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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengobatan non farmakologis digunakan sebagai pelengkap atau

pendamping dalam mendapatkan pengobatan farmakologis yang lebih baik

sehingga dapat mengontrol dan mempertahankan tekanan darah agar tidak

semakin meningkat (Hikayati et al,. 2012). Secara non farmakologis

menggunakan aromaterapi lavender dan massage ekstermitas untuk

mengetahui perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi (wahyuni,2014).

Aromaterapi efektif dalam menurunkan tekanan darah sistolik dan

aktivitas sistem saraf simpatik. Menurut (Alimohammad et al,.2018) Hand

And Foot Massage dapat mengurangi tingkat kecemasan dan memperbaiki

tanda-tanda vital. Hand Massage merupakan pijat sederhana yang nyaman,

dilakukan dengan santai khususnya untuk orang yang mengalami stress,

mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan pribadi dengan orang

lain, Hand Massage ini dapat berguna untuak mengurangi rasa sakit karena

memiliki efek relaksasi dan mengurangi kecemasan (kunikata et al., 2012).

Aromaterapi dapat memberikan efek menenangkan. Aromaterapi

lavender memberikan tindakan langsung pada triptofan dan dapat membantu

respon relaksasi sehingga dapat memperbaiki tekanan darah, nadi dan

respirasi rate. Hand Massage merupakan Sentuhan terapeutik yang dapat

mengurangi kadar kortisol pada indikator stress dan kecemasan,dan tanda-

tanda vital. Manfaat pijat aromaterapi dikaitkan dengan efek ganda dari
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inhalasi dan sentuhan. Menurut Balacs (2012) bahwa ratusan sel reseptor

dihidung yang mengirim sinyal bau pada otak. Selanjutnya menurut

(Bauchbauer, 2013) menyatakan bahwa pijat aromaterapi membuktikan

bahwa saat dilakukan pijat penyerapan minyak esensial terjadi melalui kulit

kemudian sinyal dikirimkan untuk memperbaiki mood dengan

mempromosikan pelepasan neurotransmitter termasuk encephaline, endorphin,

serotonin.

Adapun pengaruh terapi pembacaan Al-Quran berupa adanya

perubahan perubahan arus listrik di otot, perubahan sirkulasi darah,

perubahan detak jantung dan kadar darah pada kulit. Perubahan tersebut

menunjukan adanya relaksasi atau penurunan ketegangan urat saraf reflektif

yang mengakibatkan terjadinya pelonggaran pembuluh nadi dan penambahan

kadar darah dalam kulit, diiringi dengan penurunan frekuensi detak jantung.

Terapi murotal bekerja pada otak, dimana ketika didorong oleh rangsangan

dari luar (terapi Al-Quran), maka otak maka memproduksi zat kimia yang

disebut neuropeptide. Molekul ini akan menangkutkan kedalam reseptor-

reseptor mereka yang ada di dalam tubuh dan akan memberikan umpan balik

berupa kenikmatan atau kenyamanan (O’Riordon, 2002).

Bedasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

mengaplikasikan hasil riset mengenai hand Foot Massage, aromaterapi

lavender dan Murottal al-quran terhadap tanda – tanda vital yang dituangkan

dalam penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners Yang berjudul Analisis Praktik

Keperawatan Klinik Pada Pasien Dengan Intervensi Inovasi Hand And Foot
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Massage, Aromaterapi Lavender dan Murottal Al-Quran Terhadap Tanda –

Tanda Vital di Ruang Intensive Care Unit (ICU) RSU AM. Parikesit

Tenggarong.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah gambaran analisa pelaksanaan asuhan keperawatan pada

pasien dengan intervensi Inovasi Hand And Foot Massage, Aromaterapi

Lavender dan Murottal Al-Quran Terhadap Tanda – Tanda Vital di Ruang

Intensive Care Unit (ICU) RSU AM. Parikesit Tenggarong.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Penulisan Karya Ilmiah Akhir-Ners (KIA-N) bertujuan menganalisa

kasus kelolaan pada pasien dengan intervensi Inovasi Hand And Foot

Massage, Aromaterapi Lavender dan Murottal Al- Quran Terhadap

Tanda–tanda Vital di Ruang Intensive Care Unit (ICU) RSU AM.

Parikesit Tenggarong.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

a. Menganalisis karakteristik responden (umur, jenis kelamin, riwayat

penyakit), pada pasien yang di rawat di ruang ICU

b. Menganalisis pengaruh Hand And Foot Massage, terhadap tanda-

tanda vital (sistolik, diastolik, , Nad, Suhu, Pernapasan dan tingkat
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nyueri) Pasien di Ruang Intensive Care Unit (ICU) RSU AM.

Parikesit Tenggarong

c. Menganalisis pengaruh aromaterapi lavender terhadap tanda-tanda

vital (sistolik, diastolik, , Nadi, suhu, pernapasan tingkat nyueri)

Pasien di Ruang Intensive Care Unit (ICU) RSU AM. Parikesit

Tenggarong

d. Menganalisis pengaruh Murottal Al-Quran Terhadap Tanda – Tanda

Vital (sistolik,diastolik ,Nadi,suhu,pernapasan tingkat nyueri) Pasien

di Ruang Intensive Care Unit (ICU) RSU AM. Parikesit Tenggarong

D. Manfaat

1. Manfaat Aplikatif

a. Bagi pasien

Dapat membantu menurunkan dan memperbaiki tanda – tanda

vital pasien sehingga pasien dapat mengaplikasikan secara mandiri

baik selama dirawat dirumah sakit ataupun ketika berada dirumah.

b. Bagi tenaga kesehatan

Dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan terutama dalam memberikan informasi mengenai

pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan menggunakan

proses keperawatan yang meliputi: pengkajian, diagnosa

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

2. Manfaat Keilmuaan
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a. Bagi peneliti

Sebagai saran untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang

telah diperoleh selama mengikuti masa perkuliahan dan sebagai

tambahan pengalaman untuk meningkatkan pengetahuan tentang

asuhan keperawatan pada pasien yang dirawat di ruang ICU

b. Bagi rumah sakit

Sebagai bahan masukan dan evalusi yang diperlukan dalam

pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif khususnya

Hand And Foot Massage, aromaterapi lavender, dan Murottal Al-

Qur’an pada pasien yang di rawat di ruang ICU

c. Bagi pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan,

wawasan dan sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan

dibidang kesehatan khususnya dibidang ilmu keperawatan dalam

melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien yang di rawat di

ruang ICU.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian
No Peneliti Judul Metode Hasil Perbedaan
1 (Ariyadi,

Santoso, &
Saha, 2018)

The effect of
supportive
religious audio
on
hemodynamic
status

Study Design :
Quasi-Experimental
with pre-test and
post-test non-
equivalent control
group
Sample: 24
respondents each
group with

Results showed that
there was no
significant effect in
providing pleasant
spiritual sound for
changing the
hemodynamic status
of patients with
impaired

Lokasi
penelitian,
variabel
penelitian,
pelaksanaan
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No Peneliti Judul Metode Hasil Perbedaan
purposive sampling
Intervention: The
supportive religious
audio was given 2
times a day, each
time 30 minutes for
2 days..

consciousness (p>
0.05). The mean
changes in systolic
blood pressure and
heart rate in the
intervention group
were more than the
changes in the control
group. It could be
concluded that
supportive religious
audio can be one of
the complementary
therapies in patients
with an impaired
consciousness to
stabilize
hemodynamic status
with a more optimal
administration.

2 (Azami,
Paveh,
Rezaei, &
Samadzade
h, 2016)

The impacts
of short-term
Foot Massage
on mean
arterial
pressure of
neurosurgical
patients
hospitalized in
Intensive Care
Units
Hiva

Study Design: quasi-
experimental study
with random
experimental and
control groups
Population: Patients
being hospitalized in
ICU and undergoing
neurosurgery in
2013
Sample: patients
Intervention: The
feet of each patient
in the experimental
group were
massaged for five
minutes and mean
arterial pressure was
re-measured one and
five minutes
afterward

In the experimental
group, mean arterial
blood pressure
decreased significantly
both one minute
(93.23±14.16;
p=0.005) and five
minutes (89.76±13.66;
p<0.005) after the
study intervention.
However, within-
group 78 comparison
revealed that means
arterial blood pressure
did not change
significantly in the
control group after the
intervention.

Lokasi
penelitian,
variabel
penelitian,
pelaksanaan

3 (Maisi,
Widyawati,
Suwondo,
&
Kusworow
ulan, 2020)

Effectiveness
Of Lavender
Aromatherapy
And Classical
Music
Therapy In
Lowering
Blood

Study Design: quasi-
experimental design
with pretest posttest
control group
Population: Pregnant
women with
hypertension
Sample: 52 pregnant

Results showed that
four groups had a
significant decrease in
systolic blood pressure
after given
intervention with p-
value <0.05. However,
the combination of

Lokasi
penelitian,
variabel
penelitian,
sampel,
pelaksanaan
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No Peneliti Judul Metode Hasil Perbedaan
Pressure In
Pregnant

women with random
sampling
Intervention:
Lavender
aromatherapy is
given by mixing five
drops of lavender
essential oil with 20
ml of water inserted
into the diffuser, and
administered in 20
minutes. As for
music therapy, the
music used was the
classic cassation of
the composer of
W.A Mozart and
given for 20
minutes. For
combination group,
aromatherapy and
classical music were
given
simultaneously, and
the control group
received standard
services for pregnant
women.

both interventions was
more effective than
lavender aromatherapy
or music therapy alone

4 (Kurniawan
,
Kristinawat
i, &
Widayati,
2019)

Aplikasi Foot
Massage
untuk
Menstabilkan
Hemodinamik
di Ruang
Intensive Care
Unit Rumah
Sakit Umum
Pusat dr.
Soeradji
Tirtonegoro
Klaten

Design Penelitian:
Populatsi: Quasi
experiment with pre
and post test without
control group
Sample: 10 pasien
Intervensi: Tindakan
Foot Massage
dilakukan selama
20-30 menit dan
selanjutnya
dilakukan evaluasi

sepuluh pasien yang
dilakukan Foot
Massage
menunjukkan hasil p-
value 0,001 (<0,05)
pada RR; 0,000
(<0,05) pada HR;
0,004 (<0,05) pada
MAP; 0,591 (>0,05)
pada SPO2 yang
berarti bahwa
signifikan pada
hemodinamik non
invasif pada pasien
yaitu pada HR, RR,
dan MAP, akan tetapi
tidak adanya
perubahan yang
signifikan pada SPO2.

Lokasi
penelitian,
variabel
penelitian,
pelaksanaan

5 (Yadak &
Aziz, 2019)

The Effect of
Listening to

Study Design: This
randomized control

There were no
statistical significant

Lokasi
penelitian,
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No Peneliti Judul Metode Hasil Perbedaan
Holy Quran
Recitation on
Weaning
Patients
Receiving
Mechanical
Ventilation in
the Intensive
Care Unit: A
Pilot Study

trial (RCT)
Population: Patients
admitted in the
Intensive Care Unit
(ICU) and on
mechanical
ventilation
Sample: 55 patients
Intervention: The
intervention group
had a single 30-min
session of listening
to a recorded
recitation of Holy
Quran from chapter
(surat) Albaqara
using the voice of
Sheikh Maher
Almuaqly, while the
patient was on
spontaneous
breathing trial (SBT)

differences observed
in both groups (case
and control) before
and after HQR in male
and female patients on
the study parameters.
These parameters
include rapid shallow
breathing index,
respiratory rate, heart
rate, oxygen
saturation, exhaled
carbon dioxide, and
blood pressure

variabel
penelitian,
pelaksanaan
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Definisi Hand And Foot Massage

Menurut Toru Namikoshi (2007:8) massage adalah suatu metode

preventif dalam perawatan kesehatan untuk meningkatkan gairah hidup,

menghilangkan rasa letih dan merangsang daya penyembuhan tubuh

secara alamiah dengan jalan memijat titik-titik tertentu pada tubuh.

Pijatan / massage merupakan sentuhan yang dilakukan pada bagian

tubuh yang dapat mengurangi ketegangan otot dan memperlancar

perederan darah. Pijat merupakan teknik integritas sensori yang

mempengaruhi aktivitas system syaraf otonom. Pijat harus dilakukan

selama 10-15 menit supaya dapat memberikan efek teraupetik yaitu

dengan mengendurkan otot yang tegang sehingga dapat membuka aliran

darah yang sempit (Dalimartha, 2008).

Menurut Tarumetor (2015) massage adalah suatu metode

refleksiologi yang bertujuan untuk memperlancarkan kembali aliran

darah, dengan penekanan-penekanan atau pijatan-pijatan kembali aliran

darah pada titik-titik sentra refleks.

Massage merupakan salah satu cara perawatan tubuh paling tua

dan paling bermanfaat dalam perawatan fisik (badan). Massage

mengarahkan penerapan manipulasi (penanganan) perawatan dari bagian

luar tubuh yang dilakukan dengan perantara tangan atau dengan bantuan
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alat-alat listrik (mekanik) seperti steamer facial, vibrator dan yang

lainnya. Bagian tubuh yang didapat dimassage terutama pada bagian :

a. Kulit kepala.

b. Wajah, leher dan bahu.

c. Punggung dan dada bagian atas.

d. Tangan dan lengan.

e. Kaki dan telapak kaki

2. Tujuan Massage

Adapun tujuan dari massage (Sulistyowati ,2014) adalah :

a. Melancarkan peredaran darah terutama peredaran darah vena

(pembuluh balik) dan peredaran getah bening (air limphe).

b. Menghancurkan pengumpulan sisa-sisa pembakaran didalam sel-sel

otot yang telah mengeras yang disebut mio-gelosis (asam laktat).

c. Menyempurnakan pertukaran gas dan zat didalam jaringan atau

memperbaiki proses metabolisme.

d. Menyempurnakan pembagian zat makanan ke seluruh tubuh.

e. Menyempurnakan proses pencernakan makanan.

f. Menyempurnakan proses pembuangan sisa pembakaran kealat-alat

pengeluaran atau mengurangi kelelahan.

g. Merangsang otot-otot yang dipersiapkan untuk bekerja yang lebih

berat, menambah tonus otot, efisiensi otot (kemampuan guna otot)

dan elsitas otos (kekenyalan otot).
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3. Manfaat Massage

Adapun manfaat massage antara lain:

a. Meredakan stress

b. Menjadikan tubuh rileks

c. Melancarakan sirkulasi darah

d. Mengurangi rasa nyeri

4. Teknik Pemijatan

a. Langkah – Langkah Hand Massage

1) Pastikan posisi tempat berbaring terasa nyaman. Ambil minyak

pijat yang akan digunakan. Kemudian lapisi permukaan yang

akan dipijat dengan handuk lembut agar tetap bersih dan tidak

terciprat minyak pijat

2) Lakukan proses pemanasan dengan memijat ringan dengan

menggunakan minyak pijat.

3) Gunakan teknik merambatkan ibu jari untuk memijat. Mulailah

dari pangkal ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis dan

kelingking.

Gambar 2.1
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4) Perlahan – lahan terapkan teknik menarik jari – jari, dimulai dari

ibu jari dan seterusnya secara bergiliran.

Gambar 2.2

5) Pijat telapak tangan bagian atas atau pangkal ibu jari.

Gambar 2.3

6) Lanjutkan dengan merambatkan ibu jari dibagian telapak tangan

membuat beberapa baris pijat

Gambar 2.4

b. Langkah – Langkah Foot Massage

1) Pastikan posisi tempat berbaring terasa nyaman. Ambil minyak

pijat yang akan digunakan. Kemudian lapisi permukaan yang

akan dipijat dengan handuk lembut agar tetap bersih dan tidak

terciprat minyak pijat.
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2) Lakukan proses pemanasan dengan memijat ringan dengan

menggunakan minyak pijat.

3) Perlahan – lahan terapkan teknik menarik jari – jari, dimulai dari

ibu jari dan seterusnya secara bergiliran.

4) Pijat telapak kaki bagian atas atau pangkal ibu jari, tekan

menggunakan ibu jari dengan menggunakan teknik merambat.

