
HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN DENGAN MEKANISME KOPING  

PADA   PASIEN   GAGAL   JANTUNG   KONGESTIF 

DI RSU PANDAN ARANG BOYOLALI 

 

SKRIPSI 

 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Meraih Gelar Sarjana S-1 Keperawatan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISUSUN OLEH : 

ATINA INAYAH IHDANIYATI 

J 220060011 

 

 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008 



 16

BAB  I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Gagal jantung merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama. 

Gagal jantung menjadi penyakit yang terus meningkat kejadiannya terutama 

pada lansia. Studi Framingham memberikan gambaran yang jelas tentang gagal 

jantung. Pada studinya disebutkan bahwa kejadian gagal jantung per tahun pada 

orang berusia lebih dari 45 tahun adalah 7,2 kasus setiap 1000 orang laki-laki 

dan 4,7 kasus setiap 1000 orang perempuan. Di Amerika hampir 5 juta orang 

menderita gagal jantung (Sani, 2007). 

Insiden penyakit gagal jantung di Indonesia semakin meningkat sejalan 

dengan meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Meskipun pengobatan 

gagal jantung kian maju tetapi angka kematiannya masih saja tinggi yaitu 40 %. 

Ada kecenderungan peningkatan jumlah penderita gagal jantung dari tahun ke 

tahun, bahkan dalam kurun waktu 6 bulan pada tahun 2007 jumlahnya terus saja 

meningkat (Wikipedia, 2007). 

Pasien gagal jantung mengalami peredaran darah sistemik dan sirkulasi 

yang berjalan lambat. Pemindahan O2 dan CO2 dalam paru-paru berlangsung 

sukar, seluruh organ dan jaringan tubuh tidak dapat dipenuhi kebutuhannya akan 

oksigen dan zat-zat makanan. Terjadi awitan kesulitan nafas mendadak dan 

perasaan tercekik (Rilantono, 2004). Kecemasan yang terjadi pada kebanyakan 

pasien gagal jantung dikarenakan mereka mengalami kesulitan mempertahankan 

oksigenasi yang adekuat sehingga mereka cenderung sesak nafas dan gelisah. 
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Kecemasan yang dialami ketika terjadi serangan adalah kecemasan berat 

sehingga memerlukan bantuan untuk oksigenasi dan konseling yang tepat. 

Pasien dengan gagal jantung sering merasa cemas, ketakutan dan depresi. 

Hampir semua pasien menyadari bahwa jantung adalah organ yang penting dan 

ketika jantung mulai rusak maka kesehatan juga terancam. Ketika penyakitnya 

meningkat dan manifestasinya memburuk, pasien sering memiliki ketakutan 

yang berlebihan karena cacat permanen dan kematian. Para pasien 

mengekspresikan ketakutan dengan berbagai cara seperti mimpi buruk, 

insomnia, kecemasan akut, depresi dan memungkiri kenyataan (Black & Hawks, 

2005). 

Kecemasan adalah sesuatu yang menimpa hampir setiap orang pada waktu 

tertentu dalam kehidupannya. Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap 

situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang (Ramaiah, 2003). Teori 

psikoanalitis klasik menyatakan bahwa pada saat individu menghadapi situasi 

yang dianggapnya mengancam, maka secara umum ia akan memiliki reaksi yang 

biasanya berupa rasa takut. Kebingungan menghadapi stimulus yang berlebihan 

dan tidak berhasil diselesaikan oleh ego, maka ego akan diliputi kecemasan. 

Kecemaan sebagai syarat bagi ego untuk melakukan tindakan-tindakan yang 

tepat (Zaviera, 2007). 

Menurut pengamatan dan wawancara dengan pasien di ruang rawat inap 

penyakit dalam RSU Pandan Arang  Boyolali banyak ditemui fenomena pasien 

gagal jantung yang mengalami kecemasan. Kecemasan tersebut bervariasi dari 

kecemasan ringan sampai dengan kecemasan berat. Kecemasan yang dialami 

pasien mempunyai beberapa alasan diantaranya : cemas akibat sesak nafas, 
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cemas akan kondisi penyakitnya, cemas jika penyakitnya tidak bisa sembuh, 

cemas dan takut akan kematian. Terkadang kecemasan dapat terlihat dalam 

bentuk lain, seperti sering   bertanya  tentang   penyakitnya  dan  berulang  

meskipun  pertanyaan  sudah dijawab, pasin terlihat gelisah, sulit istirahat dan 

tidak bergairah saat makan. 

Perilaku koping sangat diperlukan dalam menghadapi kecemasan atau 

situasi yang mengancam. Pola koping yang kurang baik dapat meningkatkan 

resiko penyakit (Smeltzer, 2001). Respon individu dapat bervariasi tergantung 

pengetahuannya tentang perilaku koping. Mekanisme koping dapat berfokus 

pada masalah atau menghadapi masalah secara langsung dan ada yang 

menyelesaikan masalah dengan mengandalkan emosinya. Pada pasien gagal 

jantung kongestif, perilaku koping yang kurang baik akan dapat memperparah 

kondisi pasien seperti pasien akan gelisah yang berlebihan sampai berteriak-

teriak, sesak nafas, tekanan darah meningkat, denyut nadi cepat dan tidak patuh 

dalam pengobatan sehingga penyakitnya tidak kunjung sembuh. Selain itu pasien 

mengalami gangguan dalam istirahat, terkadang terjadi halusinasi.  

