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PENGARUH TEKNIK RELAKSASI NAFAS DALAM TERHADAP 

PENURUNAN TINGKAT NYERI PADA PASIEN 

ANGINA PEKTORIS DI RSUD 

KOTA SUBULUSSALAM 

 

Noni Nur Islamie, S.Kep., Ns., M.Kes, & Teuku Safriadi, S.Kep 

 

 

ABSTRAK 

 

Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan salah satu masalah kesehatan 

terbesar di dunia dengan prevalensi 213 kasus dari setiap 100.000 orang berusia di atas 

30 tahun. Salah satu manifetasi PJK adalah Angina pektoris tidak stabil. Di negara-

negara maju seperti Indonesia didapatkan bahwa kurang lebih 50% dari penderita 

penyakit jantung didapatkan bahwa Angina pektoris adalah penyakit yang relatif tinggi. 

Insiden angina pektoris pertahun diperkirakan pada umur 30 tahun ke atas sebesar 213 

penderita per 100.000 penduduk. Di Indonesia diperkirakan 6.200.000 penderita 

mengalami Angina pektoris (Pusat Pendidikan dan Tenaga Kesehatan Departemen 

Kesehatan, 2002).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh teknik relaksasi nafas 

dalam terhadap tingkat nyeri pada pasien Angina pektoris. Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah Quasy Eksperimental. Sampel pada penelitian ini berjumlah 10 orang. 

Data dikumpulkan dengan cara interview dengan cara memberikan perlakuan kepada 

sampel. Analisa data menggunakan uji statistik Paired Sampel T Test. 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh teknik relaksasi nafas dalam 

terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien Angina pektoris di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Subulussalam tahun 2017 dengan nilai p =0,000. 

Disarankan kepada RSUD Kota Subulussalam agar mengoptimalkan peran 

perawat selaku pemberi asuhan keperawatan dalam mengatasi nyeri pada pasien dengan 

cara mengutamakan teknik non farmakologis (relaksasi nafas dalam) selain terapi 

farmakologis.  

 

 

Kata kunci : teknik relaksasi nafas dalam, angina pektoris 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Saat ini perubahan pola hidup 

yang terjadi meningkatkan prevalensi 

penyakit jantung dan berperan besar 

pada mortalitas serta morbiditas. 

Penyakit jantung diperkirakan akan 

menjadi penyebab utama kematian di 

seluruh dunia, hal tersebut 

dimungkinkan dengan adanya 

peningkatan prevalensi penyakit 

kardiovaskuler secara cepat di negara 

maju dan negara berkembang 

(Mansjoer, 2001). 

Penyakit jantung koroner (PJK) 

merupakan salah satu masalah 

kesehatan terbesar di dunia dengan 

prevalensi 213 kasus dari setiap 100.000 

orang berusia di atas 30 tahun. Salah 

satu manifetasi PJK adalah Angina 

pektoris tidak stabil. Menurut data 

statistik American Heart Association 

(AHA) 2008, pada tahun 2005 jumlah 

penderita yang menjalani perawatan 

medis di Amerika Serikat akibat PJK 

hampir mencapai 1,5 juta orang dengan 

1,1 juta orang (80%) menunjukkan 

kasus Angina Pektoris Tidak Stabil 

(APTS) atau infark miokard tanpa 

elevasi ST (NSTEMI) (Oktarina, dkk, 

2013). 

Angina pektoris adalah suatu 

sidrom  klinis yang disertai dengan 

episode nyeri atau perasaan tertekan di 

dada depan. Penyebabnya diperkirakan 

berkurangnya aliran darah koroner yang 

menyebabkan suplai oksigen ke jantung 

tidak adekuat atau dengan kata lain, 

suplai kebutuhan oksigen jantung 

meningkat (Smeltzer dan Bare, 2002). 

Salah satu manifestasi klinis 

yang paling khas dari ketidakcukupan 

suplai oksigen adalah nyeri dada (chest 

pain). Nyeri dada dirasakan apabila 

arteri koroner menyempit, sehingga 

jantung tidak dapat mensuplai oksigen 

yang diperlukan kepada miokardium. 

Derajat nyeri yang dirasakan bervariasi 

mulai dari rasa tertekan pada dada atas 

sampai nyeri hebat yang disertai dengan 

rasa takut atau rasa akan menjelang ajal. 

