitu takut akan hasil pemeriksaan dan penyakit menempati faktor penyebab 

kecemasan yang paling banyak dipilih responden. Sebanyak 4 dari 5 responden 

menyatakan bahwa penyebab kecemasannya adalah takut akan hasil pemeriksaan 

dan penyakit. 

Responden yang dipilih pada penelitian tahap I ini adalah pasien yang 

akan menjalani tindakan angiografi koroner  yang merupakan suatu tindakan yang 

memiliki tujuan utama untuk melihat apakah ada penyumbatan atau adanya 

penyempitan pembuluh darah koroner sehingga digunakan untuk penegakan 

diagnosa penyakit jantung koroner.  

Pemeriksaan angiografi koroner sebagai prosedur diagnostik menimbulkan 

kecemasan bagi responden disebabkan adanya ketidakpastian terhadap hasil 
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pemeriksaan yang akan dilakukan. Hasil pemeriksaan ini pula yang memastikan 

bahwa klien terkena penyakit jantung koroner. Kepastian penyakit yang diperoleh 

dari pemeriksaan ini merupakan ancaman bagi kesehatan klien. Pemeriksaan ini 

menjadi penting bagi responden dan membuat 4 dari 5 responden mengalami 

peningkatan kecemasan. Sebagian besar klien menyampaikan harapannya agar 

hasil pemeriksaan baik dan tidak ada masalah dengan pembuluh darah jantung 

responden. 

Penyebab kecemasan terbanyak lainnya adalah ketakutan akan kematian 

dan kekuatiran akan kehidupan keluarga masing-masing item dijawab oleh 3 dari 

5 responden. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Jawaid et al. 2007) bahwa 3 

besar penyebab kecemasan pasien preoperatif adalah : fokus pada keluarga, takut 

akan komplikasi dan kekuatiran akan hasil operasi. Tidak ada item pilihan untuk 

ketakutan akan kematian dari kuisioner Jawaid sehingga dikembangkan dalam 

kuisioner ini. Dari penelitian pendahuluan ini didapatkan lebih dari separuh atau 3 

responden  memberikan jawaban bahwa sumber kecemasannya adalah takut akan 

kematian, meskipun kecemasan akan hasil pemeriksaan lebih dominan dijawab 

oleh 4 dari 5 responden. 

6.1.3 Tema harapan untuk solusi masalah 

Pengkajian tema harapan responden untuk mendapatkan solusi masalah 

yang dihadapi klien dilakukan dengan mengajukan 8 pertanyaan tertutup dengan 

pilihan jawaban “ya”  atau “tidak”  dan 1 pertanyaan terbuka tentang harapan 

klien. 
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Hasil penelitian tahap I mengenai harapan klien menunjukkan bahwa klien 

mengharapkan tindakan keperawatan yang tidak mengunakan obat melalui 4 dari 

5 responden yang memilih bukan obat,  hanya 1 responden yang menginginkan 

penggunaan obat (kimia) dengan harapan hasil akan lebih cepat. Intervensi yang 

diharapkan dapat membantu mengatasi kecemasan responden adalah bersifat 

aman, mudah didapat dan digunakan, murah, dan sesuai dengan ajaran agama. 

6.2  Penelitian Tahap II 

Berdasarkan hasil penelitian tahap I diperoleh gambaran masalah dan 

konsep solusi yang diinginkan oleh responden. Dalam mengatasi kecemasannya 

responden menginginkan terapi non farmakologi atau bukan obat kimia, dengan 

alasan sudah terlalu banyak dan rutin meminum obat jantung. Alasan lain adalah 

bersifat mudah, dapat dilakukan sendiri oleh responden, dimana saja dan kapan 

saja dapat dikerjakan bila dibutuhkan, serta sesuai dengan ajaran agama. 

Secara teoritis, terdapat banyak cara yang bisa digunakan dalam mengatasi 

kecemasan yang bersifat terapi non psikofarmaka atau bukan dengan obat yang 

efektif dan direkomendasikan oleh para ahli antara lain : terapi kognitif, terapi 

behavior, CBT (Cognitive Behaviour Therapy), psikoterapi dan psikoreligius 

(Hawari 2016). 

Dari sejumlah terapi untuk mengurangi kecemasan diatas, terapi yang 

sesuai dengan harapan responden adalah terapi psikoreligi karena memiliki 

pendekatan psikospiritual dan sesuai dengan agama.  

Setelah melalui sejumlah kajian literatur dan diskusi dengan pakar dan 

praktisi kesehatan, maka digunakan kombinasi antara terapi zikir sebagai bentuk 
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terapi yang direkomendasikan oleh pakar kesehatan jiwa Prof. Dr. Dadang Hawari 

dalam berbagai buku dan kajian, dengan aromaterapi lavender yang memiliki 

khasiat sebagai ankiolitik (Ziyaeifard et al. 2016).  

Terapi zikir dan pemberian wewangian sebagai aromaterapi, sudah dikenal 

sejak zaman dahulu dan digunakan dalam praktik ritual agama dan pengobatan 

sehingga ketika diperkenalkan pada masyarakat meski dengan prosedur dan bahan 

yang berbeda akan dapat diterima dengan mudah (Al-Jauziyah 2004). 

Terapi zikir yang dipadukan dengan aromaterapi ini disebut Intervensi 

spiriziomacare. Intervensi spiriziomacare memenuhi harapan responden yaitu 

sebuah intervensi untuk membantu menurunkan kecemasan yang bersifat non 

farmakologis, aman, mudah, murah, dapat dikerjakan kapan saja dan dimana saja 

serta sesuai dengan ajaran agama. 

Setelah dilakukan tabulasi terhadap isu strategis yang diperoleh pada tahap 

I maka dilakukan konsultasi dengan pakar praktisi keperawatan jantung dan 

kepala ruangan. Hasil konsultasi dan diskusi serta masukan dan saran kemudian 

disusun sehingga menjadi suatu pengembangan modul intervensi sebagai 

alternatif solusi pemecahan masalah kecemasan klien sebelum kateterisasi 

jantung.  

Berdasarkan skema bagan 5.1 dapat dilihat bahwa hasil analisis penelitian 

tahap II telah menghasilkan 4 konsep utama yang dapat digunakan dalam 

menyusun intervensi keperawatan bagi masalah kecemasan yaitu konsep adaptasi, 

konsep spiritual, konsep zikir dan konsep aromaterapi. Konsep adaptasi dan 
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spiritual merupakan konsep teoritik sedangkan zikir dan aromaterapi adalah 

konsep praktik (aplikatif). 

Konsep adaptasi untuk intervensi masalah kecemasan  dapat diadopsi dari 

teori keperawatan yang sudah mapan (established). Konsep adaptasi dalam 

penelitian ini diadopsi dari teori adaptasi Roy dan Konsep adaptasi Kubler Ross. 

Teori adaptasi Roy memandang manusia sebagai sistem adaptif. Menurut 

Teori adaptasi Roy mekanisme adaptasi meliputi 3 proses yaitu input, proses 

kontrol dan output. Input meliput stimulus yang dapat berespon  (Aligood 2014). 

Dalam penelitian ini, kecemasan responden sebelum kateterisasi jantung adalah 

merupakan stimulus fokal, ketakutan akan hasil, takut kematian, kekuatiran akan 

kehidupan keluarga merupakan stimulus kontekstual sedangkan faktor usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penyakit yang diderita merupakan faktor 

residual. Perawat dapat memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan 

memanipulasi stimulus sehingga klien mampu beradaptasi dari respon negatif 

sehingga menimbulkan mekanisme koping positif. 

Proses kontrol menurut Roy meliputi penggunaan mekanisme koping yang 

tepat, mekanisme koping tersebut dapat diperoleh melalui hasil kontemplasi dan 

penguatan spiritual. Pemilihan metode pendekatan spiritual zikir dianggap paling 

tepat karena zikir memenuhi kriteria harapan responden yaitu dapat dilakukan 

dimana saja dan kapan saja. Zikir adalah ibadah yang tidak ditentukan waktunya 

sehingga dapat digunakan dalam berbagai keadaan. Selain itu zikir juga mudah 

karena kalimat yang diucapkan tidak panjang dan hanya merupakan pengulangan 

saja. Kognator melibatkan proses pikir dalam otak, sedangkan regulator adalah 
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pengaturan hormon, syaraf dan kimiawi. Ketika aktivasi HPA aksis diotak 

diproses sebagai hasil dari zikir adalah penurunan endorfin dan katekolamin yang 

memberi efek penurunan kecemasan, tekanan darah, denyut jantung dan frekuensi 

pernafasan (Potter & Perry 2010). 

Dari isu strategis yang didapat diperoleh hasil bahwa zikir merupakan 

bentuk intervensi yang tepat karena zikir sesuai dengan teori adaptasi dikerjakan 

melalui proses pengulangan kata-kata positif sehingga mampu memberikan 

persepsi positif  sehingga mampu menimbulkan adaptasi positif. 

Teori adaptasi atau penerimaan diri kubler ross membantu perawat dalam 

memahami klien sebagai individu dalam beradaptasi terhadap kecemasan, 

penyakit dan kematian. Isu strategis yang ditemukan seluruh pasien belum dapat 

menerima penyakit yang dialaminya sehingga menimbulkan respon kecemasan. 

Pengembangan intervensi spiriziomacare dilakukan dengan menambahkan 

aspek spiritual berupa pemberian motivasi dan penguatan positif pada klien dalam 

bentuk perenungan (tausyiah), pengucapan kata-kata positif yang diulang-ulang 

melalui zikir, pemberian intervensi non farmakologis berefek ankiolitik melalui 

aromaterapi, proses pembelajaran pada klien, pembudayaan intervensi melalui 

penugasan, monitoring evaluasi dan tindak lanjut melalui kunjungan rumah. 

Modul Intervensi spiriziomacare yang merupakan keluaran penelitian tahap I dan 

II digunakan sebagai panduan bagi implementasi modul pada penelitian tahap III. 
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6.3  Penelitian Tahap III 

Pada penelitian tahap III akan dibahas mengenai kesenjangan antara 

temuan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya dan faktor-faktor yang 

berkontribusi terhadap hasil penelitian. 

6.3.1  Pengaruh intervensi spiriziomacare terhadap kecemasan  

Hasil temuan pada pada penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi 

spiriziomacare yang diberikan pada responden kelompok perlakuan lebih 

signifikan menurunkan tingkat kecemasan dibanding kelompok kontrol. Hal ini 

disebabkan karena spiriziomacare adalah suatu kombinasi intervensi zikir dan 

aromaterapi yang diberikan secara holistik dengan melibatkan 

biopsikososialspiritual klien. Intervensi spiriziomacare memiliki kelebihan dalam 

hal mampu membangkitkan kesadaran klien mengenai makna dan tujuan hidup  

melalui aktivitas zikir dan aromaterapi sebagai relaksasi tubuh dan jiwa. 

Kesadaran diri sebagai hamba dan pendekatan diri kepada Allah akan membuat 

peningkatan spirit dan semangat lebih positif serta meningkatkan kepasrahan 

kepada Allah. Kepasrahan inilah yang akan melahirkan ketenangan dalam diri 

sehingga mampu menurunkan kecemasan (Hawari 2016). 

Intervensi shalat dan zikir sebagai pengobatan tubuh dan jiwa (mind body 

medicine) dalam praktik pengobatan muslim telah digunakan dalam berbagai 

bidang penelitian dan berhasil menurunkan kecemasan. Penelitian zikir 

menurunkan kecemasan pasien pre operasi (Wulandari & Huriyati 2015), zikir 

menurunkan kecemasan dan nyeri pasien Sectio Caesarea (Nurbaeti Irma 2015), 

zikir menurunkan kecemasan ibu hamil pertama (Maimunah & Retnowati 2011). 
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Sebuah meta analisis untuk praktik intervensi tubuh jiwa dengan intervensi 

reduksi stress berbasis mindfullness, meditasi transendental, dan manajemen stres 

pada klien kardiovaskular menunjukkan penurunan tingkat kecemasan sebesar 52 

% (Younge et al. 2015). Intervensi zikir direkomendasikan sebagai suatu 

intervensi dalam praktik keperawatan holistik untuk mengatasi masalah 

kecemasan (Songwathana 2011). 

Aromaterapi sebagai sebuah intervensi telah digunakan dengan berbagai 

tujuan dalam berbagai bidang seperti campuran kosmetik, massase, pengobatan, 

wewangian dan perbaikan kondisi psikospiritual.  Dalam pengobatan aromaterapi 

digunakan untuk mengatasi berbagai keluhan seperti kecemasan, agitasi, 

kelelahan, insomnia, perbaikan kondisi mental, memori dan penatalaksanaan nyeri 

(Ali et al. 2015). 

Berbagai penelitian menunjukkan hasil bahwa kecemasan dapat 

diturunkan dengan pemberian aromaterapi dengan berbagai kondisi pasien 

diantaranya : pasca PCI di ICU (Cho et al. 2013), angiografi koroner (Ziyaeifard 

et al. 2016), kanulasi intravena perifer (Tugba Karaman et al. 2016), Lansia di 

komunitas ((Tang & Tse 2014), kolonoskopi (Hozumi et al. 2017), pre operasi 

muskuloskeletal (Ni et al. 2013). 

Sebagian besar penelitian diarea pengobatan alternatif dan komplementer 

(CAM) menunjukkan bahwa pengaruh intervensi aromaterapi memiliki pengaruh 

positif terhadap kecemasan. Namun penelitian (Bikmoradi et al. 2015) 

menunjukkan hasil yang bertentangan yaitu terjadinya penurunan stres pada kedua 

kelompok, baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol namun setelah 
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dikomparasi tidak ditemukan perbedaan yang bermakna diantara kedua kelompok. 

Menurut Bikmoradi, hal ini diakibatkan karena perbedaan dosis dan durasi 

pengunaan lavender, selain itu jalur pemberian, waktu dan jumlah sampel yang 

sedikit. Pada penelitian ini ditetapkan dosis, durasi, jalur yang berbeda, waktu 

yang lebih lama dan perhitungan jumlah sampel  melalui proses critical review. 

Kombinasi zikir dan aromaterapi serta pengunaan metode edukasi, pendampingan 

dan penugasan untuk membudayakan intervensi merupakan inovasi dalam 

penelitian ini. 

Kombinasi antara zikir dan aromaterapi dalam penelitian ini 

memperlihatkan hasil bahwa pada kelompok perlakuan secara statistik  

menunjukkan hasil signifikan dalam menurunkan kecemasan dibanding kelompok 

kontrol.  

Intervensi zikir yang dipadukan dengan aromaterapi memiliki kelebihan 

tersendiri. Berdasarkan sumber stimulus kombinasi antara zikir dan aromaterapi 

adalah dua praktik pengobatan tubuh dan jiwa yang saling melengkapi. Sumber 

stimulus zikir berasal dari dalam lisan, hati dan perbuatan yang berasal dari dalam 

tubuh manusia, melalui proses di HPA Aksis mempengaruhi pikiran (kognitif). 

Pikiran atau persepsi positif yang terbentuk, akan mampu meningkatkan mood 

dan spirit positif yang pada akhirnya melalui jalur PNI akan dapat meningkatkan 

imunitas tubuh. Aromaterapi memiliki sumber stimulus berasal dari aroma diluar 

tubuh manusia yang mempengaruhi tubuh melalui mekanisme HPA aksis di jalur 

PNI yang serupa menghasilkan peningkatan spirit dan imunitas tubuh. Penelitian 

serupa mengunakan Mindfullness meditasi disertai aromaterapi dilaporkan dapat 
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memperbaiki mood, menurunkan tingkat stress dan kecemasan pada 98,8% 

responden (Redstone 2015). 