Gambar 2.5

5) Lanjutkan dengan merambatkan ibu jari di bagian telapak kaki

bawah membuat beberapa baris pijatan.

Gambar 2.6

B. Telaah Pustaka Aroma Terapi Lavender

1. Epidemiologi Lavender

Bunga lavender memiliki 25-30 spesies, beberapa diantaranya adalah

Lavandula angustifolia, lavandula lattifolia, lavandula stoechas (Fam.
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Lamiaceae)8. Penampakan bunga ini adalah berbentuk kecil, berwarna

ungu kebiruan, dan tinggi tanaman mencapai 72 cm. Asal tumbuhan ini

adalah dari wilayah selatan Laut Tengah sampai Afrika tropis dan ke timur

sampai India. Lavender termasuk tumbuhan menahun, tumbuhan dari jenis

rumput-rumputan, semak pendek, dan semak kecil (Norlela, 2015).

Tanaman ini juga menyebar di Kepulauan Kanari, Afrika Utara dan

Timur, Eropa selatan dan Mediterania, Arabia, dan India. Karena telah

ditanam dan dikembangkan di taman-taman di seluruh dunia, tumbuhan ini

sering ditemukan tumbuh liar di daerah di luar daerah. Tanaman ini

tumbuh baik pada daerah dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar antara

600-1.350 m di atas permukaan laut. Untuk mengembangbiakkan tanaman

ini tidaklah sulit, dimana menggunakan biji dari tanaman lavender yang

sudah tua dan disemaikan. Bila sudah tumbuh, dapat dipindahkan ke

polybag. Bila tinggi tanaman telah mencapai 15-20 cm, dapat dipindahkan

ke dalam pot atau bisa ditanam di halaman rumah.

Nama lavender berasal dari bahasa Latin “lavera” yang berarti

menyegarkan dan orang-orang Roma telah memakainya sebagai parfum

dan minyak mandi sejak zaman dahulu. Bunga lavender dapat digosokkan

ke kulit, selain memberikan aroma wangi, lavender juga dapat

menghindarkan diri dari gigitan nyamuk. Bunga lavender kering dapat

diolah menjadi teh yang dapat kita konsumsi. Manfaat lain bunga lavender

adalah dapat dijadikan minyak esensial yang sering dipakai sebagai

aromaterapi karena dapat memberikan manfaat relaksasi dan memiliki efek
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sedasi yang sangat membantu padaorang yang mengalami insomnia.

Minyak esensial dari lavender biasanya diencerkan terlebih dahulu dengan

minyak lain dari tumbuh-tumbuhan (carrier oil) seperti sweet almond oil,

apricot oil, dan grapeseed oil agar dapat diaplikasikan pada tubuh untuk

massage aromaterapi

2. Pengaruh Aroma Terapi Lavender

Aromaterapi merupakan salah satu terapi non farmakologi yang bisa

diberikan untuk mengatasi masalah gangguan tidur. Aromaterapi

merupakan terapi dengan menggunakan minyak essensial oil atau sari

minyak murni yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk

membantu memperbaiki kesehatan, membangkitkan semangat,

menyegarkan serta menenangkan jiwa dan raga. Aromaterapi lavender

merupakan salah satu minyak yang paling aman digunakan sekaligus

mempunyai daya antiseptik yang kuat, antivirus, anti jamur bersifat

menenangkan dan sedatif. Kandungan kimia lynalil ester yang berkhasiat

menenangkan dan memberikan efek rileks sistem syaraf pusat dengan

menstimulasi syaraf olfaktorius (Putra, 2016).

Pemberian aromaterapi lavender melalui inhalasi dapat dirasakan

manfaatnya secara langsung oleh pasien dan mampu melatih otot-otot

pernapasan melalui teknik relaksasi napas dalam disertai penghirupan

aromaterapi. Hal ini sesuai dengan teori bahwa aromaterapi lavender

memiliki khasiat menenangkan, sedatif dan membantu meregulasi sistem

syaraf pusat. Mekanisme aromaterapi ini dimulai dari aromaterapi bunga
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lavender yang dihirup memasuki hidung dan berhubungan dengan silia,

bulu-bulu halus di dalam lapisan hidung. Penerima-penerima didalam silia

dihubungkan dengan alat penghirup yang berada di ujung saluran bau.

Ujung saluran ini selanjutnya dihubungkan dengan otak itu sendiri. Bau-

bauan diubah oleh silia menjadi impuls listrik yang dipancarkan ke otak

melalui sistem penghirup. Semua impulsi mencapai sistem limbik di

hipotalamus yang selanjutnya akan meningkatkan gelombang alfa didalam

otak dan gelombang inilah yang membantu kita untuk merasa rileks

(Sharma, 2011).

3. Intervensi Inovasi (Aroma Terapi Lavender)

Saat ini sudah banyak penelitian yang membuktikan manfaat dari

minyak aroma terapi. Penelitian medis akhir-akhir ini mengungkapkan

bahwa bau yang terhirup memiliki dampak yang signifikan pada perasaan

manusia. Menurut penelitian ilmiah, aroma yang tercium berpengaruh

terhadap otak, seperti halnya alkohol. Misalnya, aroma Lavender dapat

meningkatkan frekuensi gelombang alfa di belakang kepala, dan keadaan

ini diasosiasikan dengan relaksasi (Klinikmedis, 2008).

Aromaterapi bekerja secara bertahap meliputi indera manusia

terhadap bau. Respon terhadap persepsi aroma tersebut diintegrasikan di

dalam hipotalamus, yang akan mengkoordinasikan penyesuaian yang

diperlukan untuk mengembalikan ke keadaan homeostasis (Turana, 2007).

Sewaktu menarik nafas, aroma ditangkap oleh reseptor di hidung

yang kemudian memberikan informasi lebih jauh ke area di otak yang
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mengontrol emosi dan memori maupun memberikan informasi ke

hipotalamus. Sistem limbic yang ada di otak juga menghasilkan seluruh

respon naluri (emosi, seksualitas dan memori) dan berkaitan erat dengan

otak yang mencermati indera pencium (Balkam, 2001).

C. Telaah Pustaka tentangMurottal Al-Qur’an

1. Definisi

Al Qur’an adalah kitab suci yang mulia. Didalamya terdapat

petunjuk, nasehat, dan contoh bagi orang orang yang berfikir. Setiap

muslim hendaknya menjaga kedekatan dengan Al Qur’an dengan

membacanya, mentadaburinya, memahaminya, serta terus berinteraksi

dengannya (Cholil, 2014).

Menurut Djohan (2009), musik merupakan esensi dari komunikasi

nonverbal, sehingga banyak orang secara tanpa disadari memberikan

respon positif. Oleh sebab itu, musik sangat aplikabel pada hal-hal

nonverbal dan akan mudah menstimuli klien. Murottal adalah salah satu

jenis musik, yaitu rekaman suara Al-Qur’an yang dilagukan oleh seorang

qori’ (pembaca Al-Qur’an). Bacaan Al-Qur’an dianggap sama dengan

terapi musik.

Menurut Musbikin (2007), bacaan Al-Qur’an dengan Murottal

merupakan bacaan dengan irama yang teratur, tidak ada perubahan yang

mencolok, nada rendah dan tempo antara 60-70 bpm, sesuai dengan

standar musik sebagai terapi. Dengan demikian, bacaan Al-Qur’an dapat
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dibandingkan sama dengan irama musik. Bahkan memiliki nilai spiritual

yang jauh lebih besar daripada musik. Terapi Murottal Al-Qur’an akan

membawa gelombang suara dan mendorong otak untuk memproduksi zat

kimia yang disebut neuropeptida ketika diperdengarkan. Molekul tersebut

akan mempengaruhi reseptor-reseptor dalam tubuh sehingga hasilnya

tubuh merasa nyaman dan rileks. Hal tersebut akan menyebabkan nadi dan

denyut jantung mengalami penurunan (Al-Kaheel, 2010).

Menurut Heru (2008) yang dikutip dari penelitian Siswantinah (2011)

menjelaskan bahwa lantunan ayat Suci Al-Qur’an dapat meningkatkan

hormon-hormon stress, mengaktifkan hormon endorfinalami,

meningkatkan perasaan rileks dan menaktifkan perhatian dari rasa takut

cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menutunkan

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 ketegangan, kendali emosi

pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang baik.

2. Sejarah Murottal Al-Qur’an

Ahmed Elkadi, melakukan penelitian pada tahun 1985 tentang

pengaruh Al-Qur’an pada manusia dalam perspektif fisikologis dan

psikologis yang terbagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama bertujuan

untuk menentukan kemungkinan adanya pengaruh Al-Qur’an pada fungsi

organ tubuh sekaligus megukur intensitas pengaruhnya (Mahmudi, 2011).

Hasil eksperimen pertama membuktikan bahwa 97% responden, baik
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muslim maupun non-muslim yang diperdengarkan lantunan al qur’an 2

kali sehari pagi dan sore hari, baik yang mengerti bahasa arab maupun

yang tidak, mengalami beberapa perubahan fisiologis yang menujukan

tingkat ketenangan syaraf reflektif. Hasilnya membuktikan bahwa Al-

Qur’an memiliki pengruh mampu merelaksasi ketegangan urat syaraf

tersebut. Fakta ini secara tepat terekam dalam system detectorelektronivc

yang didukung komputer guna mengukur perubahan apapun dalam

fisiologis (organ) tubuh (Mahmudi, 2011).

Penelitian tersebut mengungkapkan, bahwa ketegangan otot syaraf

berpotensi mengurangi daya tahan tubuh yang disebabkan terganggunya

keseimbangan fungsi organ dalam tubuh untuk melawan sakit atau untuk

membantu proses penyembuhan. Untuk eksperimen kedua pada efek

relaksasai yang ditimbulkan di Al-Qur’an pada ketegangan syaraf beserta

perubahan-perubahan fisiologis (Mahmudi, 2011).

3. Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap Respon Tubuh

Al Qur’an memiliki pengaruh yang luar biasa bukan hanya sekedar

maknanya semata yang hanya bisa diketahui oleh orang yang membaca

dan memahaminya. Pengaruh Al Qur’an bahkan pada bunyi lafazh yang

hanya didengarkannya sekalipun. Dr. Al-Qadhi, melalui penelitiannya di

klinik Besar Florida Amerika Serikat, berhasil membuktikan, bahwa hanya

dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al Qur’an, seorang muslim baik

mereka yang berbahasa arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan

fisiologis yang sangat besar (Choli, 2014).
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Pengaruh mendengarkan bacaan Al Qur’an diantaranya adalah

penurunan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, menangkal

berbagai macam penyakit. Dr. Al-Qadhi yang seorang dokter ahli jiwa

melakukan penelitian dengan ditunjang melalui bantuan peralatan

alektronik terbaru untuk mendetaksi tekanan darah, detak jantung,

ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Dari hasil uji

cobanya itu ia menyimpulkan, bacaan Al Qur’an berpengaruh besar hingga

97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan menyembuhkan penyakit

(Choli, 2014).

Bacaan Murottal Al Qur’an sebagai penyembuh penyakit jasmani

dan rohani melalui suara, intonasi, makna ayat-ayat yang dapat

menimbulkan perubahan baik terhadap organ tubuh manusia Menurut

(Handayani, 2014). Membaca atau mendengarkan Al Qur’an akan

memberikan efek relaksasi, sehingga memeperlambat laju pembuluh darah,

nadi, dan denyut jantung. Terapi Al Quran ketika didengarkan pada

manusia akan membawa gelombang suara dan mendorong otak untuk

memproduksi zat kimia neuropeptide. Molekul ini akan mempengaruhi

reseptor didalam tubuh sehingga hasilnya tubuh merasa nyaman (Al-

Kaheel, 2012).

Al Qur’an mampu memacu sistem saraf parasimpatis yang

mempunyai efek berlawanan dengan saraf simpatis. Sehingga terjadi

keseimbangan pada kedua sistem saraf otonom tersebut. Hal inilah yang

menjadi prinsip dasar timbulnya respon relaksasi, yaitu terjadinya
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keseimbangan antara sistem saraf simpatis dan sistem saraf non simpatis

(Handayani,2014).

Surat Ar Rahman terbukti dapat meningkatkan kadar β-endorphin

yang berpengaruh terhadap ketenangan (Whida. Dkk, 2015). Hormon yang

bermanfaat bagi tubuh diantaranya adalah β-endorphin, hormon ini

bereaksi sebagaimana morfin. Dia membuat kita merasa tenang, nyaman,

dan rileks. Efek positif dari hormon ini adalah kebalikan dari noradrenalin

(Haruyama, 2014). Agar memperoleh penyembuhan yang optimal, orang

yang sakit sebaiknya mendengarkan Al Qur’an hendaknya juga

memikirkan dan merenungkan ayat-ayat yang didengarnya, sebab tadabbur

(merenungkan) Al Qur’an dan memahami maknanya juga merupakan

bentuk pengobatan. Jika kita merenungkan ayat-ayat Al Quran, kita akan

temukan pembicaraan tentang segala hal, termasuk makna-makna yang

dapat menyembuhkan berbagai penyakit. tidak terbatas pada pengobatan

penyakit psikologis (Al Kaheel, 2012).

Menurut McGrego (2001) dalam Faradisi (2009) mengungkapkan

dengan mendengarkan Murottal Al-Qur’an maka kualitas kesadaran

seseorang terhadap Tuhan akan meningkat, baik orang tersebut tahu arti

Al-Qur’an atau tidak. Kesadaran ini akan menyebabkan totalitas

kepasrahan kepada Allah SWT, dalam keadaan ini otak berada pada

gelombang alpha, merupakan gelombang otak pada frekuensi 7-14 Hz.

Ini merupakan keadaan otak yang optimal dan dapat menyingkirkan stress

dan menurunkan nyeri. Dalam keadaan tenang otak dapat berpikir dengan
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jernih dan dapat melakukan perenungan tentang adanya Tuhan, akan

terbentuk koping, atau harapan positif pada pasien.

4. Manfaat Murottal Al-Qur’an

Manfaat mendengarkan Murottal Al-Qur’an menurut Heru (2008),

antara lain:

a. Mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan tartil akan

mendapatkan ketenangan jiwa.

b. Lantunan ayat Al-Quran secara fisik mengandung suatu unsur

manusia, suara manusia merupakan instrumen penyembuhan yang

manakjubkan dan alat yangpaling mudah dijangkau.Suara dapat

menurunkan hormon-horman stress, mengaktifkan hormon endorpin

alami, meingkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian dari

rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh

sehingga menurunkan tekanan darah memperlancar pernapasan, detak

jantung, denyut nadi dan aktivitas gelombang otak. Laju pernapasan

yang lebih dalam atau lebih lambat ersebut sangan baik menimbulkan

ketenangan kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan

metabolisme yang lebih baik.

5. Mekanisme Kerja Terapi Murottal Al-Qur’an

Terapi Murottal Al Quran membuat kualitas kesadaran individu

terhadap Tuhan meningkat, baik individu tersebut tahu arti Al Qur’an atau

tidak. Kesadara ini akan menyebabkan kepasrahan sepenuhnya kepada

Allah SWT, dalam keadaan ini merupakan keadaan energi otak pada
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frekuensi 7-14 Hz. Keadaan ini merupakan keadaan optimal sistem tubuh

dan dapat menurunkan stres dan menciptakan ketanangan (MacGregor,

2001).

Menurut Mindlin (2009) Murottal Al Qur’an merupakan bagian

instrumen musik yang memiliki proses untuk menurunkan kecemasan.

Harmonisasi dalam musik yang indah akan masuk telinga dalam bentuk

suara (audio), menggetarkan gendang telinga, mengguncangkan cairan

ditelinga dalam, serta menggetarkan sel-sel rambut dalam koklea untuk

selanjutnya melalui saraf koklearis menuju otak dan menciptakan imajinasi

keindahan di otak kanan dan otak kiri yang akan memberi dampak berupa

kenyamanan dan perubahan perasaan. Perubahan perasaan ini diakibatkan

karena musik dapat menjangkau wilayah kiri korteks cerebri.