Nyeri sangat terasa pada daerah 

belakang sternum atas dan sternum 

ketiga tengah (retrosternal) dan nyeri 

tersebut dapat juga menyebar ke leher 

dagu, bahu, dan ekstremitas atas 

(Smeltzer dan Bare, 2002). 

 Disability-Adjusted Life Years 

(DALYs) mengatakan bahwa penyakit 

kardiovaskular bertanggung jawab 

terhadap 18% kehilangan tahun 

produktif di negara maju dan 10 % di 

negara berkembang dan negara miskin. 

Berdasarkan data dari WHO, pada tahun 

2012 terdapat 17, 5 juta orang 

meninggal karena penyakit 

kardiovaskular dan sebanyak 7,4 juta 

orang dari jumlah tersebut meninggal 

karena penyakit jantung koroner (WHO, 

2015).  

Di negara-negara maju seperti 

Indonesia didapatkan bahwa kurang 

lebih 50% dari penderita penyakit 

jantung didapatkan bahwa Angina 

pektoris adalah penyakit yang relatif 

tinggi. Insiden angina pektoris pertahun 

diperkirakan pada umur 30 tahun ke 

atas sebesar 213 penderita per 100.000 

penduduk. Di Indonesia diperkirakan 

6.200.000 penderita mengalami Angina 

pektoris (Pusat Pendidikan dan Tenaga 

Kesehatan Departemen Kesehatan, 

2002). 

Hasil riset kesehatan dasar Aceh 

2007 yang dilaksanakan Badan 

Penelitian Pengembangan Kesehatan di 

Jakarta menyebutkan, Aceh merupakan 

provinsi tertinggi jumlah penderita 

penyakit jantung. Sejak 2009 hingga 

kini, kasus penyakit jantung dan stroke 

di Aceh masih tertinggi. Aceh pertama 

di tingkat nasional, hal ini disebabkan 

pola makan masyarakat yang sudah 

menyenangi makanan yang memiliki 

kadar lemak tinggi dan kondisi 

masyarakat juga sudah jarang 

berolahraga (Sun, 2011). Data yang 

diperoleh dari Rumah Sakit Umum 
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Daerah Kota Subulussalam 

menunjukkan bahwa pada tahun 2016 

terdapat sebanyak 128 penderita 

mengalami Angina pektoris . 

Angina pektoris merupakan 

salah satu manifestasi klasik dari 

penyakit jantung koroner. Gejala klinik 

dari angina pektoris adalah sakit dada 

seperti ditekan atau terasa berat pada 

dada yang seringkali menjalar ke lengan 

kiri. Sakit dada yang terjadi pada angina 

pektoris merupakan salah satu 

manifestasi iskemia miokard sebagai 

akibat dari aliran darah koroner yang 

berkurang, sehingga menyebabkan 

timbulnya ketidakseimbangan antara 

penyediaan dan kebutuhan oksigen otot 

jantung. Gangguan aliran darah yang 

diakibatkan oleh penyempitan 

pembuluh darah oleh plak aterosklerotik 

disebut proses aterosklerosis. Selain 

angina pektoris, manifestasi dari 

penyakit jantung koroner adalah angina 

pektoris tidak 3 stabil, ST elevation 

myocardial infarction, dan Non-ST 

elevation myocardial infarction 

(Harrison, 2000).  

Nyeri yang dialami klien Angina 

pektoris sangat mengganggu aktivitas 

karena nyeri dada ini pada umumnya 

timbul pada saat beraktivitas (Stable 

Angina) walaupun sebagian klien dapat 

merasakan nyeri dada pada saat tidak 

beraktivitas atau saat tidur (Unstable 

Angina). Nyeri yang dialami klien juga 

dapat menimbulkan gejala seperti rasa 

terjepit, terbakar, dan rasa tidak enak 

pada dada. Nyeri dapat menimbulkan 

ansietas dan ketegangan karena ansietas 

dapat meningkatkan persepsi nyeri yang 

tinggi. 

Tingkat kecemasan yang dialami 

oleh pasien-pasien Angina pektoris 

dapat memperberat nyeri yang 

dialaminya, sehingga dapat 

meningkatkan tingkat kematian pada 

klien (Davis, 2004). Salah satu cara 

efektif dan sangat mudah dilakukan 

dalam menurunkan rasa nyeri dan 

ansietas adalah teknik relaksasi. 