Intervensi Spiriziomacare memiliki kelebihan lain yaitu sudah sering 

digunakan dikalangan masyarakat sejak jaman dahulu untuk tujuan ibadah dan 

praktik pengobatan tradisional dalam bentuk berdoa yang disertai dengan 

pembakaran kemenyan atau pengunaan wewangian untuk ibadah (Al-Jauziyah 

2004).  

Intervensi spiriziomacare dapat mempengaruhi kognisi, persepsi dan 

adaptasi tubuh terhadap penyakit, melalui proses perubahan pengetahuan dan cara 

berfikir (kognitif), merubah persepsi tentang kecemasan dengan pengunaan 

mekanisme koping yang sesuai dan melalui proses adaptasi. 

Teori adaptasi Roy menjelaskan bahwa ada suatu mekanisme proses 

kontrol yang menyatakan bahwa adaptasi dapat melalui proses belajar.  Proses 

belajar meliputi peniruan, penguatan positif dan pemahaman yang mendalam 

(Aligood 2014). Proses belajar ini akan diterapkan dalam pelaksanaan intervensi 

zikir. Zikir dilakukan dengan pengulangan kata-kata positif, penguatan positif 

melalui motivasi dan pemberian pemahaman makna zikir untuk meningkatkan 

persepsi positif sehingga mampu memberikan adaptasi positif. Tahap adaptasi ke 

fase penerimaan dapat melalui tahapan berduka Kubler Ross yaitu menyangkal 

(denail), marah (anger), tawar menawar (bargaining), depresi  dan penerimaan 

(acceptance) sebagai suatu proses pengendalian diri (Potter & Perry 2010).  

Menurut (Notoatmodjo 2010) sebelum seseorang mengadopsi sebuah 

perilaku baru maka harus melewati tahapan proses sebagai berikut : 1) Kesadaran 
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(awareness), dimana orang tersebut harus mengetahui terlebih dahulu tentang 

stimulus (objek) yang akan dipelajari. 2) Minat (interest), dimana untuk mau 

belajar harus ada ketertarikan terlebih dahulu. 3) Evaluasi, dimana orang akan 

menimbang baik buruknya stimulus terlebih dahulu. 4). Mencoba (trial), orang 

akan mencoba perilaku baru tersebut dan merasakan efeknya. 5) Adaptasi 

(adaptation), orang akan beradaptasi terhadap perilaku baru tersebut dan 

menjadikan perilaku tersebut sebagai pengetahuan, kesadaran dan sikapnya 

terhadap stimulus. Intervensi spiriziomacare dalam pelaksanaannya mengunakan 

prinsip-prinsip adaptasi tersebut.  

Salah satu point penting keberhasilan sebuah intervensi sehingga mampu 

merubah kognisi persepsi dan adaptasi melalui metode pendekatan yang 

dipergunakan oleh Dorothy Oream melalui metode pengajaran (teaching), 

pendampingan (guiding) dan pembiasaan dilingkungan (environment) yang lebih 

dikenal dengan pendekatan supportive educative (Aligood 2014). Intervensi 

spiriziomacare dalam pelaksanaan intervensinya memberikan pengajaran melalui 

pemberian materi, pendampingan melalui proses diskusi, pelatihan intervensi 

spiriziomacare, dan monitoring evaluasi. Pembiasaan atau pembudayaan 

intervensi dilingkungan diperoleh melalui penugasan pelaksanaan intervensi 

dirumah.  

Intervensi spiriziomacare adalah suatu intervensi yang bersifat holistik, 

yaitu melibatkan tubuh dan fikiran, biopsikososialspiritual dalam upaya 

membantu pasien mengatasi kecemasan khususnya klien yang akan menjalani 

kateterisasi jantung. Intervensi standar yang diberikan di RS berupa pemberian 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP... SRI HANDAYANI



152 
 

 
 

informasi dan pendidikan kesehatan (penkes) secara langsung dan pemberian 

nomor kontak melalui handphone petugas (perawat). Intervensi spiriziomacare 

jauh lebih luas dan holistik meliputi pengkajian, pendidikan kesehatan, pemberian 

intervensi spiriziomacare, pendampingan, dan pemberian motivasi kepada 

responden, penugasan dalam rangka pembudayaan. 

Temuan penelitian ini menunjukkan meskipun intervensi standar mampu 

menurunkan kecemasan pada lebih dari separuh responden (10) namun secara 

statistik tidak signifikan bila dibandingkan dengan pemberian intervensi 

spiriziomacare yang menghasilkan penurunan kecemasan secara signifikan. 

Perubahan tingkat kecemasan responden pra tes dan pasca tes terhadap 

kecemasan klien sebelum kateterisasi jantung pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol menunjukkan bahwa semua responden yang direkrut memiliki 

tingkat kecemasan rata-rata ringan-sedang, hanya satu orang dari kelompok 

perlakuan yang memiliki tingkat kecemasan berat berdasarkan kriteria skoring 

Zung SAS.  

Pada kelompok perlakuan  kecemasan menurun pada semua responden 

pasca tes, 5 responden menjadi tidak cemas, 3 responden mengalami penurunan 

kecemasan ketingkat cemas ringan dan 9 responden menurun skor kecemasannya 

namun masih pada tingkat cemas sedang. Tidak ada responden yang mengalami 

peningkatan skor kecemasan.  

Skor kecemasan tertinggi dialami oleh responden perlakuan 10 (RP10). 

Tingkat kecemasan turun dari cemas sedang menjadi cemas ringan. Karakter klien 

cenderung tertutup meski mampu mengungkapkan kecemasannya secara verbal, 
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menunjukkan respon kecemasan non verbal dan kegelisahan dengan menangis 

dan kontak mata kurang, kemampuan berkonsentrasi  menurun, terkesan bingung 

keluhan nyeri dada dan berdebar-debar. Setelah dilakukan intervensi 

spiriziomazicare klien menunjukkan respon yang positif secara verbal dan lebih 

banyak tersenyum, kontak mata baik. Diakhir proses kateterisasi jantung hasil 

angiografi koroner menunjukkan hasil yang negatif atau tidak ada penyumbatan 

pembuluh darah pada arteri koroner. Disimpulkan bahwa kecemasan dapat 

memodulasi keluhan nyeri dada dan palpitasi sesuai penelitian (Lutfi 2017). 

Demikian pula karakter kuat dapat menghadapi stres dengan lebih baik dibanding 

karakter yang lemah (Li et al. 2017). 

Pada kelompok kontrol kecemasan menurun pada 2  responden menjadi 

tidak cemas pasca tes dan sebanyak 4 menjadi tingkat kecemasan ringan, 10 

responden berada pada tingkat kecemasan sedang. Secara keseluruhan 10 pasien 

mengalami penurunan kecemasan dan 6 responden mengalami peningkatan skor 

kecemasan. 

Penurunan kecemasan juga terjadi pada kelompok kontrol meski tidak 

sesignifikan kelompok perlakuan. Faktor yang mempengaruhi karena sudah 

diberikannya intervensi standar berupa penjelasan prosedur tindakan saat 

penjadwalan kateterisasi jantung atau responden memiliki karakter kuat, terbuka 

dan memiliki mekanisme koping yang efektif.  

Hasil wawancara terhadap beberapa responden dari kelompok kontrol 

menyatakan mengunakan tehnik distraksi melalui pengalihan pikiran dengan 

mencari kesibukan seperti mencari teman mengobrol, berkebun dan merawat 
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bunga, jalan-jalan dan mendengarkan musik rohani sebagai mekanisme koping. 

Kegiatan yang membutuhkan tenaga kontra produktif bagi penderita PJK. 

Responden kelompok kontrol yang tidak mengalami penurunan kecemasan 

kemungkinan mengunakan mekanisme koping yang tidak efektif. Faktor 

penyebab lainya adalah saat pasca tes dilakukan yaitu antara 45-30 menit sebelum 

prosedur kateterisasi dilaksanakan, responden berada pada kecemasan paling 

tinggi akibat menunggu giliran tindakan (Moradi & Hajbaghery 2015). Menurut 

Moradi & Hajbaghery, kecemasan pasien yang akan dilakukan tindakan 

kateterisasi jantung diobservasi dari satu hari sebelum, 2 jam sebelum, 1,5 jam 

sebelum dan 0,5 jam sebelum prosedur menunjukkan hasil terjadinya peningkatan 

kecemasan  tertinggi pada 0,5 jam sebelum tindakan. Oleh karena itu pemberian 

intervensi sangat tepat dilakukan antara 1,5 jam sampai 0,5 jam sebelum tindakan 

untuk mengantisipasi peningkatan kecemasan responden. 

Hasil analisis multivariat mengunakan uji manova menunjukkan bahwa 

intervensi spiriziomacare mampu menurunkan kecemasan pada kelompok 

perlakuan dengan kekuatan perbedaan sebesar 58%. Hasil ini sedikit lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan penelitian meta analisis intervensi pengobatan 

terintegrasi berbagai terapi komplementer dan alternatif (CAM) menyimpulkan 

pengaruh intervensi gabungan sebesar 54,8% dan pengaruh terapi pikiran-tubuh 

secara parsial sebesar 57% (Johnson et al. 2014). 
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6.3.2 Pengaruh intervensi spiriziomacare terhadap tanda vital  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi spiriziomacare dapat 

memperbaiki tanda vital responden yang akan menjalani prosedur kateterisasi. 

Tanda vital yang meliputi tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, denyut 

jantung dan frekuensi pernapasan  pada kelompok kontrol tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan.  

Hasil uji multivariat menunjukkan kekuatan pengaruh gabungan intervensi 

spiriziomacare sebesar 65%. Sedangkan kekuaatan pengaruh parsial untuk 

kecemasan 58%, tekanan darah sistolik 36%, tekanan darah diastolik 15%, denyut 

jantung 22% dan frekuensi pernapasan 13%. 

Intervensi spiriziomacare mampu menurunkan tanda vital, sebagai efek 

langsung ataupun tidak langsung dari penurunan kecemasan.  Penurunan 

kecemasan akan menghasilkan perubahan tekanan darah, nadi dan frekuensi 

pernapasan yang relatif stabil sebagai respon fisiologis tubuh sedangkan 

penurunan kecemasan merupakan respon psikologis tubuh sebagai stress response 

(Potter & Perry 2010). 

Penelitian ini dilakukan pada klien CAD murni dan CAD dengan 

Hipertensi atau CAD dengan penyakit lain seperti DM atau CHF. Sebagian besar 

responden pada penelitian ini selain didiagnosa CAD juga terkena HT yaitu 9 

(56,25%) responden kelompok perlakuan dan 8 (50%) responden kelompok 

kontrol. Responden   yang menderita hipertensi tetap menjalani pengobatan dan 

tetap mengkonsumsi obat penurun tekanan darah (Propranolol, Amlodipin, 

Captopril).  
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1. Pengaruh intervensi Spiriziomacare terhadap tekanan darah sistolik dan tekanan 

darah diastolik  

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

tekanan darah sistolik dan diastolik pada kelompok perlakuan dibanding 

kelompok kontrol. Rerata selisih perbedaan tekanan darah sistolik antara 

kelompok perlakuan dan kontrol sebesar 7,9 mmHg, sedangkan tekanan darah 

diastolik sebesar 3,8 mmHg. Pengaruh Intervensi spiriziomacare terhadap tekanan 

darah sistolik memiliki kekuatan perbedaan sebesar 36% dan kekuatan perbedaan 

tekanan darah diastolik sebesar 15%.  

Temuan serupa mengenai perubahan tekanan darah sistolik dan diastolik 

setelah  meditasi transendental yang dihitung ulang dalam sebuah penelitian meta 

analisis menunjukkan hasil bahwa meditasi transendental efektif menurunkan 

tekanan darah baik sistolik sebesar 36,1% dan diastolik sebesar 37,8% pada 

kelompok perlakuan dibandingkan kelompok kontrol (Bai et al. 2015).  

Temuan lain diperoleh bahwa efek ini terlihat lebih menonjol pada 

partisipan lanjut usia dengan tekanan darah tinggi, pada wanita dan dengan 

pemberian intervensi jangka pendek (Bai et al. 2015).  

Pada penelitian ini sebanyak 75% responden berusia dewasa lanjut (45-64 

tahun), sebanyak 25% berusia dewasa pertengahan (25-44 tahun) dan tidak ada 

responden berusia dewasa muda (15-24 tahun). Berdasarkan data SKRT 2013, 

faktor resiko dominan penyakit PJK adalah penderita usia diatas 35 tahun dan 

prevalensi tertinggi pada usia 65-74 tahun sebesar 3,6% dan (Ghani et al. 2016). 
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Hipertensi merupakan faktor resiko dominan terjadinya PJK dengan 

prevalensi 5,5%. Hipertensi yang dimaksud adalah merupakan hasil pengukuran 

tekanan darah dengan hasil tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan 

darah diastolik ≥ 90 mmHg atau dari hasil diagnosis dokter, gejala dan riwayat 

minum obat hipertensi. Pengukuran tekanan darah yang dilakukan merupakan 

hasil pengukuran rata-rata yang diperoleh dari 2-3 kali pengukuran menggunakan 

tensimeter digital (Ghani et al. 2016). 

Penelitian lain terkait pemberian aromaterapi pada klien dengan post 

pemasangan PCI (Percutaneous Coronary Interventions) atau stent di ICU 

menunjukkan bahwa pemberian aromaterapi efektif menurunkan dan 

menstabilkan  tekanan darah sistolik dan diastolik pasien pasca pemasangan stent 

(Cho et al. 2013). 

Hasil meta analisis gabungan 11 RCT (Randomized Conttroled Trial) 

dengan intervensi reduksi stress berbasis mindfullness, meditasi transendental, 

relaksasi otot progresif dan manajemen stres klien kardiovaskular menunjukkan 

ukuran efek sebesar 0,48 untuk tekanan darah sistolik (48%) dan 0,36 (36%) 

untuk tekanan darah diastolik (Younge et al. 2015).  

Penelitian Al Kandari 2003 mengenai hubungan tekanan darah dengan 

keagamaan (religious) menemukan bahwa komitmen keagamaan dan aktivitas 

keagamaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tekanan 

darah sistolik dan tekanan darah diastolik (Stewart et al. 2013). 

Penelitian yang bertentangan dengan hasil penelitian ini diantaranya 

adalah penelitian Bikmoradi dengan mengunakan aromaterapi lavender pada 
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pasien CABG menunjukkan bahwa dari 6 kali pengukuran tekanan darah sistolik 

hanya 2 pengukuran yang signifikan dan dari 6 kali pengukuran tekanan darah 

diastolik hanya 1 yang signifikan. Bikmoradi menduga hal ini disebabkan karena 

dosis, durasi waktu, penyakit yang berbeda dan jumlah sampel yang relatif kecil 

(Bikmoradi et al. 2015). 

2. Pengaruh intervensi spiriziomacare terhadap denyut jantung 

Klien yang akan menjalani prosedur tindakan terutama tindakan invasif, 

cenderung akan mengalami peningkatan stres dan kecemasan. Respon tubuh 

terhadap stres dan kecemasan  akan meningkatkan denyut jantung (Halim 2012).  

Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata denyut jantung baik pra tes 

(84,19) maupun pasca tes (80,31) kelompok kontrol maupun pra tes (77,13) dan 

pasca tes (77,56) kelompok perlakuan masih berada pada rentang normal yaitu 

antara 60-100 kali permenit (Potter & Perry 2010). Responden pada kelompok 

perlakuan cenderung mengalami penurunan denyut jantung, namun pada 

kelompok kontrol mengalami peningkatan denyut jantung. Rerata selisih 

perbedaan denyut jantung antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sebesar 4,3 kali/menit dengan kekuatan perbedaan sebesar 22%. 

