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Abstrak 

 
Gagal jantung, terkadang disebut gagal jantung kongestif adalah ketikmampuan 

jantung untuk memompa darah dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan 

oksigen dan nutrisi jaringan. Meningkatnya oksigenasi arteri pada pasien gagal jantung 

kongesif sehingga keluhan sesak nafas berkurang dan meningkatkan kenyamanan 

pasien dalam pemenuhan kebutuhan tidurnya. Salah satu penatalaksanaan pada pasien 

gagal jantung dengan gangguan istirahat dan tidur dengan cara perubahan posisi tidur 

lateral kanan dalam meningkatkan kualitas tidur. Tujuan dilakukan studi kasus ini 

untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan dengan gangguan pola istirahat dan 

tidur pada pasien gagal jantung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan study kasus. Subyek studi kasus adalah pasien gagal 

jantung dengan gangguan pola istirahat dan tidur. Hasil studi kasus menunjukkan 

adanya perubahan skor pola tidur pada pasien gagal jantung yang diberikan tindakan 

keperawatan posisi lateral kanan dari skor 15 (pola tidur buruk) menjadi skor 13 

(kualitas tidur sedang). Rekomendasi perubahan posisi tidur lateral kanan dalam 

meningkatkan kualitas istirahat dan tidur pada pasien gagal jantung. 

Kata kunci : gagal jantung, gangguan pola istirahat dan tidur, posisi lateral kanan 
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Abstract 

Heart failure or congestive heart failure is the ability of the heart to pump enough blood 

to meet the tissue's oxygen and nutrient needs. Increased arterial oxygenation in 

patients with congestive heart failure results in reduced complaints of shortness of 

breath and improves patient comfort in meeting their sleep needs. One of the treatments 

for heart failure patients with rest and sleep disorders is a change in the right lateral 

sleep position to improve sleep quality. The purpose of this case study was to describe 

nursing care with disturbed rest and sleep patterns in heart failure patients. This type 

of research was descriptive with a case study approach. The subject was heart failure 

patients with disturbed rest and sleep patterns. The results of the case study presented 

mailto:Pungki.pl21@gmail.com
mailto:meri.oktariani81@gmail.com


 

 
 

 
 

a change in the sleep pattern score of heart failure patients who were provided the right 

lateral position nursing action from a score of 15 (poor sleep pattern) to a score of 13 

(moderate sleep quality). Recommendation: a change in the right lateral sleeping 

position can improve rest and sleep quality in heart failure patients. 

Keywords: Heart Failure, Rest And Sleep Pattern Disorders, Right Lateral Position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

PENDAHULUAN 

Gagal jantung kongesif adalah 

suatu keadaan jantung yang masih 

mampu mempertahankan kapasitas 

kerja pompa mekaniknya walaupun 

secara bertahap terjadi penurunan 

kemampuan pompa (Ronny, Setiawan 

dan Fatimah, 2010). World Health 

Organization (WHO) menyebutkan 

bahwa penyakit jantung koroner (PJK) 

menjadi salah satu masalah kesehatan 

dalam sisten kardiovaskelar yang 

jumlahnya meningkat cepat dengan 

angka kematian 6,7 juta kasus. 

Perhitungan WHO (World Health 

Organization) yang memperkirakan 

pada tahun  2020 mendatang, penyakit 

kardiovaskular akan menyumbang 

sekitar 25% dari angka kematian dan 

mengalami peningkatan khusunya di 

negara–negara berkembang, salah satu 

diantaranya berada di Asia Tenggara. 

Angka kematian yang disebabkan oleh 

penyakit jantung koroner mencapai 1,8 

juta kasus pada tahun 2014, yanga 

artinya penyakit jantung koroner 

menjadi penyakit yang mematikan di 

kawasan Asia Tenggara salah satunya 

adalah Indonesia (WHO,2017). 