Teknik relaksasi adalah suatu 

metode utama yang dapat menurunkan 

tingkat nyeri. Teknik yang biasanya 

dilakukan adalah relaksasi nafas dalam 

(abdomen). Tujuan latihan relaksasi 

adalah untuk menurunkan respon nyeri, 

bila nyeri telah hilang atau berkurang 

maka aksi hipotalamus akan 

menyesuaikan dan terjadi penurunan 

aktivitas sistem saraf simpatis dan 

parasimpatis (Synder & Egan, 1993 

dikutip dari Smeltzer dan Bare, 2002). 

Teknik relaksasi nafas dalam 

merupakan suatu bentuk asuhan 

keperawatan, yang dalam hal ini 

perawat mengajarkan kepada klien 

bagaimana cara melakukan nafas dalam 

juga dapat meningkatkan ventilasi paru 

dan meningkatkan oksigenisasi darah 

(Smeltzer dan Bare, 2002). 

Beberapa peneliti membuktikan 

bahwa salah satu cara untuk mengatasi 

nyeri yang dialami oleh klien Angina 

pektoris adalah teknik relaksasi yang 

dapat menurunkan taraf keluhan fisik 

pada klien yang mengalami Angina 

pektoris. Farmakoterapi sering 

diberikan hanya untuk menghilangkan 

keluhan saja, namun tidak dapat 

mengurangi stres emosi sedangkan 

teknik relaksasi sangat berperan dalam 

menurunkan tingkat nyeri dan 

meminimalkan efek dari nyeri tersebut, 

yang memungkinkan klien untuk 

mengontrol tubuh merespon ketegangan 

dan kecemasan sehingga dapat 

menurunkan angka kesakitan dan 

kematian (Kozier dan Erb, 1997). 

Penelitian yang telah 

membuktikan tentang keberhasilan 

teknik relaksasi nafas dalam 

menurunkan tingkat nyeri diantaranya 

adalah penelitian Yusrizal (2012) yang 

meneliti tentang pengaruh teknik 

relaksasi nafas dalam dan masase 

terhadap penurunan nyeri Apendiktomi 

di RSUD dr. M. Zein Painan. Dari hasil 
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penelitian tersebut diperoleh ada 

pengaruh yang bermakna pemberian 

teknik relaksasi nafas dalam dan masase 

terhadap penurunan nyeri.  

Berdasarkan alasan diatas, 

peneliti tertarik untuk mengangkat 

masalah ini untuk lebih mengetahui 

bagaimana pengaruh teknik relaksasi 

nafas dalam dalam penurunan tingkat 

nyeri pada pasien Angina pectoris di 

RSUD Kota Subulussalam Tahun 2017.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan uraian 

diatas pada latar belakang diatas, maka 

peneliti mencoba untuk 

mengidentifikasi masalah yang akan 

diteliti “Apakah ada pengaruh teknik 

relaksasi nafas dalam  terhadap 

penurunan tingkat nyeri pada pasien 

Angina pektoris di RSUD Kota 

Subulussalam Tahun 2018”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi 

pengaruh teknik relaksasi nafas dalam 

terhadap penurunan tingkat nyeri pada 

pasien Angina pektoris di RSUD Kota 

Subulussalam tahun 2018. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat nyeri 

pasien Angina pektoris di RSUD 

Kota Subulussalam tahun 2018. 

b. Mengidentifikasi pengaruh teknik 

relaksasi nafas dalam terhadap 

penurunan tingkat nyeri pada 

pasien Angina pektoris di RSUD 

Kota Subulussalam tahun 2018. 

 

2 METODE PENELITIAN 

2.1. Desain Penelitian 

 Desain penelitian ini adalah 

Quasy experimental dengan rancangan 

One Group Pra-Post Test yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi 

pengaruh relaksasi nafas dalam terhadap 

tingkat nyeri pada pasien Angina 

pektoris. Penelitian ini adalah bagian 

dari jenis penelitian eksperimen yang 

dilakukan pada sekumpulan pasien 

Angina pektoris. Dalam desain ini, 

sebelum perlakuan diberikan terlebih 

dahulu sampel diberi pre test (tes awal) 

dan di akhir perlakuan diberi post test 

(tes akhir). Berikut desain penelitian 

One Group Pra-Post Test (Sugiyono, 

2010) : 
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    Pre test Perlakuan Post test 

Kelompok perlakuan     O1       X      O2 

 

Keterangan : 

O1 : pengukuran nyeri pertama sebelum perlakuan 

X : pemberian perlakuan terapi relaksasi nafas dalam 

O2 : pengukuran nyeri kedua setelah perlakuan 

 

2.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2005). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pasien 

yang mengalami Angina pektoris yang 

dirawat inap di RSUD Kota 

Subulussalam selama masa penelitian. 

