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RINGKASAN

PENGARUH SPIRITUAL EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE (SEFT)
TEHADAP KECEMASAN, SATURASI OKSIGEN DAN KUALITAS

TIDUR PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK

Oleh: Alwan Revai

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyebab utama
morbiditas dan mortalitas kronik di seluruh dunia. Lebih dari 3 juta orang
meninggal karena PPOK,  pada tahun 2012 menyumbang 6% dari semua
kematian di seluruh dunia (GOLD, 2017). PPOK dapat mempengaruhi aspek
sosial dan psikologis serta kesehatan fisik. Kecemasan, kehilangan kontrol dalam
kemandirian, perubahan konsep diri serta hambatan pernapasan mengakibatkan
terjadinya perubahan psikologis yang serius, termasuk ketakutan akan kematian
dan depresi (Aydin, 2013). Selain itu terdapat hubungan yang signifikan antara
depresi dan kecemasan dengan kualitas tidur pasien penyakit kronik, semakin
tinggi derajat depresi semakin buruk kualitas tidurnya (Hasanah, Permatasari and
Karota, 2016).

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) adalah terapi yang
menggunakan unsur spiritual untuk mengurangi masalah psikologis dan fisik yang
disebabkan oleh emosional atau psikosomatik (Safitri and Sadif, 2013). SEFT
dikembangkan dari Emotional Freedom Technique (EFT), teknik ini
menggabungkan ilmu akupunktur dengan teknik perilaku dalam psikologi
(Zainuddin, 2012). EFT menggunakan jari untuk memanfaatkan titik energi
dengan sejumlah ketukan dan urutan tertentu, bersamaan dengan afirmasi positif,
beberapa teknik relaksasi dan visualisasi (Clond, 2016). Tujuan dari penelitian ini
adalah mengetahui pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)
terhadap kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur pasien penyakit paru
obstruktif kronik (PPOK). Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah
penyakit yang umum, dapat dicegah dan dapat diobati, ditandai dengan gejala
pernapasan persisten dan keterbatasan aliran udara pada saluran napas. Sesak
napas merupakan masalah utama pada PPOK yang bersifat persisten serta
progresif (Anwar, Chan and Basyar, 2012).

Kondisi sesak napas pada saat tidur mengakibatkan sistem aktivasi
retikular (SAR) meningkat dan melepaskan katekolamin seperti norepinefrin yang
menyebabkan individu terjaga. Insomnia dan gangguan lainnya yang berakibat
pada masalah tidur sering dikaitkan pada seseorang yang menderita penyakit
kronis. Gangguan tidur yang terjadi berperan dalam morbiditas dan berdampak
pada kualitas hidup. Kualitas hidup yang menurun dapat berkontribusi terjadinya
eksaserbasi dan risiko kematian.

Penelitian ini menggunakan metode “Quasy Experimental” dengan
rancangan penelitian Non-randomized Pretest–Postest Control Group Design.
Populasi penelitian adalah pasien PPOK di Poli Paru RSU dr. H. Koesnadi
Bondowoso (Kelompok Perlakuan) dan Poli Paru RS Bhayangkara Bondowoso
(Kelompok Kontrol). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple
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random sampling sesuai dengan kriteria inklusi dengan total 68 pasien. Intervensi
terapi SEFT dilakukan selama 2 kali tiap minggu selama 1 bulan. Tingkat
kecemasan diukur menggunakan kuesioner HARS, saturasi oksigen diukur
menggunakan pulse oximetry dan kualitas tidur diukur dengan kuesioner PSQI.

Pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) tehadap
kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur pasien penyakit paru obstruktif
kronik dianalisis menggunakan uji Mann Whitney. Nilai HARS didapatkan hasil p
0,000, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh SEFT tehadap
kecemasan. Saturasi oksigen didapatkan hasil p 0,136, hal tersebut menunjukkan
bahwa tidak terdapat pengaruh SEFT tehadap saturasi oksigen. Hasil skor PSQI
didapatkan nilai p 0,008, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
SEFT tehadap kualitas tidur.

Terapi SEFT memberikan pengaruh terhadap penurunan kecemasan dan
peningkatan kualitas tidur  pasien PPOK. Sesudah dilakukan terapi SEFT, maka
tubuh akan mengalami relaksasi dan menyebabkan seorang pasien menjadi
tenang. Selain itu pasien juga memiliki optimisme, ketabahan, dan dapat
mengambil hikmah dari kondisi yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelitian
disarankan kepada pihak rumah sakit untuk menjadikan terapi SEFT sebagai
bahan kajian dalam pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap upaya penurunan
kecemasan dan gangguan kualitas tidur pasien dengan PPOK. Bagi profesi
keperawatan agar dapat mengaplikasikan terapi SEFT sebagai alternatife
intervensi keperawatan dalam upaya menyelesaikan masalah kecemasan dan
kualitas tidur pasien PPOK.
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EXECUTIVE SUMMARY

EFFECT OF SPIRITUAL EMOTIONAL FREEDOM
TECHNIQUE (SEFT) TO ANXIETY, OXYGEN SATURATION AND

SLEEP QUALITY PATIENT CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY
DISEASE (COPD)

By: Alwan Revai

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is the leading cause of
chronic morbidity and mortality worldwide. More than 3 million people die of
COPD, in 2012 accounted for 6% of all deaths worldwide (GOLD, 2017). COPD
can affect social and psychological aspects as well as physical health. Anxiety,
loss of control in self-reliance, changes in self-concept and respiratory barriers
result in serious psychological changes, including fear of death and depression
(Aydin, 2013). In addition there is a significant relationship between depression
and anxiety with sleep quality of patients with chronic disease, the higher the
degree of depression the worse the quality of sleep (Hasanah, Permatasari and
Karota, 2016).

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) is a therapy that uses
spiritual elements to reduce psychological and physical problems caused by
emotional or psychosomatic (Safitri and Sadif, 2013). SEFT developed from
Emotional Freedom Technique (EFT), this technique combines the science of
acupuncture with behavioral techniques in psychology (Zainuddin, 2012). EFT
uses fingers to utilize energy points with a certain number of beats and sequences,
along with positive affirmations, some relaxation and visualization techniques
(Clond, 2016). The purpose of this research is to know the influence of Spiritual
Emotional Freedom Technique (SEFT) to anxiety, oxygen saturation and sleep
quality of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a common, preventable and treatable
disease, characterized by persistent respiratory symptoms and limited airflow in
the airways. Breathlessness is a major problem in persistent and progressive
COPD (Anwar, Chan and Basyar, 2012).

The condition of breathlessness during sleep causes the reticular activation
system (SAR) to increase and release catecholamines such as norepinephrine
which causes the individual to wake up. Insomnia and other disorders that result
in sleep problems are often attributed to someone suffering from chronic illness.
Sleep disorders that occur play a role in morbidity and impact on quality of life.
Decreased quality of life can contribute to exacerbations and the risk of death.

This research uses "Quasy Experimental" method with non-randomized
Pretest-Postest Control Group Design Design research. The population of this
study was the patient of COPD in dr. H. Koesnadi Hospital and Bhayangkara
Hospital at Bondowoso. Sampling was done by simple random sampling
technique according to inclusion criteria with total 68 patients. SEFT therapy
interventions were performed twice a week for 1 month. Instrument for anxiety
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using HARS, oxygen saturation using pulse oximetry and sleep quality using
PSQI. Data analysis using Mann Whitney Test.

There were different anxiety levels (p 0,000), sleep quality (p 0.008) and
there was no difference in oxygen saturation (p 0.136) after SEFT intervention.
SEFT therapy has an effect on decreasing anxiety and improving sleep quality of
COPD patients. After SEFT therapy, the body will relax. In addition the patient
also has optimism, fortitude, and can take wisdom from the conditions
experienced. Based on research results suggested to the hospital to make SEFT
therapy as a study material in the implementation of nursing care to efforts to
decrease anxiety and sleep quality disorders patients with COPD. For the nursing
profession to apply SEFT therapy as an alternatife of nursing intervention in an
effort to solve sleep anxiety and sleep quality problems of COPD patients.
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ABSTRAK

PENGARUH SPIRITUAL EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE (SEFT)
TEHADAP KECEMASAN, SATURASI OKSIGEN DAN KUALITAS

TIDUR PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK

Oleh: Alwan Revai

Latar belakang: PPOK dapat mempengaruhi aspek sosial dan psikologis serta
kesehatan fisik. Kecemasan, kehilangan kontrol dalam kemandirian, perubahan
konsep diri serta hambatan pernapasan mengakibatkan terjadinya perubahan
psikologis yang serius, termasuk ketakutan akan kematian dan depresi. Terdapat
hubungan yang signifikan antara depresi dan kecemasan dengan kualitas tidur
pasien penyakit kronik, semakin tinggi derajat depresi semakin buruk kualitas
tidurnya. Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) adalah terapi yang
menggunakan unsur spiritual untuk mengurangi masalah psikologis dan fisik yang
disebabkan oleh emosional atau psikosomatik. Tujuan penelitian ini menganalisis
pengaruh SEFT tehadap kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur pasien
PPOK. Metode: Penelitian menggunakan Quasy Experiment dengan pendekatan
Pre-Post test control grup design. Populasi penelitian adalah pasien PPOK di
RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso dan RS Bhayangkara Bondowoso. Pengambilan
sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling sesuai dengan kriteria
inklusi dengan total 68 pasien. Intervensi SEFT dilakukan 8 kali selama 1 bulan.
Alat ukur kecemasan menggunakan HARS, Saturasi oksigen menggunakan pulse
oximetry dan kualitas tidur menggunakan PSQI. Analisa data menggunakan Uji
Mann Whitney. Hasil : Terdapat perbedaan tingkat kecemasan (p 0,000) dan
kualitas tidur (p 0,008) setelah dilakukan intervensi SEFT, namun tidak terdapat
perbedaan saturasi oksigen (p 0,136) setelah diberikan intervensi SEFT.
Kesimpulan: Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) dapat
menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur pasien PPOK,
jika dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Intervensi tersebut berfokus untuk
mengurangi masalah psikologis yang disebabkan oleh emosional atau
psikosomatik.

Kata kunci : SEFT, kecemasan, saturasi oksigen, kualitas tidur
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ABSTRACT

EFFECT OF SPIRITUAL EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE (SEFT)
TO ANXIETY, OXYGEN SATURATION AND SLEEP QUALITY
PATIENT CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

By: Alwan Revai

Background: COPD can affect social and psychological aspects as well as
physical health. Anxiety, loss of control in self-reliance, changes in self-concept
and respiratory barriers result in serious psychological changes, including fear of
death and depression. There is a significant relationship between depression and
anxiety with sleep quality of chronic disease patients, the higher the degree of
depression the worse the quality of sleep. Spiritual Emotional Freedom Technique
(SEFT) is a therapy that uses spiritual elements to reduce psychological and
physical problems caused by emotional or psychosomatic. Method: This study
use Quasy Experiment "with Pre-Post test group control design approach. The
population of this study was the patient of COPD in dr. H. Koesnadi Hospital and
Bhayangkara Hospital at Bondowoso. Sampling was done by simple random
sampling technique according to inclusion criteria with total 68 patients. SEFT
intervention performed 8 times for 1 month. Instrument for anxiety using HARS,
oxygen saturation using pulse oximetry and sleep quality using PSQI. Data
analysis using Mann Whitney Test. Results: There were different anxiety levels
(p 0,000), sleep quality (p 0.008) and there was no difference in oxygen saturation
(p 0.136) after SEFT intervention. Conclusions: SEFT can reduce anxiety levels
and improve sleep quality of COPD patients, if done regularly and sustainably.
The intervention focuses on reducing emotional or psychosomatic psychological
problems.

Keyword: SEFT, anxiety, oxygen saturation, sleep quality
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyebab utama

morbiditas dan mortalitas kronik di seluruh dunia. Lebih dari 3 juta orang

meninggal karena PPOK,  pada tahun 2012 menyumbang 6% dari semua

kematian di seluruh dunia (GOLD, 2017). Diperkirakan pada tahun 2020 PPOK

menyusul stroke sebagai penyebab kematian tertinggi ketiga di Amerika Serikat

(GOLD, 2017). Hasil Riskesdas tahun 2013 prevalensi PPOK tertinggi terdapat di

Nusa Tenggara Timur (10,0%), diikuti Sulawesi Tengah (8,0%), Sulawesi Barat,

dan Sulawesi Selatan masing-masing 6,7% serta Jawa Timur sebesar 3,6%

(Ritianingsih, 2017). Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah penyakit

yang umum, dapat dicegah dan dapat diobati, ditandai dengan gejala pernapasan

persisten dan keterbatasan aliran udara pada saluran napas dan atau kelainan

alveolar yang disebabkan oleh pajanan yang signifikan terhadap partikel atau gas

berbahaya (GOLD, 2017).

Keluhan PPOK tidak terbatas pada gejala sesak, batuk dan produksi dahak,

namun memiliki banyak efek dan komplikasi sistemik yang terkait dengan sistem

kardiovaskular, sistem muskuloskeletal, sistem saraf, nutrisi dan metabolisme

(Aydin, 2013). PPOK juga dapat mempengaruhi aspek sosial dan psikologis serta

kesehatan fisik. Kecemasan, kehilangan kontrol dalam kemandirian, perubahan

konsep diri serta hambatan pernapasan mengakibatkan terjadinya perubahan

1
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psikologis yang serius, termasuk ketakutan akan kematian dan depresi (Aydin,

2013). Kondisi depresi dan kecemasan yang berkepanjangan tanpa penanganan,

dapat menciptakan ketidakseimbangan serotonin, zat kimia penting dalam otak

yang bertanggung jawab untuk membuat seseorang bahagia dan berjiwa sosial

(Rokade, 2011). Sementara itu, pada kondisi sesak napas terjadi peningkatan

upaya pernapasan dan terjadi peningkatan kebutuhan jumlah energi sehingga akan

menimbulkan kelelahan. Sebesar 43%-58% kelelahan dialami oleh PPOK dan

69% partisipan mengalami penurunan kualitas tidur (Wong et al., 2010).

Tidur yang tidak adekuat dan penurunan kualitas tidur dapat mengakibatkan

gangguan keseimbangan fisiologi dan psikologi. Dampak fisiologi meliputi

penurunan aktivitas, mudah lemah, proses penyembuhan menjadi lambat, daya

tahan tubuh menurun dan ketidakstabilan tanda vital. Dampak psikologis meliputi

depresi, cemas dan adanya penurunan fungsi kognitif (Aydin, 2013). Terdapat

hubungan yang signifikan antara depresi dan kecemasan dengan kualitas tidur

pasien penyakit kronik, semakin tinggi derajat depresi semakin buruk kualitas

tidurnya (Hasanah, Permatasari and Karota, 2016). Gangguan tidur yang terjadi

berperan dalam morbiditas dan berdampak pada kualitas hidup. Kualitas hidup

yang menurun dapat berkontribusi terjadinya eksaserbasi dan risiko kematian

(Aydin, 2013). Hasil wawancara pada 10 pasien PPOK di Poli Paru RSU Dr. H.

Koesnadi Bondowoso menyatakan mengeluh sesak napas, batuk dan adanya

sputum. Dari 10 pasien PPOK, 8 orang menyatakan mengalami kesulitan untuk

memulai tidur dan sering terbangun saat tidur akibat sesak napas ataupun karena

batuk yang dialami.
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Penelitian menunjukkan ada hubungan antara kecemasan, depresi dan

PPOK. Satu dari empat orang akan mengalami kecemasan. Bagi orang yang hidup

dengan PPOK, angka ini bisa lebih tinggi karena faktor seperti prognosis penyakit

atau efek samping dari pengobatan mereka (Lung Foundation Australia, 2009).

Kondisi sesak napas pada saat tidur mengakibatkan sistem aktivasi retikular

(SAR) meningkat dan melepaskan katekolamin seperti norepinefrin yang

menyebabkan individu terjaga. Selain itu, ketika seseorang terengah-engah,

mereka khawatir tidak mendapatkan cukup udara dan kondisi tersebut

menyebabkan kegelisahan. Kecemasan kemudian membuat orang bernapas lebih

cepat dan dalam, keadaan ini memperburuk perasaan sesak napas serta

mengakibatkan kepanikan (Lung Foundation Australia, 2009). Hal inilah yang

menyebabkan pasien PPOK dalam kondisi terjaga serta menyebabkan gangguan

tidur dan akan berdampak pada kualitas tidur yang buruk (Pumar et al., 2014).

Deteksi dini dan terapi psikologis dapat memainkan peran penting dalam

meningkatkan kualitas hidup pasien PPOK dengan komorbid gejala psikologis

(Cully et al., 2006). Dalam sebuah penelitian didapatkan 17,4% partisipan yang

menderita penyakit kronik mengalami gangguan tidur atau insomnia dalam 12

bulan terakhir. Kebanyakan yang mengalami insomnia juga melaporkan gangguan

psikiatrik berupa ansietas atau depresi (Pearson, Johnson and Nahin, 2013).

Menurut (Valenza et al., 2014) kecemasan dan depresi adalah konsekuensi

psikologis yang paling umum terjadi pada pasien PPOK dan memiliki dampak

negatif pada kualitas hidup mereka. Masalah kesehatan seperti kecemasan, nyeri,

depresi, masalah mood dan kepercayaan diri, stres, insomnia, simtom emosi atau
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fisik yang berkaitan dengan penyakit kronik dapat diselesaikan dengan cara

relaksasi dan meditasi.

Meditasi adalah suatu praktek yang meliputi jiwa raga dan tergolong

sebagai suatu complementary and alternative medicine (CAM). Ada beberapa tipe

meditasi, umumnya berasal dari agama dan tradisi spiritual yang menggunakan

teknik tertentu untuk mengalihkan pikiran, emosi dan memfokuskan pada

pengaturan pernapasan atau kata-kata yang diulang-ulang memadukan antara

relaksasi dan dzikir (relaxation and repetitive player). Spiritual Emotional

Freedom Technique (SEFT) adalah terapi yang menggunakan unsur spiritual

untuk mengurangi masalah psikologis dan fisik yang disebabkan oleh emosional

atau psikosomatik (Safitri and Sadif, 2013). SEFT dikembangkan dari Emotional

Freedom Technique (EFT), teknik ini menggabungkan ilmu accupuncture dengan

teknik perilaku dalam psikologi (Zainuddin, 2012). EFT menggunakan jari untuk

memanfaatkan titik energi dengan sejumlah ketukan dan urutan tertentu,

bersamaan dengan afirmasi positif, beberapa teknik relaksasi dan visualisasi

(Clond, 2016). Menurut penelitian Swingle et al. (2004) Tapping mengurangi

frekuensi gelombang otak yang terkait dengan stres atau memperkuat yang terkait

dengan relaksasi, serta menghasilkan perubahan fisiologis yang bermanfaat

lainnya (Church, De Asis and Brooks, 2012).

Hasil penelitian (Safitri and Sadif, 2013) menunjukkan bahwa SEFT efektif

menurunkan tingkat depresi pada pasien dengan gagal ginjal kronik yang

menjalani hemodialisis. Menurut Fisher & Brumley (2008) pasien yang memiliki

kesehatan spiritual akan dapat berhubungan dengan kekuasaan tertinggi, memiliki
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arti dan tujuan hidup, dapat lebih baik pertahanannya dengan penyakit yang

diderita. Penambahan unsur spiritual dalam SEFT menghasilkan amplifying effect

sehingga menimbulkan keikhlasan, pasien akan menerima dengan positif penyakit

yang sedang dialami melalui ketabahan hati, harapan sembuh, serta mampu

mengambil hikmah. Namun, pengaruh SEFT terhadap kecemasan, saturasi

oksigen dan kualitas tidur pada pasien PPOK belum dapat dijelaskan.

1.2 Kajian Masalah

Gambar 1.1 Kajian masalah kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur pasien
PPOK

Sesak napas merupakan masalah utama pada PPOK yang bersifat persisten

serta progresif (Anwar, Chan and Basyar, 2012). Kondisi sesak napas pada saat

tidur mengakibatkan sistem aktivasi retikular (SAR) meningkat dan melepaskan

katekolamin seperti norepinefrin yang menyebabkan individu terjaga. Insomnia

dan gangguan lainnya yang berakibat pada masalah tidur sering dikaitkan pada

seseorang yang menderita penyakit kronis.

Gangguan tidur yang terjadi berperan dalam morbiditas dan berdampak

pada kualitas hidup. Kualitas hidup yang menurun dapat berkontribusi terjadinya

eksaserbasi dan risiko kematian (Aydin, 2013). Berdasarkan hal tersebut, penulis

Sesak napas
Kecemasan
Kualitas tidur
yang buruk

Kualitas hidup
berkontribusi
terjadinya
eksaserbasi dan
risiko kematian.
8dari 10 pasien
mengalami
gangguan tidur

PPOK
Teknik relaksasi
dan meditasi
(SEFT)
untuk mengurangi
masalah
psikologis dan
fisik
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tertarik ingin melakukan penelitian tentang pengaruh Spiritual Emotional

Freedom Technique terhadap kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur

pasien PPOK.

1.3 Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

terhadap kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur pasien PPOK?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Mengetahui pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

terhadap kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur pasien penyakit paru

obstruktif kronik (PPOK).

1.4.2 Tujuan khusus

1. Menganalisis tingkat kecemasan pasien PPOK sebelum dan sesudah pemberian

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT).