Prevalensi penyakit jantung di 

Indonesia adalah 1,5%. Data tersebeut 

didapatkan berdasarkan 2  hasil 

diagnosis dokter pada responden semua 

umur dan berdasarkan kasus penyakit 

yang didiagnosis dokter menurut 

karakteristiknya. Penyakit jantung 

diprovinsi Jawa Tengah 1.7% menurut 

diagnosis dokter pada penduduk semua 

umur. Penyakit gagal jantung 

meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur, tertinggi pada 

umur 75 tahun keatas. Berdasarkan 

diagnosis dokter pada penduduk semua 

umur berdasarkan provinsi prevalensi 

tertinggi terdapat di Provinsi 

Kalimantan Utara2.2% dan pravelansi 

terendah di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur 0.7%, sedangkan pada 

prevalensi penyakit jantung 

berdasarkan diagnosis dokter menurut 

karakteristiknya prevalensi lebih tinggi 

pada perempuan 1.6% dari pada laki–

laki 1.3%. Gagal jantung lebih banyak 

terjadi pada masyarakat dengan 

pendidikan tinggi 2.1% (Riskesdas, 

2018). Kasus penyakit gagal jantung di 

RST. Asmir salatiga termasuk dalam 10 

penyakit terbesar, pada tahun 2018 

terdapat 85 kasus gagal jantung, pada 

tahun 2019 sampai pada bulan Februari 

2020 terdapat 94 kasus pasien dengan 

gagal jantung.  

Tanda dan gejala pada penyakit 

gagal jantung kongesif pada gagal 

jantung kiri meliputi keluhan berupa 

dispnea, ortopnea, badan lemah, cepat 

lelah, berdebar-debar, batuk, anoreksia, 

dan keringat dingin. Gagal jantung 

kanan memiliki tanda dan gejala 

meliputi adema, anoreksia, mual, 

ansietas, dan sakit daerah perut 



 

 
 

 
 

(Aspiani, 2015). Dispnea yang terjadi 

pada pasien gagal jantung kongesif 

disebabkan karena terjadinya 

penimbunan cairan dalam alveoli 

sehingga menyebabkan terjadinya 

sesak nafas. Ortopnea pada pasien 

gagal jantung kongesif adalah tejadinya 

sesak nafas ketika pasien berbaring. 

sesak nafas yang terjadi pada pasien 

gagal jantung kongesif ketika berbaring 

disebabkan oleh gaya gravitasi yang 

memperberat kerja jantung 

(Ardiansyah, 2012). sesak nafas yang 

dialami pada pasien gagal jantung 

kongesif menyebabkan pasien tidak 

nyaman dalam tidurnya, sehingga 

terjadi gangguan pola tidur (Khazanah, 

dan Pambudi, 2014). Terjadinya 

gangguan pola tidur pada pasien gagal 

jantung kongesif menyebabkan tidak 

terpenuhinya kebutuhan dasar 

manusia.Kebutuhan dasar manusia 

menurut Abraham Maslow meliputi 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

keselamatan dan rasa aman, kebutuhan 

rasa cinta, memiliki dan dimiliki, 

kebutuhan harga diri, kebutuhan 

aktualisasi diri. Berdasarkan teori 

Abraham Maslow kebutuhan dasar 

yang terganggu pada pasien gagal 

jantung kongesif adalah kebutuhan 

fisiologis yaitu dalam pemenuhan 

kebutuhan istirahat dan tidur (Andri 

dan Wahid, 2016). Pada penderita gagal 

jantung kongesif terjadi penurunan 

kontraktilitas jantung sehingga beban 

jantung meningkat dan menyebabkan 

gagal jantung. Terjadinya gagal jantung 

menyebabkan pompa ventrikel kiri 

tidak maksimal sehingga terjadilah 

hambatan aliran darah dan 

menyebabkan terjadinya edema paru 

dan darah berhenti di paru-paru. Karena 

bendungan darah yang terjadi di paru 

akan menyebabkan sumbatan sehingga 

pasien mengalami sesak nafas. Sesak 

nafas yang dialami pasien 

menyababkan pasien tidak nyaman dan 

mengalami gangguan dalam 

pemenuhan kebutuhan istirahat dan 

tidur (Asikin, Nuralamsyah, dan 

Susaldi, 2017) 

Istirahat merupakan suatu 

keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan 

emosional, dan bebas dari perasaan 

gelisah, sedangkan tidur adalah status 

perubahan kesadaran ketika persepsi 

dan reaksi individu terhadap 

lingkungan menurun. Faktor yang 

mempengaruhi kualitas tidur 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain : status kesehatan/penyakit, 

lingkungan, kelelahan, gaya hidup, 

stress emosional, stimulan dan alkohol, 

diet dan nutrisi, merokok, medikasi dan 

motivasi. Berdasarkan dari tanda dan 

gejala diatas status kesehatan / penyakit 

menjadi salah satu penyebab 

berkurangnya kualitas tidur pada pasien 

gagal jantung kongesif (Susanto, 

Indrawati,dan Iqbal, 2015). 

