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Abstrak  

Gagal ginjal kronis (GGK) adalah suatu kondisi dimana ginjal tidak dapat 

mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Pengobatan GGK dapat dilakukan 

dengan hemodialisa. Hemodialisa yang dilakukan secara terus menerus dapat 

menyebabkan pasien GGK rentan terhadap terjadinya gangguan rasa nyaman yaitu 

stres. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menurunkan stres salah satunya yaitu terapi 

relaksasi spiritual. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi 

relaksasi spiritual untuk menurunan tingkat stres pasien GGK yang menjalani 

hemodialisa. subjek studi kasus ini adalah satu orang pasien gagal ginjal kronis dengan 

stres yang menjalani hemodialisa di RSUD Salatiga. Hasil dari studi kasus ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien gagal ginjal kronis 

dengan masalah keperawatan gangguan rasa nyaman dengan terapi relaksasi spiritual 

yang dilakukan sebanyak 3 kali dengan waktu 20 menit terjadi penurunan tingkat stres 

dari score 38 kategori stres sedang menjadi score 21 kategori stres ringan. Rekomendasi 

tindakan terapi relaksasi spiritual pada pasien GGK dengan masalah keperawatan 

gangguan rasa nyaman. 
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Abstract 

Chronic renal failure (CRF) is a condition when the kidneys are unable to maintain fluid 

and electrolyte balance. Chronic renal failure (CRF) can be treated by hemodialysis. 

Continuously hemodialysis creates the patient susceptive to discomfort, namely stress. 

The act of reducing stress is spiritual relaxation healing. The purpose of this case study 

was to determine the effect of spiritual relaxation therapy to reduce stress levels in 

chronic renal failure (CRF) patients undergoing hemodialysis. The case study subject 

was a stressful chronic kidney failure patient undergoing hemodialysis at Salatiga 

Regional Hospital. The result of a case study on the nursing care management of 

chronic renal failure patients with discomfort who was provided spiritual relaxation 

therapy 3 times in 20 minutes showed a decrease in stress levels from a score of 38 

(moderate stress) to 21 (mild stress). It is recommended that spiritual relaxation therapy 

for CRF patients with comfort disorders of nursing problems. 

Keywords: Chronic Renal Failure, Reduced Stress Levels, Spiritual Relaxation 

Therapy. 
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PENDAHULUAN  

Gagal ginjal kronis (GGK) adalah 

suatu kondisi dimana ginjal tidak dapat 

mempertahankan keseimbangan cairan dan 

elektrolit. Kondisi ini mengakibatkan 

uremia yang berupa retensi urin dan juga 

sampah nitrogen lain dalam darah yang 

dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal 

stadium akhir. Penyakit ini bersifat 

ireversibel atau tidak dapat dipulihkan, 

terjadi selama lebih dari tiga bulan dan 

memiliki prevelensi yang sangat tinggi 

(Ningsih dkk, 2018). 

Berdasarkan penelitian Hill (2016), 

prevelensi global penderita GGK sebesar 

13,4 %, di Amerika Serikat sebesar 338 

kasus baru persejuta orang. Menurut 

diagnosis dokter di Indonesia penderita 

GGK sebesar 0,2 % dan terdata sebanyak 

s595.358 pasien aktif menjalani 

hemodialisa (IRR, 2016). Di jawa tengah 

prevelensi penderita GGK pada tahun 

2013 mencapai 99.810 pasien (Riskesdes, 

2013).  Berdasarkan jurnal Winarni dkk 

(2018) di RSUD Salatiga sendiri pada 

tahun 2017 terdapat sebanyak 273 

penderita penyakit GGK dan 5.373 pasien 

menjalani tindakan hemodialisa. 

Pengobatan GGK dapat dilakukan 

dengan terapi pengganti ginjal seperti 

dialysis, hemodialisa dan transplantasi 

ginjal. Terapi ini juga dapat beresiko 

komplikasi yang dapat menyebabkan 

kematian. Pengobatan GGK juga dapat 

dilakukan dengan cara mengontrol tekanan 

darah, pengaturan diet dan cairan 

(Syamsudin, 2011). Kebanyakan penderita 

GGK memilih hemodialisa dengan 

harapan untuk mempertahankan hidupnya 

(Ningsih dkk, 2018). 