Menurut Ganong (2008), setelah korteks limbik, jaras pendengaran

dilanjutkan ke hipokampus, dan meneruskan sinyal musik ke amigdala

yang merupakan area perilaku kesadaran yang bekerja pada tingkat bawah

sadar, sinyal kemudian diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus

merupakan area pengaturan sebagai fungsi vegetatif dan fungsi endokrin

tubuh seperti banyak aspek perilaku emosional lainnya. Jaras pendengaran

kemudian diteruskan ke fermatio retikularis sebagai penyalur impuls

menuju serat otonom. Serat tersebut mempunyai dua sistem saraf, yaitu

saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Kedua saraf ini dapat mempengaruhi

kontraksi dan relaksasi organ tubuh. Relaksasi dapat merangsang pusat

rasa sehingga timbul ketenangan.
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6. Surah Ar-Rahman

Ar-Rahman yang berarti Yang Maha Pemurah merupakan surah ke

55 di antara surah-surah dalam al-Qur‟an, surah ini terdiri atas 78 ayat.

Termasuk surah-surah makkiyyah. Teungku Muhammad Hasbi Ash

Shiddieqy menyebutkan bahwa Al Hasan, Ibnu Urwah, Ibnu Zubair, Atha‟

dan Jabir yang berpendapat bahwasanya surah ini juga turun di Makkah.

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Mas‟ud dan Muqatil, surat ini

turun di Madinah, dan menurut mereka inilah permulaan Al Mufashal.

Selain itu menurut Ibnu Aqil bahwa pendapat yang pertama lebih shahih

mengingat riwayat Urwah Ibnu Zubair yang menerangkanbahwa orang-

orang yang mula-mula membaca al-Qur‟an dengan nyaring di Makkah

ialah Ibnu Mas‟ud selain dari Nabi sendiri.3 Ada hadits yang menerangkan

bahwa Nabi pernah membaca surah ar Rahman, di mana sekelompok jin

datang mendengar bacaan Nabi itu.

Nama ar-Rahman diambil dari perkataan Ar-Rahman yang terdapat

pada ayat pertama surah ini. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama

Allah SWT. M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa penamaannya dengan

“surah ArRahman/Tuhan pelimpah kasih” telah dikenal sejak zaman Nabi

saw. namatersebut diambil dari kata awal surat ini. Ini adalah satu-satunya

surat yang dimulai, sesudah basmalah, dengan nama/sifat Allah swt., yakni

ar-Rahman. Surat ini dikenal juga dengan nama “Arus al-Qur‟an”

(pengantinal-Qur‟an). Nabi saw. bersabda: “segala sesuatu mempunyai
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pengantinya dan pengantinya al-Qur‟an adalah surah ar Rahman” (HR. Al-

Baihaqi). Penamaan itu karena indahnya surah ini dan karena di dalamnya

terulang tiga puluh satu kali ayat “fa biayyi Ala-iRabbikuma

Tukadzdziban/ nikmat yang manakah, di antara nikmat-nikmat Tuhan

pemelihara kamu berdua, yang kamu berdua dustakan?” Kalimat

berulang-ulangini diibaratkan dengan aneka hiasan yang dipakai oleh

pengantin.

Sebagian besar surah ini menerangkan sifat-sifat pemurah Allah

SWT. kepada hamba-hamba-Nya. Diantara isinya adalah semua makhluk

akan hancur kecuali Allah SWT., seluruh alam merupakan nikmat Allah

swt. terhadap umat manusia, manusia diciptakan dari tanah dan jin dari api,

kewajiban mengukur, menakar, menimbang dengan adil, manusia dan jin

tidak bisa melepaskan diri dari Allah SWT, banyak dari umat manusia

yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan.

Sayyid Quthb dengan bahasanya, berpendapat bahwa surah ini

merupakan pemberitahuan ihwal hamparan alam semesta dan

pemberitahuan aneka nikmat Allah SWT. Yang cemerlang lagi nyata,

keajaiban makhluk-Nya, limpahan nikmat-Nya, pengaturan-Nya atas alam

nyata ini berikut segala isinya, dan padapengarahan semua makhluk agar

menuju dzat-Nya Yang Mulia. Surah ini merupakan pembuktian umum

ihwal seluruh alam nyata kepada dua makhluk, yaitu jin dan manusia, yang

disapa oleh surah secara sama. Kedua makhluk ini tinggal di pelataran

alam, dan disaksikan oleh segala yang maujud.
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Surah ini juga menantang keduanya secara berulang-ulang, kalau-

kalau keduanya mampu mendustakan aneka nikmat Allah setelah nikmat

tersebut diterangkan secara rinci. Dia telah menjadikan seluruh alam

semesta ini sebagai pelataran nikmat dan hamparan akhirat. Pemberitahuan

aneka nikmat tersebut dimulai dengan pengajaran al-Qur‟an dalam

kedudukannya sebagai karunia yang besar bagi manusia. Nikmat ini

disebutkan lebih dahulu daripada penciptaan manusia itu sendiri dan

pengajaran berbicara.

7. Langkah-langkah Teknik Distraksi Murottal Al-Qur’an

a. Persiapan

1) Siapkan Murottal Al-Qur’an pada telepon genggam dan

earophone atau headset untuk mendengarkan Murottal Al-Qur’an.

2) Lakukan wudhu. Tetapi pada pasien kita dapat memodifikasi

tanpa wudhu sesuai kondisi.

3) Hapus semua kekhawatiran duniawi dari hati kita yang bisa

membuat tenang hati kita.

4) Posisi senyaman mungkin.

5) Tutup mata Anda dan membawa perhatian Anda ke daerah hati

Anda.

6) Ciptakan lingkungan tenang.

7) Anda harus percaya bahwa Murottal Al-Qur’an akan membuat

pikiran Anda sepenuhnya damai dan akan mengurangi rasa sakit.
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8) Niat dan fokus pada satu pikiran seperti Allah SWT atau tidak

berpikir apa-apa.

b. Langkah-langkah

1) Atur pasien dengan posisi semi fowler atau duduk (senyaman

mungkin).

2) Kedua tangan pasien diletakkan di atas perut.

3) Anjurkan melakukan napas secara lambat dan dalam melalui

hidung, yakni bernapas sebanyak 6 kali per menit dilakukan

selama 4 menit. Satu kali napas dilakukan dalam hitungan 10

detik, yaitu :

a) Tarik napas selama 4 detik, rasakan abdomen mengembang

saat menarik napas.

b) Tahan napas selama 3 detik.

c) Kerucutkan bibir, keluarkan pelan-pelan melalui mulut

selama 3 detik, rasakan abdomen bergerak ke bawah.

4) Ulangi langkah a sampai c selama 3 kali siklus (12 menit) dengan

jeda 2 menit setiap siklusnya.

5) Selanjutnya mendengarkan Murottal Al-Qur’an :

a) Posisi rileks, mulailah dengan Bismillah.

b) Pilih Murottal Al-Qur’an yang yang sesuai dengan keinginan

pasien dan anjurkan untuk memilih Murottal Al-Qur’an yang

dipahami maknanya.
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c) Gunakan earophone atau headset supaya tidak mengganggu

pasien lain dan membantu pasien berkonsentrasi pada

Murottal Al-Qur’an.

d) Pastikan tombol-tombol kontrol di telepon genggam mudah

ditekan, dimanipulasi, dan dibedakan.

e) Minta pasien berkonsentrasi pada Murottal Al-Qur’an dan

menghayati lantunan ayat suci Al-Qur’an dengan hati yang

ridha dan ikhlas.

f) Tinggalkan pasien sendirian dalam keadaan tenang ketika

pasien mendengarkan Murottal Al-Qur’an.

g) Dengarkan Murottal Al-Qur’an selama 30 menit.

6) Tahap relaksasi. Tahap ini Anda perlahan-lahan membuka mata

Anda, melihat lingkungan dengan menggerakkan mata Anda dan

perlahan-lahan menggerakkan tubuh.

7) Jika Anda merasa sedikit sakit, Anda dapat mendengarkan

Murottal Al-Qur’an yang Anda inginkan lagi. Distraksi ini akan

membantu Anda untuk bersantai dan mengalihkan perhatian dari

rasa sakit.

8) Teknik distraksi mendengarkan Murottal Al-Qur’an dilakukan

dengan frekuensi 3 kali sehari atau sesuai kebutuhan.

8. Kelemahan Terapi Murottal Al-Qur’an

Dari beberapa jurnal yang digunakan oleh peneliti menyebutkan

bahwa kekurang dari terapi Murottal adalah Pelaksanaan Terapi Murottal
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Al-Qur’an pada klien berupa kriteria klien yang harus beragama islam

sehingga terapi ini tidak dapat diberikan kepada klien yang bukan

beragama islam. Kriteria klien lainnya yang harus dipenuhi sehingga

adalah klien tidak mengalami gangguan pendengaran (tuli) sehingga

perawat harus memilih klien yang ingin diberikan terapi sesuai dengan

kriteria

D. Telaah Pustaka tentang Tanda – Tanda Vital

1. Definisi

Tanda vital merupakan tanda yang menggambarkan keadaan tubuh

seseorang secara objektif dan dapat berubah. Pengukuran tanda vital terdiri

dari pengukuran tekanan darah, denyut nadi, respirasi (pernapasan), dan

suhu tubuh. Ukuran tanda vital seseorang dapat berubah-ubah dalam sehari.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengukuran tanda vital yaitu stress,

aktivitas, dan pengaruh hormonal (Carter, 2008).

Perubahan tanda vital dapat mengindikasikan bahwa tubuh sedang

mengalami sesuatu yang menyebabkan tubuh berada dalam kondisi tidak

seimbang. Kondisi ini akan ditanggapi oleh tubuh yang selalu mencoba

untuk menyeimbangkan sistem regulasi dalam tubuh. Tubuh akan

mencoba mengembalikan keseimbangannya. Pemeriksaan tanda vital

dilakukan untuk mengetahui, memantau, mengidentifikasi masalah, dan

mengevaluasi kondisi tubuh dalam merespon suatu tindakan (Ary, 2012).

Pengukuran tanda vital dapat dijadikan sebagai bahan untuk mendiagnosa
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kondisi seseorang dan menentukan indakan yang harus dilakukan untuk

menangani masalah kesehatan yang ada (Potter dan Perry, 2005).

Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi dilakukan untuk mengevaluasi

keadaan umum kesehatan kardiovaskuler dan respon terhadap

ketidakseimbangan sistem lain (Carter, 2008).

2. Tekanan Darah

Tekanan darah adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh

permukaan dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah (Sloane,

2003). Tekanan darah merupakan tekanan pada dinding arteri yang terdiri

dari tekanan sistolik, yaitu tekanan saat ventrikel berkontraksi mengalirkan

darah ke arteriarteri dan hanya sepertiga darah dari jumlah tersebut yang

dialirkan dari arteri ke arteriol-arteriol. Tekanan diastolik, yaitu tekanan

terendah saat jantung beristirahat. Tidak ada darah yang masuk ke dalam

arteri selama diastolik dan darah terus dikeluarkan akibat daya regang dari

arteri. Tekanan darah normal adalah 120/80 mmHg (Tooy dan Fatimawali,

2013). Seseorang mengalami hipertensi apabila tekanan darah 140/90

mmHg atau lebih (Chobanian et al., 2003).

Tekananan darah yang terus berubah menyebabkan adanya upaya

menjaga aliran darah dalam sirkulasi sitemik tidak naik atau turun. Oleh

karena itu, penting untuk mempertahankan tekanan arteri rata-rata dalam

keadaan konstan. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat serangkaian

mekanisme yang mengatur tekanan darah yaitu pengaturan saraf, ginjal,

dan mekanisme hormonal.
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a. Pengaturan Saraf

Pusat vasomotorik pada medula otak mengatur tekanan darah,

sedangkan pusat kardioakselerator dan kardioinhibitor mengatur curah

jantung. Pusat vasomotorik, terjadi tonus vasomotorik yaitu suatu

stimulasi tingkat rendah yang terjadi terus-menerus pada serabut otot

polos dinding pembuluh. Peran tonus vasomotorik ini adalah untuk

mempertahankan tekanan darah melalui vasokonstriksi pembuluh. Hal

ini berlangsung karena impuls dari serabut saraf vasomotoris yang

merupakan serabut eferen saraf simpatis pada sistem saraf otonom.

Pengurangan impuls vasokonstriksi bisa mengakibatkan vasodilatasi.

Pembuluh darah di jantung dan otak memiliki reseptor beta adregenik

yang dapat merespon eprinefrin. Vasodilatasi berfungsi untuk menjamin

ketersediaan suplai darah pada bagian tubuh tetap terpenuhi apabila

terjadi vasokonstriksi pada suatu bagian tubuh tertentu (Sloane, 2003)

b. PengaturanMelalui Ginjal

Ginjal bertanggungjawab pada tekanan darah dalam arteri jangka

panjang melalui dua mekanisme penting, yaitu hemodinamik dan

hormonal. Pada mekanisme hemodinamik, apabila tekanan arteri

melebihi batas normal, ginjal akan merespon karena terjadinya tekanan

dalam arteri renalis sehingga menyebabkan banyak cairan yang disaring

dan mengakibatkan air dan garam yang dikeluarkan dari tubuh juga

meningkat. Hilangnya air dan garam akan menurunkan tekanan darah

seiring berkurangnya volume darah dan akhirnya tekanan darah akan



32

kembali normal. Mekanisme hormonal ginjal berperan ketika tekanan

darah terlalu rendah, ginjal akan mensekresikan renin yang akan

membentuk angiostensin sehingga arteriol di seluruh tubuh mengalami

vasokonstriksi dan mengakibatkan tekanan darah meningkat ke tingkat

normal (Hernawati, 2008).

c. Pengaturan Melalui Hormon

Terdapat beberapa zat kimia dalam tubuh yang dapat

mempengaruhi tekanan darah. Hormon medula adrenal berupa

norepinefrin yang bekerja sebagai vasokonstriktor dan epinefrin yang

dapat bekerja sebagai vasokonstriktor atau vasodilator tergantung pada

jenis reseptor otot polos pada pembuluh darah organ. Hormon

antidiuretik, oksitosin, dan angiotensin bekerja sebagai vasokonstriktor.

Berbagai amina dan peptida seperti histamin, glukagon, kolesistokinin,

sekretin, dan bradikinin termasuk dalam vasoaktif. Prostaglandin

sebagai agen seperti hormon yang diproduksi secara lokal mampu

berperan sebagai vasokonstriktor atau vasodilator (Sloane, 2003).

Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan secara langsung dan

tidak langsung. Cara pengukuran langsung, yaitu dengan memasukkan

kateter ke dalam arteri. Cara tidak langsung dengan menggunakan alat

ukur sphygmomanometer dan stetoskop yang diletakkan pada arteri

brakialis di lengan pada sekitar lipatan siku. Kedua cara ini nantinya

akan menunjukkan tekanan sistolik dan diastolik (Fadlilah, 2014).

Faktor yang mempengaruhi tekanan darah adalah resistensi aliran darah,
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panjang dan diameter pembuluh darah, kondisi jantung, curah jantung,

kekentalan darah, kelainan darah, aktifitas fisik, berat badan, usia, jenis

kelamin, dan kecemasan (Sloane, 2003; Guyton dan Hall, 2013)

3. Denyut Nadi

Seseorang yang merasakan cemas mengalami peningkatan kerja

jantung sehingga adrenalin disekresi dan meningkatkan aliran darah untuk

tubuh. Hal ini berefek dengan meningkatnya getaran pada pembuluh darah

berupa denyut nadi (Afan, 2013). Denyut nadi adalah frekuensi irama

denyut/detak jantung yang dapat dipalpasi (diraba) pada permukaan kulit

di tempat tertentu (Guyton dan Hall, 2013). Denyut nadi merupakan

denyut atau getaran di dalam pembuluh darah akibat kontraksi ventrikel

kiri. Denyut nadi dapat dirasakan pada permukaan kulit yang dekat dengan

arteri. Denyut nadi normal berkisar antara 60-80 permenit saat istirahat

dengan rata-rata 70 denyut/menit (Ary, 2012; Sloane, 2003). Denyut nadi

dapat ditemukan dibeberapa area, seperti daerah pergelangan tangan

(radialis), leher (karotis), area lengan dekat lipatan siku (brakial), femoral,

popliteal, dan dorsalis pedis (Ary, 2012).