2. Menganalisis saturasi oksigen pasien PPOK sebelum dan sesudah pemberian

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT).

3. Menganalisis kualitas tidur pasien PPOK sebelum dan sesudah pemberian

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT).
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1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat teoritis

Menambah khasanah keilmuan keperawatan medikal bedah sistem

pernapasan dalam pengembangan model keperawatan komplementer alternative.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Bagi rumah sakit

Menjadi bahan kajian rumah sakit dalam pelaksanaan  asuhan keperawatan

pasien penyakit paru obstruktif kronik

2. Bagi profesi perawat

Sebagai alternatif intervensi keperawatan dalam upaya menyelesaikan

masalah keperawatan pasien penyakit paru osbtruktif kronik.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)

2.1.1 Konsep PPOK

The Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (GOLD,

2017) mendefinisikan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) sebagai penyakit

respirasi kronik yang dapat dicegah serta diobati, ditandai adanya hambatan aliran

udara yang persisten, biasanya bersifat progresif dan berhubungan dengan

peningkatan respons inflamasi kronik saluran napas yang disebabkan oleh gas

atau partikel iritan tertentu.

Hambatan aliran napas kronik pada PPOK merupakan gabungan dari

penyakit saluran napas kecil dan destruksi parenkim dengan kontribusi yang

berbeda antar pasien. Hambatan saluran napas yang terjadi pada penderita PPOK

disebabkan oleh inflamasi saluran napas dan rusaknya parenkim paru (Stockley,

Mannino and Barnes, 2009).

Gejala pernapasan yang paling umum termasuk dyspnea, batuk dan atau

disertai produksi dahak. Gejala ini mungkin tidak seberapa dikeluhkan oleh

pasien. Faktor risiko utama PPOK adalah merokok yang mengandung tembakau,

selain itu juga faktor lingkungan lainnya seperti pajanan bahan bakar dan polusi

udara. Selain pajanan tersebut, faktor imunitas juga mempengaruhi individu

mengalami PPOK. Termasuk kelainan genetik, perkembangan paru abnormal dan

8
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proses penuaan. PPOK mungkin diselingi oleh periode gejala pernapasan akut

yang memburuk disebut eksaserbasi (GOLD, 2017).

2.1.2 Patofisiologi PPOK

Saat ini telah diketahui dengan jelas tentang mekanisme patofisiologis yang

mendasari PPOK sampai terjadinya gejala yang karakteristik. Misalnya penurunan

FEV1 yang terjadi disebabkan peradangan dan penyempitan saluran napas perifer,

sementara transfer gas yang menurun disebabkan kerusakan parenkim yang terjadi

pada emfisema (Khasanah and Maryoto, 2014). Meskipun emfisema lebih

dikaitkan dengan kelainan pertukaran gas dibandingkan dengan FEV1 berkurang,

hal ini berkontribusi juga pada udara yang terperangkap yang terutama terjadi

pada alveolar. Saluran napas kecil akan mengalami kerusakan ketika penyakit

menjadi lebih parah.

Bronkitis kronis didefinisikan sebagai produksi sputum dan batuk yang

berlebihan hampir setiap hari selama sekurang-kurangnya tiga bulan dalam dua

tahun yang berurutan. Bronkitis kronis disertai dengan radang, hiperplasia lendir

dan metaplasia sel (Black and Hawk, 2014). Bronkitis kronis menimbulkan

obstruksi saluran napas dengan menginduksi hiperplasia kelenjar lendir dan

radang peribronkial. Kelebihan sputum yang ditimbulkannya dan disertai dengan

edema mukosa mengakibatkan penyempitan saluran napas yang pada akhirnya

menaikkan resistensi saluran napas (Mahler, Selecky and Harrod, 2010).

Eksaserbasi merupakan amplifikasi lebih lanjut dari respons inflamasi dalam

saluran napas pasien PPOK, dapat dipicu oleh infeksi bakteri atau virus atau oleh
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polusi lingkungan. Mekanisme inflamasi yang mengakibatkan eksaserbasi PPOK,

masih banyak yang belum diketahui. Pada eksaserbasi ringan dan sedang terdapat

peningkatan neutrophil, beberapa studi lainnya juga menemukan eosinofil dalam

dahak dan dinding saluran napas.

2.1.3 Diagnosis

1. Gejala

Sesak napas biasanya menjadi keluhan utama pada pasien PPOK karena

terganggunya aktivitas fisik akibat gejala ini. Sesak napas biasanya menjadi

kelainan ketika FEV1 <60% prediksi (Kane, Decalmer and O’Driscoll, 2013).

Batuk bisa muncul secara hilang timbul, tapi biasanya batuk kronis adalah gejala

awal perkembangan PPOK. Gejala ini juga biasanya merupakan gejala klinis yang

pertama kali disadari oleh pasien. Batuk kronik bisa juga muncul tanpa adanya

dahak (GOLD, 2017).

Faktor risiko PPOK berupa merokok, genetik, pajanan terhadap partikel

berbahaya, usia, asma, status sosio-ekonomi, dan infeksi. Pertimbangkan PPOK

dan lakukan uji spirometri, jika salah satu indikator di atas ada pada individu di

atas usia 40 tahun. Indikator ini bukan merupakan diagnostik pasti, tetapi

keberadaan beberapa indikator kunci meningkatkan kemungkinan diagnosis

PPOK serta spirometri diperlukan untuk memastikan diagnosis PPOK.
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2. Riwayat Penyakit

Pada penderita PPOK baru diketahui atau dipikirkan sebagai PPOK, maka

riwayat penyakit yang perlu diperhatikan diantaranya (Soeroto and Suryadinata,

2014)

1) Faktor risiko pajanan terhadap rokok dan pajanan lingkungan ataupun

pekerjaan.

2) Riwayat penyakit sebelumnya termasuk asma bronkial, alergi, sinusitis,

polip nasal, infeksi saluran napas saat masa anak-anak, dan penyakit

respirasi lainnya.

3) Riwayat keluarga PPOK atau penyakit respirasi lainnya.

4) Riwayat eksaserbasi atau pernah dirawat di rumah sakit untuk penyakit

respirasi.

5) Ada penyakit dasar seperti penyakit jantung, osteoporosis, penyakit

muskuloskeletal, dan keganasan yang mungkin memberikan kontribusi

pembatasan aktivitas.

3. Pemeriksaan Fisik

Pada awal perkembangannya, pasien PPOK tidak menunjukkan kelainan

saat dilakukan pemeriksaan fisik. Pada pasien PPOK berat biasanya didapatkan

bunyi mengi dan ekspirasi yang memanjang pada pemeriksaan fisik. Tanda

hiperinflasi seperti barrel chest juga mungkin ditemukan (Fauci, et al. 2008).

Sianosis, kontraksi otot-otot aksesori pernapasan, dan pursed lips breathing biasa

muncul pada pasien dengan PPOK sedang sampai berat.
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Tanda-tanda penyakit kronis seperti muscle wasting, kehilangan berat

badan, berkurangnya jaringan lemak merupakan tanda-tanda saat progresifitas

PPOK. Clubbing finger bukan tanda yang khas pada PPOK, namun jika

ditemukan tanda ini maka klinisi harus memastikan dengan pasti penyebabnya

(GOLD, 2017).

4. Spirometri

Spirometri merupakan pemeriksaan penunjang definitif untuk diagnosis

PPOK seperti yang sudah dijelaskan, hasil rasio pengukuran FEV1/FVC < 0,7

(GOLD, 2017). Selain spirometri, bisa juga dilakukan Analisis Gas Darah untuk

mengetahui kadar pH dalam darah, radiografi bisa dilakukan untuk membantu

menentukan diagnosis PPOK, dan Computed Tomography (CT) Scan dilakukan

untuk melihat adanya emfisema pada alveoli.

Klasifikasi PPOK berdasarkan hasil pengukuran FEV1 dan FVC dengan

spirometri setelah pemberian bronkodilator dibagi menjadi GOLD 1, 2, 3, dan 4.

Pengukuran spirometri harus memenuhi kapasitas udara yang dikeluarkan secara

paksa dari titik inspirasi maksimal (Forced Vital Capacity (FVC)), kapasitas

udara yang dikeluarkan pada detik pertama (Forced Expiratory Volume in one

second (FEV1)), dan rasio kedua pengukuran tersebut (FEV1/FVC).

Tabel 2.1 Klasifikasi tingkat keparahan menurut (GOLD, 2017) berdasarkan hasil
pengukuran spirometri

Pada pasien dengan FEV1/FVC < 0,7
GOLD 1 Ringan FEV1 ≥ 80% prediksi
GOLD 2 Sedang 50% ≤ FEV1< 80% prediksi
GOLD 3 Berat 30% ≤ FEV1< 50% prediksi
GOLD 4 Sangat Berat FEV1< 30% prediksi
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5. COPD Assessment Test (CAT)

CAT merupakan kuesioner yang sudah tervalidasi dan terstandard yang

digunakan untuk menilai status kesehatan pasien PPOK. CAT terdiri dari 8 item

pertanyaan yang mudah dimengerti dan dijawab oleh pasien. CAT memiliki skor

dari 0-40. CAT harus diisi sendiri oleh pasien tanpa bantuan praktisi kesehatan.

Dengan 8 item pertanyaan, CAT sudah dapat menunjukkan efek yang jelas

terhadap status kesehatan dan kehidupan sehari hari pasien. CAT bukan

merupakan alat diagnostik seperti spirometri, namun CAT dapat digunakan

bersama-sama dengan spirometri dalam penilaian klinis pasien PPOK untuk

mengetahui apakah penatalaksanaan sudah optimal.

Exacerbation
history

Symptoms

Gambar 2.1 Klasifikasi Pasien PPOK (GOLD, 2017)

Keterangan:

1. Kelompok A – Rendah Risiko, Sedikit Gejala
Pasien dengan klasifikasi GOLD 1 atau 2, mengalami eksaserbasi paling
banyak 1 kali dalam setahun dan tidak pernah mengalami perawatan rumah
sakit akibat eksaserbasi, serta hasil penilaian CAT score <10 atau mMRC grade
0-1

≥ 2
or

≥ 1 leading
to hospital
admission

0 or 1
(not leading
to hospital
admission)

C D

A B

mMRC 0-1
CAT < 10

mMRC ≥ 2
CAT ≥ 10

FEV1

Post-bronchodilator
FEV1/FVC < 0,7

GOLD 1 ≥ 80 %

GOLD 2 50-79%

GOLD 3 30-49%

GOLD 4 < 30%

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ALWAN REVAITESIS PENGARUH SPIRITUAL EMOTIONAL...



14

2. Kelompok B – Rendah Risiko, Banyak Gejala
Pasien dengan klasifikasi GOLD 1 atau 2, mengalami eksaserbasi paling
banyak 1 kali dalam setahun dan tidak pernah mengalami perawatan rumah
sakit akibat eksaserbasi, serta hasil penilaian CAT score ≥10 atau mMRC grade
≥ 2

3. Kelompok C – Tinggi Risiko, Sedikit Gejala
Pasien dengan klasifikasi GOLD 3 atau 4, dan/ atau mengalami eksaserbasi
sebanyak ≥ 2 kali per tahun atau ≥ 1 kali mengalami perawatan rumah sakit
akibat eksaserbasi, serta hasil penilaian CAT score < 10 atau mMRC grade 0-1

4. Kelompok D – Tinggi Risiko, Banyak Gejala
Pasien dengan klasifikasi GOLD 3 atau 4, dan/ atau mengalami eksaserbasi
sebanyak ≥ 2 kali per tahun atau ≥ 1 kali mengalami perawatan rumah sakit
akibat eksaserbasi, serta hasil penilaian CAT score ≥ 10 atau mMRC grade ≥ 2

2.1.4 Penatalaksanaan

Penatalaksanaan pada PPOK dapat dilakukan dengan dua cara yaitu terapi

non-farmakologis dan terapi farmakologis. Tujuan terapi tersebut adalah

mengurangi gejala, mencegah progresivitas penyakit, mencegah dan mengatasi

ekserbasasi dan komplikasi, menaikkan keadaan fisik dan psikologis pasien,

meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kematian (Soeroto and

Suryadinata, 2014).

Terapi non farmakologi dapat dilakukan dengan cara menghentikan

kebiasaan merokok, meningkatkan toleransi paru dengan olahraga dan latihan

pernapasan serta memperbaiki nutrisi. Edukasi merupakan hal penting dalam

pengelolaan jangkan panjang pada PPOK stabil. Edukasi pada PPOK berbeda

dengan edukasi pada asma. Karena PPOK adalah penyakit kronik yang bersifat

irreversible dan progresif, inti dari edukasi adalah menyesuaikan keterbatasan

aktivitas dan mencegah kecepatan perburukan penyakit (Soeroto and Suryadinata,

2014). Pada terapi farmakologis, obat obatan yang paling sering digunakan dan

merupakan pilihan utama adalah bronkodilator.
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Penggunaan obat lain seperti kortikoteroid, antibiotik dan anti inflamasi

diberikan pada beberapa kondisi tertentu. Bronkodilator diberikan secara tunggal

atau kombinasi dari ketiga jenis bronkodilator dan disesuaikan dengan klasifikasi

derajat berat penyakit. Pemilihan bentuk obat diutamakan inhalasi, nebuliser tidak

dianjurkan pada penggunaan jangka panjang. Pada derajat berat diutamakan

pemberian obat lepas lambat (slow release) atau obat berefek panjang (long

acting).

1. Terapi Farmakologi

1) Bronkodilator

Bronkodilator adalah pengobatan yang berguna untuk meningkatkan

FEV1 atau mengubah variable spirometri dengan cara mempengaruhi tonus

otot polos pada saluran napas.

(1) β2Agonist (short-acting dan long-acting)

Prinsip kerja β2 agonis adalah relaksasi otot polos saluran napas dengan

menstimulasi reseptor β2 adrenergik dengan meningkatkan C-AMP dan

menghasilkan antagonisme fungsional terhadap bronkokontriksi. Efek

bronkodilator dari short acting β2 agonist biasanya dalam waktu 4-6

jam. Penggunaan β2 agonis secara reguler akan memperbaiki FEV1 dan

gejala (Evidence B). Penggunaan dosis tinggi short acting β2 agonist

pro renata pada pasien yang telah diterapi dengan long acting

broncodilator tidak didukung bukti dan tidak direkomendasikan.

Long acting β2 agonist inhalasi memiliki waktu kerja 12 jam atau lebih.

Formoterol dan salmeterol memperbaiki FEV1 dan volume paru, sesak
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napas, health related quality of life dan frekuensi eksaserbasi secara

signifikan (Evidence A), tapi tidak mempunyai efek dalam penurunan

mortalitas dan fungsi paru. Salmeterol mengurangi kemungkinan

perawatan di rumah sakit (Evidence B). Indacaterol merupakan Long

acting β2 agonist baru dengan waktu kerja 24 jam dan bekerja secara

signifikan memperbaiki FEV1, sesak dan kualitas hidup pasien

(Evidence A). Efek samping adanya stimulasi reseptor β2 adrenergik

dapat menimbulkan sinus takikardia saat istirahat dan mempunyai

potensi untuk mencetuskan aritmia. Tremor somatic merupakan masalah

pada pasien lansia yang diobati obat golongan ini.

(2) Antikolinergik

Obat yang termasuk pada golongan ini adalah ipratropium, oxitropium

dan tiopropium bromide. Efek utamanya adalah memblokade efek

asetilkolin pada reseptor muskarinik. Efek bronkodilator dari short acing

anticholinergic inhalasi lebih lama dibanding short acting β2 agonist.

Tiopropium memiliki waktu kerja lebih dari 24 jam. Aksi kerjanya dapat

mengurangi eksaserbasi dan hospitalisasi, memperbaiki gejala dan status

kesehatan (Evidence A), serta memperbaiki efektivitas rehabilitasi

pulmonal (Evidence B). Efek samping yang bisa timbul akibat

penggunaan antikolinergik adalah mulut kering. Meskipun bisa

menimbulkan gejala pada prostat tapi tidak ada data yang dapat

membuktikan hubungan kausatif antara gejala prostat dan penggunaan

obat tersebut.
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2) Methylxanthine

Contoh obat yang tergolong methylxanthine adalah teofilin. Obat ini

dilaporkan berperan dalam perubahan otot-otot inspirasi. Namun obat ini

tidak direkomendasikan jika obat lain tersedia.

3) Kortikosteroid

Kortikosteroid inhalasi yang diberikan secara regular dapat

memperbaiki gejala, fungsi paru, kualitas hidup serta mengurangi frekuensi

eksaserbasi pada pasien dengan FEV1<60% prediksi.

Tabel 2.2 Pilihan terapi pengobatan PPOK (GOLD, 2017)

Beta2-agonists

Short-acting beta2-agonists (SABA)

Long-acting beta2-agonists (LABA)

Anticholinergics

Short-acting Muscarinic Antagonists (SAMA)

Long-acting Muscarinic Antagonists (LAMA)

Kombinasi Short-acting beta2-agonists (SABA) + anticholinergics dalam satu inhaler

Methylxanthines

Inhaled corticosteroids

Kombinasi kortikosteroid (ICS) + Long-acting beta2-agonists (LABA) dalam satu
inhaler (ICS + LABA atau LABACs)

Systemic corticosteroids

Phosphodiesterase-4 inhibitor
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Gambar 2.2 Algoritma pengobatan farmakologis PPOK berdasarkan GOLD
Grade (GOLD, 2017)

2.2 Kecemasan

2.2.1 Definisi kecemasan

Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang

berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan ini tidak

memiliki objek yang spesifik. Kecemasan dialami secara subjektif dan

dikomunikasikan secara personal (Rector A et al., 2008). Kecemasan adalah

kondisi yang digambarkan melalui perasaan tidak senang, cemas dan takut.
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Kecemasan menggabungkan emosi dan sensasi fisik berupa perasaan khawatir

atau gugup memikirkan sesuatu (Marsh, 2015).

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan

Faktor yang dapat menjadi pencetus seseorang merasa cemas dapat berasal

dari diri sendiri (faktor internal) maupun dari luar dirinya (faktor eksternal).

Pencetus kecemasan menurut Asmadi (2008), dapat dikelompokan ke dalam dua

kategori yaitu :

1. Ancaman terhadap integritas diri, meliputi ketidak mampuan fisiologis atau

gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari guna pemenuhan terhadap

kebutuhan dasarnya.

2. Ancaman terdapat sistem diri yaitu adanya sesuatu yang dapat mengancam

terhadap identitas diri, harga diri, kehilangan status atau peran diri, dan

hubungan interpersonal.

2.2.3 Tingkat kecemasan

Menurut Peplau (2005), mengidentifikasi ada empat tingkat kecemasan

yang dialami oleh individu yaitu :

1. Tingkat kecemasan ringan

Dihubungkan dengan ketegangan yang dialami sehari-hari. Individu masih

waspada serta lapang persepsinya meluas, menajamkan indra. Dapat

memotivasi individu untuk belajar dan mampu memecahkan masalah secara
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efektif dan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Pada tingkat ini,

biasanya menimbulkan beberapa respons seperti:

1) Respons fisiologi: sesekali napas pendek, nadi dan tekanan darah naik,

gejala ringan pada lambung, muka berkerut dan bibir bergetar.

2) Respons kognitif: lapang persepsi melebar, mampu menerima rangsangan

yang kompleks, konsentrasi pada masalah, menjelaskan masalah secara

efektif.

3) Respons prilaku dan emosi: tidak dapat duduk tenang, tremor halus pada

tangan, suara kadang-kadang meninggi.

2. Tingkat kecemasan sedang

Individu terfokus hanya pada pikiran yang menjadi perhatiannya, terjadi

penyempitan lapangan persepsi, masih dapat melakukan sesuatu dengan arahan

orang lain. Pada tingkat ini, biasanya menimbulkan beberapa respons seperti:

1) Respons fisiologi: sering napas pendek, nadi dan tekanan darah naik, mulut

kering, anorexia, diare atau konstipasi, gelisah.

2) Respons kognitif: lapang persepsi menyempit, rangsan luar tidak mampu

diterima, berfokus pada apa yang menjadi perhatian.

3) Respons prilaku dan emosi: gerakan tersentak-sentak (meremas tangan),

bicara banyak dan lebih cepat, susah tidur, perasaan tidak aman.

3. Tingkat kecemasan berat

Kecemasan pada tingkat berat lapangan persepsi individu sangat sempit. Pusat

perhatiannya pada detil yang kecil (spesifik) dan tidak dapat berfikir tentang

hal-hal lain. Seluruh prilaku dimaksudkan untuk mengurangi kecemasan dan
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perlu banyak perintah atau arahan untuk terfokus pada area lain. Pada tingkat

ini, menunjukkan respons seperti:

1) Respons fisiologi: napas pendek, nadi dan tekanan darah naik, berkeringat

dan sakit kepala, penglihatan kabur, ketegangan.

2) Respons kognitif: lapang persepsi sangat sempit, tidak mampu

menyelesaikan masalah.

3) Respons perilaku dan emosi: perasaan ancaman meningkat, verbalisasi

cepat, blocking.

4. Panik

Individu kehilangan kendali diri dan detil perhatian hilang. Karena hilangnya

kontrol, maka tidak mampu melakukan apapun meskipun dengan perintah.

Tahap panik ini, akan menunjukkan beberapa respons seperti:

1) Respons fisiologi: napas pendek, rasa tercekik dan palpitasi, sakit dada,

pucat, hipotensi, koordinasi motorik rendah.