Hemodialisa adalah suatu bentuk 

terapi dengan mengunakan mesin dialyzer 
sebagai bentuk pengganti fungsi ginjal. 

Hemodialisa dilaksanakan sekitar 3 sampai 

4 jam dalam 1 hari dan dilakukan ± 3 hari 

seminggu (Ningsih dkk, 2018). 

Hemodialisa yang dilakukakan secara terus 

menerus akan mengakibatkan pasien 

mengalami keterbatasan dalam 

beraktivitas, menimbulkan konflik, frustasi 

dan rasa bersalah terhadap keluarga. 

Akibat dari hemodialisa ini yang dapat 

menyebabkan pasien GGK rentan terhadap 

terjadinya stres (Ningsih dkk, 2018). 

Untuk menurunkan tingkat stres  

pasien GGK yang menjalani hemodialisa 

dapat dalakukan dengan berbagai cara 

salah satunya adalah terapi relaksasi 

spiritual. 

Terapi relaksasi spiritual adalah 

salah satu terapi dimana pasien lebih 

meningkatkan keyakinan dan percaya 

kekuatan sang pencipta yang tidak ada 

batasnya. Terpenuhinya kebutuhan 

spiritual pasien dipercaya dapat 

menurunkan pernderitaan serta 

penyembuhan baik mental maupun fisik 

pasien. Stres yang dialami pasien gagal 

ginjal kronis yang menjalani hemodialisa 

akan meningkatkan aktivitas stres atrosit 

dan amigdala meningkat, demikian juga 

akan mempengaruhi sekresi hormon 

kortisol dan katekolamin. Hormon 

katekolamin akan meningkatkan sekresi 

epinefrin dan norepinefrin sehingga 

mempengaruhi peningkatan sistem saraf 

simpatis yang mana  sistem  saraf  simpatis  

akan berperan besar dalam  fisiologi  kerja 

ginjal yang mana akan semakin  

memburuk. Dengan Terapi relaksasi 

spiritual ini melibatkan aktifitas 

mendengar dan merasakan apa yang 

didengar pasien sehingga pasien mampu 

merasa lebih tenang dan  ikhlas. Penelitian 

dalam jurnal Ningsih dkk (2018), yang 

berjudul Pengaruh Terapi Relaksasi 

Spiritual Terhadap Tingkat Stres Pasien 

Gagal Ginjal Kronis Yang Menjalani 

Hemodialisis. 
 

METODE  
Studi kasus dalam penelitian ini adalah 

studi kasus untuk mengeksplorasikan 

masalah asuhan keperawatan pada pasien 



gagal ginjal kronis yang menjalani 

hemodialisa dengan cara wawancara, 

observasi dan pemeriksaan fisik, 

dokumentasi serta pengisian kuisisoner 

HSS yang dilakukan dua kali yaitu pre test 

dan post test. Subjek studi kasus ini adalah 

satu orang pasien gagal ginjal kronis 

dengan stres yang menjalani hemodialisa 

di RSUD Salatiga. Studi kasus ini 

dilakukan di ruang paviliun 4 RSUD 

Salatiga. Waktu pengambilan studi kasus 

pada tanggal 17 februari 2020 sampai 19 

februari 2020 selama 3 hari. 

 

HASIL  

Karakteristik responden 

pasien mengeluh tidak nyaman, merasa 

takut, sulit tidur, merasa mual, dan lelah. 

Data obyektifnya antara lain pasien 

tampak gelisah, TD : 160/90 mmHg, nadi : 

100 x/menit. 