Tujuan dilakukannya pengukuran denyut nadi adalah untuk

mengetahui kerja jantung, menentukan diagnosa, dan mengetahui adanya

kelainan jantung pada seseorang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi

perubahan pada salah satu atau beberapa tanda vital. Faktor tersebut dapat

berupa usia, jenis kelamin, lingkungan, rasa sakit, dan kecemasan

(Muflichatun, 2006;. Fadlilah, 2014).
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a. Usia

Frekuensi nadi berkembang secara bertahap sesuai dengan

kebutuhan oksigen selama pertumbuhan. Denyut nadi tertinggi ada pada

bayi dan menurun seiring pertambahan usia. Pada masa remaja, denyut

jantung akan memiliki irama yang teratur. Pada usia dewasa, seiring

berkurangnya kemampuan jantung dalam melakukan kerjanya, juga

mempengaruhi frekuensi denyut nadi (Dongoran, 2014).

b. Jenis Kelamin

Jenis kelamin juga berpengaruh terhadap denyut nadi dimana

wanita biasanya memiliki denyut nadi yang lebih cepat dibandingkan

laki-laki. Wanita memiliki kapasitas kardiovaskuler yang lebih kecil

sehingga jika dihadapkan dalam pekerjaan dengan beban yang sama,

sistem kardiovaskular wanita akan bekerja lebih cepat dan akan

berpengaruh pada denyut nadi (Siswatiningsih, 2010).

c. Riwayat Kesehatan dan Obat

Riwayat kesehatan dan penggunaan obat tertentu dapat

mempengaruhi denyut nadi. Hal ini berhubungan dengan kerja jantung

dan ada tidaknya kelainan sirkulasi darah seseorang. Beberapa obat

yang dikonsumsi penderita hipertensi, penderita kelainan darah, akan

memberikan efek pada frekuensi denyut nadi seseorang (Guyton dan

Hall, 2013).

d. Kecemasan

Kecemasan menjadi salah satu penyebab peningkatan tekanan
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darah. Hal ini dikarenakan tekanan darah pada sistem kardiovaskular

diatur oleh sistem saraf otonom. Saat terjadi kecemasan, tekanan darah

akan meningkat sebagai respon fisiologis dan psikologis dari

kecemasan.

e. Aktivitas Fisik

Aktivitas berupa latihan fisik akan mengakibatkan perubahan

pada sistem kardiovaskular berupa peningkatan curah jantung dan

redistribusi darah dari organ yang kurang aktif ke organ yang lebih aktif.

Otot jantung akan mengkonsumsi oksigen yang ditentukan oleh faktor

tekanan jantung selama kondisi sistole. Ketika tekanan meningkat maka

konsumsi oksigen akan meningkat. Otot jantung yang terlatih akan

membutuhkan oksigen yang lebih sedikit untuk suatu beban dan

aktivitas fisik tertentu. Hal ini yang mengkibatkan seorang yang

terbiasa melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang aktif akan

memiliki frekuensi denyut nadi yang lebih lambat daripada seseorang

yang kurang aktif (Elly, 2006).

f. Lingkungan

Pada lingkungan dengan suhu panas dapat menyebabkan beban

tambahan pada sirkulasi darah. Ketika seseorang melakukan aktivitas

fisik di lingkungan panas, darah akan mendapat beban tambahan karena

harus membawa oksigen ke bagian tubuh yang melakukan kerja dan

membawa panas dari dalam tubuh ke permukaan kulit. Hal ini

menyebabkan jantung harus memompa darah lebih banyak lagi.
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Frekuensi denyut nadi dapat meningkat karena kerja jantung yang

meningkat (Muflichatun, 2006).

4. Pernapasan

Pernapasan adalah pertukaran gas oksigen dan karbondioksida yang

terjadi di dalam paru sehingga oksigen dapat digunakan oleh sel-sel untuk

fungsi seluler. Ventilasi atau proses keluar-masuknya udara dari paru

secara berkala memiliki mekanisme yang bekerja dengan mengubah arah

gradien tekanan aliran udara antara atmosfer dan alveolus melalui

pengembangan dan penciutan paru. Frekuensi nafas normal berkisar antara

16-20 kali permenit pada usia dewasa Pernapasan dikendalikan oleh dua

mekanisme saraf yang terpisah, yaitu sistem volunter dan involunter.

Sistem volunter yang berasal dari korteks serebral dan pengendalian

pernapasan saat melakukan aktivitas lainnya. Sistem involunter yang

terletak di bagian medula dan batang otak mengatur respirasi sesuai

kebutuhan metabolik tubuh (Sari, 2015).

a. Pusat Respiratorik Medular

Pusat respiratori medular mengandung neuron inspirasi dan

ekspirasi. Neuron inspirasi terletak pada medula dorsal. Neuron

inspirasi mengirim impuls pada otot inspirasi dan ketika neuron ini

menghentikan aktivitasnya, otot inspirasi akan rileks dan terjadilah

proses ekspirasi. Neuron ekspirasi terletak pada medula ventral. Neuron

ekspirasi mengirim impuls pada otot intercostal internal dan abdominal

untuk memfasilitasi proses ekspirasi.
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b. Pusat Respirasi Batang Otak (pons)

Pusat pneumotaksis dalam batang otak bagian atas membatasi

durasi inspirasi tetapi meningkatkan frekuensi respirasi sehingga

pernapasan cepat dan dangkal.

c. Refleks Respiratorik

Refleks respiratorik terdiri dari refleks inflasi, refleks spinal,

iritasi pada jalan udara, dan input proprioseptor. Refleks inflasi

mencegah terjadinya overinflasi paru yang dapat terjadi saat melakukan

olahraga berat. Refleks inflasi bekerja seperti pusat pneumotaksis

dengan mengurangi kedalaman pernapasan dan menambah

frekuensinya. Refleks spinal terjadi pada berkas otot respirasi yang

memantau serabut otot. Apabila terjadi pemendekan serabut akan

disampaikan pada medula spinalis dan mengakibatkan impuls motorik

untuk memperbesar kontraksi. Iritasi terjadi pada jalan udara akibat

iritan yang terhirup bersama udara saat respirasi sehingga terjadi refleks

batuk dan bersin untuk mengeluarkannya. Input proprioseptor pada

sistem saraf pusat dari persendian dan tendon membantu respirasi saat

olahraga (Sloane, 2003).

Pernapasan juga dikendalikan secara kimiawi. Kemoreseptor akan

mendeteksi perubahan kadar oksigen, karbondioksida, dan ion hidrogen

dalam aliran darah dan otak sehingga dapat melakukan penyesuaian

kedalaman dan frekuensi respirasi. Kemoreseptor sentral berupa neuron
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yang terletak di permukaan ventral lateral medula. Peningkatan kadar

karbondioksida dalam darah arteri dan cairan otak akan meningkatkan

frekuensi dan kedalaman pernapasan. Kemoreseptor perifer terletak di

badan aorta dan karotid pada sistem arteri. Kemoreseptor ini merespon

perubahan konsentrasi oksigen, karbondioksida, dan ion hidrogen

(Guyton dan Hall, 2013).

Faktor yang mempengaruhi mengingkatnya jumlah pernapasan

seseorang antara lain usia, aktivitas, penyakit, obat, dan kecemasan.

Saat mengalami kecemasan, seseorang akan mengalami napas pendek-

pendek untuk merespon. Hal ini dikarenakan fungsi pernapasan

terganggu sehingga pertukaran oksigen tidak menyeluruh pada semua

bagian paru. Akibatnya, akan terjadi penumpukan karbondioksida

dalam darah. Untuk mengatasinya, tubuh memerlukan oksigen yang

diwujudkan dengan melakukan pernapasan yang cepat (Ary, 2012)

E. Telaah Pustaka tentang Asuhan Keperawatan

1. Pengertian

Asuhan keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan

pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien

atau pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Dilaksanakan

berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan sebagai suatu profesi yang

berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan,bersifat humanistic, dan

berdasarkan pada kebutuhan objektif klien untuk mengatasi masalah
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yang dihadapi klien.

Menurut Ali (1997) proses keperawatan adalah metode asuhan

keperawatan yang ilmiah,sistematis, dinamis, dan terus- menerus serta

berkesinambungan dalam rangka pemecahan masalah kesehatan

pasien/klien,di mulai dari pengkajian (pengumpulan data, analisis data,

dan penentuan masalah) diagnosis keperawatan, pelaksanaan, dan

penilaian tindakan keperawatan.

2. Tujuan Asuhan Keperawatan

Adapun tujuan dalam pemberian asuhan keperawatan antara lain :

a. Membantu individu untuk mandiri

b. Mengajak individu atau masyarakat berpartisipasi dalam bidang

kesehatan

c. Membantu individu mengembangkan potensi untuk memelihara

kesehatan secara optimal agar tidak tergantung pada orang lain dalam

memelihara kesehatannya

d. Membantu individu memperoleh derajat kesehatan yang optimal

3. Fungsi Proses Keperawatan

Proses Keperawatan berfungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pedoman dan bimbingan yang sistematis dan ilmiah bagi

tenaga keperawatan dalam memecahkan masalah klien melalui asuhan

keperawatan.

b. Memberi ciri profesionalisasi asuhan keperawatan melalui pendekatan

pemecahan masalah dan pendekatan komunikasi yang efektif dan
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efisien.

c. Memberi kebebasan pada klien untuk mendapat pelayanan yang

optimal sesuai dengan kebutuhanya dalam kemandirianya di bidang

kesehatan.

4. Tahap - Tahap Proses Keperawatan

a. Pengkajian

Pengkajian adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap

dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan

dan keperawatan yang di hadapi pasien baik fisik, mental, sosial

maupun spiritual dapat ditentukan.tahap ini mencakup tiga kegiatan,

yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penentuan masalah

kesehatan serta keperawatan.

1) Pengumpulan data

Tujuan :

Diperoleh data dan informasi mengenai masalah kesehatan

yang ada pada pasien sehingga dapat ditentukan tindakan yang

harus di ambil untuk mengatasi masalah tersebut yang

menyangkut aspek fisik, mental, sosial dan spiritual serta faktor

lingkungan yang mempengaruhinya. Data tersebut harus akurat

dan mudah di analisis.

Jenis data antara lain Data objektif, yaitu data yang

diperoleh melalui suatu pengukuran, pemeriksaan, dan
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pengamatan, misalnya suhu tubuh, tekanan darah, serta warna

kulit. Data subjektif, yaitu data yang diperoleh dari keluhan yang

dirasakan pasien, atau dari keluarga pasien/saksi lain misalnya,

kepala pusing, nyeri, dan mual.

Adapun fokus dalam pengumpulan data meliputi :

a) Status kesehatan sebelumnya dan sekarang

b) Pola koping sebelumnya dan sekarang

c) Fungsi status sebelumnya dan sekarang

d) Respon terhadap terapi medis dan tindakan keperawatan

e) Resiko untuk masalah potensial

f) Hal-hal yang menjadi dorongan atau kekuatan klien

2) Analisa data

Analisa data adalah kemampuan dalam mengembangkan

kemampuan berpikir rasional sesuai dengan latar belakang ilmu

pengetahuan.

3) Perumusan masalah

Setelah analisa data dilakukan, dapat dirumuskan beberapa

masalah kesehatan. Masalah kesehatan tersebut ada yang dapat

diintervensi dengan asuhan keperawatan (masalah keperawatan)

tetapi ada juga yang tidak dan lebih memerlukan tindakan medis.

Selanjutnya disusun diagnosis keperawatan sesuai dengan

prioritas. Prioritas masalah ditentukan berdasarkan criteria

penting dan segera. Penting mencakup kegawatan dan apabila
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tidak diatasi akan menimbulkan komplikasi, sedangkan segera

mencakup waktu misalnya pada pasien yang di rawat di ruang

ICU yang tidak sadar maka tindakan harus segera dilakukan untuk

mencegah komplikasi yang lebih parah atau kematian. Prioritas

masalah juga dapat ditentukan berdasarkan hierarki kebutuhan

menurut Maslow, yaitu: Keadaan yang mengancam kehidupan,

keadaan yang mengancam kesehatan, persepsi tentang kesehatan

dan keperawatan.

b. Diagnosa keperawatan

Pengertian Diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang

menjelaskan respon manusia (status kesehatan atau resiko perubahan

pola) dari individu atau kelompok dimana perawat secara akontabilitas

dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk

menjaga status kesehatan menurunkan, membatasi, mencegah dan

merubah (Carpenito,2000).

Adapun diagnosa yang mungkin muncul pada pasien dengan

yang di rawat di ruang ICU yaitu :

1) Risiko perfusi serebral tidak efektif

2) Pola Nafas Tidak Efektif

3) Nyeri Akut

c. Rencana Keperawatan

Semua tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu

klien beralih dari status kesehatan saat ini kestatus kesehatan yang di
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uraikan dalam hasil yang di harapkan (Gordon,1994). Rencana

perawatan terorganisasi sehingga setiap perawat dapat dengan cepat

mengidentifikasi tindakan perawatan yang diberikan. Rencana asuhan

keperawatan yang di rumuskan dengan tepat memfasilitasi kontinuitas

asuhan perawatan dari satu perawat ke perawat lainnya. Sebagai hasil,

semua perawat mempunyai kesempatan untuk memberikan asuhan

yang berkualitas tinggi dan konsisten. Rencana asuhan keperawatan

tertulis mengatur pertukaran informasi oleh perawat dalam laporan

pertukaran dinas. Rencana perawatan tertulis juga mencakup

kebutuhan klien jangka panjang (potter,1997).

d. Implementasi keperawatan

Merupakan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai

tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai dimulai setelah

rencana tindakan disusun dan ditujukan pada nursing orders untuk

membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu

rencana tindakan yang spesifik dilaksanakan untuk memodifikasi

faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan klien.

e. Evaluasi

Perencanaan evaluasi memuat criteria keberhasilan proses dan

keberhasilan tindakan keperawatan. Keberhasilan proses dapat dilihat

dengan jalan membandingkan antara proses dengan pedoman/rencana

proses tersebut. Sedangkan keberhasilan tindakan dapat dilihat dengan

membandingkan antara tingkat kemandirian pasien dalam kehidupan
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sehari-hari dan tingkat kemajuan kesehatan pasien dengan tujuan yang

telah di rumuskan sebelumnya. Sasaran evaluasi adalah sebagai

berikut:

1) Proses asuhan keperawatan, berdasarkan criteria/rencana yang

telah disusun.

2) Hasil tindakan keperawatan ,berdasarkan criteria keberhasilan

yang telah di rumuskan dalam rencana evaluasi.

Terdapat 3 kemungkinan hasil evaluasi yaitu :

1) Tujuan tercapai, apabila pasien telah menunjukan perbaikan/

kemajuan sesuai dengan criteria yang telah di tetapkan.

2) Tujuan tercapai sebagian,apabila tujuan itu tidak tercapai secara

maksimal, sehingga perlu di cari penyebab dan cara mengatasinya.

3) Tujuan tidak tercapai, apabila pasien tidak menunjukan perubahan

/ kemajuan sama sekali bahkan timbul masalah baru. Dalam hal

ini perawat perlu untuk mengkaji secara lebih mendalam apakah

terdapat data, analisis, diagnosa, tindakan, dan faktor-faktor lain

yang tidak sesuai yang menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan.

F. Kerangka Konsep

Pasien Yang di rawat di ruang ICU

Hand And Foot Massage, aromaterapi lavender, dan
Murottal Al-Qur’an
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Bagan 2.1 Kerangka Konsep

G. Hipotesis

Terdapat perubahan tanda – tanda vital pasien yang di rawat di ruang

ICU setelah diberikan intervensi hand Foot Massage, aromaterapi lavender,

dan Murottal Al Qur’an.