2) Respons kognitif: lapang persepsi sangat sempit, tidak dapat berfikir logis.

3) Respons perilaku dan emosi: agitasi, mengamuk dan marah, ketakutan,

berteriak-teriak, blocking, kehilangan kendali atau kontrol diri, persepsi

kacau.

Respons Adaptif Respons Maladaptif

Antisipasi Ringan Sedang Berat Panik

Gambar 2.3 Rentang Respons Kecemasan (Rector A et al., 2008)
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2.2.4 Manifestasi klinis kecemasan

Manifestasi respons kecemasan dapat mempengaruhi kondisi tubuh

seseorang, respons kecemasan (Marsh, 2015) antara lain

1. Respons fisiologis

Secara fisiologis respons tubuh terhadap kecemasan adalah dengan

mengaktifkan sistem saraf otonom (simpatis maupun parasimpatis). Sistem saraf

simpatis akan mengaktivasi proses tubuh, sedangkan sistem saraf parasimpatis

akan meminimalkan respons tubuh. Reaksi tubuh terhadap kecemasan adalah

“fight” atau “flight”.

Flight merupakan reaksi isotonik tubuh untuk melarikan diri, di mana terjadi

peningkatan sekresi adrenalin kedalam sirkulasi darah yang akan menyebabkan

meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah sistolik, sedangkan fight

merupakan reaksi agresif untuk menyerang yang akan menyebabkan sekresi

noradrenalin, rennin angiotensin sehingga tekanan darah meningkat baik sistolik

maupun diastolik. Korteks otak menerima rangsang akan dikirim melalui saraf

simpatis ke kelenjar adrenal yang akan melepaskan adrenalin atau epinefrin

sehingga efeknya antara lain napas menjadi lebih dalam dan nadi meningkat.

Darah akan tercurah terutama ke jantung, susunan saraf pusat dan otot. Dengan

peningkatan glikogenolisis maka gula darah akan meningkat.

2. Respons psikologis

Kecemasan dapat mempengaruhi aspek interpersonal maupun personal.

Kecemasan tinggi akan mempengaruhi koordinasi dan gerak refleks. Kesulitan
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mendengarkan akan mengganggu hubungan dengan orang lain. Kecemasan dapat

membuat individu menarik diri dan menurunkan keterlibatan dengan orang lain.

3. Respons kognitif

Kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan berpikir baik proses pikir

maupun isi pikir, diantaranya adalah tidak mampu memperhatikan, konsentrasi

menurun, mudah lupa, menurunnya lapang persepsi, dan bingung.

4. Respons afektif

Secara afektif klien akan mengekspresikan dalam bentuk kebingungan dan

curiga berlebihan sebagai reaksi emosi terhadap kecemasan.

2.2.5 Penatalaksanaan kecemasan

1. Penatalaksanaan farmakologi

Pengobatan untuk anti kecemasan terutama benzodiazepine, obat ini

digunakan untuk jangka pendek, dan tidak dianjurkan untuk jangka panjang

karena pengobatan ini menyebabkan toleransi dan ketergantungan. Obat anti

kecemasan nonbenzodiazepine, seperti buspiron (Buspar) dan berbagai

antidepresan juga digunakan (Marsh, 2015).

2. Penatalaksanaan non farmakologi

1) Distraksi

Distraksi merupakan metode untuk menghilangkan kecemasan dengan

cara mengalihkan perhatian pada hal-hal lain sehingga pasien akan lupa

terhadap cemas yang dialami. Stimulus sensori yang menyenangkan

menyebabkan pelepasan endorfin yang bisa menghambat stimulus cemas
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yang mengakibatkan lebih sedikit stimuli cemas yang ditransmisikan ke

otak (Marsh, 2015).

Salah satu distraksi yang efektif adalah dengan memberikan dukungan

spiritual (membacakan doa sesuai agama dan keyakinannya), sehingga dapat

menurunkan hormon-hormon stresor, mengaktifkan hormon endorfin alami,

meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut,

cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan

tekanan darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi,

dan aktivitas gelombang otak. Laju pernafasan yang lebih dalam atau lebih

lambat tersebut sangat baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi,

pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik.

2) Relaksasi

Terapi relaksasi yang dilakukan dapat berupa relaksasi, meditasi,

relaksasi imajinasi dan visualisasi serta relaksasi progresif (Marsh, 2015).

2.2.6 Alat ukur kecemasan

Pengukuran tingkat kecemasan dapat dinilai menggunakan alat ukur

kecemasan yang disebut HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) (Thompson,

2015). Skala HARS merupakan pengukuran kecemasan yang didasarkan pada

munculnya symptom pada individu yang mengalami kecemasan. Menurut skala

HARS terdapat 14 gejala yang nampak pada individu yang mengalami

kecemasan.
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Skala HARS pertama kali digunakan pada tahun 1959, yang diperkenalkan

oleh Max Hamilton dan sekarang telah menjadi standar dalam pengukuran

kecemasan terutama pada penelitian trial clinic (Thompson, 2015). Skala HARS

telah dibuktikan memiliki validitas dan reliabilitas cukup tinggi untuk melakukan

pengukuran kecemasan pada penelitian trial clinic yaitu 0,93 dan 0,97. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pengukuran kecemasan dengan menggunakan skala HARS

akan diperoleh hasil yang valid dan reliable.

Tabel 2.3 Hamilton Rating Scale For Anxiety (HARS)

No Gejala Kecemasan
Nilai Angka (Skor)

0 1 2 3 4
1 Perasaan kecemasan

a. Cemas
b. Firasat buruk
c. Takut akan pikiran sendiri
d. Mudah tersinggung

2 Ketegangan
a. Merasa tegang
b. Lesu
c. Tidak bisa istirahat tenang
d. Mudah terkejut
e. Mudah menangis
f. Gemetar
g. Gelisah

3 Ketakutan
a. Pada gelap
b. Pada orang lain
c. Ditinggal sendiri

4 Gangguan tidur
a. Sukar tidur
b. Terbangun malam hari
c. Tidur tidak nyenyak
d. Bangun dengan lesu
e. Mimpi buruk

5 Gangguan kecerdasan
a. Sukar kosentrasi
b. Daya ingat menurun
c. Daya ingat buruk
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No Gejala kecemasan
Nilai Angka (Skor)

0 1 2 3 4
6 Perasaan depresi (murung)

a. Hilangnya minat
b. Sedih
c. Bangun dini hari
d. Perasaan berubah-ubah

7 Gejala somatik/fisik (otot)
a. Sakit dan nyeri di otot
b. Kaku
c. Kedutan otot
d. Gigi gemerutuk
e. Suara tidak stabil

8 Gejala somatik/fisik (sensorik)
a. Tinitus (telinga berdenging)
b. Penglihatan kabur
c. Muka merahatau pucat
d. Merasa lemas

9 Gejala kardiovaskular
a. Takikardia
b. Berdebar-debar
c. Nyeri di dada
d. Denyut nadi mengeras
e. Rasa lesu/lemas seperti mau

pingsan
10 Gejala respiratori (pernapasan)

a. Rasa tertekan
b. Rasa tercekik
c. Sering menarik nafas
d. Nafas pendek /sesak

11 Gejala gastrointestinal
a. Sulit menelan
b. Perut melilit
c. Gangguan pencernaan
d. Nyeri sebelum atau sesudah

makan
e. Rasa penuh dan kembung
f. Buang air besar lembek atau

konstipasi
12 Gejala perkemihan

a. Sering buang air seni
b. Tidak dapat menahan air

seni
13 Gejala autonomy

a. Mulut kering
b. Muka merah
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No Gejala kecemasan
Nilai Angka (Skor)

0 1 2 3 4
c. Mudah berkeringat
d. Kepala terasa berat

14 Tingkah laku
a. Gelisah
b. Tidak tenang
c. Jari gemetar
d. Keut kening
e. Muka tegang
f. Otot tegang/mengeras

Keterangan:

Penilaian kecemasan (Nursalam, 2015) adalah dengan memberikan nilai

dengan kategori:

0 = tidak ada gejala sama sekali

1 = Satu dari gejala yang ada

2 = Sedang/ separuh dari gejala yang ada

3 = berat/lebih dari separuh gejala yang ada

4 = sangat berat/ semua gejala ada

Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah nilai skor dan item

1-14 dengan hasil:

1. Skor kurang dari 6 = tidak ada kecemasan.

2. Skor 7 – 14 = kecemasan ringan.

3. Skor 15 – 27 = kecemasan sedang.

4. Skor lebih dari 27 = kecemasan berat.

2.3 Konsep Tidur

2.3.1 Definisi tidur

Tidur adalah suatu kondisi yang berulang-ulang dalam proses

perubahan status kesadaran yang terjadi selama periode tertentu (Patlak, 2011).

Tidur bukan hanya merupakan keadaan penuh dengan ketenangan, tetapi

suatu urutan siklus yang berulang dengan adanya aktivitas minimal, kesadaran
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yang bervariasi, perubahan proses fisiologis, dan penurunan respons terhadap

rangsangan dari luar.

2.3.2 Fisiologi tidur

Tidur adalah irama biologis yang kompleks (Patlak, 2011). Irama yang

paling dikenal adalah irama diurnal atau irama sirkadian, yang merupakan siklus

24 jam (siang dan malam). Irama sirkadian mempengaruhi pola fungsi biologis

utama dan fungsi perilaku. Perubahan dan perkiraan suhu tubuh, denyut jantung,

tekanan darah, sekresi hormon, kemampuan sensorik, dan suasana hati tergantung

pada pemeliharaan siklus sirkadian selama 24 jam (Vyazovskiy and Delogu,

2014).

Sistem yang mengatur siklus atau perubahan dalam tidur adalah sistem

aktivasi retikular (SAR) dan bulbar synchronizing regional (BSR) yang terletak

pada batang otak (Patlak, 2011). SAR merupakan sistem yang mengatur

seluruh tingkatan kegiatan susunan saraf pusat termasuk kewaspadaan dan tidur.

SAR ini terletak dalam mesenfalon dan bagian atas pons. Selain itu SAR dapat

memberi rangsangan visual, pendengaran, nyeri dan perabaan juga dapat

menerima stimulasi dari korteks serebri termasuk rangsangan emosi dan proses

pikir. Dalam keadaan sadar, neuron dalam SAR akan melepaskan katekolamin

seperti norepineprin.
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2.3.3 Tahapan tidur

Tidur memiliki fase yang terbagi menjadi dua, yaitu: nonrapid eye

movement (NREM) dan rapid eye movement (REM). Fase NREM dan REM

terjadi secara bergantian sekitar 4-6 siklus dalam semalam (Vyazovskiy and

Delogu, 2014).

Gambar 2.4 Tahapan tidur (Vyazovskiy and Delogu, 2014)

Tahap awal tidur diawali dengan fase NREM (Patlak, 2011) yang terdiri

dari empat tahap, yaitu

1. Fase NREM

Fase NREM merupakan fase tidur dengan gelombang otak yang bergerak

lebih lambat, sehingga pada fase ini disebut tidur gelombang lambat (Hidayat,

2006). Pada fase ini terdapat keadaan yang tenang, terjadi penurunan tonus

otot pembuluh darah perifer, dan penurunan fungsi tubuh lain seperti penurunan

tekanan darah, frekuensi pernapasan, serta berkurangnya kecepatan metabolisme

sekitar 10-30 persen. Fase tidur NREM dibagi menjadi 4 tahapan:

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ALWAN REVAITESIS PENGARUH SPIRITUAL EMOTIONAL...



30

1) NREM Tahap 1

NREM tahap 1 merupakan periode awal tidur yang membuat individu

dapat dengan mudah terbangun oleh karena suara atau gangguan orang

lain (Maas, 2011). Pada tahap ini terjadi penurunan aktivitas fisiologis

seperti mata akan bergerak peralahan-lahan, aktivitas otot melambat,

tanda-tanda vital menurun, dan metabolisme menurun. Tahap ini

berlangsung selama 5-10 menit.

2) NREM tahap 2

NREM tahap 2 merupakan periode tidur ringan dengan fase relaksasi

yang sangat besar (Maas, 2011). Pada tahap ini terjadi penurunan suhu

tubuh, denyut jantung melambat, dan gerakan bola mata berhenti. Tahap

ini biasanya berlangsung selama 10 hingga 20 menit.

3) NREM tahap 3

NREM tahap 3 merupakan awal periode tidur yang dalam. Pada tahap

ini otot-otot menjadi rileks sehingga sulit dibangunkan dan tanda-tanda

vital menurun. Tahap ini berlangsung selama 15 hingga 30 menit.

4) NREM tahap 4

NREM tahap 4 merupakan periode tidur yang paling dalam dari

sebelumnya. Pada tahap ini terjadi penurunan tanda-tanda vital, tidur

sambil berjalan, enuresis, dan sulit untuk dibangunkan (Potter & Perry,

2006). Tahap berlangsung selama kurang lebih 15 hingga 30 menit.

NREM tahap 3 dan 4 merupakan tahapan tidur yang dalam. Hal tersebut

dikarenakan kedua tahap tersebut bersifat restorative yaitu keadaan yang
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diperlukan untuk merasa cukup istirahat dan energik saat terbangun. Fase

tidur NREM biasanya berlangsung sekitar selama 70 menit hingga 100

menit, setelah itu akan masuk ke fase REM.

2. Fase REM

Fase tidur REM merupakan fase tidur yang berada dalam tingkat

terdalam relaksasi tubuh. Pada fase REM terjadi peningkatan aktivitas otak

dan metabolisme otak meningkat sebanyak 20 persen. Peningkatan aktivitas otak

yang terjadi tidak diteruskan pada tahap siaga, sehingga seseorang tetap dapat

tertidur. Fase ini bersifat paradoksial yaitu keadaan yang membuat seseorang

tetap tertidur meskipun aktivitas otak meningkat.

2.3.4 Fungsi tidur

Secara umum terdapat dua efek fisiologis dari tidur yaitu efek pada sistem

saraf dan efek pada struktur tubuh (Hidayat, 2006). Efek pada sistem saraf

diperkirakan dapat memulihkan kepekaan dan keseimbangan diantara berbagai

susunan saraf, sedangkan efek pada struktur tubuh dapat memulihkan kesegaran

dan fungsi dalam organ tubuh yang mengalami penurunan selama tidur. Tidur

diperlukan untuk menjaga keseimbangan mental, emosional, fisiologis, dan

kesehatan (Asmadi, 2008).

Tidur memiliki peran untuk memulihkan penyakit, mengontrol nyeri,

mengurangi kelelahan, meningkatkan sirkulasi darah ke otak, meningkatkan

sintesis protein, menyeimbangkan mekanisme melawan penyakit pada sistem

imun, membantu tubuh melakukan detoksifikasi alami untuk membuang racun
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dalam tubuh, meningkatkan perbaikan dan pertumbuhan sel, meningkatkan

penyembuhan, dan menurunkan ketegangan (Patlak, 2011).

2.3.5 Faktor yang mempengaruhi kualitas tidur

Kualitas dan kuantitas tidur dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Menurut Patlak (2011) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidur:

1. Penyakit fisik

Setiap penyakit yang menyebabkan nyeri, ketidaknyamanan fisik seperti

kesulitan bernapas, atau masalah suasana hati seperti kecemasan atau depresi

dapat mempengaruhi masalah tidur. Klien yang memiliki penyakit paru kronik

seperti emfisema dengan napas pendek sering tidak bisa tidur tanpa

menggunakan dua sampai tiga bantal untuk meninggikan kepala.

2. Obat dan substansi

Mengantuk dan deprivasi tidur merupakan efek samping medik yang umum.

Bagi orang dewasa, obat tidur yang dikonsumsi biasanya digunakan untuk

mengatasi masalah maupun stresor pada gaya hidupnya, sehingga sampai

menyebabkan ketergantungan terhadap obat tersebut.

3. Stres emosional

Stres menyebabkan seseorang mencoba untuk tidur, namun selama siklus

tidurnya klien sering terbangun atau terlalu banyak tidur. Stres yang berlanjut

dapat mempengaruhi kebiasaan tidur yang buruk.
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4. Lingkungan

Ventilasi yang baik memberikan kenyamanan untuk tidur tenang.

Ukuran, kekerasan dan posisi tempat tidur mempengaruhi kualitas tidur.

Tingkat cahaya, suhu dan suara dapat mempengaruhi kemampuan untuk

tidur.

5. Asupan makanan dan kalori

Pada keadaan sehat, seseorang akan merasakan tidur yang lebih baik. Keadaan

sehat tersebut dapat diperoleh dengan melakukan kebiasaan makan yang sehat

sesuai dengan waktu dan jumlah asupan yang dimakan.

6. Latihan fisik

Latihan fisik yang rutin dilakukan setiap hari dapat membantu seseorang

untuk tidur dengan lelap di malam hari, sehingga mengakibatkan terjadinya

peningkatan pada fase tidur NREM dan REM serta dapat meningkatkan

kualitas tidur.

7. Usia

Usia merupakan faktor terpenting yang berpengaruh terhadap kualitas tidur.

Keluhan terkait menurunnya kualitas tidur biasanya lebih sering diungkapkan

seiring dengan bertambahnya usia (Erliana, 2008). Seorang lanjut usia yang

sehat sering mengalami perubahan pada pola tidurnya seperti memerlukan

waktu yang lama untuk mulai tertidur, sehingga waktu tidur menjadi lebih

pendek dan kualitas tidurnya menurun.
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2.3.6 Kualitas tidur

Kualitas tidur adalah perasaan segar dan siap mengahadapi hidup baru

setelah bangun tidur yang meliputi beberapa karakteristik seperti waktu yang

diperlukan untuk memulai tidur, frekuensi terbangun pada malam hari, lama tidur,

kedalaman tidur dan ketenangan. Durasi dan kualitas tidur beragam diantara

orang-orang dari semua kelompok usia (Patlak, 2011) .

Kualitas tidur yang baik bagi individu merupakan hal yang penting dalam

upaya peningkatan kesehatan dan pemulihan individu yang sakit. Sebaliknya,

kurang tidur selama periode yang lama dapat menyebabkan penyakit lain atau

memperburuk penyakit yang ada seperti PPOK (Hanum, 2014). Menurunnya

kualitas tidur seseorang akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Hal tersebut

dikarenakan dapat menyebabkan kerentanan terhadap penyakit, stres, bingung,

disorientasi, gangguan mood, kurang semangat, menurunnya kemampuan

konsentrasi, dan menurunnya kemampuan membuat keputusan (Potter & Perry,

2006).

Menurut Hidayat (2006), kualitas tidur seseorang dikatakan baik apabila

tidak menunjukkan tanda-tanda kurang tidur dan tidak mengalami masalah dalam

tidurnya. Tanda-tanda kurang tidur dapat dibagi menjadi tanda fisik dan tanda

psikologis.

1. Tanda fisik

Tanda fisik yang ditunjukkan saat individu kekurangan tidur, yaitu ekspresi

wajah (area gelap di sekitar mata, bengkak di kelopak mata, konjungtiva

kemerahan dan mata terlihat cekung), kantuk yang berlebihan (sering menguap),
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tidak mampu untuk berkonsentrasi (kurang perhatian), terlihat tanda-tanda

keletihan seperti penglihatan kabur, mual dan pusing (Hidayat, 2006).

2. Tanda psikologis

Tanda psikologis yang muncul, yaitu menarik diri, apatis dan respons

menurun, merasa tidak enak badan, malas berbicara, daya ingat berkurang,

bingung, timbul halusinasi, dan ilusi penglihatan atau pendengaran, kemampuan

memberikan pertimbangan atau keputusan menurun (Hidayat, 2006).

2.3.7 Alat ukur kualitas tidur

Alat ukur untuk menilai kualitas tidur yaitu kuesioner Pittsburgh Sleep

Quality Index (PSQI). PSQI adalah kuesioner self-rated yang menilai kualitas

tidur dan gangguan selama interval waktu satu bulan (Buysse et al., 1988). Sifat

klinimetrik dan klinis PSQI menunjukkan kegunaannya baik dalam praktik klinis

psikiatris maupun aktivitas penelitian (Buysse et al., 1988). Sembilan belas item

individual menghasilkan tujuh "komponen" skor: kualitas tidur subjektif, latensi

tidur, durasi tidur, efisiensi tidur kebiasaan, gangguan tidur, penggunaan obat

tidur, dan disfungsi siang hari. Masing-masing komponen memiliki kisaran nilai

0-3 dengan 0 menunjukkan tidak adanya kesulitan tidur dan 3 menunjukkan

kesulitan tidur yang berat. Jumlah skor untuk tujuh komponen ini menghasilkan

satu nilai global dengan kisaran nilai 0-21. Jumlah skor tersebut disesuaikan

dengan kriteria penilaian yang dikelompokkan menjadi kualitas tidur baik dengan

skor : ≤ 5, kualitas tidur buruk dengan skor: >5

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ALWAN REVAITESIS PENGARUH SPIRITUAL EMOTIONAL...



36

Tabel 2.4 Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)

Selama sebulan ini :

NO Pertanyaan
1 Sekitar pukul berapa anda biasanya tidur di malam hari?
2 Berapa menit anda membutuhkan waktu untuk dapat tertidur di malam hari?
3 Sekitar pukul berapa anda biasanya bangun tidur di pagi hari?
4 Berapa jam lamanya Anda tertidur di malam hari?