  

Hasil nilai tingkat stres sebelum dan 

sesudah terapi relaksasi spiritual 

 

Tabel. 1 analisa uji tingkat stres sebelum 

dan sesudah pemberian terapi relaksasi 

spiritual pada pasien GGK di ruang 

paviliun 4 RSUD Salatiga pada tanggal 17 

februari 2020 sampai 19 februari 2020 

 

 sebelum Sesudah 

Tingkat 

stress 

scrore 38 

kategori 

stres sedang 

score 21 

kategori 

stres ringan 

 

Berdasarkan tabel. 1 diketahui bahwa 

tingkat stres setelah dilakukan terapi 

relaksasi spiritual selama 3 kali dengan 

waktu 20 menit  menunjukkan adanya 

penurunan tingkat stres dari score 38 

kategori stres sedang turun menjadi score 

21 kategori stres ringan. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil studi kasus ini diperoleh responden 

berusia 58 tahun dan berjenis kelamin laki-

laki. Ningsih dkk (2018) menyebutkan 

bahwa hemodialisa yang dilakukan secara 

terus menerus dapat menyebabkan pasien 

GGK rentan terhadap terjadinya gangguan 

rasa nyaman yaitu stres. Berdasarkan hasil 

pengkajian yang dilakukan penulis 

terhadap Tn.S didapatkan data subjektif 

dan data obyektif yang menunjukkan 

adanya tanda-tanda stres. Data subjektif 

yang didapat antara lain pasien mengeluh 

tidak nyaman, merasa takut, sulit tidur, 

merasa mual, dan lelah. Data obyektifnya 

antara lain pasien tampak gelisah, TD : 

160/90 mmHg, nadi : 100 x/menit. 

Penilaian Kuisioner HSS didapat score 38 

dikategorikan stress sedang. 

Didalam penelitian Ningsih dkk 

(2018) dijelaskan bahwa kebanyakan 

penderita GGK memilih hemodialisa 

dengan harapan untuk mempertahankan 

hidupnya. Hemodialisa yang dilakukakan 

secara terus menerus akan mengakibatkan 

pasien mengalami keterbatasan dalam 

beraktivitas, menimbulkan konflik, frustasi 

dan rasa bersalah terhadap keluarga. 

Akibat dari hemodialisa ini yang dapat 

menyebabkan pasien GGK rentan terhadap 

terjadinya stres. Menurut Mubarak dkk, 

(2015) gejala dari stres yaitu gejala 

fisiologik antara lain denyut jantung 

bertambah cepat, banyak berkeringat 

(terutama keringat dingin), pernafasan 

terganggu, otot terasa tegang. Gejala 

psikologik antara lain resah, sering merasa 

bingung, sulit berkonsentrasi dan yang 

terakhir tingkah laku antara lain 

gemetaran, berubah nafsu makan 

(bertambah atau berkurang). Sehingga data 

tanda dan gejala yang dialami oleh pasien 

sesuai dengan teori menurut Ningsih dkk 

(2018) & Mubarak dkk (2015). 

Berdasarkan data subjektif dan data 

obyektif yang diperoleh dari pengkajian 

maka dapat dirumuskan diagnosis 

keperawatan gangguan rasa nyaman 

berhubungan dengan gejala penyakit 

didukungdengan gelisah, mengeluh tidak 

nyaman, mengeluh sulit tidur, mual, lelah, 

tidak mampu rileks (D.0074). Diagnosis 

ini sudah sesuai dengan yang disebutkan 

didalam buku SDKI (2017), dimana 

gangguan rasa nyaman ditandai dengan 



gejala mayor mengeluh tidak nyaman, 

gelisah dan gejala minor mengeluh sulit 

tidur, tidak mampu rileks, mengeluh mual, 

mengeluh lelah, menunjukkan gejala 

distres, tampak merintih. 