Perubahan Tanda – Tanda Vital
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BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan aplikasi dari intervensi keperawatan yaitu

Manajemen pola napas (I.06194) Manajemen Nyeri (I.08238) yang bertujuan

untuk mengetahui pengaruh dari tindakan Hand and Foot Massage, Aromaterapi

Lavender, dan Murrotal Al-Quran terhadap perubahan tanda – tanda vital yang

terdiri dari tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu tubuh.

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment dan

rancangan penelitian yang digunakan adalah pre test and post test

nonequivalent control group dimana pengukuran dilakukan sebelum dan

sesudah perlakuan dan tidak dilakukan randomisasi. Pada penelitian ini,

responden penelitian dibagi menjadi 2 kelompok dan tidak dilakukan

randomisasi. Dimana kelompok 1 adalah kelompok perlakuan, sedangkan

kelompok 2 adalah kelompok kontrol sebagai pembanding (Dharma, 2011).

Bagan 3.1
Rancangan Penelitian

Keterangan:

R : Responden penelitian

K1 : Responden kelompok perlakuan
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K2 : Responden kelompok kontrol

01 : Pre test pada kedua kelompok sebelum perlakuan

02 : Post test pada kedua kelompok setelah perlakuan

X1 : Intervensi aromaterapi lavender, murottal al-quran, Hand And Foot

Massage

X0 : Kelompok kontrol tanpa intervensi

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien di ruang Intensive

Care Unit di RSU AM. Parikesit Kutai Kartanegara.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah responden yang diambil

berdasarkan kriteria inklusi dari populasi dan telah menandatangani

Informed Consent. Dengan jumlah 22 orang yang terdiri 11 kelompok

intervensi dan 11 kelompok kontrol

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebagai berikut :

a. Kriteria Inklusi

1) Responden merupakan pasien yang di rawat di ruang ICU RSU

AM Parikesit Tenggarong

2) Bersedia dilakukan intervensi dengan menandatangani inform

consent

3) Beragama Islam

4) Pasien dalam kondisi stabil yang dilihat dari tanda vital

5) Pasien tidak mengalami gangguan jiwa
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6) Pasien kooperatif

7) Pasien tidak mengalami gangguan pendengaran

8) Pasien tidak mengalami gangguan penciuman

b. Kriteria Eksklusi

1) Pasien dengan penurunan kesadaran

2) Pasien dengan tanda vital tidak stabil

3) Pasien dengan gangguan neurologis

3. Metode Sampling

Pengumpulan sampel dalam penelitian ini di lakukan dari tanggal

11 januari sampai tanggal 29 januari 2021 dengan kriteria inklusi dan

eklusi di dapatkan jumlah sampel 22 pasien dengan 11 pasien kelompok

intervensi dan 11 pasien kelompok kontrol

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen sederhana dengan uji

beda 2 mean kelompok

Adapun perhitungan yang digunakan adalah:

n' =
�

1 − �

dimana :

n' : Besar sampel setelah dikoreksi
� : Jumlah sampel berdasarkan estimasi sebelumnya : 10
� : Prediksi persentase sampel drop out : 10% = 0,1

n' =
�

1 − �

n' =
10

1 − 0,1

n' = 11.11 = 11 orang
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Jadi, jumlah sampel keseluruhan setelah dikoreksi yaitu 11 orang

tiap kelompok, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 22

orang.

C. Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di ruang ICU RSU A.M Parikesit

selama 3 minggu.
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D. Definisi Operasional

Tabel. 3.1
Definisi Operasional

No Variable Definisi Operasianal Alat Ukur Hasil Ukur Skala

1 Hand and Foot

Massage

sentuhan yang dilakukan pada

tubuh bagian tangan dan kaki

menggunakan minyak pijat yang

dapat mengurangi ketegangan otot

dan memperlancar perederan

darah yang dilakukan selama 10-

15 menit.

- - -

2 Murottal Al-

Quran

Kegiatan mendengarkan rekaman

suara Al-Qur’an yang dilagukan

oleh seorang qori’ (pembaca Al-

Qur’an) yang didengarkan selama

30 menit dengan tenang

menggunakan headset/headphone

yang diputar melalui handphone

- - -

3 Aroma Terapi

Lavender

Terapi dengan menggunakan

minyak essensial oil atau sari

minyak murni lavender melalui

teknik pembakaran atau alat

difuser sehingga menghasilkan

aroma lavender yang dicium

selama 10-15 menit

- - -

4 Tanda-tanda

Vital

Tanda Vital adalah tanda yang

menggambarkan keadaan tubuh

seseorang secara objektif dan

dapat berubah tanda vital di bagi

menjadi 6 ,yang terdiri dari

tekanan darah sistol diastole

MAP, denyut nadi, respirasi

(pernapasan), dan suhu tubuh.

Tensimeter

digital atau

Bedside

Monitor, Jam

Tangan,

Thermometer

digital.

Lembar

Observasi

- Rasio
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E. Instrumen Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, tensimeter

digital, Jam tangan, Thermometer Digital, Headset/Headphone. Rekaman

Murottal Al-Qur’an Surah Ar-Rahman, Handphone, Difuser aromaterapi,

Minyak Pijat, lembar observasi, kuesioner karakteristik responden.

F. Teknik Pengumpulan Data

Intervensi inovasi yang dilakukan adalah Hand Foot Massage,

aromaterapi lavender dan terapi Murottal Al Qur’an (Q.S. Ar-Rahman Ayat

1-78) dan yang bertujuan untuk memperbaiki tanda – tanda vital pasien

dengan diagnosa medis di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSU AM.

Parikesit Tenggarong.

Instrumen terapi murotal dilakukan dengan menggunakan MP3 player

audio murotal surat Ar-Rahman. Pemilihan surah Ar Rahman karena surah ini

berarti kasih sayang atau pemurah. Intervensi dalam penelitian ini adalah

pemberian terapi Murotal Surah Ar-Rahman melalui MP3 yang

diperdengarkan menggunakan headphone selama 15 menit dilakukan selama

2 kali sehari yaitu pagi jam 9.00 WITA dan sore jam 17.00 WITA selama 2

hari berturut-turut dan pemberian Hand and Foot Massage serta terapi

Aromaterapi Lavender yang diberikan selama 10-15 menit dilakukan selama

2 kali sehari yaitu pagi jam 9.00 WITA dan sore jam 17.00 WITA selama 2

hari berturut-turut.
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1. Tahap persiapan

a. Mengurus surat izin penelitian ke kantor Prodi Profesi Ners

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.

b. Mengirim surat izin penelitian ke RSU. AM Parikesit Tenggarong

c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait untuk

pelaksanaan penelitian ini yaitu kepada kepala ruangan ICU serta

perawat yang bertugas di ruangan tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Fase Orientasi

Dalam pelaksanaan pertama kali peneliti menginformasikan

kepada kepala ruangan dan perawat pelaksana bahwa responden di

ruangan tersebut menjadi subjek penelitian. Peneliti mengunjungi

responden yang dipilih sesuai kriteria inklusi, melakukan kontrak

dengan pasien (memperkenalkan diri, membina hubungan saling

percaya, dan menjelaskan tentang tujuan, manfaat dan prosedur

penelitian), meminta kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian

dengan menandatangani lembar persetujuan responden (Informed

Consent), pengumpulan data karakteristik responden meliputi: umur,

jenis kelamin, riwayat penyakit.

b. Fase Identifikasi

Pada fase ini peran perawat sebagai fasilitator yang

memfasilitasi responden dalam pelaksanaan intervensi Hand and

Foot Massage, aromaterapi lavender, murottal Al-Quran dan dengan
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memberikan penjelasan mengenai prosedur intervensi dan

memberikan penjelasan pengukuran tanda-tanda vital pada pasien

yang rawat di ruang ICU

c. Tahap Eksploitasi

Responden yang bersedia mengikuti penelitian ini dan telah

menandatangani Informed Consent dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu

kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Pemilihan responden

diusahakan agar karakteristik responden dapat seimbang antara

kelompok kontrol dan intervensi sehingga mampu mengurangi bias

pada penelitian ini.

d. Fase Resolusi

1) Persiapan

a) Mempersiapkan peralatan untuk pelaksanaan intervensi

Murrotal Al Qur’an yaitu MP3 berisi surah Ar Rahman

ayat 1-78 yang telah disesuaikan desibelnya serta headset.

Dan hand Foot Massage yaitu handuk, lotion, serta

aromaterapi lavender yaitu Esensial Oil Lavender, Diffuser,

lembar observasi, dan alat ukur TTV.

b) Mempersiapan instrumen pengukuran tanda- tanda vital

c) Mengkondisikan ruangan yang nyaman dengan

memperhatikan kebisingan, pendingin ruangan, cahaya

lampu

d) Mempersiapkan pakaian pasien yang nyaman dan longgar
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2) Pelaksanaan

a. Peneliti meminta persetujuan kepada pasien dan

menandatangani informd consent.

b. Peneliti terlebih dahulu menjelaskan tentang tujuan

intervensi terapi Murrotal Al Qur’an, hand Foot Massage

kepada pasien, dan aromaterapi lavender.

c. Peneliti selanjutnya menjelaskan tentang prosedur

intervensi yang akan dilakukan, tujuan intervensi, manfaat

intervensi.

d. Observasi TTV menggunakan lembar observasi dan alat

ukur tekanan darah, termometer, dan jam

e. Pengukuran TTV pre Test, dilakukan 30 menit sebelum

diberikan intervensi Murrotal Al Qur’an, aromaterapi

lavender dan hand Foot Massage pada jam 8.30 WITA dan

16.30 WITA.

f. Intervensi dimulai secara bersamaan pada jam 9.00 WITA

dan 17.00 WITA setelah pre Test dengan satu peneliti

memasang Hesadset ke telinga pasien untuk melakukan

intervensi murottal Al-Qur’an, satu peneliti melaksanakan

intervensi aroma terapi lavender dan dua peneliti lainnya

melakukan intervensi Hand and Foot massage pada tangan

dan kaki pasien
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g. Pengukuran TTV Post Test dilakukan pada 30 menit

setelah semua intervensi selesai diberikan.

h. Pada kelompok kontrol hanya akan dilakukan pre test dan

post test pengukuran TTV di waktu yang sama dengan

kelompok intervensi.

i. Selama perawatan pasien dilakukan asuhan keperawatan

sesuai dengan rencana asuhan yang sudah ditetapkan.

j. Rangkaian pemberian intervensi dan pengukuran TTV ini

akan diulang selama 2 hari berturut-turut pada jam dan

runtutuan kegiatan intervensi yang sama

k. Jika dalam pelaksanaan intervensi terjadi sesuatu yang

menyebabkan responden tidak dapat melanjutkan penelitian,

maka responden akan dilakukan dropout.

3. Tahap Akhir

Data yang telah terkumpul dilakukan pengecekan ulang kemudian

diolah dengan software statistik melalui beberapa tahap.



BAB IV

ANALISA SITUASI

A. Analisa Masalah Keperawatan dengan Konsep Terkait dan Konsep

Kasus Terkait

Kasus kelolaan utama dalam karya ilmiah ini adalah klien yang di

rawat di ruang ICU dengan kondisi pasien sadar . dan memerlukan

pengawasan secara intensif terhadap tanda – tanda Vital ( Tingkat nyeri,

Tekanan Darah, respirasi, Nadi, suhu dan saturasi)

Pengkajian dilakukan pada 22 klien yang terdiri dari 11 orang pada

kelompok intervensi dan 11 orang pada kelompok kontrol. Pada kelompok

intervensi terdapat 11 orang klien yaitu Ny. S, Tn. H, Tn. B, Ny. N, Tn. S, Tn. J,

Tn. M, Tn. R, Tn Y, Tn D, dan Ny. D. Sedangkan untuk kelompok kontrol yaitu Tn.

A, Tn. B, Tn. M, Ny. N, Tn. J, Ny. A, Tn. K, Tn. A, Tn. S, Tn. A, dan Tn. P.

Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi,

serta catatan rekam medis. Pengkajian dilakukan pada pasien sadar yang

dirawat diruang Intensive Care Unit (ICU).

Masalah keperawatan yang muncul pada 22 responden adalah Risiko

Perfusi Serebral Tidak Efektif, Pola Nafas Tidak Efektif dan Nyeri Akut

Masalah-masalah keperawatan tersebut akan didiskusikan lebih lanjut pada

pembahasan di bawah ini :

1. Pola Nafas Tidak Efektif

Pola Nafas Tidak Efektif diartikan sebagai inspirasi dan/atau ekspirasi

yang tidak memberikan ventilasi adekuat. (SDKI,2017). Berikut adalah data



objektif dan subjektif yang didapatkan dari masing - masing klien,

diantaranya:

Tabel 4.1

Data Objektif dan Subjektif Diagnosa Pola Nafas Tidak Efektif Pada Kelompok
Intervensi

No Responden Data Subjektif Data Objektif

1 Ny. S Klien mengatakan
“Napas saya
terasa sesak dan
mudah lelah”

- Terdapat penggunaan otot
bantu napas cuping hidung,

- Tidak ada sianosis
- TD : 142/78 mmHg,
- Nadi : 96x/menit,
- RR : 26x/menit,
- Temp : 36,6°C,
- SPO2 : 98%

2 Tn. H. Klien
Mengatakan
“Napas saya berat
dan sesak, dan
makin terasa saat
duduk”

- Terdapat penggunaan otot
bantu napas cuping hidung

- Terdapat pernasapasan pursed
lip

- Tidak ada sianosis
- TD : 162/94 mmHg,
- Nadi : 97x/menit,
- RR : 28x/menit,
- Temp : 37,0°C,
- SPO2 : 99%

3 Tn. B Klien
Mengatakan
“Napas saya sesak
sejak masuk
rumah sakit dan
belum berkurang”

- Terdapat penggunaan otot
bantu napas cuping hidung,

- Tidak ada sianosis
- TD : 146/82 mmHg,
- Nadi : 92x/menit,
- RR : 26x/menit,
- Temp : 36,4°C,
- SPO2 : 99%

4 Ny. N Klien
Mengatakan
“Napas saya
masih terasa sesak
dan berat”

- Terdapat penggunaan otot
bantu napas cuping hidung,

- Tidak ada sianosis
- TD : 146/72 mmHg,
- Nadi : 96x/menit,
- RR : 28x/0menit,
- Temp : 37,4°C,
- SPO2 : 99%

5 Tn. S Klien
Mengatakan
“Napas saya

- Terdapat penggunaan otot
bantu napas cuping hidung,

- Tidak ada sianosis
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masih sesak sejak
kemarin dan
memberat saat
duduk”

- TD : 152/80 mmHg,
- Nadi : 88x/menit,
- RR : 26x/menit,
- Temp : 36,2°C,
- SPO2 : 100%

6 Tn. J Klien
Mengatakan
“Napas saya
terasa sesak
semenjak
serangan yang di
rawat di ruang
ICU sebelum
masuk rumah
sakit”

- Terdapat penggunaan otot
bantu napas cuping hidung,

- Tidak ada sianosis
- TD : 144/86 mmHg,
- Nadi : 94x/menit,
- RR : 24x/menit,
- Temp : 36,6°C,
- SPO2 : 99%

7 Tn. M Klien
Mengatakan
“Napas saya
masih terasa
sesak”

- Terdapat penggunaan otot
bantu napas cuping hidung,

- Tidak ada sianosis
- TD : 148/68 mmHg,
- Nadi : 84x/menit,
- RR : 26x/menit,
- Temp : 36,2°C,
- SPO2 : 99%

8 Tn. R Klien
Mengatakan
“Napas saya
masih sesak sejak
pagi tadi”

- Terdapat penggunaan otot
bantu napas cuping hidung,

- Terdapat retraksi intercostalis
- Tidak ada sianosis
- TD : 164/98 mmHg,
- Nadi : 98x/menit,
- RR : 28x/menit,
- Temp : 36,9°C,
- SPO2 : 99%