Penurunan denyut jantung pada responden kelompok perlakuan 

kemungkinan disebabkan kemampuan responden beradaptasi terhadap stresor 

(prosedur angiografi) dengan mengunakan mekanisme koping yang tepat. Zikir 

yang dikombinasi dengan aromaterapi (Spiriziomacare) dapat digunakan sebagai 

mekanisme koping dalam beradaptasi terhadap stressor.  
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Peningkatan denyut jantung yang terjadi pada sebagian responden 

kelompok kontrol dimungkinkan karena pengunaan strategi koping yang kurang 

tepat, sehingga hasil pengukuran pasca tes pada kelompok kontrol mengalami 

peningkatan. Sebagian besar responden pada kelompok kontrol dari hasil 

wawancara mengungkapkan mengunakan mekanisme distraksi atau mengalihkan 

kecemasan dengan cara menyibukkan diri, seperti berkebun, memancing, 

mengerjakan pekerjaan rumah atau bermain dengan cucu sebagai mekanisme 

pertahan ego dalam menghadapi prosedur angiografi. Distraksi dalam bentuk 

menyibukkan diri kurang tepat dalam menurunkan denyut jantung sebab penderita 

jantung cenderung mengalami kekurangan energi, kekurangan suplai oksigen dan 

mudah lelah. 

Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah 3 penelitian tentang 

intervensi tubuh dan pikiran (mind body practices) terhadap penurunan denyut 

jantung  yang dianalisis kembali melalui sebuah meta analisis. Hasil penelitian 

mengunakan meditasi oleh Curiati (2005) memiliki pengaruh 17%, Schneider 

(2012) mengunakan transendental meditasi memberikan pengaruh  13% dan 

Nehra (2012) mengunakan tehnik relaksasi memberikan pengaruh sebesar 20%. 

Analisis pengaruh (efek) gabungan dari ketiga penelitian yang mengukur denyut 

jantung ini adalah sebesar 15%. 

Penelitian yang bertentangan dengan hasil penelitian ini penelitian 

mengunakan aromatrapi pada pasien CABG memberikan hasil tidak ada pengaruh 

signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol melalui 6 kali 

pengukuran denyut jantung selama 2 hari (Bikmoradi et al. 2015). 
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3. Pengaruh Intervensi Spiriziomacare terhadap Pernafasan 

Pasien PJK memiliki tanda dan gejala adanya nyeri dada saat beraktivitas 

berat atau stres, sesak nafas, keringat dingin, palpitasi dan nyeri dada yang 

menjalar hingga tangan dan leher. Pernafasan pada klien PJK cenderung 

meningkat secara teoritis karena berkurangnya suplai oksigen ke otot jantung 

disebabkan adanya sumbatan pada lumen pembuluh darah arteri koroner jantung 

(Smeltzer et al. 2010). 

Kenyataan yang diperoleh dilapangan, sebagian besar responden tidak 

mengeluh adanya sesak nafas. Keluhan sesak nafas tidak muncul disebabkan 

karena responden membatasi aktivitas yang dapat menimbulkan kelelahan dan 

memicu sesak nafas berdasarkan pengalaman responden. Penyebab lain adalah 

responden telah terpapar informasi tentang pentingnya pembatasan aktivitas untuk 

penghematan energi dan suplai oksigen ke jantung. Informasi diperoleh responden 

dari internet maupun media sosial. Faktor lainnya adalah karena tingginya tingkat 

pendidikan responden lulusan Perguruan Tinggi (43,75%). Terdapat satu pasien 

dari kelompok perlakuan (RK13) yang mengeluh sering sesak nafas, namun 

dengan istirahat dan pembatasan aktivitas, responden mengungkapkan bahwa 

sesak nafas berkurang dan pola nafas kembali normal dan frekuensi pernafasan 

mengalami penurunan dari 26 menjadi 24 kali permenit. 

Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi penurunan frekuensi pernafasan 

pada kelompok perlakuan (p=0,002) secara signifikan dibandingkan pada 

kelompok kontrol (p=0,907) dengan rereata selisih perbedaan skor frekuensi 

pernapasan sebesar 1,4 kali/menit dengan kekuatan pengaruh sebesar 13%. 
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Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian (Conrad et 

al. 2007), mengunakan pengaturan pernafasan lambat dan dangkal saat meditasi 

dan relaksasi sebagai upaya pengelolaan stres dengan hasil mampu menurunkan 

frekuensi pernafasan (RR) secara signifikan dalam berbagai kondisi dan waktu. 

Penelitian yang bertentangan hasilnya adalah penelitian (Bikmoradi et al. 

2015) yang mendapatkan hasil bahwa pemberian aromaterapi lavender secara 

statistik tidak signifikan menurunkan frekuensi frekuensi pernapasan baik pada 

kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. Bikmoradi menyarankan 

perbaikan jumlah dosis, durasi yang lebih lama, jalur pemberian dan sampel yang 

lebih besar untuk penelitian selanjutnya. 

6.4 Keterbatasan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki celah yang beresiko terhadap kelemahan  hasil 

penelitian. Demikian pula dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan 

dalam proses pelaksanaannya. Keterbatasan bersumber dari eksternal maupun 

internal peneliti antara lain: 

Dalam proses penelitian pemilihan sampel dilakukan dengan cara memilih 

responden kelompok perlakuan terlebih dahulu, setelah jumlah sampel terpenuhi 

kemudian dipilih responden kelompok kontrol. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

bias akibat bertemunya responden kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti dibantu oleh seorang enumerator dengan 

latar belakang pendidikan S1 Ners terutama untuk kunjungan rumah dan 

monitoring evaluasi penugasan pelaksanaan intervensi spiriziomacare responden. 
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Waktu antara penjadwalan dan pelaksanaan prosedur tindakan kateterisasi 

jantung berbeda antara responden satu dengan yang lain. Rata-rata responden 

menunggu jadwal hingga lebih dari 2 minggu. Beberapa responden mendapat 

jadwal hingga 4 minggu bahkan lebih. Strategi untuk menyamakan waktu 

intervensi adalah menghitung mundur waktu pelaksanaan intervensi 2 minggu 

dari jadwal tindakan dan menjadwalkan kunjungan rumah untuk pertemuan 

pertama pada minggu ketiga sebelum pelaksanaan. 

Peneliti tidak dapat mengontrol responden yang mengunakan cara lain 

untuk menurunkan kecemasan. Cara lain menurunkan kecemasan yang digunakan 

seperti tehnik distraksi, relaksasi atau psikospiritual lainnya seperti mendengarkan 

musik rohani, shalawat, membaca Alquran dan sebagainya karena responden 

berada dimasyarakat dan dipengaruhi oleh masyarakat (lingkungan). 

Penerapan intervensi spiriziomacare masih belum optimal. Optimalisasi 

penerapan intervensi spiriziomacare dilakukan melalui pelatihan bagi petugas dan 

pendampingan setiap intervensi bagi pasien. Tujuan optimalisasi pelaksanaan 

monitoring evaluasi adalah untuk menjamin mutu intervensi spiriziomacare baik  

kuantitas maupun kualitas intervensi yang dikerjakan pasien sebagai tindak lanjut 

dirumah. 

  Temuan dalam penelitian ini belum dapat digeneralisir karena terdapat 

perbedaan karakteristik responden di lokasi penelitian dengan lokasi yang lain. 

Kajian mendalam masih perlu dilakukan melalui implementasi intervensi 

spiriziomacare di lokasi yang berbeda. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

7.1 Kesimpulan 

1. Permasalahan klien sebelum kateterisasi jantung adalah adanya peningkatan 

kecemasan, penurunan adaptasi diri dan penurunan spiritualitas. Penyebab 

kecemasan klien adalah takut hasil pemeriksaan, takut mati dan kuatir 

terhadap nasib keluarga. Harapan klien dalam mengatasi kecemasan adalah 

diberikan intervensi yang bukan obat/alami (non farmakologis), aman, 

mudah, murah, dapat dikerjakan sendiri oleh klien dimana saja dan kapan 

saja, serta mengandung unsur spiritual keagamaan. 

2. Modul intervensi spiriziomacare yang dikembangkan berupa pengembangan 

aspek spiritual melalui pemberian motivasi dan penguatan positif pada klien 

dalam bentuk perenungan (tausyiah), pengucapan kata-kata positif yang 

diulang-ulang melalui zikir, pemberian intervensi non farmakologis berefek 

ankiolitik melalui aromaterapi, proses pembelajaran pada klien, pembudayaan 

intervensi melalui penugasan, monitoring evaluasi dan tindak lanjut melalui 

kunjungan rumah. 

3. Klien yang akan menjalani kateterisasi jantung mengalami penurunan 

kecemasan setelah menerima intervensi spiriziomacare. 

4. Klien yang akan menjalani kateterisasi jantung mengalami penurunan tekanan 

darah sistolik dan tekanan darah diastolik setelah menerima intervensi 

spiriziomacare 

5. Klien yang akan menjalani kateterisasi jantung mengalami penurunan denyut 

jantung setelah menerima intervensi spiriziomacare. 

6. Klien yang akan menjalani kateterisasi jantung mengalami penurunan 

frekuensi pernapasan setelah menerima intervensi spiriziomacare. 
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7.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat diberikan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh intervensi spiriziomacare 

terhadap penurunan kecemasan dan tanda vital klien, sehingga intervensi 

spiriziomacare dapat dijadikan evidence based untuk dijadikan bahan 

perbandingan terhadap intervensi spiritual alternatif komplementer lain. 

Perawat spesialis KMB dapat menerapkan intervensi spiriziomacare dalam 

praktik keperawatan mandiri. 

2. Aplikasi Keperawatan 

Bagi Rumah Sakit diharapkan dapat menerapkan pelayanan keperawatan 

holistik meliputi layanan keperawatan bio psikososial spiritual seperti 

intervensi spiriziomacare minimal didalam gedung RS namun lebih maksimal 

jika sampai kunjungan rumah untuk keberlangsungan asuhan keperawatan 

bagi pasien yang membutuhkan dengan konsekuensi penambahan tenaga dan 

fasilitas. 

3. Klien dan Masyarakat 

Perlu dukungan dan partisipasi aktif keluarga pasien (care giver) dalam upaya 

menurunkan kecemasan klien. Keluarga dapat berperan sebagai pengawas 

dan penjamin mutu (kualitas intervensi) yang dilakukan klien dirumah 

sehingga aplikasi intervensi spiriziomacare dapat berjalan dengan baik. 
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4. Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian  selanjutnya dapat melakukan pengembangan penelitian 

sebagai upaya mengatasi masalah kecemasan dengan mengunakan desain 

kualitatif atau mengunakan strategi  dan inovasi lain yaitu pemberian materi 

intervensi spiriziomacarae melalui pelatihan pada petugas dan pelatihan pada 

klien. Intervensi spiriziomacare dapat diujicoba atau diimplementasikan 

ditempat lain dengan karakteristik responden yang berbeda. 
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 LAMPIRAN 

Lampiran 1  

Standar Operasional Prosedur 

Spiriziomacare 

 
No Standar Operasional Prosedur 

1. Persiapan Klien : 
1. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada klien 

2. Persiapan Alat : 
1. Ruangan yang tenang dengan lampu yang redup. 
2. MP3 Player tuntunan zikir 
3. Tempat tidur atau kursi yang nyaman. 
4. Alat dan bahan Aromaterapi       

1) Tungku aromaterapi 
2) Lilin 
3) Korek api 
4) Air 
5) Essensial oil lavender 

3. Cara Bekerja : 
1. Baca status dan data klien untuk memastikan tindakan yang akan 

dilakukan 
2. Cek alat-alat yang akan digunakan 
3. Pasang mangkuk aromaterapi diatas tungkunya 
4. Tuangkan air kedalam mangkuk secukupnya 
5. Hidupkan lilin dengan korek api 
6. Taruh lilin yang menyala dibawah mangkok, usahakan jarak antara lilin dan 

mangkok sekitar 2 inchi 
7. Tuangkan essensial oil kedalam air hangat di dalam mangkok sebanyak 5  

tetes 
8. Beri salam dan panggil klien sesuai dengan namanya. 
9. Perkenalkan nama perawat 
10. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada klien 
11. Beri kesempatan pada klien untuk bertanya. 
12. Tanyakan keluhan klien saat ini 
13. Periksa tanda vital klien sebelum memulai intervensi  
14. Atur tempat tidur pada posisi yang nyaman 
15. Tutup pintu dan gorden 
16. Anjurkan klien untuk memilih posisi duduk atau tidur. 
17. Bantu klien pada posisi yang nyaman. 
18. Bersihkan headset dengan kapas swab 
19. Pasang MP3 Player dan head set  di telinga klien 
20. Minta klien untuk menutup mata dan mendengarkan MP3 Player 
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dengan seksama 
21. Nyalakan MP3 Player kemudian pasang di telinga klien. 

Isi MP3 Player : 
22. Sesi pertama (±5‟): Penjelasan arti dan makna zikir serta pemberian 

motivasi dan penguatan positif. 
23. Sesi kedua (±10‟): meminta klien untuk ikut membaca zikir 

mengikuti rekaman di MP3 player perlahan disertai pemahaman 
makna lafal zikir tersebut. 

24. Minta klien menarik napas dan menghirup aromaterapi  perlahan 
disertai bacaan zikir: ”subhanallah, walhamdulillah wala illaha ilallah 
wallahuakbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyul adzhim”  

25. Lakukan observasi terhadap klien 
26. Jika klien menunjukkan tanda-tanda agitasi, gelisah, atau tidak 

nyaman, hentikan intervensi. 
27. Setelah  15 menit, minta klien untuk menarik napas panjang dan 

mengakhiri zikir dengan ucapan hamdallah. 
28. Minta klien untuk membuka mata. 
29. Bereskan dan rapikan tempat tidur. 
30. Buka gorden/pintu kamar klien. 
31. Tinggikan side rail dan turunkan kepala tempat tidur klien. 
32. Tanyakan kenyamanan klien 
33. Kaji kembali tekanan darah dan nadi 
34. Catat hal-hal yang terjadi selama latihan 
35. Berikan reinforcement pada klien 
36. Akhiri kegiatan dengan baik 

 
4. Hasil : 

1. Tanyakan pada klien bagaimana perasaannya sekarang. 
2. Tanyakan kelelahan yang dirasakan 
3. Kaji ansietas dan nyeri klien setelah dilakukan intervensi 

spiriziomacare 
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Lampiran 2 

Standar Operasional Prosedur 

Pemeriksaan Tekanan Darah dan Denyut Jantung 

 
No Standar Operasional Prosedur 

1. Persiapan Klien : 
1. Cek catatan keperawatan dan catatan medis klien 
2. Identifikasi faktor–faktor atau kondisi yang menyebabkan kontra indikasi 

 
2. Persiapan Alat :       

1. Sfigmomanometer (tensimeter) yang terdiri dari : 
a. Manometer air raksa + klep penutup dan pembuka 
b. Manset udara 
c. Slang karet 
d. Pompa udara dari karet sekrup pembuka dan penutup 

2. Stetoskop 
3. Buku catatan tanda vital 
4. Pena 

 
3 Cara Bekerja : 

1. Jelaskan prosedur pada klien 
2. Cuci tangan 
3. Atur posisi klien  
4. Letakkan lengan yang hendak di ukur pada posisi terlentang 
5. Lengan baju di buka 
6. Pasang manset pada lengan kanan / kiri atas sekitar 3cm di atas fossa cubiti ( 

jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar ) 
7. Tekan tombol start 
8. Tunggu tensimeter digital memompa dan mengempis perlahan 
9. Lihat hasil pembacaan pada layar 
10. Catat hasil tekanan darah sistolik dan diastolik 
11. Catat hasil denyut jantung 
12. Tekan tombol stop 
13. Bereskan peralatan 
14. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan 

4. Hasil : 
1. Catat hasilnya pada catatan klien 
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Lampiran 3 

Standar Operasional Prosedur 

Pemeriksaan  Frekuensi Pernapasan 

 
No Standar Operasional Prosedur 

1. Persiapan Klien : 
1. Cek catatan keperawatan dan catatan medis klien 
2. Identifikasi faktor–faktor atau kondisi yang menyebabkan kontra indikasi 

 
2. Persiapan Alat :     

1. Arloji atau stop watch  
2. Buku catatan tanda vital 
3. Pena 

 

3. Pelaksanaan 
1. Cuci tangan. 
2. Atur posisi pasien, duduk atau berbaring. 
3. Hitung frekuensi dan irama frekuensi pernapasan pasien dengan 

mengobervasi naik dan turunnya dada pasien. 
4. Tentukan frekuensinya permenit  
5. Catat hasil. 
6. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan. 