Gangguan pola tidur merupakan suatu 

keadaan dimana individu mengalami 

atau mempunyai resiko perubahan 



 

 
 

 
 

jumlah dan kualitas pola istirahat yang 

menyebabkan ketidaknyamanan atau 

menganggu gaya hidup yang 

diinginkan (Hidayat dan Uliyah, 2011). 

Kualitas tidur merupakan aspek dari 

tidur yang meliputi lama tertidur, waktu 

bangun dan kenyenyakan dalam tidur 

(Melanie,2010).Salah satu tindakan 

yang berdasarkan referensi jurnal 

dalam mengatasi masalah kualitas tidur 

pada pasien gagal jantung kongesif 

adalah posisi lateral kanan. pemberian 

posisi lateral kanan dapat digunakan 

untuk mempertahankan status 

hemodinamik (denyut jantung, laju 

pernapasan, tekanan darah sistolik dan 

diastolik, saturasi oksigen dan tekanan 

darah arteri rata-rata) dan dapat 

menambah kenyamanan pada pasien. 

Selain itu pada posisi lateral kanan juga 

dapat meningkatkan saraf vagal 

(parasimpatis) dan menurunkan saraf 

simpatis (Yesni, 2019). Berdasarkan 

referensi jurnal tersebut dalam 

mengatasi masalah istirahat dan tidur 

pada psien gagal jantung kongesif 

adalah dengan posisi lateral kanan. 

Posisi lateral kanan adalah posisi klien 

berbaring pada salah satu sisi bagian 

tubuh dengan kepala menoleh 

kesamping kanan (Wongkar, 

2015).Posisi tidur lateral kanan dapat 

meningkatkan dan memperbaiki 

oksigenasi arteri pada pasien dengan 

kelainan katup jantung. Meningkatnya 

oksigenasi arteri pada pasien gagal 

jantung kongesif sehingga keluhan 

sesak nafas berkurang dan 

meningkatkan kenyamanan pasien 

dalam pemenuhuan kebutuhan tidurnya 

(Sabeti et.al,2012). Dalam pemenuhan 

istirahat dan tidur pada pasien gagal 

jantung kongesif berdasarkan jurnal 

penelitian pengaruh terapi posisi lateral 

kanan pada pasien gagal jantung di 

RSUP M.Djamil Padang terbukti 

adanya pengaruh posisi lateral kanan 

pada kualitas tidur pasien gagal 

jantung. Pada penelitian tersebut rata-

rata kualitas tidur pada pasien gagal 

jantung kongesif adalah 31,04 dan rata-

rata kualitas tidur pasien setelah 

intervensi adalah 32,23 nilai tersebut 

menunjukkan kualitas tidur  yang 

buruk. 

 

METODE STUDI KASUS 

Studi kasus merupakan jenis 

penelitian yang mencakup pengkajian 

satu unit penelitian secara intensif 

misalnya satu klien, keluarga, 

kelompok, komunitas atau institusi. 

Unit tunggal yang menjadi studi kasus 

tersebut dianalisisbaikdarisegi yang 

berhubungandengankeadaan kasus 

tersebut terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhikejadian-

kejadiankhusus yang muncul 

sehubungan dengan kasus atau 

tindakan dan reaksi kasus terhadap 

suatu perlakuan atau penjelasan 

tertentu. Dalam studi kasus yang diteliti 

berbentuk unit tunggal dan dianalisis 



 

 
 

 
 

mencakup berbagai aspek yang cukup 

luas (Notoadmodjo, 2010). 