Jumlah sampel yang pada 

penelitian ini sebanyak 10 orang.  

Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah non probability 

sampling yaitu convinience sampling. 

Convinience sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan 

dengan mengambil kasus atau 

responden yang kebetulan ada atau 

tersedia (Notoatmodjo, 2005). 

Kriteria inklusi sampel : 

a. Bersedia diberikan teknik relaksasi 

nafas dalam 

b. Bersedia dilakukan pengukuran skala 

nyeri  

c. Pasien dengan skala nyeri ringan 

sampai sedang 

d. Pasien mendapatkan obat analgetik ( 

1 jam pertama telah mendapatkan 

pereda nyeri/aspirin). 

 

2.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di ruang 

rawat inap penyakit dalam RSUD Kota 

Subulussalam dengan alasan bahwa 

belum pernah dilakukan penelitian 

tentang pengaruh relaksasi nafas 

terhadap tingkat nyeri pada pasien 

Angina pektoris di RSUD Kota 

Subulussalam . 

 Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Maret-Agustus 2017. 

 

2.4. Etika Penelitian 

Karena peneliti menggunakan 

manusia sebagai subjek penelitian, 

maka hakekatnya sebagai manusia harus 

dilindungi dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip dalam pertimbangan etik 

yaitu responden mempunyai hak untuk 

memutuskan apakah ia bersedia menjadi 

subjek atau tidak tanpa ada sanksi 

apapun dan tidak menimbulkan 

penderitaan bagi responden. Responden 

harus diperlakukan baik sebelum, 

selama dan sesudah penelitian. Jika 

responden menolak untuk diteliti maka 

peneliti tidak akan memaksa dan tetap 

menghormati haknya. Data yang 

diperoleh harus dijaga kerahasiaannya. 

 

2.5. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan 

alat-alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data. Instrumen penelitian 

yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah informed consent, 

kuesioner, lembar observasi, dan skala 

pengukuran nyeri. 

 Kuesioner penelitian pertama 

yang diberikan meliputi identitas 

responden. Instrumen penelitian kedua 

adalah langkah-langkah melakukan 

teknik nafas dalam. Peneliti 

mempraktikkan pelaksanaan terapi 

teknik relaksasi nafas dalam dan 

menganjurkan responden untuk 

mengikuti gerakan yang dilakukan oleh 

peneliti. 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian yang memberikan perlakuan 

berupa teknik relaksasi nafas dalam 

pada sekelompok pasien Angina 

pektoris yang mengalami nyeri ringan 
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dan nyeri sedang. Perlakuan  dilakukan 

sendiri oleh peneliti dengan menerapkan 

prosedur teknik relaksasi nafas dalam 

yang berpedoman pada konsep. 

Sebelum dan sesudah melakukan 

tindakan, peneliti mengukur tingkat 

nyeri yang dirasakan oleh pasien yang 

dibagi dalam 5 kategori yaitu (1) 0 = 

tidak ada nyeri (2) 1-3 = nyeri ringan, 

(3) 4-6 = nyeri sedang, (4) 7-9 = nyeri 

berat, (5) 10 = nyeri tidak tertahankan 

(Potter, 2006). 

 

2.6. Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan 

pengumpulan data secara mandiri 

dengan mendapatkan secara langsung 

dari responden. Peneliti terlebih dahulu 

mengajukan permohonan izin 

pelaksanaan penelitian kepada Ketua 

Program Studi Ilmu Keperawatan 

Binalita Sudama Medan, dan 

mengirimkan permohonan izin yang 

diperoleh tersebut ke lokasi penelitian 

di RSUD Kota Subulussalam. Setelah 

mendapatkan izin dari RSUD Kota 

Subulussalam, peneliti melaksanakan 

pengumpulan data penelitian, 

menjelaskan kepada responden tentang 

tujuan dan manfaat penelitian. 