 
4. Hasil : 

1. Catat hasilnya pada catatan klien 
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Lampiran 4 

  PENILAIAN TINGKAT KECEMASAN 

Zung Self Rating Anxiety Scale 

No Pernyataan Tidak 
pernah 

Kadang-
kadang 

Sebagian 
waktu 

Hampir 
setiap 
waktu 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
18 
19 
 
 
20 

Saya merasa lebih gelisah dan  gugup dari 
biasanya. 
Sebelum kateterisasi jantung, saya merasa 
takut tanpa alasan sama sekali. 
Saya merasa shock dan kaget. 
Sebelum kateterisasi jantung, saya mudah 
marah dan panik 
Saya merasa bahwa semuanya baik-baik saja 
dan tidak ada hal buruk akan terjadi setelah 
kateterisasi jantung. 
Kedua kaki dan tangan  saya gemetar. 
Saya terganggu oleh nyeri kepala, leher dan 
nyeri punggung. 
Saya merasa badan saya mudah lelah dan 
lemah  
Sebelum kateterisasi jantung, saya merasa 
tenang dan dapat duduk diam dengan mudah. 
Sebelum kateterisasi jantung, saya merasa 
jantung saya berdebar-debar. 
Saya merasa pusing dan pandangan menjadi 
gelap. 
Saya sering pingsan atau merasa akan 
pingsan. 
Saya dapat bernapas dengan mudah. 
Saya merasa jari tangan dan kaki saya kaku, 
mati rasa dan kesemutan. 
Saya merasa mulas, sakit perut dan gangguan 
pencernaan 
Sebelum kateterisasi jantung, saya sering 
buang air kecil. 
Tangan saya kering dan hangat. 
Wajah saya terasa panas dan kemerahan. 
Sebelum kateterisasi jantung,  saya mudah 
tertidur dan dapat istirahat malam dengan 
baik. 
Sebelum katerisasi jantung, saya mimpi 
buruk. 

    

      
 
Keterangan : 
Skor 20-44:  Normal/Tidak cemas  
Skor 45-59 : Cemas ringan 
Skor 60-74 : Cemas sedang 
Skor 75-80:  Cemas berat 
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Lampiran 5 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Bapak/ Ibu yang terhormat, 

Saya Mahasiswa Program Studi Pendidikan Magister Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya akan melakukan penelitian dengan judul 

‘Pengaruh Spiriziomacare  Terhadap Tingkat Kecemasan dan Tanda Vital 

Pada Klien Sebelum Kateterisasi Jantung. Hasil penelitian ini akan bermanfaat 

bagi ilmu keperawatan medikal bedah serta peran perawat di masyarakat 

khususnya sebagai usaha untuk mengurangi angka kecemasan pada klien. 

Untuk itu kami mohon partisipasi bapak/ ibu untuk mengisi kuesioner atau daftar 

pertanyaan yang telah kami siapkan dengan sejujur-jujurnya. Kami menjamin 

kerahasiaan Bapak/ Ibu, untuk itu saya mohon agar tidak mencantumkan nama. 

Informasi yang bapak/ ibu berikan akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu 

keperawatan dan tidak akan digunakan untuk maksud-maksud lain. 

Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, kami mohon 

kesediaan bapak/ibu untuk menandatangani persetujuan yang telah kami sediakan. 

Partisipasi bapak/ ibu dalam mengisi kuesioner ini sangat kami hargai dan 

sebelumnya kami ucapkan terimakasih. 

                                                                         Surabaya,..................................... 

                                                                                        Hormat saya 

                 

                                                                                        Sri Handayani 
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Lampiran 6 

 
  PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN (PSP) 

UNTUK MENJADI RESPONDEN 
 

Perkenalkan nama saya Sri Handayani mahasiswa Program Studi Magister 
Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yang akan 
melakukan penelitian tentang Pengaruh Spiriziomacare terhadap Kecemasan dan 
Tanda Vital Klien Kateterisasi Jantung di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie 
Samarinda. 
Judul Penelitian 
Pengaruh Spiriziomacare terhadap Kecemasan dan Tanda Vital Klien Sebelum 
Kateterisasi Jantung.  
Tujuan umum 
Menganalisis pengaruh spiriziomacare terhadap kecemasan dan tanda vital klien 
kateterisasi jantung. 
Perlakuan yang diterapkan pada responden  
Tindakan atau perlakuan yang akan diberikan kepada bapak/ibu adalah : 
1. Pertama kali bertemu dengan responden yang akan menjalani kateterisasi 

jantung, peneliti akan mengajukan permohonan kesediaan untuk menjadi 
responden. Jika klien bersedia akan diberikan penjelasan penelitian dan 
Informed consent. 

2. Peneliti melakukan pengukuran tingkat kecemasan dan tanda vital sebagai pr 
test pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol pada pertemuan awal. 
Pengumpulan data tingkat kecemasan mengunakan kuesioner yang dilakukan 
dengan memberikan kuesioner langsung kepada responden dan peneliti 
mendampingi pengisian serta mengambilnya kembali setelah diisi. 
Untuk kelompok perlakuan ( intervensi spiriziomacare): 

1. Setelah pretest akan diberikan intervensi spiriziomacare (15 menit) untuk 
kelompok perlakuan. Intervensi dilakukan 1,5 jam sebelum tindakan 
kateterisasi jantung. 

2. Setelah intervensi spiriziomacare diberikan pada kelompok perlakuan, 30 
menit kemudian dilakukan postest dengan instrumen yang sama dan 
pemeriksaan tanda vital kembali. 

3. Pasien dipersilahkan masuk ruang kateterisasi jantung dengan meminta terus 
berzikir selama pelaksanaan tindakan. 
Untuk kelompok kontrol (perawatan standar) : 

1. Kelompok kontrol diminta beristirahat atau bedrest selama15 menit, 1,5 jam 
sebelum tindakan kateterisasi jantung.  

2. Tiga puluh (30) menit kemudian dilakukan postest dengan instrumen yang 
sama dan pemeriksaan tanda vital kembali. 

3. Setelah postest, kelompok kontrol diberi intervensi spiriziomacare selama 15 
menit. 

4. Pasien dipersilahkan masuk ruang kateterisasi jantung dengan meminta terus 
berzikir selama pelaksanaan tindakan. 
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Manfaat 
Bapak/Ibu yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh hal – hal yang bisa 
dilakukan dalam mengatasi kecemasan dan mengurangi gejala penyakit lainnya 
mencegah komplikasi selama prosedur kteterisasi jantung sehingga meningkatkan 
proses kesembuhan.  
Bahaya pontensial 
Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan dari keterlibatan Bapak/Ibu dalam 
penelitian ini karena Bapak/Ibu hanya diminta untuk menjawab pertanyaan dan 
mengikuti terapi zikir dan menghirup aromaterapi.  
Hak untuk mengundurkan diri 
Keikutsertaan Bapak/Ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela dan berhak untuk 
mengundurkan diri kapanpun, tanpa meninmbulkan konsekuensi yang merugikan. 
Adanya insentif  untuk responden 
Partisipasi dan kerjasama yang baik dalam menjawab pertanyaan pada penelitian 
ini, Bapak/Ibu akan diberikan bingkisan tungku aromaterapi, lilin, minyak 
essensial oil dan tasbih.  
 
Kerahasian responden 
Keterangan yang disampaikan Bapak/Ibu dengan memberikan jawaban pada 
kuesioner akan dijaga kerahasiaannya dengan cara pengkodean identitas dan 
hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini.  
Contac Person 
Bapak/Ibu dapat menghubungi peneliti setiap saat apabila ada yang ingin 
ditanyakan atau disampaikan terkait penelitian ini :  
Sri Handayani/085821362140   
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Lampiran 7 

INFORMED CONSENT 
(PERNYATAAN PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN) 

 
Yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama : ………………………………………………………….. 
Umur  : ………………………………………………………….. 
Jenis Kelamin :  ………………………………………………………….. 
Pekerjaan  :  ………………………………………………………….. 
Alamat  :  ………………………………………………………….. 
Telah mendapatkan keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul Pengaruh Spiriziomacare terhadap Kecemasan 
dan Tanda Vital Klien Sebelum Kateterisasi Jantung.  

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek  
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian  
4. Bahaya yang akan timbul 
5. Prosedur penelitian  

Dalam prosedur penelitian, responden mendapat kesempatan mengajukan 
pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian 
tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk 
menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan . 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 
manapun. 
   
 Peneliti,       Samarinda,   ..................... 2018 
  Responden, 
 
 
 
 Sri Handayani …………………………. 
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Lampiran 8 

LEMBAR KUESIONER 
Pengaruh Spiriziomacare terhadap Kecemasan dan Tanda Vital  

Klien Sebelum Kateterisasi Jantung  
Di RS Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.  

 
 
 
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Lembar diisi oleh responden 
2. Berilah tanda check list (v) pada kotak yang telah disediakan 
3. Kolom kode tetap dibiarkan kosong 
4. Apabila kurang jelas saudara berhak bertanya kepada peneliti 
5. Mohon diteliti ulang agar tidak ada pertanyaan yang terlewatkan 

 
A. Data Demografi Responden 

1.  Jenis kelamin:                              Laki-laki 

  

 

            2. Usia : 20-30 tahun, sebutkan ...... tahun 

15-24 tahun, sebutkan ...... tahun 

25-44 tahun, sebutkan ...... tahun 

45-64 tahun, sebutkan ...... tahun 

 

      3. Pendidikan terakhir:   

 SD 

 SMP  

 SMA 

 Perguruan tinggi 

 

Kode Responden   : 
Tanggal Pengisian : 

 

Perempuan 
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       4. Pekerjaan  :.....................           PNS /TNI/POLRI/         

  Swasta 

  Wiraswasta 

  Petani 

  Lain-lain, sebutkan ............. 

  Tidak Bekerja 

5. Status Pernikahan                      Kawin 

                                                               Tidak kawin 
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Lampiran 9 

Naskah Panduan Spiriziomacare 

 

Sessi 1: Motivasi dan Penguatan Positif 

Assalamu „Alaikum wr.wb. 
Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, Selamat datang di panduan spiritual 

zikir aromacare. Panduan ini ditujukan untuk membantu bapak ibu mengatasi 
kecemasan, meningkatkan kenyamanan, memperbaiki cara berfikir, alam 
perasaan, menstabilkan tekanan darah, denyut jantung, pernafasan, suhu tubuh 
dan meningkatkan proses penyembuhan penyakit jantung yang bapak ibu alami. 
Insya Allah. 

Sebelum kami pandu untuk melaksanakan program ini, terlebih dahulu 
bapak ibu harus yakin dan percaya bahwa segala penyakit datangnya dari Allah 
SWT, maka dengan ijin Allah akan dapat disembuhkan. Sebagaimana hadis 
riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda : Masing-masing penyakit pasti ada 
obatnya. Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh 
dengan izin Allah SWT. 

Bapak ibu yang dirahmati Allah, Kalau hari ini bapak ibu mengalami sakit, 
sadarilah bahwa boleh jadi penyakit yang bapak ibu derita ini adalah ujian dan 
cobaan dari Allah atau bahkan penghapus dosa dan penambah tabungan pahala. 
Ujian ini sebagai bukti kasih  sayang dan perhatian Allah SWT.  Allah maha 
pengasih dan Allah maha penyayang, tidaklah mungkin kita dicoba melainkan 
sesuai kesanggupan.  

Bapak ibu yang dicintai Allah, Allah sangat mencintai Hamba-Nya, 
dikirimkan penyakit ini sebagai pengingat agar kita kembali padaNya, 
mendekatkan diri padaNya, Mencintai-Nya sepenuh hati kita, karena hanya Allah 
tempat kita kembali. 

Allah berfirman : “Dan  Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan 
supaya mereka mengabdi kepada-Ku” (QS : Adz-Dzariat 51 :56) 

Mari tundukkan kepala tengadahkan jemari mohonkan untuk diberikan 
kekuatan, keihlasan dan kesabaran menjalani ujian berbentuk penyakit ini. 

Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tahu bahwa segala penyakit yang menimpa 
hamba-Mu ini adalah atas izin-Mu, maka berikanlah hamba-Mu kekuatan untuk 
menahan rasa sakit, karena hanya pada-Mulah kami memohon pertolongan dan 
perlindungan dari segala macam rasa sakit. 

 Ya Allah teguhkanlah hati dan lisan kami untuk selalu berzikir kepada-Mu. 
Karena dengan kekuatan zikir kami bertahan, sabar, tegar dan tetap kuat 
menghadapi segala ujian dan cobaan dari-Mu. Untuk itu kuatkanlah iman kami ya 
Allah. Kuatkan lisan hamba-Mu ini senantiasa selalu berzikir, mengingat dan 
menyebut asma-Mu ya Allah. Agar hamba-Mu ini  selalu mendekatkan diri pada-
Mu. Jangan biarkan hamba-Mu ini terlena dan larut dalam keputus asaan, larut 
dalam kebimbangan, keraguan dan ketidak berdayaan. Karena hanya pada-Mulah 
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kami menyembah dan hanya pada-Mulah kami memohon pertolongan. 
Sesungguhnya sholat kami, ibadah kami, hidup kami dan mati kami hanya untuk-
Mu, ya Allah Robbul „alamin. 

Ya Allah Tuhan Robbiku, dengan menyebut nama-Mu hamba memohon, 
jika penyakit ini dari-Mu, maka sembuhkan ya Allah, karena hanya Engkau yang 
Maha memberikan penyakit dan Maha mengobatinya. Ya Allah Engkau Raja dari 
segala raja.  

Ya Allah Tuhan Robbku…..Bimbinglah hamba-Mu ini untuk selalu 
tunduk pada-Mu, dan kuatkan hati hamba untuk selalu menyebut nama-Mu, 
teguhkan hati hamba untuk selalu istiqomah pada-Mu.  

“Robbana Atina Fiddunya Hasanah, wa fil Akhirati Hasanah, wa kina 
„Azabannar”  

 
Sessi 2 : Zikir 

Marilah kita berdzikir bersama-sama selama 10 menit dengan kalimat 
tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan hauqolah (di iringi instrumen musik rohani):  
Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah… 
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah 
La illa ha Illallah, Tidak ada Tuhan selain Allah.. 
AllahuAkbar, Allah maha besar... 
La Hau la Wala Quwwata Illah Billahil ‘Azhim….Tidak ada daya dan kekuatan 
selain pertolongan dari-Mu… 

Tariklah nafas, hirup wangi aromaterapi dan ucapkan zikir sebanyak-
banyaknya: 
Subhanallah, walhamdulillah, wa la illa ha Illallah, wallahuAkbar, La Hau la 
Wala Quwwata Illah Billahil ‘Azhim... 
Kita akhiri Spiriziomacare dengan mengucap Hamdalah : Alhamdulillahirabbil 
alamin 

 

 

 

 

 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP... SRI HANDAYANI



185 
 

 
 

Lampiran 10 

ALUR PIKIR ILMIAH 

TOPIK :  

Kecemasan  pada klien kateterisasi  jantung. 