 

  



 

 
 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian pada kasus ini 

dilakukan pada tanggal 20 februari 

2020. Pengkajian dilakukan pada ny. s 

dengan umur 77 tahun, insiden 

penyakit jantung  meningkat seiring 

dengan bertambahnya umur, resiko 

tertinggi terjadi pada umur 75 tahun 

keatas (Riskesdas, 2018). Umur ny. S 

yang telah 77 tahun meningkatkan 

resiko penyakit jantung yang dialami. 

Faktor yang berhubungan dengan 

gangguan tidur pada pasien CHF adalah 

ketidakmampuan dalam mengambil 

posisi yang nyaman dan disukai karena 

sesak nafas yang dialami. Posisi 

merupakan salah satu faktor yang harus 

diperhatikan dalam menjaga sirkulasi 

sistemik yang adekuat karena dapat 

mempengaruhi sisitem hemodinamik 

(Gelman, 2013). 

Diagnosis keperawatan yang 

dapat diangkat adalah gangguan pola 

tidur berhubungan dengan kurangnya 

kontrol tidur (D.0055). Diagnosis ini 

sesuai dengan batasan karakteristik 

yang tertera dalam SDKI, yaitu pasien 

mengeluh sulit tidur, pasien mengeluh 

sering terjaga, pasien mengeluh tidak 

puas dalam tidur, pasien mengeluh 

istirahat tidak cukup (Fadhillah, 

Mustikasari, Aprisunadi, Adam, 

Dinarti dan Rukmanan, dkk, 2018). 

Penulis memprioritaskan diagnosa 

gangguan pola tidur karena merupakan 

salah satu kebutuhan dasar manusia 

yang perlu dipenuhi. Selama istirahat 

dan tidur tubuh melakukan pemulihan 

dan mengumpulkan stamina kembali 

dari aktivitas yang telah dilakukan 

sehingga dapat kembali kedalam 

kondisi yang optimal. Seseorang yang 

tidak dapat memenuhi kebutuhan 

istirahat dan tidur dapat mengakibatkan 

menurunnya konsentrasi, emosi yang 

tidak stabil, denyut jantung yang tidak 

teratur, gangguan fungsi imunitas dan 

perubahan metabolisme (Yesni, 2019). 

Intervensi utama yang 

dilakukan adalah meningkatkan 

kenyamanan (perubahan posisi lateral 

kanan). Salah satu penyebab terjadinya 

gangguan pola tidur pada pasien gagal 

jantung adalah ketidakmampuan untuk 

mengambil posisi tidur yang nyaman 

karena sesak nafas yang dialami 

(Melanie, 2012). Menurut Mahvar 

(2012) posisi lateral kanan dapat 

memfasilitasi pengosongan lambung, 

yang dapat meningkatkan kerja vagal 

yang  menyebabkan kerja jantung 

menjadi lebih kecil pada fungsi 

pernapasan sehingga posisi lateral 

dapat berpengaruh pada laju 

pernapasan dan saturasi oksigen. 

Menurut Aries, et al (2011) posisi 

lateral kanan dapat meningkatkan 

aktivitas vagal / saraf parasimpatis dan 

penurunan aktivitas simpatis pada 

pasien gagal jantung. Berdasarkan teori 

tersebut posisi lateral kanan dapat 

diterapkan untuk meningkatkan 

saturasi oksigen dan mengurangi sesak 



 

 
 

 
 

nafas yang dialami pasien gagal 

jantung. 

Tabel 1.1 Tabel Hasil 

Implementasi Posisi Lateral Kanan 

Dalam Peningkatan Skor Kualitas 

Tidur 

Hari Skor 

Hari 1 15 (buruk) 

Hari 2 14 (buruk) 

Hari 3 13 (sedang) 

 

Pada hari pertama dilakukan 

implementasi perubahan posisi tidur 

lateral kanan, pasien mengatakan lebih 

nyaman dengan posisi tidur lateral 

kanan, sesak nafas berkurang dan 

durasi tidur bertambah selama 30 

menit. Skor kualitas tidur 15 (kualitas 

tidur buruk). Pada implementasi kedua, 

pasien mengatakan nyaman dengan 

posisi tidur lateral kanan, sesak nafas 

berkurang durasi tidur bertambah 

selama 1 jam. skor kualitas tidur 14 

(kualitas tidur buruk). Pada 

implementasi ketiga pasien 

mengatakan tidur nyaman dan nyenyak, 

sesak nafas berkurang dan sesekali 

melepas selang oksiegen, durasi tidur 

bertambah selama ±2 jam. skor kualitas 

tidur 13 (kualitas tidur sedang). 

