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GAMBARAN SELF-EFFICACY PADA PASIEN GAGAL JANTUNG 

Abstrak 

Gagal jantung atau gagal jantung kongestif (CHF) merupakan penyakit kronis 

yang tidak menular dan menjadi penyakit yang umum diderita di dunia. Self-

efficacy merupakan keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk melakukan 

suatu bentuk kontrol diri sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Semakin tinggi 

nilai self-efficacy pada pasien gagal jantung, maka semakin tinggi pula 

penerimaan diri terhadap penyakit yang dialami dan berpengaruh pada semakin 

baik perawatan diri yang dilakukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui gambaran self-efficacy pada pasien gagal jantung. Jenis penelitian ini 

deskriptif kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 70 orang di Rumah Sakit 

UNS Surakarta. Pengambilan data menggunakan pendekatan deskriptif survei dan 

metode penelitian non-random sampling dengan teknik accidental sampling. 

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner Cardiac Self-Efficacy Scale (CSE 

Scale) yang memiliki 12 item pernyataan dengan menggunakan skala likert yaitu 

0 = sama sekali tidak percaya diri, 1 = agak percaya diri, 2 = cukup percaya diri, 3 

= sangat percaya diri, dan 4 = sepenuhnya percaya diri. Hasil yang didapatkan 

dari penelitian ini adalah sebesar 82,9% dari seluruh responden memiliki self-

efficacy tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat self-efficacy pada 

pasien gagal jantung, sehingga diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan pengetahuan yang kurang pada penelitian ini. 

Kata kunci: Gagal Jantung, Perawatan Diri, Self-Efficacy. 

Abstract 

Heart failure or congestive heart failure (CHF) is a chronic disease that is not 

contagious and is a common disease in the world. Self-efficacy is a person's belief 

in their ability to exercise some form of self-control and events in the 

environment. The higher value of self-efficacy in patients with heart failure, also 

higher in self-acceptance of the disease experienced and affect the better self-care 

performed. This study aims to determine the description of self-efficacy in heart 

failure patients. This type of research is quantitative descriptive with 70 

respondents in the UNS Hospital Surakarta. Retrieval of data using a descriptive 

survey approach and non-random sampling research methods with accidental 

sampling techniques. The research instrument used the Cardiac Self-Efficacy 

Scale (CSE Scale) questionnaire which had 12 statement items using the Likert 

scale ie 0 = not at all confident, 1 = somewhat confident, 2 = quite confident, 3 = 

very confident, and 4 = fully confident. The results obtained from this study 

amounted to 82.9% of all respondents having high self-efficacy. Many factors that 

affect the level of self-efficacy in patients with heart failure, so it is hoped that 

future studies can add insufficient knowledge to this study. 

Keywords: Heart Failure, Self-Care, Self-Efficacy. 
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1. PENDAHULUAN 

Gagal jantung merupakan penyakit kronis yang tidak menular dan menjadi 

penyakit yang umum diderita di dunia. Menurut Tatukude dkk (2016), gagal 

jantung (heart failure) atau gagal jantung kongestif (congestive heart failure) 

merupakan suatu kondisi dimana jantung tidak mampu memompa darah secara 

efektif untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan tubuh. 

Smeltzer (2016) mengatakan bahwa mekanisme terjadinya gagal jantung 

kongestif meliputi gangguan kontraktilitas atau pengisian jantung yang 

menyebabkan curah jantung lebih rendah dari nilai normal sehingga terjadi 

peningkatan beban kerja jantung dan timbul resistensi pengisian jantung. 

Prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia tahun 2013 berdasarkan 

diagnosis dokter masih tinggi, yaitu sebesar 0,13% atau sekitar 229.696 orang, 

sedangkan berdasarkan gejala penyakit sebesar 0,3% atau sekitar 530.068 

orang. Penderita gagal jantung di Jawa Tengah berdasarkan diagnosis dokter 

sebesar 0,18% atau sebanyak 43.361 orang dan berdasarkan gejala penyakit 

sebesar 0,3% atau sebanyak 72.268 orang (Pusat Data dan Informasi, 2014). 