FENOMENA 

Kecemasan ditemukan terjadi pada klien sebelum kateterisasi jantung.    

MASALAH 

Kecemasan yang ditemukan terjadi pada  klien sebelum kateterisasi jantung belum 

dapat diatasi. 

TUJUAN UMUM 

Mengatasi kecemasan pada klien sebelum kateterisasi jantung dengan 

mengunakan intervensi Spiriziomacare. 

TUJUAN KHUSUS 

1. Menganalisis pengaruh spiriziomacare terhadap tingkat kecemasan klien 

sebelum kateterisasi jantung. 

2. Menganalisis pengaruh spiriziomacare terhadap tekanan darah klien 

sebelum kateterisasi jantung.  

3. Menganalisis pengaruh spiriziomacare terhadap denyut jantung klien 

sebelum kateterisasi jantung. 

4. Menganalis pengaruh spiriziomacare terhadap frekuensi pernafasan klien 

sebelum kateterisasi jantung. 

5. Menganalisis pengaruh spiriziomacare terhadap suhu tubuh klien sebelum 

kateterisasi jantung. 
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KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Keterangan: Diukur                                 Tidak  Diukur   

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual penelitian 

 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana pengaruh spiriziomacare terhadap tingkat kecemasan pada klien 

sebelum kateterisasi jantung? 

 

Aromaterapi 

Respon Perilaku : Kecemasan t 

TD, HR, RR, Stabil 

KOGNATOR:  
Persepsi Cemas t : Acceptance +, Respon kognitif r, Spirit +  

Zikir 

Indera Penciuman 
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Spiriziomac
are 

 
Teori adaptasi Roy 

Klien sebelum kateterisasi Jantung 

Konsep aromaterapi 
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STRESS 
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 OUT  PUT 
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  Loss & Grief  
 
 
 

INPUT 
Stimulus 
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MANFAAT 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai 

efek intervensi spiriziomacare terhadap tingkat kecemasan, dan tanda vital 

pada klien kateterisasi jantung dan sebagai kerangka dalam mengembangkan 

ilmu keperawatan medikal bedah dan menjadi titik tolak bagi penelitian 

selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1). Bagi Rumah Sakit diharapkan dapat mengunakan model intervensi 

spiriziomacare sebagai intervensi spiritual untuk mengatasi kecemasan 

klien. 

2).  Bagi Pasien diharapkan intervensi spiriziomacare memberikan manfaat 

dalam membantu menurunkan kecemasan pasien klien kateterisasi 

jantung. 

3). Bagi penelitian  selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi dan 

wacana untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

JUDUL 

 PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP KECEMASAN DAN 

TANDA VITAL KLIEN SEBELUM KATETERISASI JANTUNG. 
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Lampiran 11 

Kuisioner Faktor Penyebab Kecemasan 

Beri tanda centang /check (√) pada kolom yang menggambarkan penyebab 

kecemasan yang anda rasakan menghadapi prosedur kateterisasi jantung yang 

akan dilakukan. (Anda dapat memberikan lebih dari satu alasan/penyebab atau 

menuliskan penyebab yang tidak ada dalam daftar). 

  

No Faktor Penyebab Kecemasan Tanda check (√) 
1 Berpisah dengan keluarga  
2 Takut bertemu staff yang belum dikenal (asing)  
3 Takut akan hasil pemeriksaan  
4 Takut timbul komplikasi tindakan  
5 Takut akibat nyeri setelah tindakan  
6 Takut timbul cacat atau kematian  
7 Takut staf perawat atau dokter melakukan kesalahan 

dalam tindakan (malpraktek) 
 

8 Kuatir tentang pembiayaan  
9 Cemas menunggu giliran tindakan  
10 Kekuatiran akan hidup keluarga  
11 Suasana dan lingkungan baru yang asing  
12 Takut di infus dan tranfusi darah  
13 Takut disuntik atau ditusuk jarum  
14 Ketakutan dan kekuatiran yang tidak diketahui 

sebabnya 
 

15 Sebab lain : 
1............................................................... 
2................................................................ 
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Lampiran 12 

Harapan Responden 

Berilah tanda centang/ check (√) untuk harapan anda terhadap tindakan yang akan 

diberikan untuk membantu anda mengatasi masalah kecemasan yang anda hadapi. 

No. Tindakan yang diharapkan/dibutuhkan 
Tanda check (√) 

Ya Tidak 

1 Tanpa obat (alami)    

2 Obat kimia (sintetis)   
3 Tidak ada efek samping   
4 Mudah di aplikasikan   
5 Murah   
6 Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja   
7 Dapat dikerjakan sendiri oleh pasien   
8 Sesuai dengan ajaran agama   
 Harapan lain : 

1.......................................................... 
2.......................................................... 
3.......................................................... 
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Lampiran 13 

Daftar Pertanyaan Penelitian Tahap I 

(Indepth Interview) 

 

1. Bagaimana perasaan bapak/ibu menghadapi tindakan kateterisasi jantung 

yang akan dilaksanakan? 

2. Bagaimana tindakan keperawatan yang bapak/ibu harapkan dalam membantu 

mengatasi kecemasan yang bapak/ibu rasakan? 
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Lampiran 14 

Skrining Penapisan Spiritual 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur sesuai kondisi anda sekarang 

No Pernyataan Selalu Sering Kadang-
kadang 

Tidak 
Pernah 

1 Melaksanakan shalat 
lima waktu 

4 3 2 1 

2 Membaca AlQuran 4 3 2 1 
3 Berpuasa dibulan 

Ramadhan 
4 3 2 1 

4 Membayar Zakat 
Fithrah 

4 3 2 1 

5 Mengikuti Pengajian / 
Majelis Taklim 

4 3 2 1 

6 Puasa Sunnah 4 3 2 1 
7 Shalat Sunnah 

(Tahajud, dhuha) 
4 3 2 1 

8 Bersedekah 4 3 2 1 
 

Skor 17-32 = Baik 
Skor 8-16   = Kurang 
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Lampiran 15 

Kuesioner Tahap Penerimaan Diri 
No Responden : 
Petunjuk Pengisian : 
1. Bacalah pernyataan pernyataan pada lembar berikut, kemudian pilih salah satu 

jawaban yang sesuai dengan perasaan anda yang sebenarnya sesuai dengan 
kondisi dan perasaan anda saat ini 

2. Semua jawaban adalah benar 

3. Jawablah semua pertanyaan yang ada 

4. Pilih salah satu jawaban dari 4 jawaban yang tersedia, SS (Sangat Sesuai), S 
(Sesuai), TS (Tidak sesuai) dan STS (Sangat Tidak Sesuai) 

5. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang anda pilih 

 

No Pernyataan Jawaban 
  SS S TS STS 
I Tahap Denial      
1 Saya tidak percaya ketika jika saya terkena 

penyakit jantung dan akan dilakukan kataterisasi 
jantung 

    

2 Saya bertanya kepada diri sendiri, kenapa saya 
bisa terkena penyakit jantung dan akan 
dilakukan kateterisasi 

    

3 Saya meminta dilakukan pemeriksaan 
kateterisasi jantung ini untuk memastikan 
penyakit saya 

    

4 Dalam keluarga saya tidak ada yang menderita 
penyakit jantung 

    

5 Tidak mungkin saya terkena penyakit jantung     
 Total     
II  Tahap Anger     
1 Saya merasa penyakit yang menimpa diri saya 

tidak adil 
    

2 Saya sering bertanya apa salah saya sehingga 
saya menderita penyakit jantung 

    

3 Saya sering menyalahkan tuhan atas penyakit 
dan masalah yang saya hadapi sekarang 

    

4 Penyakit ini disebabkan oleh 
suami/istri/anak/orang lain yang membuat 
masalah dalam hidup saya 

    

5 Seharusnya bukan saya yang terkena penyakit 
ini, tetapi orang lain karena saya selalu sehat dan 
tidak pernah sakit 
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 Total     
III Tahap Bargaining     
1 Harapan saya, jika saya dilakukan kateterisasi 

jantung, kondisi saya tidak seburuk yang 
dikatakan 

    

2 Saya akan berusaha melakukan yang terbaik 
demi kesembuhan saya 

    

3 Saya berharap ada keajaiban dalam hidup saya     
4 Jika saya tidak sakit jantung, saya akan banyak 

beraktivitas 
    

5 Jika saya tidak terkena penyakit jantung, saya 
akan beribadah lebih rajin dari biasanya 

    

 Total     
IV Tahap Depresi     
1 Saya merasa penyakit ini karena kelalaian saya 

dalam menjaga makanan dan tidak pernah 
olahraga 

    

2 Saya merasa penyakit ini adalah hukuman atas 
kesalahan saya dimasa lalu 

    

3 Saya mlu dengan kondisi saya saat ini yang tidak 
seperti dulu 

    

4 Saya selalu memikirkan bagaimana masa depan 
keluarga setelah saya menderita penyakit jantung 

    

5 Saya sangat sedih dan tidak perduli dengan yang 
lain 

    

 Total     
V Tahap Acceptance     
1 Saya ikhlas menerima kekurangan yang saya 

miliki setelah menderita penyakit ini 
    

2 Saya akan melakukan kegiatan yang sesuai 
dengan kemampuan saya yang terbatas ini 

    

3 Saya merasa tuhan memberikan penyakit ini 
karena saya orang yang kuat dan mampu 
menghadapi masalah ini 

    

4 Saya akan menerima segala kemungkinan 
terburuk yang akan terjadi pada saya 

    

5 Semua akan baik-baik saja meskipun saya 
mengalami penyakit jantung 

    

 Total     
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Lampiran 16 

Lembar Evaluasi Intervensi Spiriziomacare di Rumah 
 

Minggu ke  
I/II 

 
Hari/tanggal 

 

Hari 
ke  

Pagi Sore 
Spiriziomacare Shalat fardhu   Spiriziomacare Shalat fardhu   
Ya  Tidak  Ya  Tidak  Alasan jika 

tidak  
Ya  Tidak  Ya  Tidak  Alasan jika 

tidak  

 1           

 2           

 3           

 4           

 5           

 6           

 7           

    

Samarinda , ……………………2018 

               Mengetahui  
         Keluarga Responden                                                                                                                            Responden  
 
(……………………………………)                                                                                              (……………………………………) 
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Catatan Tambahan Yang Ditemukan Selama Melakukan Terapi : 

1. ……………………………………………………………......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
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Lampiran 17 
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Lampiran 18 

 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP... SRI HANDAYANI



198 
 

 
 

Lampiran 19 

MODUL 

SPIRITUAL ZIKIR AROMACARE 
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 KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan 

karuniaNya sehingga Modul Intervensi Spiritual Zikir Aromacare 

(Spiriziomacare)  dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun dengan 

maksud agar dapat menjadi acuan bagi peneliti maupun praktisi keperawatan 

dalam memberikan intervensi spiritual pada pasien kateterisasi jantung yang 

mengalami masalah psiko spiritual sebagai dampak dari pengobatan maupun 

perawatan, khususnya rencana tindakan kateterisasi jantung yang akan dijalani 

pasien PJK khususnya rawat jalan di Rumah Sakit. Ucapan terima kasih penulis 

sampaikan kepada Dekan  Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 

Pembimbing beserta Penguji Tesis, Koordinator Program Studi Magister 

Keperawatan. Besar harapan saya bahwa modul ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak terutama praktisi keperawatan dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien.  

   

                                                                   Surabaya,  Maret  2018 

 

 

     Penulis 
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SPIRITUAL ZIKIR AROMACARE   

A. Deskripsi  Modul  

Modul ini merupakan  pedoman bagi perawat dalam memberikan 

intervensi keperawatan terhadap masalah kecemasan yang dihadapi pasien. 

Spiriziomacare adalah suatu intervensi berbasis spiritual religius yang 

mengabungkan zikir dan aromaterapi sebagai sebuah model intervensi 

untuk membantu pasien terutama penderita CAD (Coronary Artery Disease) 

atau Penyakit Jantung Koroner (PJK) menurunkan kecemasan akibat 

penyakit maupun kecemasan saat akan menjalani prosedur tindakan 

khususnya angiografi koroner. 

Modul ini terdiri dari materi tentang pengkajian kecemasan, 

pelaksanaan intervensi Spiriziomacare,  materi tentang  zikir, penatalaksanan 

intervensi Spiriziomacare  meliputi, indikasi dan kontra indikasi, dosis, durasi, 

metode, dan langkah pelaksanaan (SOP) intervensi Spiriziomacare serta 

kegiatan monitoring dan evaluasi ( follow up) intervensi spiriziomacare di 

rumah pasien.   

 

B. Latar Belakang 

Kateterisasi jantung adalah suatu prosedur diagnosis dan 

penatalaksanaan penyakit jantung koroner menggunakan tindakan invasif 

yang dapat menimbulkan kecemasan (Kern & Samady 2010). Kecemasan ini 

terutama disebabkan oleh ketakutan akan kematian, masalah atau 

komplikasi yang mungkin akan terjadi, kurangnya pengetahuan mengenai 

lingkungan ruang kateterisasi, ketakutan akan perubahan gaya hidup paska 

tindakan, juga hospitalisasi dan menunggu tindakan merupakan sumber 

stres dan ketegangan terbesar bagi klien (Khaledifar et al. 2017).  

Dampak kecemasan pada pasien angiografi adalah meningkatnya 

frekuensi nadi dan tekanan darah (Hall 2011), takikardi dan chest pain 

(Ferreira et al. 2015) sebagai respon aktivasi HPA Axis (hipotalamus-pituitary 

adrenal axis) dan sistem saraf simpatis. Peningkatan denyut jantung dan 

tekanan darah akan memperberat sistem kardiovaskular serta meningkatkan 

kebutuhan oksigen dan kerja jantung, hal ini sangat berbahaya karena 

dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi (Darliana 2017). Komplikasi 

yang mungkin terjadi adalah perdarahan, kematian pembuluh darah, 

sumbatan pembuluh darah dan nadi menghilang (Applegate et al. 2008). 

Kecemasan juga dapat berefek negatif terhadap perilaku klien kateterisasi 
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jantung seperti tidak kooperatif, menolak pengobatan dan menurunkan 

toleransi terhadap nyeri (Ferreira et al. 2015). Kecemasan klien dalam 

menjalani kateterisasi harus diatasi. Kecemasan dapat memperburuk 

tindakan kateterisasi atau kondisi kesehatan klien. 

Terapi untuk mengatasi kecemasan dapat berbentuk farmakologis 

dan non farmakologis. Terapi farmakologis seperti benzodiazepine dapat 

menimbul efek samping seperti kesulitan berkonsentrasi, penurunan fungsi 

visual, gangguan mobilitas dan aktifitas sehari-hari akibat hiperaktifitas, 

amnesia jangka panjang, dan penurunan fungsi kognitif (Wood et al. 1993; 

Sonnenberg et al. 2012). Tantangan bagi perawat adalah mengembangkan 

intervensi non farmakologis yang bersifat non invasif, murah, mudah 

digunakan, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, alami dan aman, 

bebas dari efek samping kimia (Ziyaeifard et al. 2016).   