Intervensi yang disusun penulis 

berdasarkan buku SIKI (2018) antara lain 

yaitu dengan Terapi relaksasi I. 09326 

seperti indetifikasi penurunan tingkat 

energi , ketidakmampuan berkonsentrasi, 

atau gejala lain yang menggangu 

kemampuan koginitif, monitor respon 

terhadap terapi relaksasi, demontrasikan 

dan latih teknik relaksasi, berikan 

informasi tertulis tentang persiapan dan 

prosedur tehnik relaksasi dan anjurkan 

sering mengulangi atau melatih tehnik 

yang dipilih. Hal ini sesuai dengan teori 

Ningsih dkk (2018) menyatakan bahwa 

masalah diagnosis keperawatan yang 

muncul pada pasien gagal ginjal kronis 

yaitu gangguan rasa nyaman dapat 

diberikan intervensi terapi relaksasi 

spiritual dengan cara mendengarkan mp3 

dzikr subhanallah. Berdasarkan intervensi 

yang disusun oleh penulis dengan teori 

dari penelitian Ningsih dkk (2018) 

didapatkan bahwa antara intervensi dan 

teori sudah sesuai. 

Implementasi yang dilakukan oleh 

penulis pada diagnosis keperawatan 

gangguan rasa nyaman pada hari pertama 

senun, 17 februari 2020 yaitu 

mengidentifikasi penurunan tingkat energi, 

ketidakmampuan berkonsentrasi, atau 

gejala lain yang menggangu kemampuan 

kognitif, memberikan informasi tertulis 

tentang persiapan dan prosedur teknik 

relaksasi, mendemonstrasikan dan melatih 

teknik relaksasi, menganjurkan sering 

mengulangi atau melatih teknik yang 

dipilih. Pada hari ke dua Selasa, 18 

Februari 2020 tindakan yang dilakukan 

yaitu mendampingi pasien melakuakan 

teknik relaksasi bersama dengan keluarga 

pasien dan memonitor respons terhadap 

terapi relaksasi. Pada hari ke tiga Rabu, 19 

Februari 2020 tindakan yang dilakukan 

yaitu mendampingi pasien melakukan 

teknik relaksasi bersama dengan keluarga 

pasien dan memonitor respons terhadap 

terapi relaksasi. Terapi relaksasi spiritual 

dilakukan sebanyak 4 kali sebelum pasien 

menjalani hemodialisa. Dilakukan sehari 

sekali dengan waktu 10 – 30 menit 

menurut Ningsih dkk (2018). Terapi 

relaksasi spiritual dilakukan sebanyak 4 

kali sebelum pasien menjalani 

hemodialisa. Dilakukan sehari sekali 

dengan waktu 10 – 30 menit Ningsih dkk 

(2018). Selain itu di dalam penelitian yang 

dilakukan Patimah dkk (2015) tindakan 

terapi relaksasi dzikir dilakukan selama 

dua hari dengan waktu 20 – 25 menit dan 

terbukti efektif untuk menurunkan tingkat 

kecemasan. 

pada kasus ini pasien dilakukan 

terapi relaksasi spiritual sebanyak 3 kali, 

satu kali sehari dengan waktu ± 20 menit. 

Berdasarkan implementasi yang dilakukan 

penulis dengan teori dalam penelitian 

Ningsih dkk (2018) dan teori pendukung 

dalam penelitian Patimah dkk (2015) 

sudah sesuai dan efektif dilakukan dapat 

dilihat dari diagram evaluasi tindakan dari 

hari pertama dan hari ketiga sudah 

mengalami penurunan tingkat stres. 

Namun tindakan terapi relaksasi spiritual 

ini dilakukan dalam jangka panjang yang 

artinya tidak hanya dilakukan selama 3 

kali selama dirumah sakit tetapi bisa 

dilakukan sendiri dirumah menggunakan 

mp3 dzikir yang diberikan oleh penulis dan 

tentunya untuk mendapatkan dukungan 

sosial, keluarga berperan penting untuk 

mendampingi pasien dalam melakukan 

tehnik terapi relaksasi spiritual ini 

sehingga mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

Evaluasi yang dilakukan penulis 

dilakukan pada akhir implementasi yaitu 

pada hari ke tiga. Evaluasi asuhan 

keperawatan mengguanakan SOAP 

(subjektif, objektif, analisa, planning). 