Calon responden yang bersedia 

diminta untuk menandatangani 

informed consent (surat persetujuan 

menjadi responden). Responden diminta 

untuk mengikuti arahan yang diberikan 

oleh peneliti untuk melakukan teknik 

relaksasi nafas dalam. Responden 

diberikan kesempatan untuk bertanya 

bila ada pertanyaan yang tidak 

dimengerti. Selanjutnya data yang telah 

diperoleh akan dianalisa oleh peneliti. 

Sebelum melakukan teknik 

relaksasi nafas dalam, tahap awal 

penelitian (pra eksperimen) ini 

dilakukan dengan cara mengukur nyeri 

yang dirasakan oleh responden (skala 

nyeri 1-6), selanjutnya responden 

diajarkan teknik relaksasi nafas dalam, 

dan  dan selanjutnya dianjurkan pada 

responden untuk mempraktekkan teknik 

relaksasi nafas dalam sehari selama 4 

(empat kali) dan saat serangan nyeri tiba 

selama 1 (satu) minggu, setelah masa 

eksperimen dilakukan selama 1 (satu) 

minggu, peneliti mengukur tingkat nyeri 

setelah eksperimen (post eksperimen) 

dengan skala nyeri 1-6, metode 

penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Yusrizal (2012). 

Tahapan teknik relaksasi nafas 

dalam yang dilakukan oleh responden 

yaitu (1) menciptakan lingkungan yang 

tenang; (2) usahakan tetap rileks dan 

tenang; (3) menarik nafas dalam dari 

hidung dan mengisi paru-paru dengan 

udara melalui hitungan 1 (satu), 2 (dua), 

3 (tiga); (4) perlahan-lahan udara 

dihembuskan melalui mulut sambil 

merasakan ekstrimitas atas dan bawah 

rileks; (5) anjurkan bernafas dengan 

irama normal 3 (tiga) kali; (6) menarik 

nafas lagi melalui hidung dang 

menghembuskan melalui mulut secara 

perlahan-lahan; (7) membiarkan telapak 

tangan dan kaki rileks, usahakan agar 

tetap konsentrasi/mata sambil terpejam; 

(8) pada saat konsentrasi pusatkan pada 

daerah yang nyeri; (9) anjurkan untuk 

mengulangi prosedur hingga nyeri 

terasa berkurang; (10) ulangi sampai 15 

(lima belas) kali, dengan selingi 

istirahat singkat setiap 5 kali; (11) bila 

nyeri menjadi hebat, seseorang dapat 

bernafas secara dangkal dan cepat. 

 

2.7. Analisa Data 

2.7.1. Analisa Univariat 

Menurut Dharma (2011) 

menyatakan bahwa analisis univariat 

atau analisis deskriptif merupakan 

analisis yang bertujuan untuk 

menjelaskan karakteristik masing-

masing variabel yang akan diteliti. 

Bentuk hasil data analisis univariat 

tergantung dari jenis datanya. Analisa 

univariat dalam penelitian ini untuk 

mengukur distribusi karakteristik 

individu (data demografi responden), 
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karakteristik yang diukur dalam skala 

kategorik, dan disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi. Pengukuran 

atau penilaian univariat untuk penelitian 

ini adalah variabel independen pada 

penelitian ini berupa tingkat nyeri. 

 

2.7.2. Analisa Bivariat 

  Analisa bivariat merupakan 

analisis dari dua variabel yaitu untuk 

mengetahui hubungannya. Analisa yang 

digunakan adalah tabel distribusi dan 

tabel tabulasi silang.  Analisis bivariat 

dianalisa dengan menggunakan uji 

statistik Paired Sampel T Test. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan rata-rata pada 

sebuah sampel yang mengalami 

perlakuan (Priyatno, 2009) dengan 

menggunakan program komputerisasi. 

 

3. HASIL PENELITIAN  

3.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Subulussalam yang beralamat di 

Jalan Hamzah Fansyuri Subulussalam 

Barat Kecamatan Simpang Kiri pada 

saat terbentuk adalah rumah sakit 

dengan Tipe D sesuai Qanun Kota 

Subulussalam Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Subulussalam. Berjalan seiringnya 

waktu Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Subulussalam meningkatkan kelas 

pelayanannya menjadi rumah sakit  

Tipe C berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor  HK.02.03/ I/ 0429/ 

2015 tentang Penetapan Kelas Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam 

tanggal 26 Februari 2015 dan 

dikeluarkannnya Qanun Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Subulussalam. 
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Tabel 1. Data Ketenagaan Perawat RSUD Kota Subulussalam 

No Pendidikan Jumlah 

1 SPK 5 

2 D3 90 

3 S1 + Ners  30 

 Jumlah 125 

  

Tabel 1. diatas menjelaskan bahwa perawat RSUD Kota Subulussalam dengan latar 

belakang pendidikan SPK sebanyak 5 orang, D3 sebanyak 90 orang dan S1+Ners 

sebanyak 30 orang. 