Spiriziomacare (spiritual zikir aromacare) adalah model intervensi 

spiritual (spiritual care) yang mengabungkan zikir dengan aromaterapi untuk 

mengatasi kecemasan. Pendekatan zikir secara spiritual dilakukan dengan 

konsep merubah kecemasan yang diakibatkan takut akan kematian, 

hospitalisasi dan prognosis buruk penyakit melalui konsep pendekatan 

kepada Allah. Melalui cinta kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka 

seseorang tidak perlu lagi merasa takut terhadap apapun. Pendekatan 

dilakukan dengan cara berzikir karena kekuatan zikir dapat mensugesti 

pikiran-tubuh sesuai konsep pengobatan pikiran tubuh (mind-body-

medicine) (Saniotis 2015). Zikir di kombinasi dengan aromaterapi karena 

aromaterapi mempercepat proses persepsi dengan cara mempengaruhi 

perubahan kognitif. Aromaterapi lavender, orange dan mawar dapat 

dijadikan pilihan karena memiliki efek ankiolitik atau penenang (Ali et al. 

2015).     

C. Tujuan 

Modul Intervensi Spiriziomacare ini digunakan sebagai pedoman bagi 

perawat dalam memberikan intervensi keperawatan Spiriziomacare bagi 

pasien CAD  yang mengalami masalah kecemasan sebagai dampak dari 

penegakan diagnosis CAD melalui prosedur tindakan CA (Coronary 

Angiography) atau angiografi koroner, pengobatan termasuk intervensi PCI 

(Percutaneous Coronary Intervention) dan perawatan yang dijalaninya, 

khususnya pada pasien CAD yang menjalani pengobatan di unit rawat jalan 

Rumah Sakit. Perawat diharapkan dapat mengajarkan kepada pasien 

tentang Intervensi Spiriziomacare dan diharapkan pasien dapat 

melakukannya secara mandiri di rumah.  
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D. Sasaran 

Modul Intervensi Spiriziomacare digunakan oleh perawat dalam 

memberikan tindakan atau pelatihan pada pasien yang akan menjalani 

tindakan kateterisasi jantung (CA dan PCI) sebagai tindakan penegakan 

diagnosis dan pengobatan bagi pasien CAD di unit rawat jalan rumah sakit.  

 

E. Waktu 

Pemberian intervensi spiriziomacare pada pasien diberikan sebelum 

tindakan kateterisasi jantung dilaksanakan. Pada pengajaran pertama 

pasien diberikan pencerahan terlebih dahulu, diberikan motivasi untuk 

sembuh dan dijelaskan sedapat mungkin pasien CAD harus menghindari 

stres. Intervensi yang ditawarkan dalam menurunkan stres dan kecemasan 

adalah melalui Intervensi Spiriziomacare. Tahap berikutnya pasien 

dibimbing untuk melakukan intervensi Spiriziomacare dengan mengikuti 

lafal zikir yang didengarkan melalui rekaman audio disertai pemberian 

aromaterapi. Setelah pasien bisa melakukan dengan mandiri, tahap 

selanjutnya pasien di follow up dengan melaksanakan intervensi 

Spiriziomacare di rumah sehari 2 kali sehari pagi dan sore setelah shalat 

subuh dan maghrib selama 2 minggu atau sampai prosedur tindakan 

kateterisasi dilaksanakan. Waktu yang dibutuhkan  dalam pelaksanaan 

intervensi spiriziomacare adalah 15 menit.  

 

F. Bentuk Aktivitas 

1. Melakukan pengkajian terhadap kecemasan pasien pra kateterisasi 

jantung dan memberikan pembelajaran mengenai strategi koping zikir 

aromaterapi.    

2. Pelatihan dan praktik intervensi Spiriziomacare pada pasien pra 

kateterisasi dirumah. 

3. Monitoring evaluasi atau tindak lanjut (Follow Up) kegiatan  intervensi 

Spiriziomacare pasien dirumah.  

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP... SRI HANDAYANI



7 
 

 
 

KEGIATAN 1 

PENGKAJIAN KECEMASAN DAN PENGAJARAN PENGGUNAAN  

STRATEGI KOPING ZIKIR AROMATERAPI  

A. Deskripsi Singkat  

Pasien yang terdiagnosis PJK (CAD) dan akan menjalani prosedur 

kateterisasi baik CA maupun PCI cenderung mengalami peningkatan 

kecemasan. Kecemasan ini berdampak pada perubahan tanda vital dan 

penurunan ambang nyeri pasien. Lebih jauh kecemasan berlebih akan 

menurunkan imunitas (Halim 2012). Secara psikososial tingkah laku pasien 

yang cemas sering kurang kooperatif dan menolak pengobatan. Pengkajian 

kecemasan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi 

pasien yang memiliki masalah kecemasan. Selain pengobatan farmakologis 

untuk klien CAD perlu penanganan dan pendampingan non farmakologis 

bagi peningkatan kualitas hidup pasien. Pengunaan strategi koping yang 

tepat dapat menurunkan kecemasan. Strategi koping yang diajarkan adalah 

penggunaan zikir dan aromaterapi dalam mengatasi maslah kecemasan. 

 

B. Tujuan Kegiatan  

1. Tujuan umum 

Mengkaji persepsi pasien terhadap stressor yang muncul berupa 

diagnosis CAD dan tindakan CA sebagai tindakan diagnostik dan menilai 

kemampuan klien menangani stressor dan pengunaan mekanisme 

koping yang tepat dalam menjalani prosedur pengobatan.  

2. Tujuan khusus 

Setelah mengikuti kegiatan  ini, klien mampu: 

a. Menyampaikan secara verbal maupun non verbal masalah 

kecemasan yang muncul saat menjalani  prosedur pengobatan 

termasuk tindakan kateterisasi jantung serta mekanisme koping 

yang digunakan pasien dalam mengatasi masalah. 

b.  Meningkatkan pengetahuan mengenai pengunaan zikir dan 

aromaterapi sebagai strategi koping dalam mengatasi masalah 

kecemasan.  

 

C. Pokok Bahasan  

1. Zikir  

2. Aromaterapi.  
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D. Sasaran 

Kegiatan 1 ditujukan kepada perawat untuk mengkaji persepsi pasien 

terhadap stressor yang muncul serta kemampuan menangani stressor 

(koping) saat menjalani prosedur tindakan kateterisasi jantung.  

E. Bahan (Instrumen)/ Media  

Kuesioner kecemasan Zung Self Anxiety Rating Scale (SARS) 

Termometer Kecemasan 

 

F. Langkah Kegiatan  

1. Kegiatan fasilitator 

a) Fasilitator dalam langkah 1 adalah perawat 

b) Fasilitator memulai kegiatan dengan melakukan perkenalan dan 

informed consent terkait tindakan yang akan diberikan pada pasien.  

c) Mengkaji kecemasan dengan kuisioner kecemasan dan menggali 

persepsi pasien mengenai stressor yang muncul serta kemampuan 

menangani stressor (manajemen stres) saat menjalani prosedur 

pengobatan termasuk kateterisasi jantung. 

d) Memberikan informasi dan pengajaran mengenai zikir dan 

aromaterapi yang dapat digunakan sebagai intervensi kecemasan. 

2. Kegiatan peserta 

1) Mengemukakan pendapat atas pertanyaan fasilitator. 

2) Menyebutkan pertanyaan yang ditanyakan fasilitator 

 

Rincian langkah–langkah kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

No Kegiatan fasilitator 

(perawat) 

Kegiatan 

peserta (pasien 

Alokasi Waktu 

1 Fasilitator 

memperkenalkan diri 

Mendengarkan  2 menit 

2 Fasilitator menyampaikan 

informasi terkait zikir 

sebagai intervensi 

kecemasan bagi pasien 

PJK, tujuan, manfaat serta 

model zikir, tatacara 

berzikir serta bacaan zikir 

pada pasien  

Mendengarkan  5 -10 menit  

3 Menyampaikan konsep 

aromaterapi yang 

berisikancara kerja, 

Mendengarkan 5-10 menit  
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No Kegiatan fasilitator 

(perawat) 

Kegiatan 

peserta (pasien 

Alokasi Waktu 

klasifikasi, tujuan dan 

manfaat aromaterapi bagi 

kesehatan dan 

pengaruhnya bagi fisik 

dan psikis. 

 

G. Materi 

1. Zikir 

Zikir adalah puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang 

atau doa atau puji-pujian berlagu. Zikir sebagai intervensi digunakan 

untuk tujuan menurunkan kecemasan dan mempercepat adaptasi pasien 

terhadap kondisi sakit. 

 

a)    Pengertian Zikir 

Zikir adalah puji-pujian kepada Allah yang diucapkan 

berulang-ulang atau doa atau puji-pujian berlagu. Zikir bermakna 

"menyebut", "mengingat" atau "berdoa". Istilah zikir sering 

didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan 

melalui kalimat-kalimat thayyibah. Pengertian ini menunjukkan 

bahwa makna zikir tidak hanya pada menyebut dengan lisan, dan 

mengingat dengan fikiran atau akal, tapi juga bermakna doa. Zikir 

dalam kamus lisanul Arab mengandung makna sholat, membaca al-

Qur’an, bertasbih, berdoa, bersyukur, dan taat (Manzhur, 2012).  

Zikir menurut syari’at ialah setiap ucapan yang dilakukan bagi 
tujuan memuji dan berdoa. Yaitu lafaz yang digunakan untuk 

beribadah kepada Allah, berkaitan dengan pengangungan terhadap-

Nya dengan menyebut nama-nama atau sifat-sifat-Nya, memuliakan 

dan mentauhidkan-Nya, bersyukur dan mengangungkan Zat-Nya.  

 

b) Manfaat Zikir 

Zikir merupakan media ritual  ajaran agama, untuk berkomunikasi  

dengan Tuhan. Zikir juga merupakan suatu cara bagi seorang hamba 

untuk mengingat Tuhannya, oleh karena itu, zikir  merupakan sarana 

efektif untuk menentramkan hati, menenangkan jiwa, menghilangkan 

kegelisahan dan perasaan kuatir ataupun cemas. 
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c) Makna zikir 

Orang yang melaksanakan zikir dengan sungguh-sungguh, maka 

akan merangsang amigdala (sebagai pusat emosi) sehingga akan 

menghasilkan respons emosi yang kemudian diumpan balikkan ke 

korteks prefrontal kiri dan kanan dari hipokampus. Respon ini akan 

memunculkan kesadaran akan sikap sebagai respon emosi. Orang 

yang berzikir  akan mampu  bersikap realistis dan selalu optimis 

dalam menghadapi problema hidup yang dihadapi, sehingga orang 

tetap bersikap konstruktif (Sholeh 2005). 

Jika seseorang dapat menghayati makna zikir dan memiliki 

ketawakalan (sikap pasrah yang optimis) maka dimungkinkan ia  

mampu menghadapi musibah yang menimpa dirinya. Berzikir dapat 

meningkatkan mekanisme koping. Mekanisme koping yang berhasil 

akan memberikan respon biologis yang membantu menurunkan 

stressor dalan mengatasi masalah psikologis seseorang (Sholeh 

2005). 

 

d) Model Zikir 

Pertama: zikir dengan lisan. Model zikir ini seperti biasa dilakukan 

dengan menggerakkan lisan atau lidah dengan mengeluarkan suara 

yang halus atau lembut dan dengan mengeluarkan suara yang keras 

atau nyaring.  

Kedua, zikir qulub/hati. Model zikir ini dengan menyebut kalimat-

kalimat zikir dalam hati atau qalbu. Model zikir hati dalam istilah yang 

lain sering disebut dengan zikir sir atau zikir tersembunyi. Zikir model 

ini biasanya kita temukan ketika orang sedang melaksanakan itikaf 

dalam masjid. Biasanya zikir dengan duduk termenung. Atau juga 

dapat kita lihat pada saat zikir selesai sholat, ada yang menjaharkan 

atau mengeraskan suara, ada juga yang tidak mengeraskan suara 

atau disirkan.  

Ketiga, zikir akal fikiran. Model zikir akal pikiran ini dapat kita lihat 

bagaiman peran dan fungsi akal dan fikiran manusia diciptakan Allah. 

Model ini dapat pula dilihat bagaimana akal pikiran melakukan 

perenungan atau kontemplasi mendalam terhadap zikir yang 

dilakukan oleh panca indera.  

Keempat, zikir ruh. Model zikir ruh adalah menerima pesan-pesan 

dari fikiran dan hati. Ruh adalah suci yang selalu berkomunikasi atau 

berzikir kepada Allah. Pancaran nur/cahaya Tuhan ini, hati kemudian 

menjadi tenang, tenteram, tanpa cemas.  
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Kelima, zikir anggota tubuh. Zikir anggota tubuh ini biasanya 

dilakukan dengan gerakan-gerakan tubuh. Bentuk zikir ini 

merupakan kombinasi dari zikir lisan, zikir hati, zikir akal pikiran, zikir 

ruh dan gerakan tubuh. Contoh zikir ini adalah shalat. 

Secara umum bentuk zikir dibagi menjadi 3 yaitu zikir lisan, hati dan 

amal (perbuatan). 

 

e) Cara berzikir 

Zikir dapat dilakukan sendiri-sendiri ataupun berjamaah atau 

bersama-sama dengan lisan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu 

zikir hati, zikir lisan dan zikir menghadapi larangan Allah. 

 

f) Zikir sebagai Terapi 

Zikir sebagai intervensi bagi klien adalah zikir yang lazim didengar 

oleh klien, sehingga memudahkan klien untuk melafazkannya. 

Diantara zikir lisan adalah zikir dengan mengucapkan tasbih, tahlil, 

tahmid, takbir, tilawah quran, istigfar, doa, shalawat nabi dan kalimah 

thoyibah (puji-pujian kepada Allah). (Syarqawy & Aman 2013). 

Bacaan Zikir yang lazim adalah sebagai berikut: 

Pertama: subhanallah: Maha Suci Allah; Kedua:  alhamdulillah: segala 

puji bagi Allah; Ketiga: laa ilaha illallah: tidak ada sesembahan yang 

berhak disembah selain Allah; Keempat:  Allahu akbar: Allah Maha 

Besar; dan Kelima:  wa laa hawla wa laa quwwata illa billah: Tidak ada 

daya dan kekuatan selain kekuatan dan daya dari Allah. Pertama: 

subhanallah: Maha Suci Allah; Kedua:  alhamdulillah: segala puji bagi 

Allah; Ketiga: laa ilaha illallah: tidak ada sesembahan yang berhak 

disembah selain Allah; Keempat:  Allahu akbar: Allah Maha Besar; 

dan Kelima:  wa laa hawla wa laa quwwata illa billah: Tidak ada daya 

dan kekuatan selain kekuatan dan daya dari Allah. 

 

g) Tata tertib Zikir. 

Adab zikir yang batin maksudnya adalah ketika berzikir hendaklah 

dengan menghadirkan hati atau hatinya mengingat makna zikir 

sementara lidah atau lisannya mengucapkan zikir. Orang yang 

berzikir harus paham maksud dari lafal yang diucapkan. Adab zikir 

secara zhahir maksudnya adalah orang yang melakukan zikir harus 

tertib, duduk menghadap kiblat jika memungkinkan, bersikap 

khusyuk, tenang dan menundukkan kepala. Tempat zikir harus 

bersih, membasuh mulut atau berwudhu jika memungkinkan 

(Syarqawy & Aman 2013). 
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2. Aromaterapi  

Aromaterapi adalah suatu teknik dimana minyak esensial dihirup, yang 

bertujuan mengurangi rasa sakit, tekanan mental, dan depresi, dan 

memperbaiki tanda vital (Bikmoradi et al. 2015).  

 

a) Cara kerja aromaterapi  

Respon menghirup Lavender (lavandula angustifolia) serupa dengan 

efek sedatif yang diproduksi amigdala. GABA adalah 

neurotransmitter dan hormon yang dihasilkan oleh amigdala yang 

menghambat reaksi-reaksi atau tanggapan neurologis yang tidak 

menguntungkan. Keluarnya GABA akan memperbaiki mood dan 

suasana hati. Sinyal ini menyebabkan otak melepaskan transmitter 

neurologis seperti serotonin  dan endorfin untuk menghubungkan 

sistem saraf dan sistem tubuh lainnya serta memastikan perubahan 

yang diinginkan dan untuk memberikan perasaan lega. Serotonin, 

endorfin dan noradrenalin dilepaskan dari minyak esensial yang 

menenangkan, euforia, dan minyak esensial merangsang masing-

masing untuk memberi efek yang diharapkan pada pikiran dan tubuh 

(Ali et al. 2015). 