Khazanah, Pambudi (2014) 

mengatakan bahwa posisi tidur miring 

ke kanan pada pasien gagal jantung 

dapat meningkatkan kenyamanan 

berdasarkan posisi tidur dan Skor 

kualitas tidur pada pasien gagal jantung 

dengan tidur miring kekanan lebih baik 

dibandingan dengan posisi tidur selain 

miring ke kanan.  

Evaluasi didapatkan adanya 

peningkatan kualitas tidur setelah 

diberikan perubahan posisi tidur lateral 

kanan yang dilakukan 30 menit 

sebelum tidur selama 3 hari. Pasien 

mengatakan bahwa dapat tidur dengan 

nyaman, tidak mudah terbangun, dan 

merasa lebih puas dengan tidurnya. 

Pasien mengatakan dapat tidur ± 6 jam. 

Pasien tamapak lebih segar dan 

pembesaran palpera berkurang. Hasil 

skoring kualitas tidur dengan 

menggunakan kuisioner PSQI 

didapatkan peningkatan kualitas tidur 

dari skor 15 (kualitas tidur buruk) 

menjadi skor 13 (kualitas tidur sedang). 

Hasil evaluasi tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Yesni, 2019 

penelitian ini menyebutkan bahwa 

posisi lateral kanan dapat mengurangi 

beban kerja jantung pada pasien gagal 

jantung dan status hemodinamik 

(denyut jantung, laju pernapasan, 

tekanan darah, dan saturasi oksigen) 

dapat dipertahankan, dan posisi lateral 

kanan dapat mengurangi sleep apnea 

yang sering dialami pasien gagal 

jantung dimana menganggu kualitas 

tidur. Perubahan posisi lateral kanan 

pada pasien gagal jantung dapat 

meningkatkan kualitas tidur 

dikarenakan posisi tidur lateral kanan 

dapat meningkatkan kenyamanan. 

 

KESIMPULAN 



 

 
 

 
 

 Posisi lateral kanan pada pasien 

gagal jantung memberikan dampak 

positif dalam peningkatan kualitas tidur 

pasien dari 15 menjadi 13. Diharapkan 

RS dapat menerapkan posisi lateral 

kanan dalam meningkatkan kesehatan 

pasien terutama pasien gagal jantung.  

 

SARAN 

Bagi perawat diharapkan dari 

hasil penelitian ini dapat digunakan 

perawat sebagai tindakan keperawatan 

untuk meningkatakan tindakan kualitas 

tidur pada pasien gagal jantung. 

Bagi rumah sakit diharapkan 

rumah sakit khususnya RST. Asmir 

Salatiga dapat meningkatkan tindakan 

posisi lateral kanan terhadap masalah 

keperawatan dalam pemenuhan 

kebutuhan istirahat dan tidur, dengan 

penelitian ini dapat disususn Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang 

sesaui dan menyediakan alat yang 

diperlukan. 

Bagi institusi pendidikan 

diharapkan dapat dijadikan acuan 

dalam penyusunan buku saku dalam 

peningkatan kualitas tidur pada pasien 

gagal jantung. 

Bagi pasien meningkatkan 

pengetahuan klien dan keluarga 

mengenai cara dalam menangani 

masalah gangguan pola tidur dengan 

tindakan yang benar sehingga masalah 

teratasi dan kebutuhan kenyamanan 

pasien terpenuhi dan pasien dapat 

mempraktikkannya secara mandiri 

apabila pasien mengalami susah tidur. 

Bagi penulis diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian untuk meningkatkan kualitas 

tidur dengan prosedur yang lain, 

sehingga mampu membandingkan hasil 

antara posisi lateral kanan dan prosedur 

peningkatan kualitas tidur yang lain 

untuk mendapatkan hasil peningkatan 

kualitas tidur yang paling efektif. 
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