9 Tn. Y Klien
Mengatakan
“napas saya masih
terasa sesak,
terasa berat bila
tidur telentang
dan duduk”

- Terdapat penggunaan otot
bantu napas cuping hidung,

- Tidak ada sianosis
- TD : 152/69 mmHg,
- Nadi : 94x/menit,
- RR : 29x/menit,
- Temp : 36,3°C,
- SPO2 : 98%

10 Tn D Klien
Mengatakan
“Napas saya
masih sesak

- Terdapat penggunaan otot
bantu napas cuping hidung,

- Tidak ada sianosis
- TD : 148/88 mmHg,



No Responden Data Subjektif Data Objektif

semenjak masuk
RS”

- Nadi : 96 x/menit,
- RR : 26 x/menit,
- Temp : 36,9°C,
- SPO2 : 100%

11 Ny. D Klien
Mengatakan
“Napas saya
masih sesak dan
tidak kunjuung
membaik”

- Terdapat penggunaan otot
bantu napas cuping hidung,

- Terdapat retraksi intercostalis
- Tidak ada sianosis
- TD : 152/89 mmHg,
- Nadi : 106 x/menit,
- RR : 28 x/menit,
- Temp : 37,5°C,
- SPO2 : 99%

Tabel 4.2

Data Objektif dan Subjektif Diagnosa Pola Nafas Tidak Efektif Pada Kelompok
Kontrol

NO Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

1. Tn. A Klien
mengatakan
“nafas nya
terasa sesak”

- Irama nafas reguler
- Tidak ada sianosis
- TD :153/88 mmHg
- Nadi : 95 x/menit
- RR : 25 x/menit
- Temp : 37,5°C
- SpO2 : 98%

2. Tn. B Klien
mengatakan
“nafas nya
terasa sesak
terutama saat
tidur terlentang”

- Irama nafas reguler
- Terdapat retraksi dinding dada
- Tidak ada sianosis
- TD : 158/95 x/menit
- Nadi : 97 x/menit
- RR : 28 x/menit
- Temp : 36,5°C
- SpO2 : 99%

3. Tn. M Klien
mengatakan
“nafas nya
terasa sesak
sekali”

- Irama nafas reguler
- Terdapat pernafasan cuping hidung
- Tidak ada sianosis
- TD : 160/100 x/menit
- Nadi : 91 x/menit
- RR : 27 x/menit
- Temp : 36,7°C
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- SpO2 : 99%
4. Ny. N Klien

mengatakan
“nafas nya
terasa sesak tapi
mendingan jika
dengan posisi
setengah
duduk”

- Terdapat pernafasan cuping hidung
- Irama nafas reguler
- Tidak ada sianosis
- TD : 155/89 mmHg
- Nadi : 95 x/menit
- RR : 24 x/menit
- Temp : 37,5°C
- SpO2 : 98%

5. Tn. J Klien
mengatakan
“nafas nya
terasa sesak dan
sedikit nyeri
saat menarik
nafas”

- Irama nafas reguler
- Terdapat retraksi dinding dada
- Tidak ada sianosis
- TD : 167/98 mmHg
- Nadi : 101 x/menit
- RR : 25 x/menit
- Temp : 36,5°C
- SpO2 : 99%

6. Ny. A Klien
mengatakan
“nafas nya
terasa sesak
terutama saat
berbaring”

- Terdapat pernafasan cuping hidung
- Irama nafas reguler
- Tidak ada sianosis
- TD : 155/89 mmHg
- Nadi : 95 x/menit
- Tidak ada sianosis
- RR : 26 x/menit
- Temp : 36,8°C
- SpO2 : 98%

7. Tn. K Klien
mengatakan
“nafas nya
terasa sesak dan
memburuk saat
malam hari”

- Irama nafas reguler
- Tidak ada sianosis
- TD : 151/73 mmHg
- Nadi : 93 x/menit
- Tidak ada sianosis
- RR : 24 x/menit
- Temp : 37,5°C
- SpO2 : 98%

8. Tn. A Tn. R
mengatakan
“rasanya sulit
saat menarik
nafas”

- Terdapat pernafasan cuping hidung
- Irama nafas reguler
- Tidak ada sianosis
- TD : 164/98 mmHg
- Nadi : 89 x/menit
- Tidak ada sianosis
- RR : 25 x/menit
- Temp : 36,7°C



NO Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

- SpO2 : 99%
9. Tn. S Klien

mengatakan saat
menarik nafas
rasanya berat

- Irama nafas reguler
- Terdapat retraksi dinding dada
- Tidak ada sianosis
- TD : 169/98 mmHg
- Nadi : 93 x/menit
- RR : 27 x/menit
- Temp : 36,8°C
- SpO2 : 99%

10. Tn. A Klien
mengatakan
dadanya terasa
sesak dan
pusing

- Irama nafas reguler
- Terdapat retraksi dinding dada
- Tidak ada sianosis
- TD : 167/98 mmHg
- Nadi : 98 x/menit
- RR : 25 x/menit
- Temp : 37,5°C
- SpO2 : 98%

11. Tn. P Klien
mengatakan
“nafas nya
terasa sesak”

- Irama nafas reguler
- Tidak ada sianosis
- TD : 156/87 mmHg
- Nadi : 96 x/menit
- RR : 25 x/menit
- Temp : 36,7°C
- SpO2 : 100%

2. Nyeri Akut

Nyeri akut didefinisikan sebagai pengalaman sensorik atau

emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau

fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan bertingkat ringan

hingga berat yang berlangsung kurang dari tiga bulan (SDKI, 2017).

Mekanisme nyeri disebabkan oleh adanya sumbatan di arteri koroner atau

penurunan curah jantung (SV menurun/ kontraktilitas menurun),

akibatnya suplai darah yang membawa oksigen dan nutrisi yang

dibutuhkan tubuh untuk metabolisme menurun. Akibat penurunan suplai



oksigen maka terjadi metabolisme anaerob tersebut dihasilkan asam

laktat dan ATP (yang seharusnya menghasilkan ATP dan air) sehingga

menyebabkan nyeri (Smeltzer & Bare, 2002). Berikut adalah data

objektif dan subjektif yang didapatkan dari masing - masing klien,

diantaranya:

Tabel 4.3

Data Objektif dan Subjektif Diagnosa Nyeri Akut Pada Kelompok Intervensi

NO Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

1. Ny. S Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kanan
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri hilang timbul.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 142/78 mmHg,
- Nadi : 96x/menit,
- RR : 26x/menit,
-

2. Tn. H. Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kanan
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri terus menerus.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 162/94 mmHg,
- Nadi : 97x/menit,
- RR : 28x/menit,

3. Tn. B Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri terus menerus dan

meningkat saat
mengangkat kepala

- Q : Nyeri tumpul
- R : kepala bagian atas
- S : Skala nyeri 5
- T : Nyeri hilang timbul.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 146/82 mmHg,
- Nadi : 92x/menit,
- RR : 26x/menit,

4. Ny. N Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya



NO Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kanan

dan kiri
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri hilang timbul.

- TD : 146/72 mmHg,
- Nadi : 96x/menit,
- RR : 28x/0menit,

5. Tn. S Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kanan
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri hilang timbul.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 152/80 mmHg,
- Nadi : 88x/menit,
- RR : 26x/menit,

6. Tn. J Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kanan
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri terus menerus.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 144/86 mmHg,
- Nadi : 94x/menit,
- RR : 24x/menit,

7. Tn. M Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kiri
- S : Skala nyeri 5
- T : Nyeri hilang timbul.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 148/68 mmHg,
- Nadi : 84x/menit,
- RR : 26x/menit,

8. Tn. R Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas terutama saat
bangun dan duduk

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah ubun-

ubun
- S : Skala nyeri 7
- T : Nyeri terus menerus

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 164/98 mmHg,
- Nadi : 98x/menit,
- RR : 28x/menit,

9. Tn. Y Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri terus menerus dan

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur



NO Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

meningkat saat
mengangkat kepala

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kanan
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri terus menerus.

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 152/69 mmHg,
- Nadi : 94x/menit,
- RR : 29x/menit,

10. Tn D Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas meningkat saat
mengangkat kepala

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kiri
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri terus menerus.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 148/4 mmHg,
- Nadi : 96x/9menit,
- RR : 26x/menit,

11. Ny. D Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri terus menerus dan

meningkat saat
mengangkat kepala

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah

belakang
- S : Skala nyeri 5
- T : Nyeri terus menerus.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 152/89 mmHg,
- Nadi : 106x/menit,
- RR : 28x/menit,

Tabel 4.4

Data Objektif dan Subjektif Diagnosa Nyeri Akut Pada Kelompok Kontrol

NO Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

1. Tn. A Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kiri
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri hilang timbul.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 153/88 mmHg,
- Nadi : 95x/menit,
- RR : 25x/menit

2. Tn. B Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan



NO Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

istirahat maupun
aktifitas

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kanan
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri terus menerus.

tidur
- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 159/95 mmHg,
- Nadi : 97x/menit,
- RR : 28x/menit,

3. Tn. M Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri terus menerus

dan meningkat saat
mengangkat kepala

- Q : Nyeri tumpul
- R : kepala sebelah kanan

dan kiri
- S : Skala nyeri 5
- T : Nyeri hilang timbul.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD :160/100 mmHg,
- Nadi : 91x/menit,
- RR : 27x/menit,

4. Ny. N Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala bagian atas
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri hilang timbul.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 155/89 mmHg,
- Nadi : 95x/menit,
- RR : 24x/0menit,

5. Tn. J Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kanan

dan kiri
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri hilang timbul.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 167/98 mmHg,
- Nadi : 101x/menit,
- RR : 25x/menit,

6. Ny. A Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kanan
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri terus menerus.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 155/89 mmHg,
- Nadi : 95x/menit,
- RR : 26x/menit,
-

7. Tn. K Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien terlihat meringis



NO Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

- P : nyeri kepala saat
istirahat maupun
aktifitas

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kiri
- S : Skala nyeri 5
- T : Nyeri hilang timbul.

- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 151/73 mmHg,
- Nadi : 93x/menit,
- RR : 24x/menit,

8. Tn. A Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas terutama saat
bangun dan duduk

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala bagian atas

sampai leher
- S : Skala nyeri 7
- T : Nyeri terus menerus

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat kesulitan
tidur

- Klien terlihat
memegang kepalanya

- TD : 164/98 mmHg,
- Nadi : 89x/menit,
- RR : 25x/menit,

9. Tn. S Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri terus menerus

dan meningkat saat
mengangkat kepala

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kiri
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri terus menerus.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat gelisah
- TD : 169/98 mmHg,
- Nadi : 93x/menit,
- RR : 27x/menit,

10. Tn. A Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri kepala saat

istirahat maupun
aktifitas meningkat
saat mengangkat
kepala

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala sebelah kanan

sampai leher
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri terus menerus.

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat gelisah
- Klien memegang
bagian kepala

- TD : 167/98 mmHg,
- Nadi : 98 x/menit,
- RR : 25 x/menit,

11. Tn. P Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”
- P : nyeri terus menerus

dan meningkat saat
mengangkat kepala

- Q : Nyeri seperti tertekan
- R : kepala bagian

- Klien terlihat meringis
- Klien terlihat gelisah
- TD : 156/87 mmHg,
- Nadi : 96x/menit,
- RR : 25x/menit,



NO Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

belakang
- S : Skala nyeri 6
- T : Nyeri terus menerus.

3. Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif

Risiko perfusi serebral tidak efektif diartikan sebagai berisiko

mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak (SDKI,2017). Berikut

adalah data objektif dan subjektif yang didapatkan dari masing - masing

klien, diantaranya:

Tabel 4.5

Data Objektif dan Subjektif Diagnosa Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif Pada

Kelompok Intervensi

No Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

1. Ny. S - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien mengatakan mual

- Klien terlihat meringis
- Klien muntah proyektil
- Klien tidak mampu
merasakan rasa asam
dan asin

- TD : 142/78 mmHg,
- Nadi : 96x/menit,
- RR : 26x/menit,

2. Tn. H. - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien mengatakan tangan
kiri nya terasa lemas.

- Klien terlihat meringis
- TD : 162/94 mmHg,
- Nadi : 97x/menit,
- RR : 28x/menit,

3. Tn. B - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien mengatakan tidak
ingat kejadian sebelum
masuk RS

-

- Klien terlihat meringis
- TD : 146/82 mmHg,
- Nadi : 92x/menit,
- RR : 26x/menit,

4. Ny. N - Klien mengatakan dada
saya masih terasa nyeri”.

- Klien mengatakan kedua
tangan dan kaki nya terasa
lemas

- Klien terlihat meringis
- TD : 146/72 mmHg,
- Nadi : 96x/menit,
- RR : 28x/0menit,

5. Tn. S - Klien mengatakan “Kepala - Klien terlihat meringis



No Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

saya masih terasa nyeri” - TD : 152/80 mmHg,
- Nadi : 88x/menit,
- RR : 26x/menit,

6. Tn. J - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien mengatakan kaki kiri
nya susah digerakkan

- Klien terlihat meringis
- TD : 144/86 mmHg,
- Nadi : 94x/menit,
- RR : 24x/menit,

7. Tn. M - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien terlihat meringis
- TD : 148/68 mmHg,
- Nadi : 84x/menit,
- RR : 26x/menit,

8. Tn. R - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien mengatakan kaki
dan tangan kanannya susah
digerakkan

- Klien terlihat meringis
- TD : 164/98 mmHg,
- Nadi : 98x/menit,
- RR : 28x/menit,

9. Tn. Y - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

-

- Klien terlihat meringis
- TD : 152/69 mmHg,
- Nadi : 94x/menit,
- RR : 29x/menit,

10. Tn D - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien terlihat meringis
- TD : 148/4 mmHg,
- Nadi : 96x/9menit,
- RR : 26x/menit,

11. Ny. D - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien mengatakan sering
merasa mual.

- Klien terlihat meringis
- TD : 152/89 mmHg,
- Nadi : 106x/menit,
- RR : 28x/menit,

Tabel 4.6

Data Objektif dan Subjektif Diagnosa Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif Pada

Kelompok Kontrol

No Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

1. Tn. A - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

-

- Klien terlihat meringis
- TD : 153/88 mmHg,
- Nadi : 95x/menit,
- RR : 25x/menit,

2. Tn. B - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien mengatakan tangan
kiri nya terasa lemas.

- Klien terlihat meringis
- TD : 158/95 mmHg,
- Nadi : 97x/menit,
- RR : 28x/menit,

3. Tn. M - Klien mengatakan “Kepala - Klien terlihat meringis



No Inisial
Responden Data Subjektif Data Objektif

saya masih terasa nyeri”
.

- TD :160/100 mmHg,
- Nadi : 91x/menit,
- RR : 27x/menit,

4. Ny. N - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”.

- lemas serta mulutnya sulit
digerakkan

- Klien terlihat meringis
- TD : 155/89 mmHg,
- Nadi : 95x/menit,
- RR : 24x/0menit,

5. Tn. J - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien terlihat meringis
- TD : 167/98 mmHg,
- Nadi : 101x/menit,
- RR : 25x/menit,

6. Ny. A - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien terlihat meringis
- TD : 155/89 mmHg,
- Nadi : 95x/menit,
- RR : 26 x/menit,

7. Tn. K - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien terlihat meringis
- TD : 151/73 mmHg,
- Nadi : 93x/menit,
- RR : 24 x/menit,

8. Tn. A - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien terlihat meringis
- TD : 164/98 mmHg,
- Nadi : 89x/menit,
- RR : 25x/menit,

9. Tn. S - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien terlihat meringis
- TD : 169/98 mmHg,
- Nadi : 93x/menit,
- RR : 27x/menit,

10. Tn. A - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien terlihat meringis
- TD : 167/98 mmHg,
- Nadi : 98 x/menit,
- RR : 25 x/menit,

11. Tn. P - Klien mengatakan “Kepala
saya masih terasa nyeri”

- Klien terlihat meringis
- TD : 156/87 mmHg,
- Nadi : 96x/menit,
- RR : 25x/menit,

B. Analisis Salah Satu Intervensi dengan Konsep dan Penelitian Terkait

Berdasarkan kasus kelolaan di atas hasil penelitian yang di dukung oleh penyataan

Arditya Kurniawan , Beti Kristnawati , Nur Widayati, ( 2019) bahwa pasien yang di rawat



di ruang intensive care unit ( ICU) dengan kondisi kritis yang mengalami hemodinamik

yang tidak stabil di tandai dengan peningkatan MAP ( Mean arterial pressure) . Hearte

rate ( HR) , Respiratory rate ( RR) serta penurunan saturasi oksigen ( SPO2). Penerapan

hasil penelitian Foot massage ini bertujuan untuk menstabilkan hemodinamik selama

pasien di rawat di ruang ICU . Intervensi foot massage di lakukan pada 10 orang pasien

kritis yg di rawat di ruang ICU dan di pilih berdasarkan kriteria yang telah di

tentukan . dari 10 pasien yang di lakukan foot massage menunjukan hasil p-value

0,001 ( < 0,05) pada RR ; 0,000 ( < 0,05) pada HR; 0,004 ( < 0,05) pada MAP;

0,591 ( > 0,05) pada SPO2 yang berarti bahwa signifikan pada hemodinamik non

infasif pada pasien yaitu pada HR, RR, dan MAP akan tetapi tidak adanya

perubahan yang sijnifikan pada SPO2

Dari Hasil penelitian Ariyadi, Santoso 2018 menunjukkan bahwa tidak ada

pengaruh yang signifikan dalam memberikan suara spiritual yang menyenangkan

untuk mengubah status hemodinamik pasien gangguan kesadaran (p> 0,05).