Evaluasi dalam asuhan keperawatan ini 

didapatkan hasil pada hari pertama yaitu  S 

: pasien mengeluh tidak nyaman, merasa 

takut, sulit tidur, merasa mual, dan lelah, O 

: pasien tampak gelisah, TD : 160/90 

mmHg, nadi : 100 x/menit, penilaian 



kuisioner HSS didapat score38 

dikategorikan stres sedang, A : masalah 

belum teratasi, P : lanjutkan intervensi 

dampingi pasien melakukan tehnik 

relaksasi spiritual dan monitor respons 

terhadap terapi relaksasi spiritual.Hari 

kedua yaitu S : pasien mengatakan 

perasaan gelisah sudah sedikit berkurang 

tetapi masih sulit tidur, O : pasien tampak 

mengantuk, TD : 140/90 mmHg, nadi : 94 

x/menit, serta terkadang terlihat masih 

gelisah, A : masalah belum teratasi, P : 

lanjutkan intervensi damping pasien 

melakukan tehnik relaksasi spiritual dan 

monitor respons terhadap terapi relaksasi 

spiritual.Hari ketiga yaitu S : pasien 

mengatakan sudah bisa tidur nyenyak, 

tidak merasa gelisah lagi karena paien 

sudah ikhlas menerima kondisinya dan 

tidak akan terlalu memikirkan tentang 

penyakitnya sekarang serta tetap berusaha 

untuk sehat kembali, O : pasien sudah 

tidak tampak gelisah, TD : 130/90 mmHg, 

nadi : 90 x/menit, berdasarkan penilaian 

kuisioner HSS didapatkan score 21 dimana 

kategori stress ringan, A : masalah teratasi, 

P : hentikan intervensi. 

Berdasarkan hasil studi kasus dapat 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan relakasi spiritual didapatkan hasil 

pasien mengatakan sudah bisa tidur 

nyenyak, tidak merasa gelisah lagi karena 

paien sudah ikhlas menerima kondisinya 

dan tidak akan terlalu memikirkan tentang 

penyakitnya sekarang, serta tetap berusaha 

untuk sehat kembali, pasien sudah tidak 

tampak gelisah, TD : 130/90 mmHg, nadi : 

90 x/menit, berdasarkan penilaian 

kuisioner HSS didapatkan score 21 dimana 

kategori stress ringan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Ningsih 

dkk (2018) yang menunjukkan bahwa 

relaksasi spiritual dapat menurunkan 

tingkat stres pasien gagal ginjal kronis  

yang menjalani hemodialisa dari kategori 

stres sedang turun menjadi kategori stres 

ringan. Didalam penelitian patimah dkk 

(2015) juga menunjukkan hasil bahwa 

terapi relaksasi dzikir dapat menurunkan 

score kecemasan pasien gagal ginjal kronis 

yang menjalani hemodialisa. 

 

 

KESIMPULAN  

Setelah penulis melakukan tahap 

pengkajian, penegakan diagnosis 

keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan dan evaluasi 

keperawatan pada salah satu pasien gagal 

ginjal kronis di RSUD Salatiga dengan 

melakukan terapi relaksasi spiritual yang 

bertujuan untuk menurunkan tingkat stres 

pasien gagal ginjal kronis yang menjalani 

hemodialisa. Kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut : 

1. Pengkajian  

Setelah penulis melakukan 

pengkajian didapatkan data pasien 

mengeluh tidak nyaman, merasa takut, 

sulit tidur, merasa mual, dan lelah, 

pasien juga tampakgelisah, TD : 160/90 

mmHg, nadi : 100 x/menit, penilaian 

kuisioner HSS didapat score 38 

dikategorikan stres sedang. 

2. Diagnosis Keperawatan  

Menurut hasil pengkajian yang 

dilakukan diagnosis keperawatan yang 

menjadi fokus utama pada Tn. S yaitu 

gangguan rasa nyaman berhubungan 

dengan gejala penyakit didukung 

dengan gelisah, mengeluh tidak 

nyaman, mengeluh sulit tidur, mual, 

lelah, tidak mampu rileks (D.0074). 