 

b) Manfaat aromaterapi 

Aromaterapi bermanfaat bagi mental, psikologi, spiritual, dan aspek 

sosial, meski jumlahnya kurang terukur secara kuantitatif. Aromaterapi 

relatif bebas dari efek samping dibandingkan dengan obat 

konvensional (Y.-L. Lee et al. 2011) 

 

c) Jenis Aromaterapi 

1.Aromaterapi kosmetik 

Terapi ini menggunakan minyak esensial tertentu untuk kulit, tubuh, 

wajah dan produk kosmetik rambut. Produk ini digunakan untuk 

produk mereka berbagai efek seperti pembersihan, pelembab, 

pengering dan pengencang.  

2.Pijat aromaterapi (massage) 

Penggunaan biji anggur, almond, atau minyak jojoba dalam minyak 

sayur untuk pemijatan telah terbukti memiliki efek relaksasi. Pijat 

aromaterapi juga dikenal sebagai penyembuhan terapi pijat. 

3.  Aromaterapi medis (terapeutik) 

Penggunakan minyak esensial untuk memijat klien selama operasi 

untuk mengobati diagnosis klinis penyakit medis. 

4. Aromaterapi olfactory (aromatik) 
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Menghirup minyak esensial telah menimbulkan aromaterapi olfaktori, 

untuk meningkat  kesehatan emosional, ketenangan, relaksasi atau 

peremajaan tubuh manusia. Pelepasan stres  dengan aroma yang 

menyenangkan dan membuka kenangan akan aroma tersebut.  

 

5. Psiko-aromaterapi 

Keadaan mood dan emosi tertentu dalam psiko-aromaterapi, dapat 

diperoleh dengan minyak esensial dan memberi kenikmatan 

relaksasi, dan membangkitkan memori yang menyenangkan. 

Menghirup minyak esensial dalam terapi ini dapat dilakukan secara 

langsung meski di dalam ruangan perawatan klien. 

 

d) Dosis Aromaterapi 

Tindakan aromaterapi inhalasi selama 5-30 menit cukup untuk 

memberikan efek positif penurunan depresi dan cemas (Lee et al. 

2011). Intervensi spiriziomacare dengan esensial oil  lavender 

sebanyak 5 tetes di inhalasi selama 15 menit telah cukup 

memberikan efek penurunan kecemasan pada klien sebelum 

kateterisasi jantung (Ziyaeifard et al. 2016).  

 

H. Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan memberikan petanyaan berupa pengkajian 

terhadap kecemasan, zikir dan aromaterapi.  

Dalam melakukan evaluasi fasilitator (perawat) dapat menggunakan 

pertanyaan yang ada pada kuesioner spiriziomacare pada lampiran  1 dan 

lampiran 2  
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KEGIATAN 2 

PROSEDUR INTERVENSI SPIRIZIOMACARE 

 

A. Deskripsi singkat  

Spiriziomacare adalah model 

intervensi yang mengabungkan zikir 

sebagai intervensi spiritual dengan 

aromaterapi untuk mengatasi 

kecemasan. Konsep spiritual yang 

dimaksud adalah dengan 

meningkatkan keyakinan kepada 

sang pencipta dan meningkatkan 

harapan pasien, harapan atas 

kesembuhan dan meningkatkan 

harapan hidup, sehingga akan 

meningkatkan makna hidup 

seseorang (Yusuf et al. 2017).   

Intervensi Spiriziomacare 

dilakukan dengan cara 

mempengaruhi tubuh, pikiran dan 

semangat (mind body spirit) sebab 

zikir dilakukan dengan ucapan lisan sebagai bagian tubuh, diyakini dengan 

hati (jiwa) dan diproses dengan akal melalui pemikiran dan pemahaman, 

pemahaman ini mampu merubah persepsi, memodulasi kecemasan dan 

membentuk koping yang efektif, kombinasi aromaterapi lavender berefek 

meningkatkan relaksasi, mood dan spirit. 
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B. Tujuan Kegiatan  

1. Tujuan  umum 

Memberikan pasien pemahaman dan pelatihan mengenai intervensi 

Spiriziomacare. 

2. Tujuan khusus 

a. Setelah melakukan kegiatan ini pasien bisa menjelaskan  indikasi, 

kontra indikasi, dosis dan dari intervensi Spiriziomacare. 

b. Mampu melakukan intervensi Spiriziomacare secara mandiri. 

 

 
C. Pokok Bahasan  

1. Prosedur Spiriziomacare 

D. Bahan (Instrumen)/ Media  

MP3 (Audio untuk zikir), Tungku aromaterapi dan Esensial oil lavender. 
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E. Sasaran 

Kegiatan tahap  2 ini  ditujukan kepada pasien PJK yang akan menjalani 

kateterisasi jantung atau bedah jantung yang ditemukan mengalami 

kecemasan.  

 

F. Langkah-Langkah Kegiatan  

1. Kegiatan fasilitator 

a. Fasilitator dalam langkah 2 adalah perawat. 

b. Fasilitator menjelaskan tentang indikasi, kontra indikasi, dosis dan 

manfaat dari intervensi Spiriziomacare. 

c. Fasilitator melatih dengan mempraktikkan intervensi Spiriziomacare. 

d. Memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya tentang hal-hal 

yang kurang dipahami mengenai intervensi Spiriziomacare dan 

meminta peserta mempraktikan kembali intervensi tersebut didepan 

fasilitator. 

e. Memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan peserta. 

2. Kegiatan peserta 

a. Mendengarkan materi yang diberikan. Dan mengajukan pertanyaan 

jika ada materi yang tidak jelas. 

b. Melakukan terapi yang di ajarkan.  

 

Rincian langkah–langkah kegiatan dapat dilihat Pada tabel berikut : 

 

No Kegiatan fasilitator 

(perawat) 

Kegiatan 

peserta (pasien 

Alokasi Waktu 

1 Fasilitator memperkenalkan 

diri 

Mendengarkan  2 menit 

2 Fasilitator menjelaskan 

tentang indikasi, kontra 

indikasi, dosis dan manfaat 

dari intervensi 

Spiriziomacare. 

 

Mendengarkan  3 menit  

3 Fasilitator melatih dengan 

mempraktikkan cara 

melakukan intervensi 

Spiriziomacare  

 

Mengikuti dan 

mempraktikkan 

intervensi 

Spiriziomacare 

30 menit  

4 Memberi kesempatan 

kepada peserta/pasien untuk 

Mempraktikkan 

kembali 

5 menit  
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No Kegiatan fasilitator 

(perawat) 

Kegiatan 

peserta (pasien 

Alokasi Waktu 

mempraktikkan kembali 

prosedur Spiriziomacare 

yang sudah diajarkan, 

 

(redemonstrasi) 

Intervensi 

Spiriziomacare   

6 Menjawab pertanyaan 

peserta/pasien  tentang hal-

hal yang kurang dipahami 

tentang intervensi 

Spiriziomacare 

 

Mendengarkan 

jawaban 

fasilitator 

5 menit  

 

G. Materi 

1. Spiriziomacare 

a. Definisi  

 Spiriziomacare adalah intervensi spiritual zikir yang dikombinasi 

dengan aromaterapi sebagai sebuah intervensi untuk mengatasi 

kecemasan. Tujuan dari intervensi spiriziomacare adalah untuk 

menghasilkan sebuah respon yang menghambat respons stres. Bila 

tujuan ini tercapai, hipotalamus akan menyesuaikan dan menurunkan 

aktivitas sistem syaraf simpatik dan parasimpatis yang dapat 

menghasilkan perasaan tenang dan santai.  

Zikir yang digunakan adalah gabungan antara zikir lisan, zikir 

hati dan zikir perbuatan. Dalam pelaksanaannya pasien harus 

melafalkan, memaknai didalam hati dan disertai melakukan gerakan 

seperti berdoa maupun shalat. Saat berzikir aromaterapi dipasang. 

Lavender memberi efek ankiolitik (penenang) dan sedatif. 

b. Indikasi Spiriziomacare  

1) Zikir dan Aromaterapi dilaporkan efektif dalam berbagai penelitian 

dalam menurunkan kecemasan. Perubahan aktivitas sistem syaraf 

simpatik, termasuk penurunan tekanan darah, denyut nadi, 

pernapasan dan fungsi neuroendokrin pada orang yang mengalami 

kecemasan. (Songwathana 2011) menyarankan pengunaan 

intervensi zikir dalam mengatasi kecemasan.  

2) Penelitian (Cho et al. 2013) menyarankan pengunaan aromaterapi 

lavender tidak saja menurunkan kecemasan namun juga untuk 

memperbaiki kualitas hidup dan tanda vital (tekanan darah dan 

denyut nadi) 

3)  Kontra Indikasi Spiriziomacare 
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Pasien yang alergi dengan atau tidak menyukai aromaterapi 

konta indikasi intervensi ini. 

c. Aplikasi dan Dosis Spiriziomacare 

1) Spiriziomacare dapat diajarkan oleh profesional perawatan 

kesehatan seperti perawat, di RS maupun praktik mandiri 

keperawatan. Pelatihan dapat dilakukan dalam kelompok atau 

masing-masing orang dalam satu atau serangkaian sesi, atau 

melalui CD atau rekaman suara.  

2) Pelatihan dapat ditawarkan sebelum, selama, atau setelah 

perawatan atau prosedur medis.  

3) Dalam berbagai penelitian yang dilakukan, sesi zikir berlangsung 

antara 8-30 menit sedangkan aromaterapi antara 5-30  menit. 

Untuk hasil yang maksimal dianjurkan untuk melakukan intervensi 

Spiriziomacare pada jam yang sama 2 kali sehari pagi hari setelah 

shalat subuh dan sore hari setelah shalat maghrib selama 15 

menit. Pada saat akan  tidur atau bangun tidur  merupakan kondisi 

yang rileks.   

4) Dosis aromaterapi 5 tetes minyak esensial dalam 5 ml air. Mangkok 

tersebut dipanaskan diatas tungku berbahan bakar lilin atau elektrik 

kemudian klien diminta menghirup aroma tersebut selama 15 

menit.  
d. Manfaat Intervensi Spiriziomacare 

Kecemasan mencetuskan beberapa sensasi dan perubahan fisik, 

meliputi peningkatan aliran darah menuju otot, ketegangan otot, 

mempercepat atau memperlambat pernapasan, meningkatkan denyut 

jantung dan menurunkan fungsi digestif.  

Spiriziomacare merupakan salah satu bentuk mind-body therapy. 

Spiriziomacare bekerja dengan mempengaruhi kognitif dan persepsi 

sehingga ketika kecemasan berhasil diturunkan  maka tubuh berespons 

memperbaiki fungsi tubuh meliputi perbaikan tanda vital, relaksasi otot 

dan perbaikan fungsi digestif. 

e.  Langkah-langkah Intervensi Spiriziomacare 

   Secara garis besar pelaksanaan intervensi adalah sebagai berikut: 

1) Klien yang datang dibagian penerimaan (admissions) di ruang 

kateterisasi jantung untuk mendaftar dan melakukan penjadwalan 

tindakan kateterisasi jantung diberikan penjelasan mengenai 

prosedur tindakan angiografi koroner terlebih dahulu. Jika pasien 

setuju maka jadwal angiografi akan dibuat.  
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2) Dilakukan pengkajian kecemasan mengunakan instrumen 

kecemasan. Pasien yang memiliki masalah kecemasan saja yang 

selanjutnya dikaji lebih dalam dan diberikan intervensi. 

3) Pendekatan dilakukan untuk membina hubungan saling percaya. 

Lembar persetujuan diberikan untuk ditandatangani bagi klien yang 

bersedia dilakukan intervensi spiriziomacare. 

4) Dilakukan pengukuran tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi 

dan pernapasan).  

5) Sebelum diberikan intervensi spiriziomacare dilakukan, klien diberi  

penjelasan terlebih dahulu tentang prosedur intervensi. Selanjutnya 

dibuat kesepakatan tentang jadwal kunjungan rumah. 

6) Intervensi Spiriziomacare dilakukan selama 2-3 minggu dengan 4 

sesi pertemuan. Pada minggu pertama dilakukan 2 sesi kunjungan 

rumah.  Minggu kedua dan ketiga adalah penugasan praktek 

intervensi spiriziomacare di rumah dengan 1 kali kunjungan 

monitoring selama 2 minggu. Sesi keempat adalah intervensi 

spiriziomacare 1,5 jam sebelum prosedur tindakan di RS. 

7) Sesi pertama dilakukan pemberian materi dan diskusi tentang 

intervensi spiriziomacare dengan metode penyampaian mengunakan 

ceramah dan tanya jawab (CTJ) di rumah responden. Materi 

membahas mengenai zikir dan mendiskusikan mengenai manfaat 

dan makna zikir, serta memberikan  bimbingan intervensi 

spiriziomacare dengan zikir terutama zikir lisan, zikir hati dan zikir 

amal.  

8) Sesi kedua adalah praktek dan simulasi intervensi spiriziomacare 

dirumah klien. Klien diajarkan cara berzikir dan mengunakan 

aromaterapi dirumah.  

9) Sesi ketiga adalah penugasan pelaksanaan intervensi spiriziomacare 

dirumah. Klien diminta mengisi lembar monitoring intervensi 

spiriziomacare. Lembar monitoring dilihat dan dievaluasi saat 

kunjungan rumah yang ketiga. Pelaksanaan pendampingan 

spiriziomacare dilakukan selama 2 minggu (Wijayanti 2017).  Follow 

up diluar kunjungan rumah dapat dilakukan melalui telepon, sms 

(short message service) maupun wa (whatsapps). 

10) Sesi keempat dilakukan kembali Intervensi spiriziomacare pada klien. 

Intervensi dilakukan 1,5  jam sebelum tindakan  kateterisasi jantung 

dilaksanakan di RS (Moradipanah et al. 2009). 

11) Setelah pemberian intervensi spiriziomacare selesai, diukur kembali 

tingkat kecemasan, dan tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut 
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nadi dan pernapasan). Pengukuran post test ini dilakukan 30 menit 

setelah pelaksanaan intervensi yang terakhir (Ziyaeifard et al. 2016).  

. 

f. Prosedur intervensi spiriomazicare  

    Secara umum prosedur pelaksanaan Spiriziomacare adalah: 

1). Mempersiapkan dan memasang tungku aromaterapi dalam sebuah 

ruangan yang digunakan khusus untuk terapi. Penataan ruangan, 

sirkulasi udara, suhu, tingkat kebisingan disesuaikan dengan tujuan 

intervensi dan memenuhi unsur kenyamanan. 

2). Sesi pertama zikir klien diperdengarkan panduan zikir melalui MP3 

Player yang dilengkapi headset. Panduan zikir berisikan: salam, 

sholawat dan pengantar menuju pemahaman makna zikir, meliputi 

pengertian, tujuan, manfaat, tatacara, arti dan  makna dzikir serta 

memotivasi untuk melaksanakan zikir dan memberikan penguatan 

positif sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah dalam rangka 

meraih cinta Allah. Sesi ini berlangsung maksimal 5 menit. 