Koping dilihat sebagai proses yang dinamis dari usaha pemecahan 

masalah. Perilaku koping sebagai respon yang dimunculkan akan berbeda antara 

individu satu dengan individu lain. Perbedaan kemampuan yang dimiliki masing 

–  masing individu akan memunculkan mekanisme koping yang berbeda pula.  

Berdasarkan fenomena – fenomena yang peneliti temukan diatas, yang 

merupakan kondisi yang melatarbelakangi kecemasan pada pasien yang dirawat 

dengan gagal jantung kongestif  di RSU Pandan Arang Boyolali. Hal ini sangat 

menarik perhatian bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang hubungan 
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antara tingkat kecemasan dengan mekanisme koping pada pasien gagal jantung 

kongestif di RSU Pandan Arang Boyolali. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan   latarbelakang   yang   telah   diuraikan   diatas,   maka   dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : Adakah hubungan antara tingkat 

kecemasan dengan mekanisme koping pada pasien Gagal Jantung Kongestif di 

RSU Pandan Arang  Boyolali ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan 

mekanisme koping pada pasien Gagal Jantung Kongestif di RSU Pandan 

Arang Boyolali. 

2.  Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan pada pasien yang 

menderita Gagal Jantung Kongestif di RSU Pandan Arang Boyolali. 

b. Untuk mengetahui mekanisme koping yang digunakan pasien Gagal 

Jantung Kongestif apakah adaptif atau maladaptif. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan 

mekanisme koping pada pasien Gagal Jantung Kongestif di RSU Pandan 

Arang Boyolali. 
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D. Manfaat Penelitian 

1.   Bagi Pasien dan Masyarakat 

Sebagai   dasar    supaya    individu    atau    masyarakat     yang     menderita  

gagal jantung kongestif mampu mengelola kecemasannya dan mampu 

menggunakan mekanisme koping yang tepat. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan tentang tingkat kecemasan pasien dan mekanisme 

koping yang digunakan pasien sehingga dalam memberikan asuhan 

keperawatan dapat lebih memfokuskan untuk memberikan konseling yang 

tepat sehingga pasien mampu untuk mengelola kecemasan dan menggunakan 

mekanisme koping yang efektif. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai masukan untuk mengembangkan koping individu dalam mengelola 

kecemasan pada pasien yang dirawat dengan gagal jantung kongestif. 

4. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta untuk meningkatkan 

kinerja peneliti dalam mengelola pasien gagal jantung kongestif yang 

mengalami kecemasan di lingkungan kerja peneliti. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh pengetahuan peneliti, belum pernah dilakukan penelitian yang sama 

dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang berhubungan dengan kecemasan 

pernah dilakukan, antara lain : 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulastin (2005) dengan judul Hubungan 

tingkat kecemasan dengan propil tekanan darah pada pasien pre operasi 

Trans Ureter Resection Prostat di IBS RSUD dr. Moewardi Surakarta. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif non eksperimen dengan desain deskriptif 

korelatif dengan rancangan cross sectional. Tingkat kecemasan diukur 

dengan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan yang 

bermakna antara tingkat kecemasan dengan propil tekanan darah pada pasien 

pre operasi Trans Ureter Resection Prostat. Pasien yang mengalami 

kecemasan, tekanan darahnya cenderung meningkat secara signifikan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmalina (2002) dengan judul Hubungan 

kecemasan menghadapi ujian klinik antenatal care dengan hasil yang dicapai 

mahasiswa Akademi Kebidanan Depkes Magelang angakatan 1999/2000. 

Penelitian ini bersifat cross sectional, menggunakan tehnik random sampling 

dengan hasil tidak ada hubungan antara kecemasan dalam menghadapi ujian 

klinik antenatal care dengan hasil yang dicapai mahasiswa. 

Adapun penelitian mengenai mekanisme koping juga pernah dilakukan 

antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Murti (2005) dengan judul Kecenderungan 

strategi koping yang digunakan usia lanjut dalam mengatasi insomnia di 

dusun Kerjo II wilayah kerja Puskesmas Pojong I Gunungkidul. Penelitian 

ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. 

Hasil dari penelitian ini adalah para lanjut usia cenderung menggunakan 

strategi koping Emotion focused coping dikarenakan usia mereka yang sudah 

lanjut sehingga kemampuan untuk menyelesaikan masalah berkurang. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Marwiati (2005) dengan judul Hubungan 

antara tingkat kecemasan dengan strategi koping pada keluarga dengan 

anggota keluarga yang dirawat dengan penyakit jantung. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan cross 

sectional. Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan yang bermakna 

antara kecemasan dengan penggunaan strategi koping pada keluarga yang 

salah satu anggota keluarganya dirawat dengan penyakit jantung. Keluarga 

dengan kecemasan ringan dan sedang cenderung menggunakan strategi 

koping yang adaptif sedangkan keluarga dengan kecemasan berat cenderung 

menggunakan strategi koping yang maladaptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