5

Seberapa sering anda terjaga
karena…

Tidak
Pernah

< 1 kali
dalam
seminggu

1 atau 2
kali dalam
seminggu

≥ 3 kali
dalam
seminggu

a. Tidak dapat tertidur dalam
waktu 30 menit

b. Terbangun ditengah
malam atau pagi-pagi
sekali

c. Terbangun karena ingin
ke kamar mandi

d. Terganggu pernafasan
e. Batuk/mendengkur terlalu

keras
f. Merasa kedinginan
g. Merasa kepanasan
h. Mimpi buruk
i. Merasa kesakitan
j. Alasan lain :

6

Seberapa sering anda
mengkonsumsi obat untuk
membantu agar anda dapat
tertidur (resep/bebas)?

7

Berapa sering anda tidak
dapat menahan kantuk ketika
bekerja, makan atau aktifitas
lainnya ?

Tidak
antusias

Kecil Sedang Besar

8
Berapa sering anda
mengalami kesukaran
berkonsentrasi ke pekerjaan?

Baik
Sekali

Baik Buruk Buruk
Sekali

9
Bagaimana anda menilai
kualitas tidur anda sebulan
ini?
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2.4 Saturasi Oksigen

2.4.1 Pengertian saturasi oksigen

Sel darah merah mengandung hemoglobin, satu molekul hemoglobin dapat

membawa hingga empat molekul oksigen dan kemudian ikatan antara hemoglobin

dengan oksigen tersebut digambarkan sebagai saturasi (kejenuhan) (World Health

Organization, 2011). Semua molekul hemoglobin yang mengandung oksigen

penuh, dapat dikatakan memiliki saturasi 100%.

Individu yang sehat dengan paru normal, saat menghirup udara akan

memiliki saturasi oksigen arterial 95% - 100%. Ketinggian tempat juga akan

mempengaruhi kadar oksigen yang didapatkan. Darah vena yang dikumpulkan

dari jaringan mengandung sedikit oksigen dan biasanya memiliki kejenuhan

sekitar 75%. Darah arterial terlihat merah terang semetara darah vena tampak

merwarna merah tua. Perbedaan warna tersebut karena perbedaan saturasi

hemoglobin. Saat seseorang kekurangan oksigen maka akan tampak berwarna biru

pada bibir, lidah, dan kulit mereka ini disebut sianosis. Sulit untuk melihat

sianosis secara klinis, terutama pada pasien berkulit gelap dan bisa saja terjadi

sampai saturasi oksigen kurang dari 90% (World Health Organization, 2011).

2.4.2 Teknik pengukuran saturasi oksigen arteri

Pengukuran Saturasi oksigen arteri dapat dilakukan dengan dua cara

1. Gas Darah Arteri

Tekanan oksigen arteri (PaO2) menunjukkan derajat oksigenasi darah dan

tekanan karbondioksida arteri, serta menunjukkan keadekuatan ventilasi alveolar.
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Pemeriksaan gas darah arteri membantu mengkaji tingkat di mana paru mampu

memberikan oksigen yang adekuat dan membuang karbon dioksida serta tingkat

di mana ginjal mampu menyerap kembali dan mengekskresikan ionion bikarbonat

untuk mempertahankan pH darah yang normal (Brunner & Suddarth, 2002). PaO2

(tekanan parsial kelarutan oksigen di dalam darah), nilai normal 80-100 mmHg.

PaCO2 (tekanan kelarutan parsial CO2 dalam darah), nilai normal 38-45 mmHg.

SaO2 (presentasi ikatan oksigen dengan haemoglobin), nilai normal 95%-98%.

Kosentrasi ion hidrogen (pH), nilai normal 7,35-7,45. Kosentrasi bikarbonat

HCO3, nilai normal 22-26 mEq/L (Price & Wilson, 2006).

2. Oksimetri Nadi (Pulse Oximetry)

Oksimetri nadi adalah metode pemantauan non invasif, secara kontinue

terhadap saturasi oksigen haemoglobin (SaO2). Meski oksimetri arteri tidak bisa

menggantikan gas-gas darah arteri, oksimetri nadi merupakan suatu cara efektif

untuk memantau terhadap perubahan saturasi oksigen yang kecil dan mendadak.

Pemantauan saturasi oksigen yang berkelanjutan bermanfaat dalam pengkajian

gangguan tidur, toleransi dalam latihan fisik, penyapihan dari ventilasi mekanis

dan penurunan sementara saturasi oksigen (World Health Organization, 2011).

Sensor atau probe dilekatkan pada ujung jari, sensor mendeteksi perubahan

tingkat saturasi oksigen dengan memantau signal cahaya yang dibangkitkan oleh

oksimetri dan direfleksikan oleh darah yang berdenyut melalui jaringan pada

probe. Nasal probe (alat yang menyelidiki kedalaman) direkomendasikan untuk

kondisi perfusi darah yang rendah. Keakuratan nilai oksimetri nadi secara tidak

langsung berhubungan dengan perfusi di daerah probe.
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Menurut WHO (2011) saturasi oksigen arteri (SpO2) normal adalah 95%

sampai 100%. Nilai dibawah 85% menunjukkan bahwa jaringan tidak

mendapatkan cukup oksigen dan pasien membutuhkan evaluasi lebih jauh.

Menurut (Kane, Decalmer and O’Driscoll, 2013) pada pemantauan pasien yang

berisiko terjadi gagal napas tipe 2 target saturasi yang ditetapkan adalah 88-92%.

Hal ini didasarkan pada hasil penelitian terutama pasien PPOK. Pertama, pada

eksaserbasi akut PPOK, mencapai saturasi oksigen lebih dari 85% telah terbukti

mencegah kematian (Murphy 2001 dalam Kane, Decalmer and O’Driscoll, 2013).

Kedua, hampir setengah dari pasien dengan eksaserbasi akut memiliki

hiperkapnia. Mayoritas pasien hiperkapnia dengan kadar oksigen arteri lebih dari

10 kPa (setara dengan saturasi sekitar 92-93%) memiliki asidosis. Oleh karena itu,

kisaran target 88-92% direkomendasikan dan ini telah diekstrapolasikan dari

pasien PPOK untuk memasukkan kelompok lain yang berisiko gagal napas tipe 2.

Batas bawah ditetapkan sebesar 88% dan bukan 85% untuk memungkinkan

ketidakakuratan potensial dalam pembacaan pulse oximetry (Kane, Decalmer and

O’Driscoll, 2013)

2.5 Spiritual

2.5.1 Definisi spiritual

Spiritual adalah menemukan makna dan tujuan hidup, transedental di

luar tubuh fisik, dan atau pengalaman yang berhubungan dengan diri, orang

lain, alam, seni dan/atau kekuatan yang lebih besar dari kita (Burkhardt dan

Hogan (2008) dalam Elaine, 2009). Menurut Sheldon (2010), spiritualitas
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berhubungan dengan pencarian makna dalam hidup dan mempengaruhi respons

terhadap kesehatan dan penyakit. Kondisi spiritual yang sehat terlihat dari

hadirnya ikhlas (ridha dan senang menerima pengaturan Illahi), tauhid (meng-

Esa-kan Allah), tawakal (berserah diri sepenuhnya kepada Allah). Kesehatan

spiritual meliputi rasa keharmonisan, saling kedekatan diri dengan orang lain,

alam, dan dengan kehidupan yang tertinggi. Aktivitas spiritual seperti berdoa

mempunyai dampak yang positif, dari penelitian membuktikan bahwa aktivitas

spiritual dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi di saat seseorang sakit

(Elaine, 2009).

2.5.2 Pengaruh spiritual pada kecemasan dan kualitas tidur

Spiritual merupakan salah satu aspek kehidupan manusia, sehingga bila

aspek ini terpenuhi maka akan terjadi keseimbangan antara biopsiko, sosial, dan

spiritual sehingga orang tersebut akan sehat (Patimah, Suryani and Nuraeni,

2015). Ketika seseorang merasa cemas maka sistem tubuh akan bekerja dengan

meningkatkan kerja saraf simpatis sebagai respons terhadap stres. Sistem saraf

simpatis bekerja melalui aktivasi medula adrenal untuk meningkatkan

pengeluaran epinephrine, norepinephrine, kortisol serta menurunkan nitric oxide.

Keadaan tersebut akan menyebabkan perubahan respons tubuh seperti

peningkatan denyut jantung, pernapasan, tekanan darah, aliran darah ke berbagai

organ meningkat serta peningkatan metabolisme tubuh (Patimah, Suryani and

Nuraeni, 2015). Untuk menghambat kerja saraf simpatis dapat dilakukan dengan

meningkatkan aktivasi kerja saraf parasimpatis untuk menimbulkan respons
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relaksasi. Respons relaksasi yang ditimbulkan oleh saraf parasimpatis bekerja

dengan cara menstimulasi medula adrenal untuk menurunkan pengeluaran

epinephrine, norepinephrine, kortisol serta meningkatkan nitric oxide. Keadaan

tersebut akan menyebabkan perubahan respons tubuh seperti penurunan denyut

nadi, tekanan darah, konsumsi oksigen, metabolisme tubuh, produksi laktat dan

seseorang merasakan perasaan nyaman. Teknik relaksasi yang dilakukan dengan

teknik spiritualitas mampu menimbulkan respons relaksasi sehingga dapat

menurunkan kecemasan. Larry Dossey MD menyampaikan bahwa doa dan

spiritualitas memiliki kekuatan yang sama besar dengan pengobatan (Zainuddin,

2012).

2.6 Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

2.6.1 Sejarah SEFT

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) dikembangkan dari

Emotional Freedom Technique (EFT). Emotional Freedom Technique (EFT)

adalah teknik penggabungan ilmu akupunktur dengan teknik perilaku dalam

psikologi (Dr. Axe, 2017). Terapi EFT pertama kali diperkenalkan pada tahun

1990an oleh Gary Craig, yang menganggap pendekatannya sebagai kombinasi

teknik mind-body dan akupresur yang efektif. Prinsip dasar EFT adalah bahwa

semua emosi dan pikiran adalah bentuk energi (Banerjee, Puri and Luqman,

2015).

Energi positif maupun negatif, memiliki manifestasi fisik yang sangat nyata

sehingga dapat mempengaruhi seluruh fungsi tubuh (Dr. Axe, 2017). SEFT
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merupakan penggabungan antara spiritualitas melalui doa, keikhlasan, dan

kepasrahan dengan energy psychology (Zainuddin 2012). Dalam SEFT terdapat

aspek spiritual, yaitu memasukkan doa sebagai bagian dari dimulainya proses

terapi hingga terapi berakhir (Zainuddin, 2012).

2.6.2 Definisi SEFT

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) merupakan teknik

penggabungan dari sistem energi tubuh dan terapi spiritualitas dengan

menggunakan metode tapping pada beberapa titik tertentu pada tubuh (Hakam,

Yetti and Hariyati, 2009). Teknik SEFT ini berfokus pada kata atau kalimat

tertentu yang diucapkan berulang kali dengan ritme yang teratur disertai sikap

pasrah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan pasien (Hakam, Yetti and Hariyati,

2009). Teori utama yang menjadi acuan dasar dalam SEFT adalah energy

pshycholog. Energy Pshychology memiliki lebih banyak kesamaan dengan

akupuntur, teknik pengobatan dari China (Church, De Asis and Brooks, 2012).

Teori Energy Pshychology berasumsi bahwa setiap manusia mempunyai

suatu sistem energi yang mengatur seluruh sistem fisik maupun psikis manusia.

Sistem energi tersebut terdiri dari life force atau biasa disebut acupoint sebagai

pusat pembangkit energi dan penyuplai energi ke sel tubuh manusia, dan 365 jalur

meridian tubuh yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya chi (Church, Yount

and Brooks, 2012).

Spiritual merupakan komponen yang membedakan antara SEFT dan EFT.

Terdapat penambahan unsur spiritual dalam SEFT berupa doa kepada Tuhan
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(Alifi Karima, Kusnanto and Pradanie, 2016). Kondisi psikologis dan penerimaan

yang baik akan meningkatkan kualitas hidup. Ketidakberdayaan pasien akan

menimbulkan perubahan adaptasi pada respons psikologis, sosial, dan spiritual.

Wachholtz and Sambamthoori (2013) melakukan penelitian pada 30.080

partisipan pada tahun 2002 dan 22.306 orang pada tahun 2007 yang menderita

sakit di rumah sakit. Mereka membagi semua partisipan menjadi 3 kelompok,

yaitu kelompok yang tidak pernah berdoa, kelompok yang telah berdoa selama 12

bulan dan kelompok yang tidak pernah berdoa semenjak 12 bulan. Hasil

penelitian mereka menunjukkan bahwa pada kelompok yang berdoa, sama sekali

tidak mengalami depresi dibandingkan kelompok yang tidak berdoa.

2.6.3 Prosedur SEFT

1. Set-Up

Set-Up bertujuan untuk memastikan agar aliran energi tubuh terarahkan

dengan tepat (Feinstein and Ashland, 2012). Langkah ini untuk menetralisir

“psychological reversal” atau “perlawanan psikologis”. Contoh psychological

reversal (Church, 2013) :

1) Saya tidak bisa sembuh dari penyakit ini

2) Meskipun saya memiliki masalah ini

3) Saya benar-benar dan sepenuhnya menerima keadaan ini

Set-Up terdiri dari 2 aktivitas, yang pertama adalah mengucapkan kalimat

“Saya pasrah Ya Tuhan, meskipun sakit sesak ini sudah lama dan belum

sembuh, saya ikhlas, saya pasrah pada-Mu sepenuhnya”. Dengan penuh rasa
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khusyu’, ikhlas, dan pasrah sebanyak 3 kali. Langkah kedua adalah sambil

mengucapkan dengan penuh perasaan, menekan dada tepatnya di bagian “Sore

Spot” (titik nyeri = daerah di sekitar dada atas yang jika ditekan terasa agak

sakit) atau mengetuk dengan dua ujung jari di bagian “Karate Chop”. Setelah

menekan titik nyeri atau mengetuk karate chop sambil mengucapkan kalimat

set-up seperti di atas, maka lanjutkan dengan langkah kedua, “The Tune-In”

(Zainuddin, 2012).

2. Tune-In

Masalah fisik, dilakukan tune-in, dengan cara merasakan rasa sakit yang

dialami, lalu mengarahkan pikiran ke tempat rasa sakit, diikuti dengan hati dan

mulut berdoa, “Ya Tuhan, saya pasrah, saya ikhlas.” Bersamaan dengan Tune-

In dilakukan langkah ketiga (Tapping). Pada proses inilah terjadi proses

menetralisir emosi negatif atau rasa sakit fisik (Zainuddin, 2012).

3. Tapping

Tapping adalah mengetuk ringan dengan dua ujung jari pada titik tertentu di

tubuh sambil terus Tune-In. Titik ini adalah titik kunci dari “The Major Energy

Meridians”, jika diketuk beberapa kali akan berdampak pada ternetralisirnya

gangguan emosi atau rasa sakit yang dirasakan (Banerjee, Puri and Luqman,

2015). Menurut penelitian Swingle et al. (2004) Tapping mengurangi frekuensi

gelombang otak yang terkait dengan stres atau memperkuat yang terkait

dengan relaksasi, serta menghasilkan perubahan fisiologis yang bermanfaat

lainnya (Church, 2013).
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Gambar 2.5 Titik-titik tapping (Banerjee, Puri and Luqman, 2015)

Berikut adalah titik-titik tapping :

1) Cr = Crown

Pada titik di bagian atas kepala

2) EB = Eye Brow

Pada titik permulaan alis mata

3) SE = Side of The Eye

Di atas tulang di samping mata

4) UE = Under The Eye

2 cm di bawah kelopak mata

5) UN = Under The None

Tepat di bawah hidung

6) Ch = Chin

Di antara dagu dan bagian bawah bibir

7) CB = Collar Bone

Di ujung tempat bertemunya tulang dada, collar bone, dan tulang rusuk

pertama
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8) UA = Under The Arm

Di bawah ketiak sejajar dengan puting susu (pria) atau tepat di bagian

tengah tali bra (wanita)

9) BN = Bellow Nipple

2,5 cm di bawah puting susu (pria) atau di perbatasan antara tulang dada

dan bagian bawah payudara

10) IH = Inside The Hand

Di bagian dalam tangan yang berbatasan dengan telapak tangan

11) OH = Outside of Hand

Di bagian luar tangan yang berbatasan dengan telapak tangan

12) Th = Thumb

Ibu jari di samping luar bagian bawah kuku

13) IF = Index Finger Jari

Jari telunjuk di samping luar bagian bawah kuku (di bagian yang

menghadap ibu jari).

14) MF = Middle Finger

Jari tengah samping luar bagian bawah kuku (di bagian yang menghadap

ibu jari)

15) RF = Ring Finger

Jari manis di samping luar bagian bawah kuku (di bagian yang menghadap

ibu jari)
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16) BF = Baby Finger

Di jari kelingking di samping luar bagian bawah kuku (di bagian yang

menghadap ibu jari)

17) KC = Karate Chop

Di samping telapak tangan, bagian yang kita gunakan untuk mematahkan

balok saat karate

18) GS = Gamut Spot

Di bagian antara perpanjangan tulang jari manis dan tulang jari kelingking.

Setelah menyelesaikan 9 gamut procedure, langkah terakhir adalah mengulang

lagi tapping dari titik pertama hingga ke-17 (berakhir di karate chop). Dan

diakhiri dengan mengambil napas panjang dan menghembuskannya, sambil

mengucapkan syukur (Zainuddin, 2012).

2.6.4 Kunci kesembuhan dengan SEFT

Ada lima hal yang harus diperhatikan agar SEFT yang dilakukan efektif.

Hal tersebut merupakan kunci keberhasilan SEFT dan harus dilakukan selama

proses terapi, mulai dari Set-up, Tune-in, sampai Tapping.

1. Yakin

Terapi dan pasien harus yakin atas Kuasa sang Pencipta. Segala sesuatu

ditentukan oleh Tuhan.

2. Khusyu’

Penderita harus berdoa dengan penuh kerendahan hati. Salah satu penyebab

tidak terkabulnya doa adalah karena tidak khusyu’, hati dan pikiran tidak hadir
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saat berdoa, alias berdoa hanya di mulut saja, tidak sepenuh hati (Zainuddin,

2012)

3. Ikhlas

Ikhlas artinya ridho atau menerima rasa sakit (baik fisik maupun emosi)

dengan sepenuh hati. Ikhlas artinya tidak mengeluh, tidak protes atas musibah

sakit yang sedang diterima (Zainuddin, 2012).

4. Pasrah

Pasrah adalah menyerahkan apa yang terjadi pada Allah SWT. Pasrah

memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian pikiran.

5. Syukur

Syukur berarti menampakkan nikmat yang diperoleh dan

mempergunakannya pada hal yang lebih bermanfaat.

2.6.5 Pengaruh SEFT terhadap kecemasan dan kualitas tidur

Terapi SEFT terdiri dari dua aspek, yaitu spiritual dan biologis. Aspek

spiritual terdiri dari dua langkah, yaitu Set-Up yang bertujuan untuk memastikan

agar aliran energi tubuh terarahkan dengan tepat. Langkah ini dilakukan untuk

menetralisir “Psychological Reversal” atau “perlawanan psikologis”, dan berisi

doa kepasrahan (Church, 2013). Langkah kedua adalah Tune-In dengan cara

merasakan rasa sakit yang dialami, lalu mengarahkan pikiran ke tempat rasa sakit

(Self Hypnosis). Aspek kedua adalah aspek biologi, yang terdiri dari tapping atau

ketukan ringan pada 18 titik energi tubuh yang melewati 12 jalur meridian tubuh

(The Major Energy Meridians). Ketukan yang dilakukan akan merangsang
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“electrically active cells” sebagai pusat aktif yang terdiri dari kumpulan sel aktif

yang ada di permukaan tubuh. Tapping yang dilakukan akan menimbulkan

hantaran rangsang berupa sinyal transduksi yang terjadi dalam proses biologik

akibat rangsangan pada titik utama EFT (Feinstein and Ashland, 2012).

Ketika seseorang dalam keadaan takut kemudian dilakukan tapping pada

titik acupoint maka terjadi penurunan akitivitas amygdala, dengan kata lain terjadi

penurunan aktivitas gelombang otak, hal tersebut juga membuat respons fight or

flight pada partisipan terhenti. Untuk kemudian memunculkan efek relaksasi yang

akan menetralisir segala ketegangan emosi yang dialami individu (Feinstein and

Ashland, 2012). Efek ini sama dengan respons yang muncul ketika seseorang

distimulasi dengan jarum akupuntur pada titik meridiannya. Sementara itu, jika

dilihat dari aspek reaksi fisiologis terhadap SEFT, mengetuk ringan (tapping)

pada 12 titik meridian tubuh tersebut dapat menstimulasi gland pituitary untuk

mengeluarkan hormon endorphine (Rokade, 2011), di mana hormon tersebut akan

memberikan efek menenangkan serta menimbulkan perasaan bahagia (Goldstein

dan Lowry, 1975 dalam Rokade, 2011).