3). Sesi kedua adalah sesi zikir baik zikir lisan maupun zikir hati disertai 

zikir ruhiyah dilakukan secara bersamaan. Meminta klien menarik 

napas dan menghirup aromaterapi  perlahan setiap satu bacaan zikir: 

”subhanallah, walhamdulillah wala illaha ilallah wallahuakbar, la haula 

wala quwwata illa billahil aliyul adzhim”. Sesi ini berlangsung selama 
10 menit. 

4). Spiriziomacare diakhiri dengan mengucapkan hamdallah. 

 

g. Standar Operasional Prosedur Spiriziomacare 

 

1). Persiapan Klien : 

a) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada klien 

 

2). Persiapan Alat : 

a) Ruangan yang tenang dengan lampu yang redup. 

b) MP3 Player tuntunan zikir 

c) Tempat tidur atau kursi yang nyaman. 

 

3). Alat dan bahan Aromaterapi       

a). Tungku aromaterapi 

b). Lilin 

c). Korek api 

d). Air 

e). Essensial oil lavender 
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4). Langkah-langkah Kerja : 

a) Baca status dan data klien untuk memastikan tindakan yang akan 

dilakukan 

b) Cek alat-alat yang akan digunakan 

c) Pasang mangkuk aromaterapi diatas tungkunya 

d) Tuangkan air kedalam mangkuk secukupnya 

e) Hidupkan lilin dengan korek api 

f) Taruh lilin yang menyala dibawah mangkok, usahakan jarak antara lilin 

dan mangkok sekitar 2 inchi 

g) Tuangkan essensial oil kedalam air hangat di dalam mangkok sebanyak 5 

tetes 

h) Beri salam dan panggil klien sesuai dengan namanya. 

i) Perkenalkan nama perawat 

j) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada klien 

k) Beri kesempatan pada klien untuk bertanya. 

l) Tanyakan keluhan klien saat ini 

m) Periksa tanda vital klien sebelum memulai intervensi  

n) Atur tempat tidur pada posisi yang nyaman 

o) Tutup pintu dan gorden 

p) Anjurkan klien untuk memilih posisi duduk atau tidur. 

q) Bantu klien pada posisi yang nyaman. 

r) Bersihkan headset dengan kapas swab 

s) Pasang MP3 Player dan head set  di telinga klien 

t) Minta klien untuk menutup mata dan mendengarkan MP3 Player dengan 

seksama 

u) Nyalakan MP3 Player kemudian pasang di telinga klien. 

v) Sesi pertama MP3 Player (±5’): Penjelasan arti dan makna zikir serta 
pemberian motivasi dan penguatan positif. 

w) Sesi kedua MP3 Player  (±10’): meminta klien untuk ikut membaca zikir 
mengikuti rekaman di MP3 player perlahan disertai pemahaman makna 

lafal zikir tersebut. 

x) Minta klien menarik napas dan menghirup aromaterapi  perlahan disertai 

bacaan zikir: ”subhanallah, walhamdulillah wala illaha ilallah wallahuakbar, 
la haula wala quwwata illa billahil aliyul adzhim”  

y) Lakukan observasi terhadap klien 

z) Jika klien menunjukkan tanda-tanda agitasi, gelisah, atau tidak nyaman, 

hentikan intervensi. 

aa) Setelah  15 menit, minta klien untuk menarik napas panjang dan 

mengakhiri   zikir dengan ucapan hamdallah. 

bb) Minta klien untuk membuka mata. 
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cc)   Bereskan dan rapikan tempat tidur. 

dd) Buka gorden/pintu kamar klien. 

ee) Tinggikan side rail dan turunkan kepala tempat tidur klien. 

ff)  Tanyakan kenyamanan klien 

gg) Kaji kembali tekanan darah dan nadi 

hh) Catat hal-hal yang terjadi selama latihan 

ii)  Berikan reinforcement pada klien 

jj)  Akhiri kegiatan dengan baik 

 

5). Hasil : 

a) Tanyakan pada klien bagaimana perasaannya sekarang. 

b) Tanyakan kelelahan yang dirasakan 

c) Kaji ansietas dan nyeri klien setelah dilakukan intervensi spiriziomacare 
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KEGIATAN 3 

TINDAK LANJUT KEGIATAN  

 

A. Deskripsi Singkat  

Setelah pasien  dibekali pengetahuan dan ketrampilan tentang Intervensi 

Spiriziomacare maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi atau tindak 

lanjut (follow up) kegiatan pelatihan, yaitu melalui upaya pendampingan. 

Pendampingan ini 

diharapkan dapat 

membantu pasien 

mengatasi masalah 

dan hambatan yang 

masih ditemukan 

dalam pelaksanaan 

intervensi 

spiriziomacare 

pasien di rumah. 

Tindak lanjut dilakukan untuk menjaga kualitas mutu pelatihan yang 

diberikan pada pasien PJK sebelum kateterisasi jantung.  

 

B. Tujuan Kegiatan 

1. Tujuan Umum  

Membantu pasien mengatasi masalah dan hambatan yang masih 

ditemukan dalam pelaksanaan intervensi Spiriziomacare klien di rumah. 

3. Tujuan khusus 

Setelah mengikuti kegiatan  ini, pasien mampu: 

1) Menyampaikan masalah dan hambatan yang masih ditemukan 

dalam pelaksanaan intervensi spiriziomacare di rumah. 

2) Menyelesaikan masalah dan hambatan yang masih ditemukan. 

3) Menjamin mutu dan konsistensi intervensi.  

 

C. Pokok Bahasan  

Tindak lanjut kegiatan pemberian tindakan intervensi Spiriziomacare 

 

D. Bahan (Instrumen)/ Media  

MP3 (Audio), aromaterapi set, lembaran follow up kegiatan   
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E. Sasaran 

Kegiatan ini ditujukan kepada perawat untuk dapat mengidentifikasi kembali 

masalah yang masih ditemukan dan membantu pasien dalam  mengatasi 

kesulitan yang dialami dalam mengerjakan intervensi Spiriziomacare di 

rumah. 

 

F. Langkah Kegiatan 

1. Kegiatan peserta 

a. Mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi pasien dalam 

pelaksanaan intervensi spiriziomacare di rumah. 

b. Mengajukan pertanyaaan terkait hambatan yang ada pada fasilitator 

c. Mengulangi intervensi keperawatan setelah di rumah. 

2. Kegiatan fasilitator 

a. Mengajukan pertanyaan jika ada sesi intervensi spiriziomacare yang 

belum bisa dilakukan oleh pasian.  

b. Bersama-sama pasien mengulangi sesi intervensi spiriziomacare 

pasien di rumah. 

 

Rincian langkah–langkah kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

No Kegiatan fasilitator 

(perawat) 

Kegiatan 

peserta (pasien 

Alokasi Waktu 

1 Fasilitator memperkenalkan 

diri dan mengucapkan salam  

Mendengarkan  2 menit 

2 Mengajukan pertanyaan jika 

ada sesi intervensi 

spiriziomacare yang belum 

bisa dilakukan oleh pasian.  

Mendengarkan  3menit  

3 Bersama-sama pasien 

mengulangi sesi intervensi 

spiriziomacare  pasien di 

rumah.  

Mengikuti dan 

mempraktikkan 

intervensi 

spiriziomacare 

30 menit  

 

G. Materi  

Follow Up kegiatan Pemberian intervensi Spiriziomacare. 

1. Definisi  

Follow Up kegiatan intervensi spiriziomacare adalah kegiatan 

menanyakan kembali dan menguji kembali kemampuan pasien PJK yang 

akan menjalani tindakan kateterisasi jantung  dalam melakukan intervensi 

spiriziomacare di rumah. Tujuan monitoring evaluasi atau tindak lanjut 
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adalah agar perawat yang melakukan kunjungan rumah mendapat 

jawaban langsung dari pasien atau menyaksikan secara langsung  

kemampuan pasien dalam mempraktekan secara mandiri tindakan 

intervensi Spiriziomacare.  

2. Pendekatan umum Follow Up kegiatan intervensi Spiriziomacare   

a. Menetapkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan 

Yaitu uraian kegiatan yang akan dilakukan, didapat melalui 

identifikasi kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Agar hal ini terealisir, maka diidentifikasi kegiatan-

kegiatan apa yang diperlukan. Dalam penelitian ini kegiatan yang 

akan dilakukan adalah intervensi Spiriziomacare. 

b. Menetapkan tujuan setiap kegiatan yang ingin dicapai 

Adalah membuat ketetapan-ketetapan yang ingin dicapai dari setiap 

kegiatan yang direncanakan. Penetapan tujuan dirumuskan secara 

konkrit dan terukur. 

c. Menetapkan sasaran dari setiap kegiatan 

Sasaran yaitu seseorang atau kelompok tertentu yang target kegiatan 

yang direncanakan. Pada penelitian ini adalah pasien PJK yang akan 

menjalani prosedur kateterisasi jantung.  

d. Menetapkan metode yang akan digunakan pada setiap kegiatan. 

e. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan. 

f. Menetapkan siapa pelaksana atau penanggung jawab dari setiap 

kegiatan. 

g. Menetapkan besar biaya dan sumbernya. 

 

H. Evaluasi 

Minta pasien menyebutkan masalah dan hambatan yang ditemukan pada 

saat melakukan intervensi Spiriziomacare. 

1. Apa saja kendala yag di alami saat melakukan intervensi Spiriziomacare 

di rumah. Gunakan lampiran 4 (lembaran evaluasi tindakan intervensi 

Spiriziomacare di rumah) untuk mengetahui kendala yang di alami 

pasien saat melakukan intervensi Spiriziomacare di rumah.  

2. Coba kita lakukan sekali lagi terapi ini bersama-sama (gunakan format 

evaluasi kemampuan  intervensi spiriziomacare) untuk menilai 

(gunakan  lampiran 3). 
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Lampiran 1 

KUESIONER KECEMASAN  

Zung Self Rating Anxiety Scale 

  

No Pernyataan Tidak 
pernah 

Kadang-
kadang 

Sebagian 
waktu 

Hampir 
setiap 
waktu 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
18 
19 
 
20 

Saya merasa lebih gelisah dan  gugup dari 
biasanya. 
Sebelum kateterisasi jantung, saya merasa 
takut tanpa alasan sama sekali. 
Saya merasa shock dan kaget. 
Sebelum kateterisasi jantung, saya mudah 
marah dan panik 
Saya merasa bahwa semuanya baik-baik saja 
dan tidak ada hal buruk akan terjadi setelah 
kateterisasi jantung. 
Kedua kaki dan tangan  saya gemetar. 
Saya terganggu oleh nyeri kepala, leher dan 
nyeri punggung. 
Saya merasa badan saya mudah lelah dan 
lemah  
Sebelum kateterisasi jantung, saya merasa 
tenang dan dapat duduk diam dengan mudah. 
Sebelum kateterisasi jantung, saya merasa 
jantung saya berdebar-debar. 
Saya merasa pusing dan pandangan menjadi 
gelap. 
Saya sering pingsan atau merasa akan 
pingsan. 
Saya dapat bernapas dengan mudah. 
Saya merasa jari tangan dan kaki saya kaku, 
mati rasa dan kesemutan. 
Saya merasa mulas, sakit perut dan gangguan 
pencernaan 
Sebelum kateterisasi jantung, saya sering 
buang air kecil. 
Tangan saya kering dan hangat. 
Wajah saya terasa panas dan kemerahan. 
Sebelum kateterisasi jantung,  saya mudah 
tidur dan dapat istirahat malam dengan baik. 
Sebelum katerisasi jantung, saya mimpi 
buruk. 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
4 
 
1 
1 
 
1 
 
4 
 
1 
 
1 
 
1 
 
4 
1 
 
1 
 
1 
 
4 
1 
4 
 
1 

2 
 
2 
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1 
4 
 
4 
 
4 
 
1 
4 
1 
 
4 
 

 Total     

 
Keterangan : 
Skor 20-44: Normal/Tidak cemas  
Skor 45-59 : Cemas ringan 
Skor 60-74 : Cemas sedang 
Skor 75-80: Cemas berat 
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Lampiran 2 

TERMOMETER KECEMASAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10=Panik, ketakutan, kecemasan, 

ketidaknyamanan terparah  yang 

pernah anda rasakan 

9=Cemas luar biasa 

8=Sangat cemas, tidak mampu 

berkonsentrasi 

7=Cukup cemas, menganggu 

penampilan 

6=Kecemasan sedang, sedikit 

menganggu penampilan 

5=Kecemasan sedang, tidak nyaman 

tetapi dapat terus tampil 

4=Kecemasan sedang, sedikit tidak 

nyaman 

3=Kecemasan ringan, tidak menganggu 

penampilan 

2=kekuatiran sedikit 

1=waspada dan terjaga, konsentrasi baik 

0= Sangat Rileks 
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Lampiran 3   

Evaluasi Kemampuan Pasien Dalam Melakukan Intervensi Spiriziomacare 

Hari/Tanggal :  

Nama pasien : 

No Kemampuan yang dinilai Dilakukan 

Ya  Tidak  

A Persiapan  

1 Menyiapkan peralatan yang digunakan : Mangkuk 

aromaterapi, air, esensial oil lavender, lilin dan korek api.  

  

2 Mengambil posisi yang nyaman dengan duduk di kursi 

atau berbaring jika lemah. 

  

B Pelaksanaan  

1 a) Pasang mangkuk aromaterapi diatas tungkunya 

b) Tuangkan air kedalam mangkuk secukupnya 

c) Hidupkan lilin dengan korek api 

d) Taruh lilin yang menyala dibawah mangkok, 

usahakan jarak antara lilin dan mangkok sekitar 2 

inchi 

e) Tuangkan essensial oil kedalam air hangat di dalam 

mangkok sebanyak 5 tetes 

f) Atur tempat tidur pada posisi yang nyaman 

g) Tutup pintu dan gorden 

h) Anjurkan klien untuk memilih posisi duduk atau tidur. 

i) Bersihkan headset dengan kapas swab 

j) Pasang MP3 Player dan head set  di telinga klien 

k) Klien  menutup mata dan mendengarkan MP3 Player 

dengan seksama 

l) Nyalakan MP3 Player kemudian pasang di telinga 

klien. 

m) Sesi pertama MP3 Player (±5’): Penjelasan arti dan 
makna zikir serta pemberian motivasi dan penguatan 

positif. 

n) Sesi kedua MP3 Player  (±10’): klien ikut membaca 

zikir mengikuti rekaman di MP3 player perlahan 

disertai pemahaman makna lafal zikir tersebut. 

o) Minta klien menarik napas dan menghirup 
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aromaterapi  perlahan disertai bacaan zikir: 

”subhanallah, walhamdulillah wala illaha ilallah 
wallahuakbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyul 

adzhim”  
p) Lakukan observasi terhadap klien 

q) Jika klien menunjukkan tanda-tanda agitasi, gelisah, 

atau tidak nyaman, hentikan intervensi. 

r) Setelah  15 menit, minta klien untuk menarik napas 

panjang dan mengakhiri zikir dengan ucapan 

hamdallah. 

 

C Penutup    

19 Merapikan peralatan  yang digunakan    

20 Mendokumentasikan kegiatan dalam lembaran 

monitoring evaluasi Intervensi Spiriziomacare di rumah 

  

 

Kesimpulan :                  Mandiri 

                                       Perlu Follow up ulang 

 

                                                                 Peneliti  

 

 

 

                                                                      (………………………….) 
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Lampiran 4 

Lembaran Monitoring Evaluasi Intervensi Spiriziomacare di Rumah 

Hari/tanggal Hari 

ke  

Intervensi Spiriziomacare 

Pagi  Sore  

Ya  Tidak  Alasan jika tidak  Ya  Tidak  Alasan jika tidak  

        

        

        

        

    

Samarinda , ………………2018 

Mengetahui  

Keluarga Responden                                                                                                                       Responden  

 

 

(………………………………)                                                                                                                 (………………………………) 
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