Smeltzer & Bare (2013) mengatakan bahwa penatalaksanaan pada pasien 

gagal jantung terdiri dari farmakologis dan non farmakologis. Penatalaksanaan 

farmakologis meliputi digitalis, diuretik, vasodilator, Angiotensin Converting 

Enzyme (ACE) Inhibitor, β-blocker, antiritmia, antikoagulan, serta obat 

inotropik positif. Pemberian terapi non farmakologis dapat berupa pemberian 

informasi pada pasien tentang penyakitnya, membimbing pasien agar 

melakukan gaya hidup sehat seperti diet mengurangi garam atau natrium, 

melakukan aktivitas fisik dan istirahat yang cukup, serta mengurangi konsumsi 

rokok dan alkohol. 

Pasien gagal jantung tidak dapat melakukan aktivitas yang berlebihan 

namun tetap harus melakukan latihan fisik ringan, menurunkan berat badan 

agar ideal, patuh pada pengobatan yang dianjurkan, diberi dukungan agar  tetap 

semangat untuk sembuh, dan harus dapat melakukan perawatan diri (Agustina 

dkk, 2017). Menurut Buck et al (2015) semakin tinggi pengetahuan tentang 
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perawatan diri akan mempengaruhi tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi dan 

jumlah rawat inap yang semakin rendah pada pasien gagal jantung. 

Teori situasi spesifik perawatan diri pada pasien gagal jantung 

menjelaskan bahwa perawatan diri atau self-care akan dipengaruhi oleh 

kepercayaan diri (self-efficacy) dalam melakukan perawatan diri. Kepercayaan 

diri menjadi konsep penting yang merupakan bagian dari proses perawatan diri 

(Cocchieri et al, 2015). 

Self-efficacy merupakan penilaian seseorang terhadap kemampuannya 

dalam merencanakan dan melakukan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. 

Teori kognitif sosial memandang kemanjuran diri sebagai keyakinan terhadap 

kemampuannya sendiri dalam menyelesaikan tugas yang didapatkan. Teori 

self-efficacy ini terletak pada tiga faktor determinisme timbal balik, yaitu faktor 

pribadi, perilaku, dan pengaruh lingkungan (Wingham et al., 2015). 

Menurut Marini & Hamidah (2014), self-efficacy dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dialami oleh individu selama hidup, diantaranya 

pengalaman diri tentang keberhasilan dan pencapaian prestasi di masa lalu, 

keadaan fisik dan emosional karena keadaan stress dan kecemasan dianggap 

individu sebagai tanda yang mempengaruhi ketidakmampuan diri, pengalaman 

orang lain dalam mencapai suatu keberhasilan yang sama dengan pasien, dan 

persuasi atau pengaruh secara verbal oleh orang lain menjadikan mereka 

memiliki kemauan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan akan 

mengerahkan usaha yang lebih besar. 

Tingkat self-efficacy yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi 

tingkat kepatuhan terhadap sasaran dan respons pada tantangan. Jika individu 

tidak percaya diri dalam pengambilan keputusan mereka, maka perawatan diri 

yang tepat mungkin tidak terjadi. Kurangnya pengetahuan dapat merusak self-

efficacy pasien, individu mungkin kurang untuk mengubah atau memulai 

perilaku kesehatan baru (Chen et al., 2014). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penting dilakukan penelitian tentang 

gambaran self-efficacy pada pasien gagal jantung di Rumah Sakit UNS 

Surakarta karena pasien gagal jantung memerlukan self-efficacy untuk 
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mendorongnya melakukan perawatan diri. Self-efficacy yang rendah akan 

berpengaruh terhadap buruknya perawatan diri pasien, begitu pula dengan self-

efficacy yang tinggi akan berpengaruh terhadap baiknya perawatan diri pasien 

gagal jantung. Pentingnya hal itu menjadikan peneliti ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang self-efficacy pasien gagal jantung di Rumah 

Sakit UNS Surakarta. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan data 

penelitian menggunakan pendekatan deskriptif survei. Metode penelitian 

menggunakan non-random sampling dengan teknik accidental sampling. 