Rerata perubahan tekanan darah sistolik dan detak jantung pada kelompok

intervensi lebih banyak daripada perubahan pada kelompok kontrol. Dapat

disimpulkan bahwa audio religi suportif dapat menjadi salah satu terapi pelengkap

pada pasien gangguan kesadaran untuk menstabilkan status hemodinamik dengan

pemberian yang lebih optimal.

Hasil penelitian Sri Maisi, Suryono Suryono, Melyana Nurul Widyawati, Ari

Suwondo, Suryati Kusworowulan



Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat kelompok mengalami penurunan

tekanan darah sistolik yang signifikan setelah diberikan intervensi dengan p-value

<0,05. Penurunan rata-rata tekanan darah sistolik antara empat kelompok adalah:

kelompok lavender (5,77 mmHg), kelompok musik (7,23 mmHg), kelompok

kombinasi (9,54 mmHg), dan kelompok kontrol (3,67 mmHg); dan rerata

penurunan tekanan darah diastolik adalah: kelompok lavender (2,77 mmHg),

kelompok musik (0,61 mmHg), kelompok kombinasi (8,23 mmHg), dan

kelompok kontrol (3,42 mmHg).Kesimpulan:penelitian di atas Ada pengaruh yang

signifikan aromaterapi lavender dan terapi musik klasik dalam menurunkan

tekanan darah pada ibu hamil hipertensi. Namun, kombinasi dari kedua intervensi

itu lebih efektif daripada aromaterapi lavender atau terapi musik saja.

Perawat menjalankan peran sebagai pelaksana atau pemberi asuhan

keperawatan, perawat juga sekaligus menjalankan peran kepemimpinannya

agar dapat mempengaruhi perubahan perilaku pasien, menerima atau

memberikan konsultasi tim perawat dan tim kesehatan lain untuk memenuhi

kebutuhan pasien. Perawat juga dapat memberikan intervensi untuk

membantu memperbaiki keadaan tanda – tanda vital pasien. Salah satu

intervensi yang diberikan untuk memperbaiki keadaan tanda – tanda vital

pasien adalah terapi non farmakologis.

Terapi non farmakologis yang diberikan adalah terapi Hand and Foot

Massage, aromaterapi lavender, dan murottal Al-Quran. Terapi dilakukan 2

kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari selama 2 hari. Terapi murottal Al-



Qur’an ini menggunakan surah Ar-Rahman yang diperdengarkan

menggunakan headset, diperdengarkan selama 15 menit dan juga dilakukan

pijat kaki tangan selama kurang lebih 10-15 menit serta mencium aroma

lavender dari diffuser selama 15 menit.

Adapun hasil pengukuran skala nyeri dan tanda – tanda vital pada

kelompok intervensi dan kontrol adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Evaluasi Skala Nyeri Pre dan Post Test Pemberian Terapi pada kelompok intervensi

No Inisial
Responden

Nyeri Hari Ke-1 Nyeri Hari Ke-2
Pre Test Post Test Pre Test Post Test

1. Ny. S 6 5 5 4
2. Tn. H. 6 5 5 4
3. Tn. B 5 4 4 3
4. Ny. N 6 5 5 4
5. Tn. S 6 4 4 4
6. Tn. J 6 5 5 3
7. Tn. M 5 4 4 3
8. Tn. R 7 6 6 4
9. Tn. Y 6 5 5 3
10. Tn D 6 5 5 3
11. Ny. D 5 5 5 3

Tabel 4.8
Evaluasi Skala Nyeri Pre dan Post Test Pemberian Terapi pada kelompok Kontrol

No Inisial
Responden

Nyeri Hari Ke-1 Nyeri Hari Ke-2
Pre Test Post Test Pre Test Post Test

1. Tn. A 6 6 6 5
2. Tn. B 6 6 5 5
3. Tn. M 5 5 5 4
4. Ny. N 6 5 5 4
5. Tn. J 6 6 5 4
6. Ny. A 6 5 5 5
7. Tn. K 5 5 5 3
8. Tn. A 7 7 6 6
9. Tn. S 6 5 5 4
10. Tn. A 6 5 5 4
11. Tn. P 6 6 5 4



Tabel 4.9
Evaluasi Tanda-Tanda Vital Pre dan Post Test Pemberian Terapi pada kelompok intervensi

No
Inisial

Responden

Tekanan Darah (MAP) Nadi Respirasi Suhu Saturasi
Pre Test Hari

Ke-1
Post Test Hari

Ke-2 Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

TD MAP TD MAP
1. Ny. S 142/78 99 137/65 89 96 84 26 24 36.6 36.5 98 99
2. Tn. H. 162/94 117 154/88 110 97 86 28 25 37 36.8 99 99
3. Tn. B 146/82 103 136/75 95 92 80 26 24 36.4 36.5 99 99
4. Ny. N 146/72 97 137/69 92 96 88 28 26 37.4 36.7 99 99
5. Tn. S 152/80 104 147/76 100 88 80 26 24 36.2 36.5 100 99
6. Tn. J 144/86 105 136/74 95 94 82 24 23 36.6 37 99 100
7. Tn. M 148/68 95 138/77 97 84 82 26 24 36.2 36.5 99 99
8. Tn. R 164/98 120 154/86 109 98 88 28 27 36.9 36.8 99 100
9. Tn. Y 152/69 97 146/69 95 94 86 29 26 36.3 37 98 98
10. Tn D 148/88 108 138/74 95 96 90 26 24 36.9 36.7 100 99
11. Ny. D 152/89 110 145/74 98 106 88 28 25 37.5 37 99 99

Tabel 4.10
Evaluasi Tanda-Tanda Vital Pre dan Post Test Pemberian Terapi pada kelompok Kontrol

No
Inisial

Responden

Tekanan Darah (MAP) Nadi Respirasi Suhu Saturasi
Pre Test Hari

Ke-1
Post Test Hari

Ke-2 Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

TD MAP TD MAP
1. Tn. A 153/88 110 146/76 99 95 92 25 24 37.5 36.6 98 99
2. Tn. B 158/95 116 147/84 105 97 92 28 26 36.5 36.7 99 99
3. Tn. M 160/100 120 154/94 114 91 88 27 25 36.7 36.4 99 99



No
Inisial

Responden

Tekanan Darah (MAP) Nadi Respirasi Suhu Saturasi
Pre Test Hari

Ke-1
Post Test Hari

Ke-2 Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

TD MAP TD MAP
4. Ny. N 155/89 111 148/78 101 95 94 24 23 37.5 37.4 98 99
5. Tn. J 167/98 121 155/85 108 101 98 25 23 36.5 36.2 99 98
6. Ny. A 155/89 111 144/74 97 95 92 26 25 36.8 36.6 98 100
7. Tn. K 151/73 99 146/72 97 93 86 24 23 37.5 36.5 98 98
8. Tn. A 164/98 120 157/85 109 89 85 25 23 36.7 36.9 99 100
9. Tn. S 169/98 122 152/87 109 93 90 27 25 36.8 36.7 99 99
10. Tn. A 167/98 121 156/87 110 98 94 25 26 37.5 36.9 98 99
11. Tn. P 156/87 110 147/75 99 96 94 25 24 36.7 37.5 100 100



Tabel 4.11
Perbandingan Rerata/Median Pre dan Post Test pada Kelompok Penelitian Setelah

diberikan Intervensi.
Kelompok Intervensi

P-Value
Kelompok Kontrol

P-ValuePre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

Pre Test
Hari Ke-1

Post Test
Hari Ke-2

Nyeri 6 3 0.02 6 5 0.03
Tekanan
Darah 104 95 0.005 116 105 0.003

Nadi 94.64±5.63 84.91±3.51 0.0001 94.82±3.31 91.36±3.85 0.0001

Respirasi 26 24 0.003 25 24 0.007

Suhu 36.6 36.7 0.964 36.8 36.7 0.154

Saturasi 99 99.09 0.655 98.64 99.09 0.096

Tabel 4.12
Perbandingan Rerata/Median Post Test Tanda-tanda Vital Antara Kelompok

Intervensi dengan Kelompok Kontrol
Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol P-Value

Nyeri 3 5 0.007

Tekanan Darah 95 105 0.017

Nadi 84.91±3.51 91.36±3.85 0.001

Respirasi 24 24 0.397

Suhu 36.7 36.7 0.868

Saturasi 99.09 99.09 0.969

Berdasarkan tabel 4.12 mengenai hasil pengukuran dapat dilihat bahwa

terdapat penurunan tingkat nyeri, perbaikan tekanan darah dan nadi yang

dirasakan oleh pasien yang di rawat di ruang ICU pada kelompok intervensi

setelah diberikan intervensi Aromaterapi Lavender dengan Kombinasi

murrotal Al-Quran dan foot hand massage. Sedangkan pada responden

kelompk kontrol dimana intervensi kombinasi tidak diberikan, terlihat

penurunan nyeri, perbaikan tekanan darah dan nadi tidak signifikan.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Argi Virgona (2017)

dengan judul peleitian Pengaruh Aromaterapi Lavender Terhadap Intensitas



Nyeri Pada Pasien Pasca Operasi Di Rumah Sakit Dustira Cimahi dengan

hasil penelitian terdapat pengaruh Aromaterapi Lavender dalam menurunkan

skala nyeri yang dirasakan pasien fraktur dengan nilai P value 0,001 (Argi

Virgona, 2017).

Aromaterapi lavender bermanfaat untuk relaksasi, kecemasan, mood,

dan pasca pembedahan menunjukkan terjadinya penurunan kecemasan,

perbaikan mood, dan terjadi peningkatan kekuatan gelombang alpha dan beta

yang menunjukkan peningkatan relaksasi. Gelombang alpha sangat

bermanfaat dalam kondisi relaks mendorong aliran energi kreativitas dan

perasaan segar dan sehat. Kondisi gelombang alpha ideal untuk perenungan,

memecahkan masalah, dan visualisasi, bertindak sebagai gerbang kreativitas

seseorang. Minyak lavender adalah salah satu aromaterapi yang terkenal

memiliki efek menenangkan.

Pendapat ini juga didukung oleh Sharma (2015) yang menyatakan

bahwa lavender bersifat analgesik; untuk nyeri kepala, nyeri otot, bersifat

antibakterial, antifungal, antiinflamasi, antiseptik, dan penenang. Sejauh ini

tidak ada kontraindikasi yang diketahui dan tidak terdapat iritasi jika

digunakan pada kulit dan juga tidak mengiritasi mukosa. Bahwa mencium

lavender maka akan meningkatkan gelombang-gelombang alpha didalam otak

dan membantu untuk merasa rileks (Sharma, 2015).

Aromaterapi dapat menangani masalah pernafasan, rasa nyeri,

gangguan saluran kencing, gangguan pada alat kelamin, masalah mental dan

emosional. Hal ini terjadi karena aromaterapi mampu memberikan sensasi



menenangkan diri serta otak, bahkan rasa stress (Laila, 2011).

Menurut Musbikin (2007), bacaan Al-Qur’an dengan murottal

merupakan bacaan dengan irama yang teratur, tidak ada perubahan yang

mencolok, nada rendah dan tempo antara 60-70 bpm, sesuai dengan standar

musik sebagai terapi. Terapi murottal Al-Qur’an akan membawa gelombang

suara dan mendorong otak untuk memproduksi zat kimia yang disebut

neuropeptida ketika diperdengarkan. Molekul tersebut akan mempengaruhi

reseptor-reseptor dalam tubuh sehingga hasilnya tubuh merasa nyaman dan

rileks. Hal tersebut akan menyebabkan nadi dan denyut jantung mengalami

penurunan (Al-Kaheel, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siswantinah (2011)

menjelaskan bahwa lantunan ayat Suci Al-Qur’an dapat meningkatkan

hormon-hormon stress, mengaktifkan hormon endorfinalami, meningkatkan

perasaan rileks dan mengaktifkan perhatian dari rasa takut cemas dan tegang,

memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menutunkan 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 ketegangan, kendali emosi pemikiran yang lebih

dalam dan metabolisme yang baik.

Pada intervensi foot hand massage juga Potter & Perry, (2009)

menegaskan bahwa pemberian sentuhan teraupetik dengan menggunakan

tangan akan memberikan aliran energi yang menciptakan tubuh menjadi

relaksasi, nyaman, nyeri berkurang, aktif dan membantu tubuh untuk segar



kembali. Apabila titik tekan dipijat atau disentuh dan diberi aliran energi

maka sistem serebral akan menekan besarnya sinyal nyeri yang masuk

kedalam system saraf yaitu dengan mengaktifkan system nyeri yang disebut

analgesia.

Foot hand massage mampu memberikan efek relaksasi yang mendalam,

mengurangi kecemasan, mengurangi rasa sakit, ketidaknyamanan secara fisik,

dan meningkatkan tidur pada seseseorang. Foot hand massage mengaktifkan

aktifitas parasimpatik kemudian memberikan sinyal neurotransmiter ke otak,

organ dalam tubuh, dan bioelektrik keseluruh tubuh. Sinyal yang dikirim

keotak akan mengalirkan gelombang alfa yang ada di dalam otak. Impuls

saraf yang dihasilkan saat melakukan foot hand massage diteruskan menuju

hipotalamus untuk menghasilkan Corticotropin Releasing Factor (CRF). CRF

merangsang kelenjar pituitary untuk meningkatkan produksi

Proopioidmelanocortin (POMC) sehingga medulla adrenal memproduksi

endorfin. Endorfin yang disekresikan ke dalam peredaran darah dapat

mempengaruhi suasana hati menjadi rileks (Afianti, 2017).

Menurut asumsi peneliti, intervensi berupa Aromaterapi Lavender

Kombinasi Foot Hand Massage, dan Murrotal Al-Quran sangat baik

diberikan. dari 11 psien yang diberi intervesi tersebut di atas ada 1 pasen yang

tidak mengalami perubahan tingkat nyeri kareana kondisi tangan dan kaki

pasien bengkak setelah di lakukan massage nyeri tidak mengalami perubahan

Untuk tekanan darah nadi respirasi mengalami perbaikan karena pasien

merasa lebih rilek setelah di berikan intervensi sedangkan suhu tidak



mengalami perubahan karena suhu badan pasien sudah normal sebelum di

berikan intervensi

C. Alternatif Pemecahan yang Dapat Dilakukan

Alternatif pemecahan masalah tingkat nyeri yang dirasakan pasien

yang di rawat di ruang ICU adalah dengan memberikan pengetahuan dan

mengajarkan tentang pengelolaan penurunan tingkat nyeri secara non

farmakologi.

