
PENDAHULUAN 

 

Infark miokard akut (IMA) adalah suatu 

keadaan kematian jaringan miokardium 

yang disebabkan tidak adekuatnya pasokan 

darah akibat sumbatan akut pada arteri 

koroner. Sumbatan ini sebagian besar 

disebabkan oleh ruptur plak ateroma pada 

arteri koroner yang kemudian diikuti oleh 

terjadinya trombosis, vasokontriksi, reaksi 

inflamasi dan mikroembolisasi distal. 

Sumbatan akut ini dapat pula disebabkan 

oleh spasme arteri koroner, emboli atau 

vasculitis (Muttaqin, 2009) 

Infark miokard  akut  dengan  elevasi 

ST (STEMI) terjadi jika aliran darah 

koroner  menurun  secara  mendadak 

akibat oklusi trombus pada plak 

aterosklerotik yang sudah ada 

sebelumnya. Trombus arteri koroner 

terjadi secara cepat pada lokasi injuri 

vaskuler, dimana injuri  ini  dicetuskan 

oleh faktor-faktor seperti merokok, 

hipertensi, dan akumulasi lipid (Sudoyo, 

2010) 

World Health Organization (WHO) 

pada tahun 2015 mempublikasikan bahwa 

penyakit jantung iskemik masih menjadi 

penyebab kematian nomor satu di dunia 

yakni sebesar 13,2% atau diperkirakan 105 

kematian per 100,000 populasi. Prevalensi 

penyakit jantung di Indonesia pada tahun 

2013 sebesar 0,5% atau diperkirakan 

sekitar 883.447 orang dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2018 berdasarkan 

diagnosis dokter pada penduduk semua 

umur sebesar 1,5 % atau diperkirakan 

sekitar 1.017.290 orang. Jawa Tengah 

memiliki prevalensi penyakit jantung 

sebanyak 132.565 (1.6%), dan menempati 

urutan tertinggi ke 4 dari seluruh provinsi 

di Indonesia (RISKESDAS, 2018) 

Keluhan utama dari penyakit jantung 

adalah terjadinya nyeri dada (angina 

pectoris), dyspnea, pusing, aritmia, 

kelelahan berkepanjangan, nyeri perut, 

mual, muntah, dan ketika respon koping 

pasien tidak efektif, hal itu menyebabkan 

kecemasan. Jika tidak segera ditangani 

akan mengakibatkan depresi yang akan 

mempengaruhi keterlambatan proses 

penyembuhan (Hermawati, et al, 2014) 

Kecemasan dapat dilakukan dengan 

manajemen farmakologi yaitu dengan obat 

anti ansietas terutama benzodiazepin yang 

digunakan untuk jangka pendek, tidak 

digunakan untuk jangka panjang karena 

pengobatan ini bersifat toleransi dan 

ketergantungan. Sedangkan cara non 

farmakologi dapat dilakukan dengan 

teknik relaksasi, psikoterapi, dan 

hipnoterapi ( Isaacs, 2005 dalam DS et al 

2014). 

Salah satu intervensi keperawatan yang 

digunakan untuk mengurangi kecemasan 

adalah dengan teknik relaksasi genggam jari. 

Teknik relaksasi genggam jari-jari dapat 

mengontrol dan mengembalikan emosi 



yang akan membuat tubuh rileks. Dalam 

keadaan rileks secara alami akan memicu 

pelepasan endorphin hormon, hormon ini 

berfungsi untuk menyebabkan perasaan 

senang dan meringankan stress (Sofiyah, 

2014). 

Menggenggam jari disertai dengan 

menarik nafas dalam-dalam dapat 

mengurangi ketegangan fisik dan emosi, 

karena genggaman jari akan 

menghangatkan titik-titik masuk dan 

keluarnya energi pada meridian (saluran 

energi) yang berhubungan dengan organ- 

organ di dalam tubuhyang terletak pada 

jari tangan. Titik-titik refleksi pada tangan 

memberikan rangsangan secara refleks 

(spontan) pada saat genggaman. 

Rangsangan tersebut akan mengalirkan 

semacam gelombang kejut atau listrik 

menuju otak kemudian diproses dengan 

cepat dan diteruskan menuju saraf pada 

organ tubuh yang mengalami gangguan, 

sehingga sumbatan di jalur energi menjadi 

lancar (Pinandita, 2012). Relaksasi 

genggam jari dapat mengendalikan dan 

mengembalikan emosi yang akan membuat 

tubuh menjadi rileks. Ketika tubuh dalam 

keadaan rileks, maka ketegangan pada otot 

berkurang yang kemudian akan 

mengurangi kecemasan (Yuliastuti, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Andi 

Parellangi (2018) dengan jumlah sampel 

10 orang dengan nilai rata rata sebelum 

intervensi 15,00 dengan standar deviasi 

4,922 dan setelah intervensi menjadi 10,00 

dengan standar deviasi 4,346. Dapat dilihat 

juga dari hasil uji Paired T- test yang 

ρvalue: 0,000 (P<0,05), yang artinya ada 

perbedaan yang signifikan sebelum dan 

setelah dilakukan teknik relaksasi 

genggam jari. 

Subjek dalam studi kasus ini adalah satu 

orang pasien STEMI (ST Elevasi Miokard 

Infark) yang mengalami kecemasan. Tempat 

penelitian di ruang HCU RSUD 

Karanganyar pada tanggal 21 Februari – 05 

Maret 2020 

 
METODE 

 
Jenis penelitian ini adalah diskriptif 

dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Studi kasus merupakan 

rancangan penelitian yang mencangkup 

pengkajian satu unit penelitian secara 

intensif (Nursalam, 2009). 