Jumlah sampel sebanyak 70 orang pasien gagal jantung di poliklinik jantung 

Rumah Sakit UNS Surakarta. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner Cardiac Self-Efficacy Scale (CSE Scale). Penelitian 

dilakukan mulai bulan Januari 2020. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisis Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengisi kuesioner dan 

dilakukan wawancara terhadap responden, didapatkan hasil analisa sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Analisis Karakteristik Responden (n=70) 

Komponen Frekuensi (%) 

Usia 

18-25 tahun 

26-35 tahun 

36-45 tahun 

46-55 tahun 

56-65 tahun 

65 tahun ke atas 

 

1 

1 

9 

15 

25 

19 

 

1,4 

1,4 

12,9 

21,5 

35,7 

27,1 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

 

22 

48 

 

31,4 

68,6 

Pekerjaan 

Bekerja 

 

37 

 

52,9 
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Tidak bekerja 33 47,1 

Status Perkawinan 

Memiliki Pasangan 

Tidak Memiliki Pasangan 

 

60 

10 

 

85,7 

14,3 

Tingkat Pendidikan 

Tidak sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan tinggi 

 

7 

13 

9 

19 

22 

 

10,0 

18,6 

12,9 

27,1 

31,4 

Penyakit Penyerta 

Tidak ada 

Hipertensi 

Diabetes Mellitus 

Asma 

Pneumonia 

CKD 

CAD 

Hipertiroid 

 

22 

25 

13 

1 

3 

1 

2 

3 

 

31,4 

35,5 

18,6 

1,4 

4,3 

1,4 

2,9 

4,3 

Lama Sakit 

≤ 5 tahun 

> 5 tahun 

 

59 

11 

 

84,3 

15,7 

Kebiasaan Merokok 

Ya 

Tidak 

 

32 

38 

 

45,7 

54,3 

NYHA 

I 

II 

III 

 

28 

25 

17 

 

40,0 

35,7 

24,3 

 

Berdasarkan tabel menunjukkan hasil analisis karakteristik responden 

terbanyak berada di usia antara 56-65 tahun yaitu sebanyak 25 dari 70 orang 

(35,7%), responden laki-laki lebih banyak daripada responden perempuan 

yaitu sebanyak 48 orang (68,6%), responden yang bekerja lebih banyak 

daripada responden yang tidak bekerja yaitu berjumlah 37 orang (52,9%), 

sebagian besar responden memiliki pasangan dengan jumlah 60 orang 

(85,7%), perguruan tinggi menjadi tingkat pendidikan paling banyak pada 

responden daripada tingkat pendidikan lainnya yaitu sebanyak 22 orang 

(31,4%), hipertensi menjadi penyakit penyerta paling banyak dari seluruh 

jumlah responden dengan pasien sebanyak 25 orang (35,7%), sebagian besar 
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responden menderita gagal jantung dengan waktu ≤ 5 tahun yaitu sebanyak 

59 orang (84,3%), responden yang tidak memiliki kebiasaan merokok lebih 

banyak dibandingkan dengan yang merokok yaitu sebanyak 38 orang 

(54,3%), serta kelas NYHA I adalah yang terbanyak pada responden dengan 

jumlah pasien 28 orang (40%). 

3.2. Tingkat Self-Efficacy pada Pasien Gagal Jantung 

Tingkat self-efficacy pada pasien gagal jantung dijabarkan dalam tabel 

berikut: 

       Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Tingkat Self-Efficacy 

No. Kategori Self-Efficacy Frekuensi Presentase (%) 

1 

2 

3 

Self-Efficacy rendah 

Self-efficacy sedang 

Self-Efficacy tinggi 

2 

9 

59 

2,9 

12,9 

84,2 

 Total 70 100 

 

Tabel distribusi frekuensi tingkat self-efficacy pada responden 

menunjukkan bahwa distribusi tertinggi adalah responden dengan self-

efficacy tinggi yaitu berjumlah 59 orang dari total 70 responden (84,2%), 

responden dengan self-efficacy sedang berjumlah 9 orang (12,9%), dan 

responden dengan self-efficacy berjumlah 2 orang (2,9%). 

a. Usia 

Distribusi rentang usia responden pada penelitian ini adalah 24-81 tahun. 

Sebagian besar responden pada penelitian ini berusia 56-65 tahun atau 

kelompok usia dewasa akhir dengan presentase sebesar 35,7% dari total 

responden dan presentase ini menjadi yang paling besar diantara kelompok 

usia lainnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Platini dkk 

(2018) dimana responden yang didapatkan mayoritas berusia dewasa 

akhir. Sebagian besar responden memiliki self-efficacy tinggi. Responden 

dengan usia yang lebih muda diketahui memiliki self-efficacy yang lebih 

tinggi dibandingkan responden dengan usia yang lebih tua (Pudiarifanti et 

al, 2015), namun penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingtyas (2014) 
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mengatakan bahwa tidak ada pengaruh antara usia dengan perbedaan skor 

self-efficacy responden secara bermakna. 

b. Jenis Kelamin 

Responden laki-laki pada penelitian ini menunjukkan jumlah yang lebih 

banyak dibandingkan responden perempuan, dengan presentase 68,6%. 