3. Intervensi Keperawatan  

Intervensi untuk diagnosis 

gangguan rasa nyaman berhubungan 

dengan gejala penyakit pada Tn. S 

meliputi indetifikasi penurunan tingkat 

energi , ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau gejala lain yang 

menggangu kemampuan koginitif, 

monitor respon terhadap terapi 

relaksasi, demontrasikan dan latih 

teknik relaksasi, berikan informasi 

tertulis tentang persiapan dan prosedur 

tehnik relaksasi dan anjurkan sering 

mengulangi atau melatih tehnik yang 

dipilih. 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan yang 



dilakukan pada Tn. S dengan gagal 

ginjal kronis adalah mengidentifikasi 

penurunan tingkat energi, 

ketidakmampuan berkonsentrasi, atau 

gejala lain yang menggangu 

kemampuan kognitif, memberikan 

informasi tertulis tentang persiapan dan 

prosedur teknik relaksasi, 

mendemonstrasikan dan melatih teknik 

relaksasi, menganjurkan sering 

mengulangi atau melatih teknik yang 

dipilih, mendampingi pasien 

melakuakan teknik relaksasi bersama 

dengan keluarga pasien dan memonitor 

respons terhadap terapi relaksasi. 

5. Evaluasi Keperawatan  

Hasil evaluasi dari diagnosis 

gangguan rasa nyaman berhubungan 

dengan efek samping terapi didapatkan 

hasil data subjektif  antara lain pasien 

mengatakan sudah bisa tidur nyenyak, 

tidak merasa gelisah lagi karena pasien 

sudah ikhlas menerima kondisinya dan 

tidak akan terlalu memikirkan tentang 

penyakitnya sekarang serta tetap 

berusaha untuk sehat kembali, dan data 

obyektif antara lain pasien sudah tidak 

tampak gelisah, TD : 130/90 mmHg, 

nadi : 90 x/menit, berdasarkan penilaian 

kuisioner HSS didapatkan score21 

dimana pasien dikategor stres ringan. 

Assesment yang didapatkan adalah 

masalah gangguan rasa nyaman 

berhubungan dengan gejala penyakit 

teratasi dan planning selanjutnya yaitu 

hentikan intervensi. 

 

SARAN  
1. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Rumah sakit khususnya RSUD 

Salatiga dapat memberikan pelayanan 

kesehatan dan mempertahankan 

hubungan kerja sama yang baik antara 

tim kesehatan maupun klien serta 

keluarga klen. Melengkapi sarana dan 

prasarana yang sudah ada secara 

optimal dalam pemenuhan asuhan 

keperawatan gangguan rasa nyaman 

pada pasien GGK. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan Khususnya 

Perawat  

Baiknya perawat memiliki 

tanggung jawab dan senantiasa 

meningkatkan keterampilan yang lebih 

dan selalu berkoordinasi dengan tim 

kesehatan lain dalam memberikan 

asuhan keperawatan khususnya pada 

pasien GGK. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat meningkatkan mutu 

pelayanan pendidikan yang lebih 

berkualitas dengan mengumpulkan 

aplikasi riset dalam setiap tindakan 

yang dilakukan sehingga mampu 

menghasilkan perawat yang 

professional, trampil, inovatif, dan 

bermutu dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif, 

berdasarkan ilmu dan kode etik 

keperawatan kususnya pada pasien 

GGK. 

4. Bagi Penulis  

Diharapkan bisa memberikan 

tindakan pengelolaan selanjutnya pada 

pasien GGK dalam tindakan terapi 

relaksasi spiritual sehingga dapat 

menurunkan stres. 

5. Bagi Pasien  

Meningkatkan pengetahuan klien 

dan keluarga klien tentang bagaimana 

menangani masalah GGK dengan 

tindakan yang benar sehingga masalah 

teratasi dan kebutuhan kenyamanan 

pasien terpenuhi. 
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