 
Studi kasus ini mengambil subjek satu 

pasien dengan diagnosa medis yaitu pasien 

yang mengalami STEMI. Fokus studi kasus 

ini berfokus pada asuhan keperawatan 

dengan pasien yang mengalami STEMI. 

Menjabarkan konsep STEMI beserta asuhan 

keperawatan mulai dari pengkajian sampai 

dengan evaluasi yang disusun secara urut. 

Tempat penelitian di ruang HCU RSUD 

Karanganyar pada tanggal 23 Februari 

2020 sampai 26 Februari 2020 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pengkajian awal yang dilakukan dalam 

studi kasus ini berfokus pada kecemasan 

yang dialami pasien ST Elevasi dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman. Hasil 

pengkajian diperoleh mencakup data 

subjektif dan data objektif. Data subjektif 

pasien yaitu pasien mengatakan khawatir 

dengan penyakit yang dialami sekarang, 

pasien mengatakan sulit tidur. Data 

objektif pasien tampak sering melamun, 

TD : 160/90mmHg, N : 106x/menit, RR : 

24x/menit, S : 37,5°C, hasil pemeriksaan 

EKG STEMI Anteroseptal dengan Sinus 

takikardi, Frekuensi HR 150x/menit, ST 

elevasi V1,V2,V3 dan V4, Irama teratur, 

Gelombang P normal, setiap gelombang P 

diikuti glombang QRS dan T, PR interval : 

normal. 

 

Tahapan perumusan diagnosa 

keperawatan adalah dengan teori Hierarki 

Maslow (2013) untuk  menentukan 

prioritas diagnosa. Dalam hal ini penulis 

merumuskan masalah keperawatan (1) 

Nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisiologis (D.0077) (2) ansietas 

berhubungan dengan ancaman terhadap 

kematian (D. 0080) (3) intoleransi aktivitas 

berhubungan dengan ketidakseimbangan 

antara suplai dan kebutuhan oksigen 

(D.0056). 

Intervensi keperawatan pada studi kasus 

ini berfokus pada diagnosa ansietas 

berhubungan dengan ancaman terhadap 

kematian (D. 0080). Intervensi yang 

dilakukan indentifikasi penurunan tingkat 

energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, 

atau gejala lain, periksa ketegangan otot, 

freskuensi nadi, tekanan darah dan suhu, 

gunakan relaksasi sebagai strategi 

penunjang (teknik relaksasi genggam jari), 

anjurkan rileks dan merasakan relaksasi, 

anjurkan sering mengulangi atau melatih 

teknik yang dipilih. Intervensi yang paling 

diutamakan yaitu pemberian teknik 

relaksasi genggam jari dilakukan untuk 

mengurangi kecemasan, sehingga di 

harapkan kecemasan dapat berkurang. 

Terapi ini dilakukan dengan durasi 15 

menit pada jam 09.00 pagi selama 3 hari di 

ruang HCU RSUD Karanganyar. 

Hasil evaluasi setelah dilakukan tindakan 

selama 3 hari yaitu pada hari pertama 

sebelum melakukan tindakan relaksasi 

genggam jari skore tingkat kecemasan 23 

dan setelah dilakukan relaksasi genggam jari 

22. Pada hari kedua sebelum melakukan 

tindakan relaksasi genggam jari skore 

tingkat kecemasan 22(sedang) dan setelah 

dilakukan    relaksasi    genggam    jari skore 



kecemasan menjadi ringan yaitu 19. Pada 

hari ketiga sebelum dilakukan relaksasi 

genggam jari skore kecemasan 19 dan 

setelah diberikan teknik relaksasi genggam 

jari menjadi 18. dapat dilihat seperti pada 

tabel 4.1 

Tabel 4.1 Skore Kecemasan Sebelum Dan 

Setelah Dilakukan Relaksasi Genggam Jari 

 
Hari Pre Post Keterangan 

Ke-1 

Ke-2 

Ke-3 

23-22 

22-20 

20-19 

Sedang 

Ringan 

Ringan 

 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan proses keperawatan dari 

pengkajian, penentuan diagnosis, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi 

tentang asuhan keperawatan pada pasien 

Tn. S dengan diagnosa STEMI di ruang 

HCU RSUD Karanganyar dengan 

mengaplikasikan hasil studi kasus yaitu 

pemberian terapi relaksasi genggam jari 

dalam 1x sehari selama 3 hari sangat 

efektif untuk menurunkan kecemasan. 

 
SARAN 

 
Bagi rumah sakit Diharapkan 

pemberian terapi relaksasi genggam jari 

menjadi salah satu alternatif terapi non 

farmakologi untuk menurunkan kecemasan 

pada pasien STEMI. 

Bagi institusi pendidikan Diharapkan 

karya tulis ilmiah ini bisa menjadi bahan 

bacaan dan untuk menambah wawasan 

serta informasi bagi mahasiswa 

keperawatan tentang pemberian terapi 

relaksasi genggam jari untuk mengurangi 

kecemasan pada pasien STEMI. 

Bagi pasien Diharapkan pasien dapat 

melakukan terapi relaksasi genggam jari 

ketika merasa cemas. 

Bagi penulis Diharapkan dapat 

menamba pengetahuan dan pengalaman 

baru mengenai penanganan kecemasan 

pada pasien STEMI dengan pemberian 

terapi relaksasi genggam jari. 
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