Banyaknya kejadian gagal jantung pada laki-laki dikarenakan laki-laki 

tidak memiliki hormon estrogen yang berperan sebagai proteksi diri, 

sedangkan perempuan memiliki hormon estrogen sehingga dapat 

menghambat waktu untuk terserang gagal jantung (Budi, 2011). Selain itu 

penyakit gagal jantung menjadi lebih sering terjadi pada laki-laki karena 

laki-laki lebih banyak melakukan aktifitas fisik berat dibandingkan 

perempuan serta faktor gaya hidup, dimana laki-laki lebih banyak 

memiliki kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol (Haris, dkk, 2016). 

Dari total 70 orang responden, 48 orang responden laki-laki dan 22 orang 

responden perempuan, sebagian besar memiliki self-efficacy tinggi. Hal ini 

menjadikan jenis kelamin tidak begitu memiliki pengaruh terhadap self-

efficacy seseorang. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kurnianingtyas (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan self-efficacy 

responden. 

c. Pekerjaan 

Presentase paling banyak ditemui pada responden adalah responden yang 

bekerja yaitu sebesar 52,9% dari total responden. Harigustian dkk (2016) 

mengatakan bahwa seseorang yang banyak mengalami stres mempunyai 

resiko terkena hipertensi, dan hipertensi dapat menyebabkan terjadinya 

hipertrofi ventrikel kiri yang dihubungkan dengan terjadinya disfungsi 

diastolik sehingga meningkatkan resiko gagal jantung. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja dan sebagian memiliki 

self-efficacy tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Salami pada tahun 

2017 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara pekerjaan dan 

jumlah penghasilan terhadap self-efficacy seseorang namun self-efficacy 
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dapat mendorong proses kontrol diri dan kebiasaan dalam gaya hidup 

seperti peningkatan motivasi dan kepercayaan diri seseorang. 

d. Status Perkawinan 

Responden yang memiliki pasangan memiliki jumlah paling banyak 

daripada yang tidak memiliki pasangan. Presentase responden yang telah 

kawin sebesar 85,7% atau 60 orang dari total responden. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Bidwell et al (2015) dimana 

mayoritas responden sudah menikah. Hasil wawancara yang telah 

dilakukan dengan responden, sebagian besar responden dengan status 

perkawinan memiliki pasangan mengaku diberi support oleh pasangan 

mereka sehingga menjadikan pasien gagal jantung lebih semangat dalam 

melaksanakan perawatan diri dan terapi pengobatan. Mayoritas responden 

tersebut memiliki self-efficacy tinggi.  Self-efficacy dapat menjadi mediator 

dalam hubungan antara motivasi dan aktivitas fisik yang akan dilakukan, 

hal ini berarti bahwa motivasi dapat menghasilkan perubahan dalam self-

efficacy sehingga dapat menghasilkan peningkatan aktivitas fisik pada 

pasien gagal jantung (Klompstra et al, 2018). 

e. Tingkat Pendidikan 

Dari seluruh responden pada penelitian ini, responden yang menempuh 

jenjang pendidikan perguruan tinggi sebesar 31,4% dari keseluruhan 

responden sehingga menjadi jumlah paling banyak dibandingkan tingkat 

pendidikan lainnya. Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan 

perguruan tinggi dan memiliki self-efficacy yang tinggi pula. Menurut 

Klompstra et al (2018) self-efficacy digambarkan sebagai mekanisme 

kognitif yang memediasi perilaku pasien gagal jantung dan juga dapat 

mempengaruhi berbagai perilaku. Self-efficacy juga menentukan jumlah 

usaha dan tingkat kegigihan. Artama dkk (2017) mengatakan bahwa 

edukasi dan pengetahuan yang baik tentang gaya hidup sehat dapat 

meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gagal jantung. Selain itu 

kualitas hidup pasien gagal jantung dapat dipengaruhi oleh peningkatan 

self-efficacy pasien terhadap kemampuannya dalam menjalani kehidupan.  