Tenaga kesehatan khususnya perawat yang memberikan asuhan

keperawatan pada pasien tidak selalu hanya beraspek pada terapi farmakologi,

tetapi juga non farmakologi seperti aromaterapi lavender, murottal Al-Qur’an

dan foot hand massage. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendukung dan

kombinasi pelaksanaan antara intervensi mandiri perawat dan advice

pengobatan medis, sehingga pengetahuan penatalaksanaan manajemen nyeri

tidak selalu terfokus pada pengobatan farmakologi saja dan bisa di terapkan

pada pasien saat pulang ke rumah. Masalah keperawatan yang muncul pada

kasus kelolaan dapat diatasi bila terjadi hubungan terapeutik yang baik antara

pasien dan perawat, termasuk juga pemberi layanan kesehatan lainnya. Pasien

memiliki peran penting untuk melakukan perawatan mandiri (self care) dalam

perbaikan kesehatan dan mencegah rawat ulang di Rumah Sakit (Barnason,

Zimmerman & Young, 2011).

Perilaku yang diharapkan dari self care adalah kepatuhan dalam

medikasi maupun instruksi dokter, seperti diit, pembatasan cairan maupun



pembatasan aktivitas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini, peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari hasil

pembahasan serta memberikan saran kepada beberapa pihak agar dapat

dijadikan acuan untuk perkembangan keilmuan khususnya dibidang

keperawatan

a. Hasil analisa didapatkan 2 kelompok responden yaitu kelompok intervensi yang

terdiri dari 11 orang responden dan kelompok kontrol yang terdiri dari 11 orang

responden dengan total responden yaitu 22 orang yang di rawat di ruang ICU.

Masalah keperawatan yang ditemukan pada 22 orang kasus kelolaan meliputi:

pola nafas tidak efektif, nyeri akut, dan risiko perfusi serebral tidak efektif.

b. Intervensi inovasi yang diberikan berupa terapi foot hand massage kombinasi

aromaterapi lavender dan murrotal Al-Qur’an yang mampu menurunkan tingkat

nyeri dan menstabilkan tanda – tanda vital pada pasien yang di rawat di ruang

ICU. Hasil intervensi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat penurunan

tingkat nyeri, perbaikan tekanan darah dan nadi yang dirasakan oleh pasien yang

di rawat Di ruang ICU pada kelompok intervensi setelah diberikan intervensi

Aromaterapi Lavender dengan Kombinasi murrotal Al-Quran dan foot hand

massage. Sedangkan pada responden kelompk kontrol dimana intervensi

kombinasi tidak diberikan, terlihat penurunan nyeri, perbaikan tekanan darah dan

nadi tidak signifikan.



B. Saran

a. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan dapat

menjadi bahan masukan atau sumber informasi serta dasar pengetahuan

bagi para mahasiswa khususnya dibidang keperawatan tentang terapi

foot hand massage kombinasi aromaterapi lavender dan murrotal Al-Qur’an

terhadap perubahan tanda – tanda vital pada pasien yang di rawat di ruang ICU

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan menjadi

landasan yang kuat untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya. Saran

untuk peneliti selanjutnya agar meneliti terkait pelaksanaan terapi

murrotal Al-Qur’an dengan surah Al-Qur’an yang lain dan aromaterapi selain

lavender pada pasien yang di rawat di ruang ICU

c. Bagi Rumah Sakit

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelayanan pasien yang di rawat di ruang ICU di Rumah

Sakit.

d. Bagi Profesi Perawat

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan dapat

meningkatkan Asuhan Keperawatan pasien secara komprehensif.
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LAMPIRAN

Lampiran 1

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada: Bapak/Ibu/Saudara/i Calon Responden Di Ruang ICU RSU AM.

Parikesit Tenggarong

Dengan hormat, kami kelompok VII adalah mahasiswa Keperawatan

Program Studi Pendidikan Profesi Ners 2020 Poltekkes Kemenkes Kaltim, akan

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Praktik Klinik Keperawatan Pada Pasien

dengan Intervensi Inovasi Hand And Foot Massage, Aromaterapi Lavender dan Murottal

Al-Quran Terhadap Tanda – Tanda Vital di Ruang Intensive Care Unit (ICU) RSU AM.

Parikesit Tenggarong”

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi

Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai responden. Semua informasi akan dijaga kerahasiaannya

dan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Jika Bapak/Ibu/Sdr/i tidak

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, maka tidak ada ancaman bagi

Bapak/Ibu/Sdr/i. Jika Bapak/Ibu/Sdr/i menyetujui, maka saya mohon

kesediaannya untuk menandatangani lembar persetujuan saya dan menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang saya sertakan. Atas perhatian dan kesediaannya

sebagai responden saya ucapkan terima kasih.

Peneliti



Lampiran 2
Kode Responden:_______

LEMBAR KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...............................................................................…

Jenis Kelamin : L / P *

Umur : ..................................................................................

Alamat : ..................................................................................

Menyatakan bahwa telah mendapatkan penjelasan dengan rinci dan jelas

tentang penelitian yang akan dilakukan dan bersedia berpartisipasi dalam

penelitian sebagai responden dalam penelitian yang berjudul “Analisis Praktik

Klinik Keperawatan Pada Pasien dengan Intervensi Inovasi Hand And Foot Massage,

Aromaterapi Lavender dan Murottal Al-Quran Terhadap Tanda – Tanda Vital di Ruang

Intensive Care Unit (ICU) RSU AM. Parikesit Tenggarong”

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan tanpa paksaan dari

siapapun. Saya memahami bahwa penelitian ini akan bermanfaat dan tidak akan

merugikan ataupun berakibat buruk bagi saya.

Peneliti/Asisten

........................, .................. 2020

(................................................)

Peneliti** ........................................

* : Lingkari yang dipilih

** : Diisi oleh peneliti atau asisten peneliti



Lampiran 3

LEMBAR OBSERVASI INTERVENSI HAND AND FOOT MASSAGE,

AROMETERAPI LAVENDER DANMUROTTAL ALQUR’AN TERHADAP

PERUBAHAN TANDA – TANDA VITAL PADA

PASIEN

No
Hari/

Tanggal/
Jam

Inisial
(Kode
Respond
en)

Jenis
Kelamin
P/L

Usia
NYERI TD NADI RR Suhu

Pre
Test

Post
Test

Pre
Test

Post
Test

Pre
Test

Post
Test

Pre
Test

Post
Test

Pre
Test

Post
Test



Lampiran SOP 4

SOP TERAPIMURROTAL AL QUR’AN

POLTEKKES
KEMENKES

KALIMANTAN
TIMUR

TERAPIMURROTAL AL QUR’AN

No. Dokumen No. Revisi

00

Halaman

Standar
Operasional
Prosedur

Usulan Terbit
17 Januari 2021

Di Tetapkan
Kelompok VII

Keperawatan Program Studi
Pendidikan Profesi Ners 2021

Pengertian
Murottal Ar-Rahman dan terjemahnya adalah bacaan surah Ar-Rahman
yang dibaca oleh qori’ dan dilengkapi dengan terjemahnya, direkam, dan
digunakan seagai terapi religi.

Tujuan
1. Pasien mampu menikmati Murottal Ar-Rahman dan terjemahnya yang

didengar.
2. Pasien mampu mengerti terjemah ayat Ar-Rahman yang didengarnya.
3. Pasien mampu menceritakan perasaan setelah mendengarkan

MurottalAr-Rahman dan terjemahnya.

Indikasi Pasien dengan perubahan tanda – tanda vital

Kontraindikasi
1. Pasien dengan gangguan pendengaran.
2. Pasien dalam keadaan tidak sadar

Persiapan alat
1. MP3 Surah Ar-Rahman dan terjemahnya
2. Headphone
3. Skala nyeri (numeric rating scale)



Persiapan klien

1. Identifikasi klien dengan memeriksa identitas, riwayat kesehatan,
penyakit dan keluhan klien secara cermat

2. Berikan salam, perkenalkan diri, dan identifikasi klien dengan
memeriksa identitas klien secara cermat

3. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan
kesempatan kepada klien untuk bertanya dan jawab seluruh
pertanyaan klien

4. Atur posisi klien sehingga merasakan aman dan nyaman
5. Inform consent.

Pelaksanaan
Penelitian

1. Mengucapkan salam terapeutik.
2. Menanyakan perasaan pasien saat ini.
3. Menjelaskan tujuan kegitan.
4. Beri kesempatan pasien untuk bertanya sebelum kegiatan dilakukan.
5. Pertahnkan privasi selama tindakan dilakukan.
6. Bawa peralatan ke dekat pasien.
7. Berikan posisi nyaman kepada pasien.
8. Gunakan headphone agar tidak mengganggu pasien lain dan

membantu pasien berkonsentrasi pada murottal Ar-Rahman dan
terjemahnya.

9. Anjurkan pasien untuk napas dalam.
10. Anjurkan pasien untuk menutup mata dan menikmati murottal Ar-

Rahman dan terjemahnya.
11. Murottal Ar-Rahman dan terjemahnya diperdengarkan selama 30

menit.

Tahap akhir

1. Evaluasi respon pasien.
2. Berikan reinforcement positif.
3. Mengahiri kegiatan dengan cara yang baik.
4. Mengucapkan terimakasih

Dokumentasi

1. Catat kegiatan yang telah dilakukan.
2. Catat respon pasien terhadap tindakan.
3. Catat nama dan paraf perawat.



Lampiran 5

SOP Foot Hand Massage

POLTEKKES
KEMENKES

KALIMANTAN
TIMUR

FOOT HAND MASSAGE

No. Dokumen No. Revisi

00

Halaman

Standar
Operasional
Prosedur

Usulan Terbit
17 Januari 2021

Di Tetapkan
Kelompok VII

Keperawatan Program Studi
Pendidikan Profesi Ners 2021

Pengertian

Foot Hand Massage disebut juga sebagai refleksiologi dalam bentuk
massage pada kaki dan tangan yang didasarkan pada premis bahwa
ketidaknyamanan atau nyeri di area spesifik kaki atau tangan berhubungan
dengan bagian tubuh atau gangguan.

Tujuan 1. Meredakan stress.
2. Menjadikan tubuh lebih rileks.
3. Melancarkan sirkulasi darah.
4. Mengurangi rasa nyeri.

Indikasi Pasien dengan perubahan tanda – tanda vital

Kontraindikasi 1. Pasien dengan gangguan pendengaran dan penglihatan
2. Pasien dalam keadaan tidak sadar

Persiapan alat

1. Perlak
2. Handuk
3. Lotion/baby oil
4. Bengkok
5. Handscoon bersih
6. Skala nyeri (numeric rating scale)



Persiapan klien

1. Identifikasi klien dengan memeriksa identitas, riwayat kesehatan,
penyakit dan keluhan klien secara cermat

2. Berikan salam, perkenalkan diri, dan identifikasi klien dengan
memeriksa identitas klien secara cermat

3. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan
kesempatan kepada klien untuk bertanya dan jawab seluruh
pertanyaan klien

4. Atur posisi klien sehingga merasakan aman dan nyaman
5. Inform consent.

Pelaksanaan
Penelitian

a. Langkah-langkah Hand Massage

1) Pastikan posisi tempat berbaring terasa nyaman. Ambil minyak pijat

yang akan digunakan. Kemudian lapisi permukaan yang akan dipijat

dengan handuk lembut agar tetap bersih dan tidak terciprat minyak

pijat.

2) Lakukan proses pemanasan dengan memijat ringan dengan

menggunakan minyak pijat.

3) Gunakan teknik merambatkan ibu jari untuk memijat. Mulailah dari

pangkal ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking.

4) Perlahan – lahan terapkan teknik menarik jari – jari, dimulai dari ibu

jari dan seterusnya secara bergiliran.



5) Pijat telapak tangan bagian atas atau pangkal ibu jari.

6) Lanjutkan dengan merambatkan ibu jari dibagian telapak tangan

membuat beberapa baris pijat

b. Langkah-langkah Foot Massage

1) Pastikan posisi tempat berbaring terasa nyaman. Ambil minyak pijat

yang akan digunakan. Kemudian lapisi permukaan yang akan dipijat

dengan handuk lembut agar tetap bersih dan tidak terciprat minyak

pijat.

2) Lakukan proses pemanasan dengan memijat ringan dengan

menggunakan minyak pijat.

3) Perlahan – lahan terapkan teknik menarik jari – jari, dimulai dari

ibu jari dan seterusnya secara bergiliran.

4) Pijat telapak kaki bagian atas atau pangkal ibu jari, tekan

menggunakan ibu jari dengan menggunakan teknik merambat.



5) Lanjutkan dengan merambatkan ibu jari di bagian telapak kaki

bawah membuat beberapa baris pijatan.

Tahap akhir

1. Evaluasi respon pasien.
2. Berikan reinforcement positif.
3. Mengahiri kegiatan dengan cara yang baik.
4. Mengucapkan terimakasih

Dokumentasi
1. Catat kegiatan yang telah dilakukan.
2. Catat respon pasien terhadap tindakan.
3. Catat nama dan paraf perawat.



Lampiran 7

SOP AROMATERAPI

POLTEKKES
KEMENKES

KALIMANTAN
TIMUR

AROMATERAPI

No. Dokumen No. Revisi

00

Halaman
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Operasional
Prosedur

Usulan Terbit
17 Januari 2021

Di Tetapkan
Kelompok 6

Keperawatan Program Studi
Pendidikan Profesi Ners 2021

Pengertian

Aromaterapi adalah perlakuan dengan menggunakan bau-bauan atau
atau keharuman, biasanya juga minyak tumbuhan (essentiol oil)
sering digunakan untuk membatu pemijatan dalam dua kata yaitu
aroma yang berarti wangi-wangian (fragrance) dan therapy yang
berarti perlakuan pengobatan, jadi secara ilmiah diartikan sebagai
wangi-wangian yang memiliki pengaruh terhadap fisiologis manusia

Tujuan Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian aromaterapi Lavender
terhadap perubahan tanda – tanda vital pasien .

Indikasi Pasien yang mengalami dengan perubahan tanda – tanda vital

Kontra Indikasi
a. Pasien yang mengalami nyeri berat
b. Pasien yang mengalami ketidakstabilan emosi
c. Pasien dengan tanda tanda vital yang tidak stabil

Persiapan Paien

a. Berikan salam, perkenalkan diri, dan identifikasi responden dengan
memeriksa identitas responden

b. Menanyakan keluhan responden atau perasaan responden
c. Jelaskan tujuan, prosedur yang akan dilakukan dan lamanya
tindakan

d. Beri kesempatan klien untuk bertanya

Persiapan Perawat

a. Lakukan pengkajian pada pasien, Identifikasi masalah kesehatan
klien

b. Buat perencanaan tindakan
c. Kaji kebutuhan perawat, minta bantuan perawat lain jika perlu
d. Siapkan alat

Persiapan Alat

a. Essensial oil Lavender
b. Diffuser
c. Alat ukur skala nyeri VDS (Verbal Descriptor Scale)
d. Lembar observasi



e. Lembar SOP

Cara Kerja

a. Beri salam terapeutik kepada klien dan keluarga
b. Perkenalkan diri sebaik mungkin
c. Tanyakan keluhan dan perasaan klien saat ini
d. Jelaskan tujuan, prosedur dan lamanya tindakan
e. Jaga privasi klien
f. Lakukan pengukuran tanda – tanda vital pre test dengan
menggunakan alat ukur tanda – tanda vital
g. Siapakan alat Diffuser
h.Tuangkan essensial oil Lavender ke Diffuser sebanyak 3-5 tetes
i. Anjurkan klien untuk menghirup uap essensial oil Lavender selama
10-15 menit
j. Setelah terapi diberikan dan selesai bersihkan alat dan atur posisi
nyaman untuk klien
k. Lakukan pengukuran tanda – tanda vital post test dengan
menggunakan alat ukur tanda – tanda vital
l. Isi lembar observasi

Evaluasi

a. Evaluasi hasil yang dicapai
b. Beri reinforcement positif pada pasien
c. Kontrak pertemuan selanjutnya
d. Mengakhiri pertemuan dengan baik
e. Bereskan peraltan
f. cuci tangan
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