Kondisi depresi dan kecemasan yang berkepanjangan tanpa penanganan,

dapat menciptakan ketidakseimbangan serotonin, zat kimia penting dalam otak

yang bertanggung jawab untuk membuat orang bahagia dan berjiwa sosial

(Rokade, 2011). Menurut penelitian Swingle et al. (2004) Tapping mengurangi

frekuensi gelombang otak yang terkait dengan stres atau memperkuat yang terkait

dengan relaksasi, serta menghasilkan perubahan fisiologis yang bermanfaat

lainnya (Church, 2013).
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2.7 Model Adaptasi Roy

Model adaptasi ini dipilih karena didasari dari filosofi kemanusiaan yang

bertujuan dan kemaknaan dari hidup manusia yang berasumsi dari teori sistem,

teori adaptasi dan menjadi model konseptual dalam keperawatan. Hal ini

menjelaskan bahwa dalam kehidupan yang dijalani manusia tidak pernah sama

dikarenakan lingkungan selalu berubah dan interaksi antara manusia dengan

lingkungan mengakibatkan manusia beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Elemen penyusun model adaptasi Roy meliputi manusia sebagai sistem adaptasi,

lingkungan, sehat dan tujuan keperawatan. Manusia dipandang sebagai sistem

yang holistik dan adaptif secara keseluruhan dengan bagian-bagian yang berfungsi

sebagai unit untuk tujuan tertentu. Sebagai sistem mencakup individu atau

kelompok yang kontak dengan lingkungan dan menerima rangsang dan menuntut

untuk suatu tanggapan yang dapat dilihat dari perilaku (Roy & Andrews, 2009

dalam Adinugraha, 2014).

Gambar 2.6 Manusia sebagai sistem (Roy & Andrews, 2009 dalam Adinugraha,

2014 )
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Sistem digambarkan sebagai proses di mana terdapat input, output, kontrol

dan feedback. Menurut Sister Callista Roy dalam teori sistem adaptasi, input pada

proses adaptasi merupakan stimulus yang didefinisikan sebagai sesuatu yang

menimbulkan suatu respons. Stimulus dapat berasal dari dalam atau luar

lingkungan. Output digambarkan sebagai bentuk perilaku dari fungsi penerimaan

stimulus yang merupakan hasil dari proses tingkat adaptasi dan menandakan

kemampuan orang dalam merespons dari kondisi yang ada. Perilaku sebagai

output dalam sistem adaptasi dapat berbentuk respons yang adaptif maupun tidak

efektif. Kontrol dalam sistem adaptasi digambarkan oleh Roy sebagai proses

koping seseorang dibagi menjadi subsistem yaitu kognator maupun regulator (Roy

& Andrews, 2009 dalam Adinugraha, 2014).

Stimulus dibagi menjadi tiga jenis yaitu stimulus fokal, stimulus

kontekstual dan stimulus residual. Stimulus fokal diartikan suatu stimulus yang

didapatkan pada kondisi saat ini dan disadari oleh pasien. Stimulus kontekstual

merupakan seluruh stimulus yang ada pada kondisi sekarang dan berkontribusi

dalam mempengaruhi stimulus fokal. Karena pasien mengalami banyak

perubahan lingkungan sehingga stimulus fokal dapat menjadi stimulus kontekstual

untuk stimulus fokal yang lain. Stimulus residual adalah faktor lingkungan di

mana efek yang ditimbulkan belum dapat dijelaskan dalam situasi sekarang. Tiga

jenis stimulus tersebut sangat penting bagi perawat dalam memberikan asuhan

keperawatan dengan menggunakan model sistem adaptasi. Tingkat adaptasi

merupakan suatu kondisi dari proses kehidupan yang kemungkinan terjadi.
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Tingkatan adaptasi dibagi menjadi tiga yaitu tingkat integrasi, tingkat

kompensansi dan tingkat kompromi.

Tingkat integrasi merupakan tingkat pertama di mana struktur dan proses

kehidupan bekerja bersama-sama dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

Pada tingkat kedua yaitu kompensasi di mana kognator dan regulator telah aktif

atau bekerja dalam menangani proses integrasi kehidupan. Sedangkan tingkat

kompromi merupakan tingkat ketiga, tejadi bila tingkat kompensasi tidak adekuat

dan masalah adaptasi tidak terselesaikan. Output dalam sistem adaptasi yaitu

perilaku. Perilaku merupakan suatu aksi atau reaksi baik internal maupun

eksternal dalam keadaan tertentu. Sebagai respons dari sistem adaptasi, perilaku

dapat dimunculkan secara individu mapun kelompok yang dapat diobservasi,

diukur, dan terkadang dapat dilaporkan. Dari perilaku ini, menjadi kunci perawat

dalam melakuan pengkajian atau intervensi karena perilaku menunjukkan sikap

manusia sebagai hasil adaptasi dari interaksi dengan lingkungan (Adinugraha,

2014). Proses koping merupakan proses menanggapi dari stimulus yang ada

melalui dua jalan yaitu kognator dan regulator.

Regulator merujuk pada mekanisme koping melibatkan fungsi anatomi

dan fisiologis dari tubuh sedangkan kognator melibatkan proses persepsi dan

informasi, pembelajaran, penilaian dan emosi. Pada aspek regulator, tidak hanya

melibatkan satu sistem namun beberapa sistem dalam proses mekanisme koping

tersebut begitu pula dengan aspek kognator. Roy membagai model adaptasi dalam

4 bagian mode yaitu fisik atau fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan

interdependen. Fisiologis meliputi 5 kebutuhan dasar yaitu oksigenasi, nutrisi,
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eliminasi, aktivitas dan istirahat serta proteksi dan 4 proses kompleks dalam

adaptasi fisiologis yang meliputi sensasi, cairan dan elektrolit, keseimbangan

asam basa, fungsi neurologi, dan fungi endokrin.

Konsep diri adalah keyakinan atau perasaan terhadap keadaan fisik

(sensasi tubuh, citra tubuh) dan pribadi diri (konsistensi diri, ideal diri, moral-

etika-personal diri). Fungsi peran fokus terhadap hubungan interaksi seseorang

dengan orang lain pada peran primer, sekunder dan tersier. Ketergantungan

berfokus terhadap memberi dan menerima cinta, perhatian, penghargaan (Roy &

Andrews, 2009 dalam Adinugraha, 2014). Dalam suatu sistem adaptasi stimulis

dapat mempengaruhi keempat mode kemudian terjadi proses koping dan

dihasilkan suatu perilaku.

Lingkungan oleh Roy dijelaskan sebagai seluruh kondisi, keadaan dan

sekitarnya yang mempengaruhi perkembangan dan perilaku seseorang atau

kelompok sebagai sistem adaptasi (Roy & Andrews, 2009). Faktor lingkungan

merupakan sebagai bentuk stimulus internal maupun eksternal pada sistem

adaptasi karena manusia dan lingkungan selalu berinteraksi (Alligood & Tomey,

2010). Konsep sehat sehubungan dengan konsep adaptasi dan respons adaptif

mencapai keutuhan. Sehat menurut Roy adalah keadaan dan proses menjadi dan

menuju manusia yang terintegrasi dan utuh. Sehat sebagai refleksi dari proses

adaptasi dengan tujuan menjadi manusia yang utuh baik fisik, konsep diri, fungsi

peran dan ketergantungan (Adinugraha, 2014).

Tujuan keperawatan dikembangkan oleh Roy yaitu meningkatkan proses

adaptasi individu atau kelompok dalam empat mode adaptasi yang berkontribusi
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terhadap sehat, kualitas hidup, dan meninggal dengan martabat. Sehingga peran

perawat adalah mendorong adaptasi dalam situasi sehat dan sakit guna

meningkatkan interaksi manusia sebagai sistem dengan lingkungan sehingga

dapat meningkatkan kesehatan (Roy & Andrews, 2009 dalam Adinugraha, 2014).
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2.8 Keaslian Penelitian

Tabel 2.5 Keaslian penelitian pengaruh SEFT terhadap kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur pasien PPOK

No Judul Karya Ilmiah & Penulis Variabel Jenis Penelitian Hasil
1. The Effect of Emotional Freedom

Techniques on Stress Biochemistry
(Church, Yount and Brooks, 2012)

Independen: Emotional Freedom
Techniques
Dependen:
Stress Biochemistry

randomized
controlled trial

Penurunan kadar kortisol pada kelompok EFT
mencerminkan peningkatan tekanan psikologis
yang diamati.

2. Effect Of The Emotional Freedom
Technique On Perceived Stress,
Quality
Of Life, And Cortisol Salivary Levels
In Tension-Type Headache Sufferers
(Bougea et al., 2013)

Independen: Emotional Freedom
Techniques
Dependen:
Quality of Life, Perceived stress,
cortisol salivary

randomized
controlled trial

Pada kelompok perlakuan, frekuensi dan
intensitas episode nyeri kepala semuanya
berkurang secara signifikan.
Tidak ada perbedaan kadar kortisol pada
kelompok sebelum dan sesudah intervensi.

3. Self-administered EFT (Emotional
Freedom Techniques) in Individuals
With Fibromyalgia
(Brattberg, 2008)

Independen: Self-administered
Emotional Freedom Techniques
Dependen:
Pain Perception
Increased acceptance
Coping ability
Quality of life

Randomized trial Terdapat perbaikan signifikan  kelompok
perlakuan dibandingkan kelompok kontrol pada
variable nyeri, kecemasan, depresi, vitalitas,
fungsi social, kesehatan mental dan gejala stres.

4. Emotional Freedom Technique (EFT)
Effects on Psychoimmunological
Factors of Chemically Pulmonary
Injured Veterans
(Babamahmoodi et al., 2015)

Independen:
Emotional Freedom Techniques
Dependen:
Psychological
Immunological

randomized
controlled trial

EFT memperbaiki kesehatan mental
(F = 79,24, p = 0) dan
kualitas hidup yang berhubungan dengan
kesehatan
(F = 13,89, p = 0,001), penurunan gejala
somatik (F = 5,81,
p = 0,02),
kecemasan / insomnia (F = 24,03, p <0,001),
disfungsi sosial
(F = 21,59, p <0,001),
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No Judul Karya Ilmiah & Penulis Variabel Jenis penelitian Hasil
frekuensi dan tingkat keparahan gejala
pernafasan
(F = 20.38, p <0,001), dan peningkatan limfosit
proliferasi dengan mitogons nonspesifik
Concanavalin A (Con A)
(F = 14,32, p = 0,001) dan Phytohemagglutinin
(PHA)
(F = 12,35, p = 0,002), dan darah perifer IL-17
(F = 9.11, p = 0,006).
Penelitian ini memberikan indikasi awal bahwa
EFT mampu memperbaiki faktor psikologis dan
imunologi.

5. The Effectiveness of Cognitive
Behavioral Therapy and Emotional
Freedom Techniques in Reducing
Depression and Anxiety Among Adults

(Chatwin et al., 2016)

Independen:
Cognitive Behavioral Therapy And
Emotional Freedom Techniques
Dependen:
Depression and Anxiety

A Pilot Study Kedua pendekatan pengobatan menghasilkan
pengurangan gejala depresi yang signifikan,
pada kelompok CBT hasil yang signifikan tidak
dipengaruhi oleh waktu. Kelompok EFT adanya
efek tertunda yang melibatkan pengurangan
gejala yang signifikan pada follow up ke 3 dan 6
saja.

6. Emotional Freedom Techniques for
Anxiety
(Clond, 2016)

Independen:
Emotional Freedom Techniques
Dependen:
Anxiety

Systematic Review
With Meta-analysis

14 penelitian (n = 658) memenuhi kriteria
inklusi.
Hasil dianalisis dengan menggunakan meta-
analisis.
Pengobatan EFT menunjukkan penurunan yang
signifikan dalam skor kecemasan.
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No

7.

Judul Karya Ilmiah & Penulis

Melatonin in Treatment of Sleep
Disorders in Elderly Patients with
Chronic Obstructive Pulmonary
Disease
(Tsvetikova et al., 2017)

Variabel

Independen:
Melatonin treatment
Dependen:
Sleep quality
Quality of life

Jenis penelitian

randomized
controlled trial

Hasil

Seiring dengan peningkatan kualitas tidur pada
pasien PPOK selama pengobatan dengan
melatonin, skor kecemasan keadaan dan
karakter dan tingkat depresi meningkat.
Koreksi gangguan tidur dengan melatonin pada
pasien lanjut usia dengan COPD meningkatkan
efektivitas pengobatan PPOK, dan mengurangi
frekuensi dan durasi eksaserbasi dan jumlah
kunjungan rawat jalan dan rawat inap.

8 Effectiveness of progressive muscle
relaxation on psycho-physiological
parameters among patients with copd at
university teaching hospital
(M. Jebakumar Naveen, A. Porkodi,
2014)

Independen:
Muscle relaxation
Dependen:
Psycho-physiological

experimental pretest-
posttest control group
design.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa muscle
relaxation mengurangi kecemasan secara
signifikan dan dengan demikian mempercepat
laju ekspirasi (PEFR), tekanan darah dan denyut
jantung.

9 Effectiveness of controlled breathing
techniques on anxiety and depression
in hospitalized COPD
(Valenza et al., 2014)

Independen:
controlled breathing techniques
Dependen:
anxiety and depression

randomized clinical
trial

controlled breathing techniques memiliki efek
yang signifikan pada dyspnea,
kecemasan dan mobilitas (p <0,05). Semua area
terukur ditingkatkan pada kelompok intervensi.
Kelompok kontrol memiliki nilai yang lebih
rendah di semua wilayah setelah masa rawat
inap.
controlled breathing techniques bermanfaat bagi
pasien yang dirawat di rumah sakit karena
eksaserbasi COPD dalam kegelisahan dan
nilai depresi.
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No Judul Karya Ilmiah & Penulis Variabel Jenis penelitian Hasil
10 Spiritual Emotional Freedom

Technique (SEFT) to Reduce
Depression for Chronic Renal Failure
Patients are in Cilacap Hospital to
Undergo Hemodialysis
(Safitri and Sadif, 2013)

Independen:
Spiritual Emotional Freedom
Technique (SEFT)
Dependen:
Depression

Quasi experiment
research
nonrandomized
pretest-posttest one
group design.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SEFT
efektif menurunkan tingkat depresi pada pasien
dengan Gagal ginjal kronik mengalami
hemodialisis.

11 The Effectiveness Of Emotional
Freedom Techniques In The Treatment
Of Posttraumatic Stress Disorder
(Sebastian and Nelms, 2017)

Independen:
Emotional Freedom Technique
Dependen:
Stress

Meta analysis Analisis terhadap penelitian yang ada
menunjukkan bahwa rangkaian sesi EFT 4-10
merupakan pengobatan yang manjur untuk
PTSD dengan berbagai populasi. Studi yang
diteliti melaporkan tidak ada efek samping dari
intervensi EFT dan menunjukkan bahwa hal itu
dapat digunakan baik secara sukarela dan
sebagai pengobatan berbasis bukti utama untuk
PTSD.

12 Depression And Quality Of Life In
Patients
With Severe Chronic Obstructive
Pulmonary Disease: A Cross Sectional
Study
(Channareddy, Ravula and Kumar,
2016)

Independen:
Dependen:
Depression
Quality of life

Cross sectional study Tingkat keparahan COPD berkorelasi positif
dengan tingkat keparahan
depresi dan menunjukkan korelasi negatif
dengan kualitas hidup.
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BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

: Diteliti

: Tidak diteliti

Set-Up (Psychological Reversal)
Tune In (Self Hypnosis)

Harapan
Tabah

Hikmah

Emosi
Cemas

Interaksi

PPOK

Aktivasi sistem
retikular

Gangguan tidur

Sesak Aktivasi saraf
simpatis

Kecemasan

SEFT

Tapping

Hipothalamus

Pelepasan endorphine

Electricity Active Cell

Sinyal Transduksi

Stimulasi hipofisis

Menghambat ketokolaminRelaksasi

KecemasanSaO2

Kualitas tidur

Fungsi ventilasi

norephineprin
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Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruhSEFT terhadap kecemasan, saturasi oksigen dan
kualitas tidurpasien PPOK

Kondisi sesak napas pada saat tidur mengakibatkan sistem aktivasi retikular

(SAR) meningkat dan melepaskan katekolamin seperti norepinefrin yang

menyebabkan individu terjaga. Kecemasan kemudian membuat orang bernapas

lebih keras dan lebih cepat dan ini memperburuk perasaan sesak napas,

mengakibatkan kepanikan (Lung Foundation Australia, 2009). Intervensi yang

dapat diterapkan pada masalah kecemasan adalah dengan terapi non farmakologis,

yaitu relaksasi dan meditasi. SEFT dimulai dari Set-Up yang bertujuan untuk

memastikan agar aliran energi tubuh terarahkan dengan tepat. Langkah ini

dilakukan untuk menetralisir “Psychological Reversal” atau “perlawanan

psikologis”, dan berisi doa kepasrahan. Langkah kedua adalah Tune In dengan

cara merasakan rasa sakit yang dialami, lalu mengarahkan pikiran ke tempat rasa

sakit (Self-Hypnosis).

Aspek selanjutnya adalah aspek biologi, yang terdiri dari Tapping atau

ketukan ringan pada 18 titik energi tubuh yang melewati 12 jalur meridian tubuh

(The Major Energy Meridians). Ketukan yang dilakukan akan merangsang

“electrically active cells” sebagai pusat aktif yang terdiri dari kumpulan sel aktif

yang ada di permukaan tubuh. Tapping dalam SEFT akan menimbulkan hantaran

rangsang berupa sinyal transduksi yang terjadi dalam proses biologik akibat

rangsangan pada titik utama SEFT. Sinyal transduksi kemudian akan

menstimulasi gland pituitary untuk mengeluarkan hormon endorphine (Rokade,

2011), hormon tersebut akan memberikan efek menenangkan serta menimbulkan

perasaan bahagia (Goldstein dan Lowry, 1975 dalam Rokade, 2011), sehingga
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dapat menurunkan tingkat depresi pada penderitanya. Kondisi depresi dan

kecemasan yang berkepanjangan tanpa penanganan, dapat menciptakan

ketidakseimbangan serotonin, zat kimia penting dalam otak yang bertanggung

jawab untuk membuat orang bahagia dan berjiwa sosial (Rokade, 2011). Dengan

keadaan yang rileks diharapkan kualitas tidur meningkat, tingkat kecemasan

menurun serta terjadi peningkatan suplai oksigen ke jaringan.

3.2 Hipotesis Penelitian

1. Ada pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) terhadap

penurunan kecemasan pasien PPOK

2. Ada pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) terhadap

peningkatan saturasi oksigen pasien PPOK

3. Ada pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) terhadap

peningkatan kualitas tidur pasien PPOK
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BAB 4

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang desain penelitian,  kerangka

kerja, populasi, sampel dan sampling, variabel penelitian, definisi

operasional, instrumen penelitian, lokasi dan  waktu penelitian, teknik

pengumpulan data, analisis data dan masalah etik dalam penelitian.

4.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian adalah quasy-eksperimental dengan rancangan pre-

post test control group design yang mengungkapkan hubungan sebab akibat

dengan melibatkan dua kelompok subjek yang dibandingkan. Kedua kelompok

tetap mendapatkan pengobatan farmakologis sesuai dengan indikasi. Kelompok

subjek pertama mendapatkan intervensi berupa terapi SEFT, sedangkan

kelompok subjek yang kedua tidak mendapatkan intervensi SEFT, hanya

melanjutkan terapi farmakologis. Kelompok pertama diukur keadaan pada tingkat

kecemasan, saturasi oksigen, kualitas tidur sebelum dan  sesudah mendapatkan

intervensi. Kelompok subjek kedua yang tidak mendapatkan intervensi juga

diukur keadaan pada tingkat kecemasan, saturasi oksigen, kualitas tidur sebelum

dan sesudah dilakukannya SEFT pada kelompok subjek pertama. Hasil yang

diperoleh akan dibandingkan dan dianalisis. Dalam penelitian ini akan

dilakukan pengukuran tingkat kecemasan, saturasi oksigen, kualitas tidur

sebelum dan sesudah dilakukan intervensi Spiritual Emotional Freedom

Technique (SEFT).
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Tabel 4.1 Desain Penelitian Pre-test Post- test Group-control Design
Subjek Pre test Intervensi Post test

KL-A O X OX-A

KL-B O - O-B

Keterangan:
KL-A : Subjek (pasien ppok) kelompok perlakuan
KL-B : Subjek (pasien ppok) kelompok kontrol
O : Pengukuran tingkat kecemasan, saturasi oksigen, kualitas tidur sebelum

intervensi
X : Intervensi (SEFT) dan terapi farmakologi
- : Terapi farmakologi
OX-A : Pengukuran tingkat kecemasan, saturasi oksigen, kualitas tidur kelompok

perlakuan
O-B : Pengukuran tingkat kecemasan, saturasi oksigen, kualitas tidur kelompok

kontrol

4.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

4.2.1 Populasi

Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang

telah ditetapkan (Nursalam, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah penderita

PPOK Poli Paru RSU. dr. H. Koesnadi Bondowoso dan Poli Paru RS

Bhayangkara Bondowoso.

4.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai

subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2015). Terdapat dua syarat yang

harus dipenuhi untuk mendapatkan sampel, yaitu :

1. Representatif (sampel dapat mewakili populasi yang ada).

2. Sampel harus cukup banyak.

Dalam memilih sampel digunakan kriteria sebagai berikut:
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1. Kriteria inklusi :

1) Pasien PPOK (GOLD 2 dan GOLD 3) Poli Paru RSU. dr. H.

Koesnadi Bondowoso dan RS Bhayangkara Bondowoso.

2) Agama Islam

3) Mengalami gangguan kecemasan ringan-berat

4) Dapat berkomunikasi dengan baik

5) Tingkat kesadaran kompos mentis.