9 
 

f. Penyakit Penyerta 

Penyakit paling banyak yang menyertai responden pada penelitian ini 

adalah hipertensi yaitu sebanyak 35,7%, hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Shimokawa et al (2015), dimana hipertensi 

menjadi penyakit penyerta paling banyak untuk pasien gagal jantung di 

Asia. Menurut Tambuwun dkk (2016), penyakit hipertensi dipicu oleh dua 

faktor resiko, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi yang 

meliputi riwayat keluarga, usia, jenis kelamin, dan ras, sedangkan faktor 

resiko yang dapat dimodifikasi adalah tingkat stres, obesitas, nutrisi dalam 

tubuh, dan penggunaan zat. Mayoritas responden memiliki self-efficacy 

tinggi. Hasil wawancara yang telah dilakukan pada responden, sebagian 

besar responden dengan penyakit penyerta hipertensi telah menaati saran 

dokter untuk melakukan diet rendah garam. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingginya self-efficacy pada pasien gagal jantung akan mempengaruhi 

baiknya tingkat perawatan diri pasien, dan baiknya tingkat perawatan diri 

pada pasien gagal jantung dapat mempengaruhi peningkatan kualitas hidup 

pasien (Buck et al, 2015). 

g. Lama Sakit 

Dari keseluruhan responden, sebesar 84,3% atau sebanyak 59 dari 70 

orang responden menderita gagal jantung dengan kurun waktu ≤ 5 tahun. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Hudiyawati (2019) 

dimana responden terbanyak ialah pasien gagal jantung dengan lama sakit 

kurang dari 5 tahun dan memiliki kualitas hidup yang baik lebih banyak 

daripada lama sakit dengan kurun waktu lainnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Krueger et al (2015) menyatakan bahwa tingkat perawatan 

diri pada pasien gagal jantung akan dipengaruhi oleh seberapa lama dia 

mengetahui sakitnya. Mayoritas responden memiliki self-efficacy tinggi 

dan lama sakit ≤ 5 tahun. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Salami pada tahun (2017) yang 

memperoleh hasil bahwa sebagian besar responden dengan lama sakit > 5 

tahun memiliki self-efficacy tinggi daripada responden dengan lama sakit ≤ 
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5 tahun. Hal ini menjadikan lama sakit tidak berhubungan dengan tinggi 

maupun rendahnya self-efficacy seseorang. 

h. Kebiasaan Merokok 

Sebesar 54,3% atau 38 orang dari total responden mengaku tidak pernah 

memiliki kebiasaan merokok. Sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Suwartika & Cahyati (2015) dimana reponden yang tidak 

memiliki kebiasaan merokok berjumlah lebih banyak daripada responden 

yang memiliki kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok diketahui menjadi 

salah satu faktor pemicu terjadinya gagal jantung pada seseorang. Semua 

rokok mengandung ribuan zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan 

tubuh, seperti tar, nikotin, dan karbon monoksida. Hal ini akan 

menyebabkan kegagalan fungsi jantung bila berjalan dalam jangka waktu 

panjang (Firmansyah & Rustam, 2017). Mayoritas responden memiliki 

self-efficacy tinggi. Self-efficacy adalah media paling kuat yang 

mempengaruhi dalam melakukan sebuah tindakan maupun tingkat 

aktivitas fisik, dapat dikatakan pula bahwa self-efficacy sebagai tenaga 

selama beraktivitas (Kurnianingtyas, 2014). 

i. Kelas NYHA 

Kelas NYHA I berjumlah paling banyak dibandingkan dengan kelas 

NYHA II dan III, yaitu sebesar 40% atau 28 orang dari keseluruhan 

responden, dan mayoritas responden memiliki self-efficacy tinggi. Adapun 

hubungan antara kelas NYHA I dengan tingkat self-efficacy yang rendah 

ditemukan pada responden dengan usia yang lebih tua. Selain kelas 

NYHA, usia yang lebih tua juga berpengaruh terhadap tingkat self-efficacy 

seseorang (Bay et al., 2018). Pasien dengan kelas NYHA I masih dapat 

beraktivitas fisik seperti biasa tetapi tidak boleh terlalu lelah. Self-efficacy 

dapat menjelaskan hubungan antara motivasi dan aktivitas fisik 

(Klompstra et al, 2018). Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, 

sebagian besar responden menyadari seberapa besar kekuatannya untuk 

beraktivitas dan mengetahui kapan saatnya untuk beristirahat. Sejalan 

dengan hasil penelitian oleh Susyanti dkk (2018) yang mengatakan bahwa 
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peningkatan self-efficacy pasien berdampak dalam melakukan aktivitas 

fisik. Menurut Prihatiningsih & Sudyasih (2018), kelas NYHA tidak 

berpengaruh terhadap perawatan diri pasien gagal jantung. Self-efficacy 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengalaman diri tentang 

keberhasilan dan pencapaian di masa lalu, keadaan fisik dan emosional, 

pengalaman orang lain dalam mencapai suatu keberhasilan yang sama 

dengan pasien, serta pengaruh secara verbal oleh orang lain. Faktor lain 

yang mempengaruhi self-efficacy tinggi pada responden adalah 

karakteristik demografi seperti responden yang memiliki pasangan, tingkat 

pendidikan yang tinggi, responden yang bekerja, dan kelas NYHA I. 

3.3. Gambaran Self-Efficacy pada Pasien Gagal Jantung 

Berdasarkan analisa hasil penelitian ini, pasien gagal jantung di Rumah Sakit 

UNS Surakarta mayoritas memiliki self-efficacy tinggi. Penelitian ini 

memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stamp et 

al (2016) dimana mayoritas responden memiliki self-efficacy tinggi. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Susyanti dkk (2018) yang mengatakan bahwa mayoritas responden memiliki 

self-efficacy sedang. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakteristik 

responden yang berbeda. Mayoritas responden pada penelitian ini memiliki 

tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang penyakit yang tinggi sedangkan 

pada responden Susyanti dkk (2018) memiliki tingkat pengetahuan yang 

kurang. Selain itu, responden pada penelitian ini banyak melakukan aktivitas 

fisik ringan sebagaimana dianjurkan oleh tenaga kesehatan, sedangkan 

penelitian Susyanti dkk (2018) mengatakan bahwa mayoritas responden 

kurang melakukan aktivitas fisik, hal ini dapat berpengaruh terhadap tingkat 

self-efficacy yang dimiliki responden. 

3.4. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada rentang usia responden yang 

sangat jauh yaitu 24-81 tahun. Hal ini menjadikan peneliti kesulitan dalam 

mengelompokkan karakteristik responden berdasarkan usia. 
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4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Karakteristik responden paling banyak adalah pasien dengan usia 56-65 

tahun dan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki. Responden yang 

bekerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja dan mayoritas responden 

memiliki pasangan. Tingkat pendidikan perguruan tinggi adalah yang 

paling banyak ditemukan. Sedangkan mayoritas responden menderita ≤ 5 

tahun dan tidak memiliki kebiasaan merokok. Adapun penyakit penyerta 

paling banyak ditemui adalah hipertensi dan kelas NYHA I menjadi yang 

terbanyak pada responden. 

2. Rata-rata pasien gagal jantung memiliki self-efficacy yang tinggi. 

3. Analisis self-efficacy terhadap karakteristik responden mendapatkan hasil 

bahwa tingkat self-efficacy seseorang dapat dipengaruhi oleh usia, support 

dan perhatian dari orang lain, dan semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang akan menjadikan self-efficacy semakin tinggi pula. Faktor 

lainnya yang berpengaruh adalah memiliki pekerjaan akan menjadikan 

tingginya self-efficacy seseorang. 

4.2. Saran 

1. Bagi Rumah Sakit UNS 

Peneliti berharap agar rumah sakit lebih meningkatkan pelayanan 

kesehatan dan memperhatikan pasien agar angka kejadian gagal jantung 

tidak semakin meningkat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat self-efficacy pada pasien 

gagal jantung. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan 

pengetahuan yang kurang pada penelitian ini. 

3. Bagi Pasien 

Pasien gagal jantung diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan 

tentang penyakitnya, sehingga self-efficacy menjadi lebih tinggi dan 

manajemen perawatan dirinya akan semakin baik. 
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4. Bagi Tenaga Kesehatan 

Tingginya self-efficacy pada pasien gagal jantung dapat 

mempengaruhi semakin baiknya tingkat perawatan diri dan kepatuhan 

dalam pengobatan pasien. Pemberi layanan kesehatan disarankan untuk 

lebih perhatian dan memberikan dukungan pada pasien gagal jantung agar 

semakin percaya diri akan kemampuannya dalam merawat diri dan 

mencapai keberhasilan pengobatannya. 
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