6) Bersedia menjadi pasien penelitian dan mengikuti terapi yang

diberikan.

2. Kriteria eksklusi:

1) Pasien PPOK yang disertai Open Injury pada bagian tapping sehingga

dapat menyulitkan penerapan SEFT.

3. Kriteria Drop Out:

1) Pasien tidak menyelesaikan seluruh tahapan pelaksanaan (8 pertemuan)

2) Mengundurkan diri karena berbagai alasan.

4.2.3 Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan Nonprobability sampling (purposive

sampling) yaitu teknik memilih sampel di antara populasi sesuai dengan

kriteria yang diinginkan peneliti (tujuan atau masalah dalam penelitian),

sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah

dikenal sebelumnya (Nursalam, 2015).
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Besar  sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini

didapatkan melalui rumus perhitungan ukuran sampel untuk menguji

hipotesis (uji klinis atau studi intervensi klinis) (Charan and Biswas, 2013):

n1 = n2 = 2SD2 (Zα/2 + Zβ)2

d2

Keterangan :
n1 & n2 : Besar sampel kelompok kontrol & kelompok perlakuan
Zα : deviat baku alfa (kesalahan tipe I ditetapkan 5% = 1,96)
Zβ : deviat baku beta (kesalahan tipe II sebesar 10% = 1,28)
SD : simpangan baku gabungan penelitian sebelumnya
d2 : selisih minimal rerata yang dianggap bermakna

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Babamahmoodi et al. (2015)

didapatkan simpangan baku gabungan sebesar 1,06 (pada variabel kecemasan) dan

selisih minimal rerata yang dianggap bermakna adalah 0.86 (pada variabel

kecemasan), maka besar sampel yang dibutuhkan adalah

n1 = n2 = (2x1,06)2 (1,96/2 + 1,28)2

0.862

= 31

Untuk menghindari adanya sampel yang drop out, maka dilakukan

koreksi sebesar 10% (Sastroasmoro & Ismael, 2010) maka besar sampel yang

dibutuhkan adalah

n’/ 1-f = n = 34

keterangan:

n : perkiraan besar sampel yang dihitung

f : perkiraan proporsi drop out

Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan pada setiap kelompok (perlakuan

dan kontrol) adalah 34 pasien, sehingga jumlah total sampel pada penelitian ini

adalah 68 pasien.
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4.3 Variabel Penelitian

Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa   saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini

terdapat tiga variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel

perancu.

4.3.1 Variabel independen

Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan

variabel lain (Nursalam, 2015). Variabel independen dalam penelitian ini adalah

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT).

4.3.2 Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya

ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2015). Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur pasien

PPOK.
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4.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut

sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu obyek atas fenomena

(Nursalam, 2015).

Tabel 4.2 Definisi operasional pengaruh SEFT terhadap kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur pasien PPOK di RSU dr. H.
Koesnadi Bondowoso dan RS Bhayangkara Bondowoso

No Variabel Definisi Operasional Parameter Alat ukur Skala Skor
1 Variabel

Independen:
Spiritual
Emotional
Freedom
Technique
(SEFT)

Terapi energi dalam tubuh
dengan spiritualitas (doa)

SEFT
1. Step-Up
2. Tune-In
3. Tapping
Dilaksanakan 2 kali dalam
seminggu selama 1 bulan. Setiap
pelaksanaan selama 15-25 menit,

Satuan Acara
Kegiatan (SAK)
dan lembar
observasi.

Nominal 1: Ya
2: Tidak
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No Variabel Definisi Operasional Parameter Alat ukur Skala Skor
2 Variabel

Dependen:
a. Kecemasan

b. Saturasi
Oksigen

c. Kualitas
Tidur

Kekhawatiran yang tidak
jelas dan menyebar, yang
berkaitan dengan perasaan
tidak pasti dan
tidak berdaya

Presentase haemoglobin yang
disaturasi oksigen.

Kepuasan saat tidur hingga
bangun kembali dengan atau
tanpa adanya gangguan

1. Respons fisiologi: nafas
pendek, palpitasi, sakit dada,
pucat, hipotensi, koordinasi
motorik rendah.

2. Respons kognitif: lapang
persepsi sangat sempit, tidak
dapat berfikir logis.

3. Respons perilaku dan emosi:
agitasi, marah, ketakutan,
berteriak-teriak, blocking,
kehilangan kendali atau
kontrol diri.

Secara fisik larut dalam plasma
atau secara kimiawi berikatan
dengan Hb (HbO2).

a. Kualitas tidur subyektif
b. Latensi tidur
c. Durasi tidur
d. Efisiensi kebiasaan tidur
e. Gangguan tidur
f. Penggunaan obat tidur
g. Disfungsi siang hari

Hamilton Rating
Scale For
Anxiety
(HARS)

Oksimetri Nadi
(Pulse
Oximetry)

Pittsburgh
Sleep
Quality
Index
(PSQI).

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Total nilai (score)=
1. < 6 = tidak ada

kecemasan.
2. 7 – 14 = kecemasan

ringan.
3. 15–27 = kecemasan

sedang.
4. > 27 = kecemasan

berat.

88-92%: Baik
< 88% : Buruk
(Kane, Decalmer and
O’Driscoll, 2013)

Skor total PSQI
≤ 5: kualitas tidur baik
> 5: kualitas tidur buruk
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4.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya

lebih baik (cermat, lengkap, dan sistematis) sehingga lebih mudah diolah.

1. Instrument pelaksaan SEFT dan wudhu

Satuan acara kegiatan (SAK) merupakan panduan yang digunakan peneliti

untuk melakukan terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT).

2. Instrument pengukuran kecemasan

Pengukuran tingkat kecemasan dapat dinilai menggunakan alat ukur

kecemasan yang disebut HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) (Thompson,

2015). Skala HARS pertama kali digunakan pada tahun 1959, yang diperkenalkan

oleh Max Hamilton dan telah menjadi standar dalam pengukuran kecemasan

terutama pada penelitian trial clinic (Thompson, 2015).

Alat ukur ini terdiri dari 14 kelompok gejala yang spesifik. Penilaian

kecemasan adalah dengan memberikan nilai pada masing-masing gejala dengan

kategori: 0 = tidak ada gejala sama sekali, 1 = Satu dari gejala yang ada, 2 =

Sedang/ separuh dari gejala yang ada, 3 = berat/lebih dari separuh gejala yang

ada, 4 = sangat berat/semua gejala ada. Penentuan derajat kecemasan dengan cara

menjumlah nilai skor dan item 1-14 dengan hasil: Skor kurang dari 6 = tidak ada

kecemasan, Skor 7 – 14 = kecemasan ringan, Skor 15 – 27 = kecemasan sedang,

Skor lebih dari 27 = kecemasan berat.
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3. Instrument pengukuran kualitas tidur

Alat ukur untuk menilai kualitas tidur yaitu kuesioner Pittsburgh Sleep

Quality Index (PSQI). PSQI adalah kuesioner self-rated yang menilai kualitas

tidur dan gangguan selama interval waktu satu bulan (Buysse et al., 1988). Sifat

klinimetrik dan klinis PSQI menunjukkan kegunaannya baik dalam praktik klinis

psikiatris maupun aktivitas penelitian (Buysse et al., 1988).

Sembilan belas item individual menghasilkan tujuh "komponen" skor: kualitas

tidur subjektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur kebiasaan, gangguan tidur,

penggunaan obat tidur, dan disfungsi siang hari. Masing-masing komponen

memiliki kisaran nilai 0-3 dengan 0 menunjukkan tidak adanya kesulitan tidur dan

3 menunjukkan kesulitan tidur yang berat.

Jumlah skor untuk tujuh komponen ini menghasilkan satu nilai global dengan

kisaran nilai 0-21. Jumlah skor tersebut disesuaikan dengan kriteria penilaian

yang dikelompokkan menjadi kualitas tidur baik dengan skor : ≤ 5, kualitas tidur

buruk dengan skor: >5.

4. Instrument pengukuran saturasi oksigen

Pengukuran saturasi oksigen menggunakan oksimetri nadi (Pulse Oximetry).

Pulse oximetry yang digunakan memiliki rerata beda (bias) 1% dan standar

deviasi 2% pada rentang saturasi oksigen 70%-100%. Tera terakhir dilakukan

pada tanggal 16 Januari 2018. Sensor atau probe dilekatkan pada ujung jari,

sensor mendeteksi perubahan tingkat saturasi oksigen dengan memantau signal

cahaya yang dibangkitkan oleh oksimetri dan direfleksikan oleh darah yang

berdenyut melalui jaringan pada probe.
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Nilai saturasi oksigen pada pasien PPOK menurut (Kane, Decalmer and

O’Driscoll, 2013) adalah 88-92%: Baik, dan < 88% : Kurang.

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

Skala HARS telah dibuktikan memiliki validitas dan reliabilitas cukup

tinggi untuk melakukan pengukuran kecemasan pada penelitian trial clinic yaitu

0,93 dan 0,97. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran kecemasan dengan

menggunakan skala HARS akan diperoleh hasil yang valid dan reliable

(Thompson, 2015).

Instrumen penilaian kualitas tidur menggunakan kuesioner dari PSQI

(Pittsburgh Sleep Quality Index) yang telah diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia serta diuji  reliabilitas dengan hasil Alpha Cronbachs 0,753 oleh

Maulida tahun 2011. Sedangkan kuesioner PSQI yang menggunakan bahasa

Indonesia telah dilakukan uji validitas oleh Arifin (2011) terhadap 30 pasien

dengan hasil r table 0,361 (Silvanasari, 2012).

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan di Poli

Paru RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso dan Poli Paru RS Bhayangkara

Bondowoso. Terapi SEFT dilaksanakan di rumah pasien atau saat bertepatan

pasien menjalani kontrol di poli rumah sakit yang ditetapkan. Waktu pelaksanaan

penelitian pada tanggal 31 Januari – 10 April 2018.
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4.8 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan

Penelitian diawali dengan mengajukan surat pengantar penelitian dari

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Surat pengantar ditujukan kepada

Dirut RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso serta Dirut RS. Bhayangkara Bondowoso.

Dirut RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso dan Dirut RS. Bhayangkara Bondowoso

kemudian memberikan surat pengantar ditujukan kepada Kepala Poli Paru di

rumah sakit tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

1) Tahap identifikasi kriteria inklusi dan eksklusi

Peneliti melakukan pemilihan sampel sesuai kriteria yang telah

ditetapkan. Sampel yang dipilih harus memenuhi kriteria inklusi dan kriteria

eksklusi. Hasil pengukuran tingkat kecemasan, kualitas tidur dan saturasi

oksigen pada tahap ini sekaligus digunakan sebagai hasil nilai pre test.

Jika pasien yang dipilih telah memenuhi kriteria, pasien kemudian

diminta mengisi informed concent dan data demografi. Penetapan jumlah

sampel mencangkup pasien yang menjalani rawat jalan di Poli Paru RSU dr.

H. Koesnadi Bondowoso yang selanjutnya ditetapkan sebagai kelompok

perlakuan (intervensi) sebanyak 34 orang dan pasien Poli Paru RS.

Bhayangkara Bondowoso sebagai kelompok kontrol sebanyak 34 orang.

2) Tahap Penelitian

Pada kelompok kontrol, peneliti melakukan kunjungan ke rumah

masing-masing pasien satu kali dalam seminggu selama 1 bulan untuk
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memastikan bahwa pasien melaksanakan terapi farmakologi yang telah

ditetapkan oleh dokter. Pada akhir kunjungan ke 8, peneliti mengukur

kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur pada masing-masing pasien

yang kemudian ditetapkan sebagai nilai post test.

Pada kelompok perlakuan, peneliti melakukan kunjungan ke rumah

masing-masing pasien sebanyak 2 kali dalam seminggu selama 1 bulan

untuk melakukan terapi SEFT. Terapi SEFT diberikan selama 15-25 menit,

dimulai diruangan yang kondisinya tenang dan ventilasi serta pencahayaan

yang cukup. Pasien duduk disebelah terapis, terapis membuka SEFT dengan

mengarahkan pasien untuk melakukan tahapan-tahapan SEFT, yaitu Set-Up,

Tune-In, dan Tapping.

Setelah terapi selesai, peneliti mengisi lembar observasi bahwa pasien

sudah melakukan terapi SEFT. Pada akhir kunjungan ke 8, peneliti

mengukur kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur pada masing-

masing pasien kelompok perlakuan yang kemudian ditetapkan sebagai nilai

post test. Rowe (2005) mengemukakan, penurunan kecemasan yang

signifikan dan tahan lama dicapai setelah 3 hari pengobatan dengan tindak

lanjut pada 1 dan 6 bulan (Clond, 2016).
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4.9 Analisa Data

Tahap analisis data adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, yaitu mempersiapkan kelengkapan data pasien.

Kelengkapan tersebut meliputi informed concent, kelengkapan

lembar kuisioner, serta isian/item oleh pasien.

2. Coding adalah pengkodean terhadap item-item yang tidak memerlukan skor.

Peneliti hanya memberi kode menurut item pada kuisioner sesuai

dengan jawaban pasien.

3. Dari data yang dikumpulkan akan dilakukan analisa data untuk menganalisa

pengaruh SEFT pada penderita. Skala data yang didapatkan adalah

ordinal melalui kuisioner.

Data yang didapatkan akan dianalisis dengan uji statistik dan disajikan

dalam bentuk tabel. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis tingkat

kecemasan, kualitas tidur dan saturasi oksigen (data berdistribusi tidak normal)

sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kelompok perlakuan dan

kelompok kontrol adalah uji Mann Whitney.
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4.10 Kerangka Kerja

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Kecemasan, Saturasi Oksigen dan
Kualitas Tidur pasien PPOK dengan Terapi Spiritual Emotional
Freedom Technique (SEFT)

Populasi Target
Pasien PPOK di Poli Paru RSU dr. H. Koesnadi
Bondowoso dan RS. Bhayangkara Bondowoso

Menarik kesimpulan

Kelompok perlakuan dengan terapi farmakologi +
SEFT yang terdiri dari tiga tahapan: Set-Up,

Tune-In, dan Tapping.

Kelompok kontrol: 34Kelompok perlakuan: 34

Postest tingkat kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur

Purposive Sampling: 68 pasien

Kelompok kontrol dengan terapi
farmakologi

Pretest tingkat kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas tidur

Tabulasi data

Analisa data dengan uji Mann Whitney

Penyajian hasil penelitian
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4.11 Etika Penelitian

Penelitian ini telah dinyatakan lolos kaji etik oleh Komisi Etik Penelitian

Kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga No: 633-KEPK.

Kemudian dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi

dari Dekan Fakultas keperawatan Universitas Airlangga d a n surat ijin dari

pihak rumah sakit terkait. Setelah mendapatkan persetujuan kemudian peneliti

melakukan penelitian dengan memperhatikan masalah etik penelitian yang

meliputi :

1. Lembar persetujuan (Informed concent)

Penelitian dilakukan dengan  terlebih dahulu memberikan lembar

persetujuan (informed concent) kepada pasien yang masuk kriteria inklusi. Jika

subjek bersedia menjadi pasien, maka subjek akan menandatangani

lembar persetujuan. Jika subjek menolak, maka peneliti tidak akan

memaksa dan tetap menghormati hak subyek.

2. Tanpa Nama (Anonimity)

Penelitian ini tetap menjaga kerahasiaan identitas subjek, peneliti hanya

menggunakan kode dalam bentuk nomor pada masing-masing lembar

pengumpulan data tanpa menuliskan nama pasien pada lembar pengumpulan

data dan hasil penelitian.

3. Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan  informasi yang diberikan subyek akan dijamin oleh

peneliti dengan tidak memberitahukan hasil kuisioner pada pasien yang

lain dan petugas kesehatan setempat.
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4. Beneficiency dan non maleficiency

Prinsip ini mengutamakan manfaat dan tidak merugikan pasien. Dalam

penelitian ini, perlakuan diberikan untuk memberikan manfaat kepada pasien.

Perlakuan yang diterapkan tidak menyebabkan cedera fisik maupun

psikis.

5. Keadilan

Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian

membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan,

kemampuan, kontribusi, dan pilihan. Sebagai contoh dalam penelitian ini,

peneliti mempertimbangkan aspek keadilan kontribusi dan hak subjek untuk

mendapatkan perlakuan yang sama baik sesudah berpartisipasi dalam

penelitian. Pada kelompok kontrol, semua pasien juga mendapatkan terapi

SEFT diakhir penelitian, serta konsultasi kesehatan tentang PPOK.
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BAB 5

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai hasil pengumpulan data tentang “Pengaruh

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) terhadap Kecemasan, Saturasi

Oksigen dan Kualitas Tidur Pasien PPOK”. Data disampaikan dalam bentuk tabel

dan narasi yang meliputi data gambaran umum lokasi, karakteristik demografi

pasien penelitian meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, dan riwayat merokok

serta data variabel penelitian yang diukur berkaitan dengan pengaruh spiritual

emotional freedom technique terhadap kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas

tidur pasien PPOK serta perhitungan uji statistik.

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Poli Paru RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso

dan Poli Paru RS Bhayangkara Bondowoso serta melakukan kunjungan rumah

masing-masing pasien. RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso adalah Rumah Sakit

Tipe B Non Pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso terletak di Jl. P.

Tendean No. 3 Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso No. 188.45/450/430.6.2/2011

tentang Penetapan RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai Badan Layanan

Umum Daerah Penuh, tanggal 9 Agustus 2011. RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso

memiliki visi terwujudnya rumah sakit yang terpercaya dan bermartabat dengan

pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu.
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Misi yang dilaksanakan adalah mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan

rumah sakit yang profesional. Instalasi Rawat Jalan Poli Paru RS dr. H. Koesnadi

memiliki 1 orang dokter Spesialis Paru, 1 orang perawat Ners dan 1 orang staf

administrasi. Pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan dokter spesialis

paru, pelayanan TB DOTS, nebulizer, pemeriksaan penunjang penegakan

diagnosis paru yang meliputi pemeriksaan spirometri, foto thorax dan

bronchoscopy.

RS Bhayangkara Bondowoso adalah Rumah Sakit Kelas C sesuai

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.03/I/0251/2014 tanggal 21

Februari 2014, terletak di Jl. Jend. Pol. Sucipto Judodiharjo 12 Bondowoso. Pada

tanggal 12 Mei 2016 sesuai Keputusan Kapolri Nomor : B/2480/V/2016/Srena

status RS Bhayangkara Bondowoso meningkat dari Tk. IV menjadi Tk. III. Status

Akreditasi Tingkat UTAMA oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada

tanggal 31 Desember 2016. Visi RS Bhayangkara Bondowoso adalah menjadi

Rumah Sakit Bhayangkara yang mendukung fungsi kedokteran kepolisian serta

menjadi rumah sakit terbaik di Bondowoso.

Misi yang dilaksanakan antara lain: 1) memberikan pelayanan kesehatan

yang berkualitas pada anggota polisi, PNS Polri, keluarga dan masyarakat umum

diwilayah kabupaten Bondowoso dan sekitarnya, 2) meningkatkan kemampuan

Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit Bhayangkara Bondowoso, 3)

melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana seiring perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, 4) terlaksananya dukungan operasi kepolisian

dibidang Dokpol dan di eks Karesidenan Besuki, 5) mewujudkan pengelolaan
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anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan lancar. Instalasi Rawat Jalan

Klinik Paru yang memiliki 1 orang dokter Spesialis Paru, dan 1 orang perawat

Ahli Madya. Pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan dokter spesialis

paru, pelayanan TB DOTS, nebulizer, pemeriksaan penunjang penegakan

diagnosis paru yang meliputi pemeriksaan spirometri dan foto thorax.

5.2 Karakteristik Pasien

Data karakteristik demografi pasien ini menguraikan tentang karakteristik

pasien yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, dan riwayat merokok.

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik pasien pada kelompok perlakuan di RSU dr.
H. Koesnadi Bondowoso dan kelompok kontrol di RS Bhayangkara
Bondowoso

Karakteristik Pasien
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol

Jumlah % Jumlah %
Jenis Kelamin

Laki-laki 25 73,5 21 61,8
Perempuan 9 26,5 13 38,2

Total 34 100 34 100
Usia

Usia ≤ 40 tahun 2 5,8 2 5,8
Usia 41 - 50 tahun 9 26,4 6 17,6
Usia 51 - 60 tahun 11 32,5 12 35,4

Usia > 61 tahun 12 35,3 14 41,2
Total 34 100 34 100

Pendidikan
Tidak Sekolah - - 2 5,9

SD 13 38,2 15 44,2
SMP/sederajat 6 17,7 5 14,6
SMA/sederajat 13 38,2 10 29,4

Perguruan tinggi 2 5,9 2 5,9
Total 34 100 34 100

Riwayat Merokok
Merokok 21 61,8 18 53

Tidak merokok 13 38,2 16 47
Total 34 100 34 100

Karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin mayoritas laki-laki yaitu 25

pasien (73,5%) pada kelompok perlakuan dan 21 pasien (61,8%) pada kelompok

kontrol. Karakteristik pasien berdasarkan usia pada ke dua kelompok didapatkan
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persebaran usia pada rentang 41-50 tahun hingga usia > 61 tahun namun

terbanyak pada usia > 61 tahun yaitu 12 pasien (35,3%) pada kelompok perlakuan

dan 14 pasien (41,2%) pada kelompok kontrol. Pendidikan pada kelompok

perlakuan terbanyak adalah SD dan SMA yaitu 13 pasien (38,2%) sedangkan pada

kelompok kontrol terbanyak berpendidikan SD yaitu 15 pasien (44,2%).

Karakteristik riwayat merokok dengan jumlah 21 pasien pada kelompok

perlakuan (61,8%) dan 18 pasien pada kelompok kontrol (53%). Pada beberapa

pasien tidak mempunyai riwayat merokok, tetapi faktor lingkungan juga

ditengarai penyebab terjadinya PPOK seperti pajanan bahan bakar dan polusi

udara. Peneliti menemukan 7 pasien perempuan pada kelompok perlakuan dan 9

pasien perempuan pada kelompok kontrol menyatakan bahwa yang bersangkutan

tinggal serumah dengan perokok aktif. Selain itu pada pasien laki-laki yang

menyatakan bukan perokok aktif mempunyai riwayat pernah bekerja di bengkel,

serta kondisi lingkungan pasien yang sering terpajan asap pembakaran sampah

rumah tangga.

5.3 Data dan Analisis Variabel Penelitian

5.3.1 Nilai kecemasan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol

sebelum (pre test) dan sesudah (post test) intervensi SEFT

Berikut ini akan dibahas mengenai tingkat kecemasan pasien PPOK pada

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah intervensi.
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Tabel 5.2 Tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan di RSU dr. H. Koesnadi
Bondowoso dan kelompok kontrol di RS Bhayangkara Bondowoso

Variabel Kelompok
Pre

Median (Min-Max)
Post

Median (Min-Max)
Signed Rank

Test

Kecemasan
Perlakuan 16 (8-29) 10 (4-25) P = 0,000

Kontrol 14 (8-28) 14 (6-28) P = 0,180

P value
(Mann-Whitney Test)

P = 0,627 P = 0,000

Hasil uji Mann-Whitney di atas diketahui bahwa nilai p value sebesar

0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada

perbedaan bermakna antara tingkat kecemasan sebelum dan sesudah diberikan

terapi SEFT. Hasil analisis signed rank test (α 0,05) pada kelompok perlakuan

diperoleh nilai p 0,000 maka p < α yang berarti terdapat perbedaan bermakna

penurunan tingkat kecemasan sesudah terapi SEFT. Sementara pada kelompok

kontrol diperoleh nilai p 0,180 maka p > α yang berarti tidak perbedaan bermakna

penurunan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah terapi SEFT.

5.3.2 Nilai saturasi oksigen pada kelompok perlakuan dan kelompok

kontrol sebelum (pre test) dan sesudah (post test) intervensi SEFT

Hasil uji normalitas saturasi oksigen menggunakan uji Kolmogorof-

Smirnov (α 0,05) pada kelompok perlakuan diperoleh nilai p 0,015 dan kelompok

kontrol diperoleh nilai p 0,02 maka p pada kedua kelompok < α yang artinya

data berdistribusi tidak normal sehingga skala data diturunkan menjadi skala

ordinal. Berikut ini akan dibahas mengenai saturasi oksigen pasien PPOK pada

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah intervensi.
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Tabel 5.3 Saturasi oksigen pada kelompok perlakuan di RSU dr. H. Koesnadi
Bondowoso dan kelompok kontrol di RS Bhayangkara Bondowoso

Variabel Kelompok
Pre

Median (Min-Max)
Post

Median (Min-Max)
Signed Rank

Test

SpO2 (%)
Perlakuan 94,5 (90-99) 95 (90-99) P = 0,248

Kontrol 96    (89-99) 96 (90-99) P = 0,450

P value
(Mann-Whitney Test)

P = 0,142 P = 0,136

Hasil uji Mann-Whitney di atas diketahui bahwa nilai p value sebesar

0,136 lebih besar dari nilai α 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak

ada perbedaan bermakna saturasi oksigen sebelum dan sesudah diberikan terapi

SEFT. Hasil analisis signed rank test (α 0,05) pada kelompok perlakuan diperoleh

nilai p 0,248 maka p > α yang berarti tidak terdapat perbedaan bermakna saturasi

oksigen sebelum dan sesudah terapi SEFT. Sementara pada kelompok kontrol

diperoleh nilai p 0,450 maka p > α yang berarti tidak terdapat perbedaan

bermakna saturasi oksigen sebelum dan sesudah terapi SEFT. Hasil pemeriksaan

SpO2 pada kedua kelompok baik sebelum atau sesudah intervensi didapatkan

hasil > 90%, artinya kenaikan berapapun tidak mempunyai arti relevan karena

hasil pemeriksaan SpO2 semuanya dalam batas normal.

5.3.3 Nilai kualitas tidur pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol

sebelum (pre test) dan sesudah (post test) intervensi SEFT

Berikut ini akan dibahas mengenai kualitas tidur pasien PPOK pada

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah intervensi.
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Tabel 5.4 Kualitas tidur pada kelompok perlakuan di RSU dr. H. Koesnadi
Bondowoso dan kelompok kontrol di RS Bhayangkara Bondowoso

Variabel Kelompok
Pre

Median (Min-Max)
Post

Median (Min-Max)
Signed Rank

Test

Kualitas
Tidur

Perlakuan 8 (4-17) 5 (4-12) P = 0,000

Kontrol 8 (5-12) 6 (5-12) P = 0,078

P value
(Mann-Whitney Test)

P = 0,186 P = 0,008

Hasil uji Mann-Whitney diketahui bahwa nilai p value sebesar 0,008 lebih

kecil dari nilai α 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat

perbedaan bermakna kualitas tidur sebelum dan sesudah diberikan terapi SEFT.

Hasil analisis signed rank test (α 0,05) pada kelompok perlakuan diperoleh nilai p

0,000 maka p < α yang berarti terdapat perbedaan bermakna kualitas tidur

sebelum dan sesudah terapi SEFT. Sementara pada kelompok kontrol diperoleh

nilai p 0,078 maka p > α yang berarti tidak terdapat perbedaan bermakna kualitas

tidur sebelum dan sesudah terapi SEFT.

5.3.4 Resume nilai kecemasan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol

sebelum (pre test) dan sesudah (post test) SEFT

Gambar 5.1 Nilai median kecemasan
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Gambar diatas menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan, mengalami

penurunan skor HARS setelah diberikan terapi SEFT, hal tersebut dapat dilihat

dari perubahan nilai median sebesar 16 (pre) menjadi 10 (post). Sementara pada

kelompok kontrol nilai median cenderung tetap atau tidak mengalami perubahan,

hal tersebut dapat dilihat nilai pre dan post sebesar 14.

5.3.5 Resume nilai saturasi oksigen kelompok perlakuan dan kelompok

kontrol sebelum (pre test) dan sesudah (post test) SEFT

Gambar 5.2 Nilai median saturasi oksigen

Gambar diatas menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan mengalami

sedikit peningkatan nilai median saturasi oksigen sebesar 0,5%. Sementara pada

kelompok kontrol nilai median cenderung tetap atau tidak mengalami perubahan,

hal tersebut dapat dilihat nilai pre dan post sebesar 96%.
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5.3.5 Resume nilai kualitas tidur kelompok perlakuan dan kelompok

kontrol sebelum (pre test) dan sesudah (post test) SEFT

Gambar 5.3 Nilai median kualitas tidur

Gambar diatas menunjukkan bahwa pada kedua kelompok mengalami penurunan

nilai median PSQI setelah intervensi SEFT. Tetapi pada kelompok perlakuan

mengalami penurunan nilai lebih signifikan (8 menjadi 5) bila dibandingkan pada

kelompok kontrol (8 menjadi 6).
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BAB 6

PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian pengaruh spiritual emotional

freedom technique (SEFT) terhadap kecemasan, saturasi oksigen dan kualitas

tidur pasien PPOK.

6.1 SEFT terhadap Kecemasan Pasien PPOK

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh spiritual emotional freedom

technique (SEFT) terhadap kecemasan pada pasien PPOK. Berdasarkan skor pre

test dan post test, sebagian besar kelompok perlakuan mengalami penurunan

tingkat kecemasan setelah diberikan SEFT. Penurunan tingkat kecemasan tersebut

ditandai dengan menurunnya gejala kecemasan pada sebagian besar pasien

kelompok perlakuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lainnya yang menunjukkan

bahwa SEFT berpengaruh terhadap tingkat kecemasan. Menurut Clond (2016)

menyatakan bahwa teknik EFT dapat menurunkan kecemasan. Penelitian

Brattberg (2008) menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik dalam hal

penurunan rasa sakit, penurunan kecemasan dan depresi pada pasien dengan

fibromyalgia yang menerima EFT. Teknik SEFT memiliki prinsip dasar sama

dengan EFT. Dalam SEFT terdapat aspek spiritual, yaitu memasukkan doa

sebagai bagian dari terapi.

Doa tersebut terkandung dalam salah satu tahap dari terapi SEFT, yaitu

pada tahap Set-Up di mana berisikan doa penetralisir yang bermanfaat untuk
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“Psychological Reversal” atau “Perlawanan Psikologis”, hal tersebut

berpengaruh terhadap kesehatan psikologis (menimbulkan harapan, ketabahan,

dan hikmah) dan pada aspek sosial, yaitu menetralkan emosi dan

meminimalkan kecemasan. Bersamaan dengan doa (fase tune-in) dilakukanlah

tapping. Pada proses inilah terjadi proses menetralisir emosi negatif atau rasa sakit

fisik. Menurut penelitian Swingle et al. (2004) Tapping mengurangi frekuensi

gelombang otak yang terkait dengan stres atau memperkuat yang terkait dengan

relaksasi, serta menghasilkan perubahan fisiologis yang bermanfaat lainnya

(Church, 2013).

Tapping adalah mengetuk ringan dengan dua ujung jari pada titik tertentu

di tubuh dan jika diketuk beberapa kali akan berdampak pada ternetralisirnya

gangguan emosi atau rasa sakit yang dirasakan (Banerjee, Puri and Luqman,

2015). Titik yang terdapat dalam EFT merupakan titik yang didasarkan pada titik

akupuntur. Dalam akupuntur, sinyal akan dikirim langsung kepada amigdala dan

struktur otak lainnya dalam sistem limbik yang memproses rasa takut. Penemuan

ini juga diperkuat oleh Fang yang menyatakan bahwa akupuntur dapat

menciptakan penonaktifan secara luas pada sistem limbik-paralimbik-neokorteks

(Church, De Asis & Brooks, 2012).

SEFT berfokus pada lima hal, yaitu keyakinan, keikhlasan, kekhusyukan,

kepasrahan, dan rasa syukur. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam mengurangi

tingkat kecemasan. Ketika seseorang merasa cemas maka sistem tubuh akan

bekerja dengan meningkatkan kerja saraf simpatis sebagai respons terhadap stres.

Sistem saraf simpatis bekerja melalui aktivasi medula adrenal untuk
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meningkatkan pengeluaran epinephrine, norepinephrine, kortisol serta

menurunkan nitric oxide. Keadaan tersebut akan menyebabkan perubahan respons

tubuh seperti peningkatan denyut jantung, pernapasan, tekanan darah, aliran darah

ke berbagai organ meningkat serta peningkatan metabolisme tubuh. Untuk

menghambat kerja saraf simpatis dapat dilakukan dengan meningkatkan aktivasi

kerja saraf parasimpatis untuk menimbulkan respons relaksasi.

Respons relaksasi yang ditimbulkan oleh saraf parasimpatis bekerja

dengan cara menstimulasi medula adrenal untuk menurunkan pengeluaran

epinephrine, norepinephrine, kortisol serta meningkatkan nitric oxide. Keadaan

tersebut akan menyebabkan perubahan respons tubuh seperti penurunan denyut

nadi, tekanan darah, konsumsi oksigen, metabolisme tubuh, produksi laktat dan

seseorang merasakan perasaan nyaman. Teknik relaksasi yang dilakukan dengan

teknik spiritualitas mampu menimbulkan respons relaksasi sehingga dapat

menurunkan kecemasan.

Pada kelompok perlakuan sebagian besar pasien terjadi penurunan tingkat

kecemasan. Hal ini bisa terjadi karena dalam SEFT terdapat teknik tapping.

Ketukan yang dilakukan akan merangsang “electrically active cells” sebagai

pusat aktif yang terdiri dari kumpulan sel aktif yang ada di permukaan tubuh.

Tapping akan menimbulkan hantaran rangsang berupa sinyal transduksi yang

terjadi dalam proses biologik akibat rangsangan pada titik utama. Sinyal

transduksi kemudian akan menstimulasi gland pituitary untuk mengeluarkan

hormon endorphine, hormon tersebut akan memberikan efek menenangkan,

dengan keadaan yang rileks membuat tingkat kecemasan pasien menurun.
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Kelompok kontrol (gambar 5.2) terdapat tujuh pasien yang mengalami

penurunan nilai HARS, empat pasien diantaranya memiliki latar belakang

pendidikan yang baik (SMA dan Sarjana) sehingga memungkinkan pasien

memiliki respons terhadap kecemasan dengan baik.

Menurut Kaplan dan Sadock (1997) menyatakan bahwa tingkat pendidikan

yang rendah pada seseorang akan menyebabkan orang tersebut lebih mudah

mengalami kecemasan dan jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka

semakin rendah tingkat kecemasannya. Tingkat pendidikan yang tinggi pada

seseorang akan membentuk pola yang adaktif terhadap kecemasan, karena

memiliki pola koping terhadap sesuatu yang lebih baik. Sehingga semakin tinggi

tingkat pendidikan seseorang maka makin banyak pengetahuan yang dimiliki dan

makin mudah proses penerimaan informasi. Sehingga, kecemasan terkait kondisi

yang diderita dapat diterima dengan baik. Selain itu beberapa pasien juga

mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit lain yang diderita sehingga pasien

merasa tidak mengalami komplikasi penyakit yang bisa memperburuk kondisi

kesehatannya.

6.2 SEFT terhadap Saturasi Oksigen

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh SEFT terhadap saturasi

oksigen pasien PPOK. Hasil pemeriksaan SpO2 pada kedua kelompok sebelum

atau sesudah intervensi didapatkan hasil > 90%, artinya kenaikan berapapun tidak

mempunyai arti relevan karena hasil pemeriksaan SpO2 semuanya dalam batas

normal.
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Nilai saturasi oksigen semua pasien berada dalam kriteria baik. Saat post

test semua pasien, kelompok kontrol maupun perlakuan juga memiliki nilai

saturasi oksigen dengan kriteria baik. Penelitian Bhatt et al. (2009) menyatakan,

berat ringannya derajat PPOK tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi

pernapasan pasien. Menurut data riwayat pekerjaan, beberapa pasien juga tidak

bekerja sehingga beban aktivitas beratnya berkurang. Dari hasil pengkajian,

pasien juga dalam kriteria PPOK stabil.

Kriteria PPOK stabil adalah tidak dalam kondisi gagal napas akut pada

gagal napas kronik, dapat dalam kondisi gagal napas kronik stabil yaitu hasil

analisa gas darah menunjukkan PCO2 < 45 mmHg dan PO2 > 60 mmHg, dahak

jernih tidak berwarna, aktivitas terbatas tidak disertai sesak sesuai derajat berat

PPOK (hasil spirometri), penggunaan bronkodilator sesuai rencana pengobatan,

tidak ada penggunaan bronkodilator tambahan. Pada kondisi ini dimungkinkan

pasien mempunyai saturasi oksigen dalam kategori baik. Selain itu hal utama yang

dilakukan oleh pasien PPOK adalah pasien sudah berhenti merokok. COPD

Foundation (2018) menyatakan bahwa pasien PPOK ringan hingga sedang yang

berhenti merokok dapat memberikan efek peningkatan FEV1 satu tahun setelah

pasien tersebut berhenti merokok.

Berdasarkan analisis nilai saturasi oksigen masing-masing pasien,

didapatkan hasil bahwa pada kedua kelompok sebagian besar mengalami

kenaikan. Hal tersebut bisa terjadi karena pasien mengikuti program terapi yang

ditetapkan oleh dokter spesialis paru. Pemeliharaan dari rumah sakit atau dokter

spesialis paru sangat berpengaruh terhadap perbaikan kondisi pasien.
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Obat-obatan diberikan dengan tujuan mengurangi laju beratnya penyakit

dan mempertahankan keadaan stabil yang telah tercapai dengan mempertahankan

bronkodilatasi dan penekanan inflamasi. Pemberian kortikosteroid dapat

mempercepat waktu penyembuhan pada saat eksaserbasi akut, sehingga

meningkatkan fungsi paru (FEV1) dan memperbaiki hipoksemia. Akan tetapi

FEV1 tidak selalu memberikan gambaran segalanya, misalnya ada tiga orang

memiliki FEV1 sebesar 35%, mungkin mereka semua memiliki gejala serupa atau

terkena PPOK dengan cara yang sama. Namun dalam kenyataannya, kemampuan

mereka untuk melakukan aktivitas fisik, kecenderungan mereka untuk mengalami

eksaserbasi dan bahkan tingkat oksigen darah mereka (angka saturasi oksigen

pada oksimeter denyut) mungkin sangat berbeda.

6.3 SEFT terhadap Kualitas Tidur

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh SEFT terhadap kualitas

tidur pasien PPOK. Berdasarkan skor PSQI pre test dan post test, kelompok

perlakuan mengalami penurunan skor setelah diberikan SEFT dari pada kelompok

kontrol. Penurunan skor PSQI yang artinya terjadi peningkatan kualitas tidur pada

kelompok perlakuan. Peningkatan kualitas tidur pasien tersebut ditandai dengan

perbaikan kualitas tidur subjektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur

kebiasaan, gangguan tidur, penggunaan obat tidur, dan disfungsi siang hari.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Babamahmoodi et al., (2015)

menunjukkan bahwa teknik kebebasan emosi efektif menurunkan gejala

kecemasan dan imsomnia pada pasien dengan PTSD. Menurut Hidayat (2006),
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kualitas tidur seseorang dikatakan baik apabila tidak menunjukkan tanda kurang

tidur dan tidak mengalami masalah dalam tidurnya. Secara fisiologis,

terpenuhinya kebutuhan tidur terjadi karena penurunan aktifitas RAS dan

norepineprine sebagai akibat penurunan aktivitas sistem batang otak, sebagai

akibat dari penurunan aktivitas RAS dan peningkatan aktivitas batang otak akan

menimbulkan sensasi nyaman sehingga merangsang timbulnya kantuk. (Feldman,

Greeson, & Senville, 2010). Sementara itu ketukan (tapping) ringan yang

dilakukan pada titik-titik energi meridian sesuai dengan teori gate control yang

dikemukakan oleh Melzack & Wall’s (1965) akan menutup substansi gelatinosa

(SG) pada medulla spinalis dan menghalangi impuls nyeri menuju otak, dalam

kondisi ini seseorang akan merasa rileks (Katz and Rosenbloom, 2015).

Penelitian lain juga menyatakan bahwa sugesti yang berisi konten spiritual

dapat meningkatkan kesehatan spiritual (spiritual well-being) pasien sebagai

bentuk sikap pasien untuk lebih percaya kepada Tuhan secara religius dan

memperoleh motivasi hidup secara ekstensial sehingga dapat melaksanakan

kewajiban yang diperintahkan Tuhan untuk beribadah dan meminta kesembuhan

(Hasanshahi and Mazaheri, 2016). Ketika seorang pasien berdoa dengan tenang

(disertai dengan hati ikhlas dan pasrah) maka tubuh akan mengalami relaksasi dan

menyebabkan seorang pasien menjadi tenang. Konsep teknik SEFT merupakan

bagian dari teori adaptasi. Manusia dipandang sebagai sistem yang holistik dan

adaptif secara keseluruhan dengan bagian-bagian yang berfungsi sebagai unit

untuk tujuan tertentu. Sebagai sistem mencakup individu atau kelompok yang

kontak dengan lingkungan dan menerima rangsang dan menuntut untuk suatu
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tanggapan yang dapat dilihat dari perilaku. Menurut Sister Callista Roy dalam

teori sistem adaptasi, input pada proses adaptasi merupakan stimulus yang

didefinisikan sebagai sesuatu yang menimbulkan suatu respons. Stimulus dalam

hal ini adalah terapi SEFT. Output digambarkan sebagai bentuk perilaku dari

fungsi penerimaan stimulus yang merupakan hasil dari proses tingkat adaptasi dan

menandakan kemampuan orang dalam merespons dari kondisi yang ada yaitu

kualitas tidur. Kualitas tidur sebagai output dalam sistem adaptasi dapat berbentuk

respons yang adaptif. Sebagai respons dari sistem adaptasi, kualitas tidur dapat

dimunculkan secara individu mapun kelompok yang dapat diobservasi, diukur,

dan terkadang dapat dilaporkan. Dari respons ini, menjadi kunci perawat dalam

melakuan pengkajian atau intervensi karena perilaku menunjukkan sikap manusia

sebagai hasil adaptasi dari interaksi dengan lingkungan.

Kualitas tidur yang buruk pada kelompok kontrol dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Silvanasari (2013) bahwa

faktor yang mempengaruhi buruknya kualitas tidur lansia dapat dikaitkan dengan

penyakit fisik yang dialami. Gangguan tidur akibat penyakit yang diderita akan

mengaktifkan saraf simpatis. Aktifnya saraf simpatis membuat pasien tidak dapat

santai atau relaks sehingga tidak dapat memunculkan rasa kantuk dan membuat

kondisi terjaga. Meskipun ada sebagian pasien (3 responden) pada kelompok

kontrol mengalami peningkatan kualitas tidur, hal ini dipengaruhi oleh terapi

farmakologi yang didapat, dimana pasien tersebut menkonsumsi obat tidur

(alprazolam) untuk membantu kebutuhan tidur.
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6.4 Keterbatasan Penelitian

1. Pada penelitian ini tidak dilakukan observasi secara langsung dan tidak

memantau pola aktivitas pasien selama 24 jam, tetapi diobservasi

menggunakan kuesioner dalam jangka waktu tertentu sehingga data

bersifat subjektif.

2. Penggunaan pulse oximetry hanya dapat mengukur ikatan oksigen darah

dan tidak mengukur oksigen secara langsung di dalam sistem vaskuler

seperti pemeriksaan BGA (Blood Gas Analysis).
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BAB 7

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

1. SEFT yang dilaksanakan sebanyak delapan kali memberikan pengaruh

terhadap penurunan kecemasan  pasien PPOK.

2. SEFT tidak berpengaruh terhadap saturasi oksigen pasien PPOK.

3. SEFT memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas tidur  pasien

PPOK.

7.2 Saran

1. Bagi rumah sakit

Mengimplementasikan terapi SEFT dalam pelaksanaan asuhan keperawatan

terhadap upaya penurunan kecemasan dan gangguan kualitas tidur pasien

dengan PPOK.

2. Bagi profesi keperawatan

Mengaplikasikan terapi SEFT sebagai intervensi keperawatan dalam upaya

menyelesaikan masalah kecemasan dan kualitas tidur pasien PPOK.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Berdasarkan pada keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran untuk

penelitian selanjutnya adalah memantau aktivitas pasien secara langsung,

serta penggunaan instrument pengukuran yang lebih valid.
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Lampiran 1

PENJELASAN PENELITIAN

BAGI PASIEN

Judul Penelitian : “Pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

terhadap Kecemasan, Saturasi Oksigen dan Kualitas Tidur Pasien Penyakit Paru

Obstruktif Kronik.”

Tujuan

Menjelaskan pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) terhadap

Kecemasan, Saturasi Oksigen dan Kualitas Tidur Pasien PPOK

Perlakuan yang diterapkan pada pasien

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dimana penelitian dilakukan

dengan memberikan perlakuan terhadap pasien, yaitu Terapi Spiritual dan

Emosional. Terapi ini dilakukan 2 kali seminggu selama 4 minggu.

Terapi ini dilakukan dalam waktu 15-25 menit yang dilakukan di rumah

pasien atau saat bertepatan dengan jadwal kontrol di Poli Paru RSU dr. H

Koesnadi Bondowoso dan RS Bhayangkara Bondowoso.

Manfaat

Pasien yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh tambahan

wawasan tentang efektivitas terapi Spiritual dan Emosional.

Bahaya potensial

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan pasien dalam

penelitian ini, karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi yang bersifat

invasif.
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Hak untuk mengundurkan diri

Keikutsertaan pasien dalam penelitian ini bersifat sukarela dan pasien

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi

yang merugikan.

Adanya insentif untuk pasien

Oleh karena keikutsertaan pasien bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa

uang yang akan diberikan. Pasien akan diberikan souvenir

berupa hand-made sebagai bentuk terima kasih peneliti atas kesediaan dan

partisipasi pasien.

Data pribadi dan pengisian kuesioner akan dijamin kerahasiaannya.

Jika terdapat pertanyaan tentang penelitian ini dan bila masih memerlukan

penjelasan, anda dapat menghubungi peneliti, Alwan Revai dengan nomor

HP 082244792272.
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Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN TERTULIS SETELAH PENJELASAN
(INFORMED CONSENT)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas mengenai:

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Spiritual Emotional Freedom

Technique (SEFT) terhadap Kecemasan, Saturasi Oksigen, dan Kualitas

Tidur Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik.”

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada pasien

3. Bahaya yang akan timbul

dan setelah mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut, maka dengan ini secara

sukarela dan dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan menyatakan

bersedia/tidak bersedia*) ikut dalam penelitian.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak

manapun.

Surabaya, ………………… 2018

Peneliti, Pasien,

…………… …………………

Saksi,

………………………

*) Coret salah satu
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Lampiran 3

HAMILTON RATING SCALE FOR ANXIETY
(HARS)

Nomor :

Nama Pasien :

Tanggal Pemeriksaan :

Skor :
0 = tidak ada gejala sama sekali
1 = Satu dari gejala yang ada
2 = Sedang/ separuh dari gejala yang ada
3 = berat/lebih dari separuh gejala yang ada
4 = sangat berat/ semua gejala ada

No Gejala Kecemasan Nilai Angka (Skor)
0 1 2 3 4

1 Perasaan kecemasan
a. Cemas
b. Firasat buruk
c. Takut akan pikiran sendiri
d. Mudah tersinggung

2 Ketegangan
a. Merasa tegang
b. Lesu
c. Tidak bisa istirahat tenang
d. Mudah terkejut
e. Mudah menangis
f. Gemetar
g. Gelisah

3 Ketakutan
a. Pada gelap
b. Pada orang lain
c. Ditinggal sendiri

4 Gangguan tidur
a. Sukar tidur
b. Terbangun malam hari
c. Tidur tidak nyenyak
d. Bangun dengan lesu
e. Banyak mimpi-mimpi (mimpi buruk)

Total Skor :
1. < 6 = tidak ada kecemasan.
2. 7-14 = kecemasan ringan.
3. 15-27 = kecemasan sedang.
4. > 27 = kecemasan berat
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No Gejala Kecemasan Nilai Angka (Skor)
0 1 2 3 4

5 Gangguan kecerdasan
a. Sukar kosentrasi
b. Daya ingat menurun
c. Daya ingat buruk

6 Perasaan depresi (murung)
a. Hilangnya minat
b. Sedih
c. Bangun dini hari
d. Perasaan berubah-ubah

7 Gejala somatik/fisik (otot)
a. Sakit dan nyeri di otot
b. Kaku
c. Kedutan otot
d. Gigi gemerutuk
e. Suara tidak stabil

8 Gejala somatik/fisik (sensorik)
a. Tinitus (telinga berdenging)
b. Penglihatan kabur
c. Muka merahatau pucat
d. Merasa lemas

9 Gejala kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah)
a. Takikardia (denyut antung cepat)
b. Berdebar-debar
c. Nyeri di dada
d. Denyut nadi mengeras
e. Rasa lesu/lemas seperti mau pingsan

10 Gejala respiratory (pernafasan)
a. Rasa tertekan atau sempit dada
b. Rasa tercekik
c. Sering menarik nafas
d. Nafas pendek /sesak

11 Gejala gastrointestinal
a. Sulit menelan
b. Perut melilit
c. Gangguan pencernaan
d. Nyeri sebelum atau sesudah makan
e. Rasa penuh dan kembung
f. Buang air besar lembek atau konstipasi

12 Gejala urogenital (perkemihan)
a. Sering buang air seni
b. Tidak dapat menahan air seni

13 Gejala autonomy
a. Mulut kering
b. Muka merah
c. Mudah berkeringat
d. Kepala terasa berat

14 Tingkah laku
a. Gelisah
b. Tidak tenang
c. Jari gemetar
d. Keut kening
e. Muka tegang
f. Otot tegang/mengeras
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Lampiran 4

The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)

Selama sebulan ini :

NO Pertanyaan
1 Sekitar pukul berapa anda biasanya tidur di malam hari?
2 Berapa menit anda membutuhkan waktu untuk dapat tertidur di malam hari?
3 Sekitar pukul berapa anda biasanya bangun tidur di pagi hari?
4 Berapa jam lamanya Anda tertidur di malam hari?

5

Seberapa sering anda terjaga
karena…

Tidak
Pernah

Kurang dari
sekali dalam
seminggu

1 atau 2 kali
dalam
seminggu

3 kali atau
lebih dalam
seminggu

a. Tidak dapat tertidur dalam
waktu 30 menit

b. Terbangun ditengah malam
atau pagi-pagi sekali

c. Terbangun karena ingin ke
kamar mandi

d. Terganggu pernafasan
e. Batuk/mendengkur terlalu

keras
f. Merasa kedinginan
g. Merasa kepanasan
h. Mimpi buruk
i. Merasa kesakitan
j. Alasan lain :

6

Seberapa sering anda
mengkonsumsi obat untuk
membantu agar anda dapat tertidur
(resep/bebas)?

7
Berapa sering anda tidak dapat
menahan kantuk ketika bekerja,
makan atau aktifitas lainnya ?

Tidak
antusias

Kecil Sedang Besar

8
Berapa sering anda mengalami
kesukaran berkonsentrasi ke
pekerjaan?

Baik
Sekali

Baik Buruk Buruk
Sekali

9
Bagaimana anda menilai kualitas
tidur anda sebulan ini ?
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Lampiran 5

PANDUAN PENILAIAN KUESIONER PSQI

Pengisian lembar kuesioner PSQI dilakukan dengan memberikan skor 0-

3 pada masing-masing komponen. Skor 0 merupakan nilai tertinggi pada

masing-masing indikator. Kemudian skor dari 7 komponen tersebut dijumlahkan

untuk menghasilkan skor keseluruhan dari PSQI yang memiliki jangkauan skor

0-21. Skor keseluruhan PSQI yang menunjukkan angka ≤ 5 berarti responden

memiliki kualitas tidur yang baik dan apabila menunjukkan angka > 5 berarti

kualitas tidur buruk (Buysee et al, 1988).

a. Komponen Kualitas Tidur Subjektif

Pertanyaan No. 9, dan berikan penilaian:

Respon Skor Komponen 1

Baik sekali 0

Baik 1

Buruk 2

Buruk sekali 3

Skor Komponen 1:________

b. Komponen Latensi Tidur Atau Masa Laten Tidur

1. Pertanyaan no. 2, dan berikan penilaian:

Respon Skor

≤ 15 menit 0

16-30 menit 1

31-60 menit 2

> 60 menit 3

Skor pertanyaan No. 2:_______

2. Pertanyaan No. 5a, dan berikan penilaian:

Respon Skor

Tidak Pernah 0

< 1 kali dalam seminggu 1

1-2 kali dalam seminggu 2

≥ 3 kali dalam seminggu 3
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Skor pertanyaan No. 5a:_______

3. Gabungkan Skor pertanyaan No. 2 & No. 5a

Total skor:______

4. Berikan penilaian komponen 2 tersebut:

Total No. 2 & No. 5a Skor Komponen 2

0 0

1-2 1

3-4 2

5-6 3

Skor Komponen 2:________

c. Komponen Durasi Tidur

Pertanyaan No. 4 dan berikan penilaian:

Respon Skor Komponen 3

> 7 jam 0

6-7 jam 1

5-6 jam 2

< 5 jam 3

Skor Komponen 3:_______

d. Komponen Efisiensi Tidur

1. Tulis durasi tidur pada pertanyaan No. 4:_______

2. Hitung waktu yang digunakan:

Bangun dari tempat tidur (Pertanyaan No. 3):_______

Pergi tidur (Pertanyaan No. 1):_______

Lama waktu yang diperlukan:_______

3. Hitung Efisiensi tidur:

(Durasi tidur/Lama waktu) X 100%=_______ %

4. Berikan penilaian komponen 4:

Efisiensi Tidur % Skor Komponen 4

> 85 0

75-84 1

65-74 2

< 65 3
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Skor Komponen 4:_______

e. Komponen Gangguan Tidur

1. Pertanyaan No. 5b-5j, dan berikan penilaian:

Respon Skor

Tidak Pernah 0

< 1 kali dalam seminggu 1

1-2 kali dalam seminggu 2

≥ 3 kali dalam seminggu 3

Skor 5b:______

Skor 5c:______

Skor 5d:______

Skor 5e:______

Skor 5f:______

Skor 5g:______

Skor 5h:______

Skor 5i:______

Skor 5j:______

2. Skor total 5b-5j:_______

3. Tetapkan skor komponen 5:

Skor pertanyaan 5b-5j Skor komponen 5

0 0

1-9 1

10-18 2

19-27 3

Skor Komponen 5:______

f. Komponen Penggunaan Obat Tidur

Pertanyaan No. 6, dan tetapkan skor:

Respon Skor

Tidak Pernah 0

< 1 kali dalam seminggu 1

1-2 kali dalam seminggu 2

≥ 3 kali dalam seminggu 3
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Skor Komponen 6:______

g. Komponen Disfungsi Aktivitas Siang Hari (Daytime Disfunction)

1. Pertanyaan No. 7, dan berikan skor:

Respon Skor

Tidak Pernah 0

< 1 kali dalam seminggu 1

1-2 kali dalam seminggu 2

≥ 3 kali dalam seminggu 3

Skor pertanyaan No. 7:______

2. Pertanyaan No. 8, dan berikan skor:

Respon Skor

Tidak antusias 0

Kecil 1

Sedang 2

Besar 3

Skor Pertanyaan No. 8:______

3. Total Skor No. 7 & No. 8:_______

4. Tetapkan Skor Komponen 7:

Skor Pertanyaan 7 & 8 Skor Komponen 7

0 0

1-2 1

3-4 2

5-6 3

Skor Komponen 7:______

Global PSQI Skor

Gabungkan Skor Komponen 1-7:

Global PSQI Skor:______
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Lampiran 6
KUESIONER

DATA DEMOGRAFI

Kode Pasien : ………………..………………..………………..
Alamat : ………………..………………..………………..
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Umur : ……………….. tahun
Agama : ………………..
Tinggi Badan : ……………….. cm
Berat Badan : ……………….. kg

1. Pendidikan
Tidak sekolah
SD
SMP
SMU
Perguruan Tinggi

2. Status Keluarga
Belum menikah
Menikah
Cerai
Janda/ duda

3. Bekerja
Ya : Sebutkan
Tidak

4. Anda telah menderita PPOK, selama ……………….. bulan/ tahun
Penyakit lainnya :

Ada, jenis penyakit : Hipertensi
Penyakit pada hati
Penyakit pada ginjal
Penyakit pada syaraf
Kencing manis
Lainnya ………………..

Tidak ada
5. Apakah anda berusaha mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai

PPOK sebelum ini?
Ya, dari Dokter/ perawat

Buku
Majalah
Radio
Televisi
Lainnya

Tidak
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6. Apakah anda secara teratur melakukan kontrol mengenai kondisi kesehatan/
PPOK Anda?

Ya, seberapa sering …….…… kali per minggu atau ……….. kali per
bulan
Tidak

7. Dalam 3 bulan terakhir ini, apakah Anda pernah mengalami permasalahan
serius berkaitan dengan penyakit/ PPOK (misal: masuk rumah sakit) ?

Ya, total ……………….. kali
Tidak

8. Apakah pekerjaan Anda terhambat karena sakit?
Ya
Kadang-kadang
Tidak

9. Apakah Anda rutin kontrol?
Rutin
Tidak

10. Apa yang anda lakukan dengan sakit seperti sekarang ini/ PPOK (jawaban
boleh lebih dari satu)

Berobat secara teratur
Minum obat secara teratur
Selalu berdo’a untuk kesembuhan
Pasrah
Biasa saja
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Lampiran 7

SATUAN ACARA KEGIATAN

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

Pokokbahasan: Terapi SEFT

Sasaran :  Pasien PPOK

Waktu : 15-25 menit

I. Analisa situasional

1. Peserta

Peserta terapi adalah pasien PPOK yang bersedia menjadi pasien dan

telah masuk dalam kriteria inklusi.

2. Tempat

Poli Paru RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso, Poli Paru RS. Bhayangkara

Bondowoso dan rumah pasien.

Kondisi ruangan (area) yang digunakan untuk terapi adalah tenang, ventilasi

cukup.

3. Fasilitator

Peneliti

II. Tujuan Instruksional umum

Pasien dapat melakukan Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique

(SEFT) dengan khusyu’, ikhlas, pasrah, dan syukur serta mengikuti 3 tahap

dalam SEFT.

III. Materi

Pasien diberikan terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT).

IV. Media/Alat

Modul, alat tulis, lembar observasi klien.
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V. Kegiatan

Tahap/
Waktu

Kegiatan Kegiatan Peserta

Persiapan
(5 menit)

1. Salam pembuka dan
perkenalan (orientasi)

2. Menanyakan keadaan peserta
(evaluasi)

3. Melakukan kontrak dengan
peserta (kontrak)

Menjawab

Pelaksanaan
(15 menit)

4. Atur posisi duduk di tempat
duduk

5. Berikan arahan pada pasien supaya
khusyu’, ikhlas, pasrah, dan syukur
sebelum memulai terapi

6. Melakukan 3 langkah terapi
SEFT :
a. Set-Up
b. Tune-In
c. Tapping

Menerima terapi

Penutupan
(10 menit)

7. Mengevaluasi keadaan pasien
8. Salam penutup

Menjawab

VI. Kriteria Evaluasi

a. Kriteria Struktur

1. Pasien PPOK yang sesuai dengan kriteria inklusi

2. Pelaksanaan dilakukan oleh terapis SEFT yang bersertifikat

b. Kriteria proses

- Pasien mengikuti semua proses yang dilakukan dan diinstruksikan.

c. Kriteria hasil

- Pasien mampu menyampaikan keluhan atau keadaan setelah

dilakukan terapi
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Pelaksanaan

Spiritual Emotional Freedom Technique

(SEFT)

1. The Set-Up

Berdoa dengan khusyu’, ikhlas, dan pasrah : “Yaa Allah, meskipun sesak

ini sudah lama dan belum sembuh, saya ikhlas, saya pasrah pada-Mu”

Sambil menekan dada, tepatnya di bagian “Sore Spot” (Titik Nyeri=

daerah sekitar dada atas yang jika ditekan terasa agak sakit) atau mengetuk

dengan dua ujung jari di bagian “Karate Chop”.

2. The Tune-In

Merasakan  rasa sakit yang dialami, lalu mengarahkan pikiran ke

tempat rasa sakit, sambil terus berdoa, “Saya ikhlas, saya pasrah..Ya

Allah.”

3. The Tapping

Mengetuk ringan dengan dua ujung jari pada titik-titik kunci dari “The

Major Energy Meridians” di tubuh kita terus Tune-In. Berikut adalah

titik-titik tersebut :

19) Cr = Crown

Pada titik di bagian atas kepala
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20) EB = Eye Brow

Pada titik permulaan alis mata

21) SE = Side of The Eye

Diatas tulang sisi samping mata

22) UE = Under The Eye

2 cm dibawah kelopak mata
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23) UN = Unter The Nose

Tepat dibawah hidung

24) Ch = Chin

Diantara dagu dan bagian bawah bibir

25) CB = Collar Bone

Di ujung tempat bertemunya tulang dada, collar bone, dan

tulang rusuk pertama
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26) UA = Under The Arm

Di bawah ketiak sejajar dengan puting susu (pria) atau

tepat di bagian tengah tali bra (wanita)

27) BN = Bellow Nipple

2.5 cm di bawah puting susu (pria) atau di perbatasan

antara tulang dada dan bagian bawah payudara.
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28) IH = Inside The Hand

Di bagian dalam tangan yang berbatasan dengan telapak

tangan

29) OH = Outside of Hand

Di bagian luar tangan yang berbatasan dengan telapak

tangan

30) TH = Thumb

Ibu jari di samping luar bagian bawah kuku

31) IF = Index Finger

Jari telunjuk di samping luar bagian bawah kuku (dibagian yang

menghadap ibu jari)
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32) MF = Middle Finger

Jari tengah samping luar bagian bawah kuku (dibagian yang

menghadap ibu jari)

33) RF = Ring Finger

Jari manis samping luar bagian bawah kuku (dibagian yang

menghadap ibu jari)

34) BF = Baby Finger

Jari kelingking samping luar bagian bawah kuku (dibagian yang

menghadap ibu jari)
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35) KC = Karate Chop

Di samping telapak tangan, bagian yang kita gunakan untuk

mematahkan balok saat karate

36) GS = Gamut Spot

Di bagian antara perpanjangan tulang jari manis dan tulang jari

kelingking

Catatan :

Khusus untuk titik terakhir, Gamut Point, sambil men-tapping titik

tersebut dilakukan The 9 Gamut Procedure, untuk merangsang bagian otak

tertentu. Sembilan gerakan tersebut adalah :

1. Menutup mata dengan rapat
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2. Membuka mata dengan kuat

3. Mata digerakkan dengan kuat ke kanan bawah

4. Mata digerakkan dengan kuat ke kiri bawah

5. Memutar bola mata searah jarum jam

6. Memutar bola mata berlawanan arah jarum jam

7. Bergumam dengan berirama selama 3 detik

8. Menghitung 1, 2, 3, 4, 5

9. Bergumam lagi selama 3 detik

Setelah menyelesaikan 9 Gamut Procedure, langkah terakhir adalah

mengulang lagi Tapping dari titik pertama hingga ke-17 (berakhir di Karate

Chop). Dan diakhiri dengan mengambil nafas panjang san menghembuskannya,

sambil mengucap rasa syukur, (Alhamdulillah..)
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Lampiran 8

LEMBAR OBSERVASI TERAPI SEFT

KODE PASIEN : …………………….

PERTEMUAN KE SEFT

1

2

3

4

5

6

7

8
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LAMPIRAN 9
PENGGUNAAN KUESIONER
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LAMPIRAN 10
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