 

3.2. Karakteristik Responden  

 Dari 10 orang responden penelitian, didapatkan karakteristik responden sebagai 

berikut :  

Tabel 2. Distribusi Frekuensi  Karakteristik Responden Angina Pektoris di RSUD 

Kota Subulussalam Tahun 2018 

Karakteristik Jumlah Persentase 

1. Jenis Kelamin   

Laki-laki 6 60 

Perempuan 4 40 

2. Umur   

     Dewasa Muda (18-33 tahun) 2 20 

     Dewasa Menengah (34-59 tahun) 8 80 

3. Agama   

     Kristen Prostestan 1 10 

     Islam 9 90 

4. Suku   

Pak-pak 5 50 

Jawa 2 20 

Aceh 3 30 

5. Tingkat Pendidikan   

SMP 2 20 

SMA 5 50 

Perguruan Tinggi 3 30 

6. Pekerjaan   

Tani 5 50 

TNI/Polri/PNS 2 20 

Dll 3 30 

7. Penghasilan   

< Rp.750.000 2 20 

Rp.750.000-Rp.1.500.000 2 20 

> Rp. 1.500.000 6 60 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 

6 orang  (60%) dengan umur terbanyak dalam katego 

ri dewasa menengah (34-59 tahun) sebanyak 8 orang (80%), dimana responden 

berada pada usia produktif dengan didukung dengan status pekerjaan responden yang 

mayoritas masih bekerja dan memiliki penghasilan terbanyak >Rp.1.500.000 sebanyak 

6 orang (60%). Ditinjau dari suku, terbanyak adalah suku pak-pak sebanyak 5 orang 

(50%) dengan mayoritas beragama Islam sebanyak 9 orang (90%). 

 

3.2. Analisis Univariat 

3.2.1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Nyeri Sebelum 

Perlakuan 

  

Untuk dapat melihat gambaran tingkat nyeri responden Angina pektoris sebelum 

perlakuan di RSUD Kota Subulussalam tahun 2018 dapat dilihat dari bentuk frekuensi.  

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Nyeri Sebelum 

Perlakuan di RSUD Kota Subulussalam Tahun 2018.  

Kategori Jumlah Persentase 

Nyeri ringan 2 20 

Nyeri sedang 8 80 

Total 10 100 

 

Tabel diatas menjelaskan distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat 

nyeri sebelum perlakuan paling banyak pada kategori nyeri sedang sebanyak 80%, 

sedangkan untuk kategori nyeri ringan sebanyak 20%. 

 

 

 

5.2.2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Nyeri Sesudah 

Perlakuan 

 Untuk dapat melihat gambaran tingkat nyeri responden Angina pektoris sesudah 

perlakuan di RSUD Kota Subulussalam tahun 2018 dapat dilihat dari bentuk frekuensi.  

Tabel 4.  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Nyeri Sesudah 

Perlakuan di RSUD Kota Subulussalam Tahun 2018 

Kategori Jumlah Persentase 

Tidak ada nyeri 4 40 

Nyeri ringan 6 60 

Total 10 100 

 

Tabel diatas menjelaskan distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat 

nyeri sesudah perlakuan paling banyak pada kategori nyeri ringan sebanyak 80%, 

sedangkan untuk kategori tidak ada nyeri sebanyak 10% dan nyeri sedang 10%. 

 

 

3.3. Analisis Bivariat 

3.3.1.  Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Tingkat 

Nyeri Pada Pasien Angina Pektoris 

  Dari 10 pasien Angina pektoris yang menjadi responden penelitian didapatkan 

hubungan antara pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri 
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didapatkan hubungan antara teknik relaksasi nafas dalam dan penurunan tingkat nyeri 

pada pasien Angina pektoris.  

 

Tabel 5. Hasil Analisis Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap 

Penurunan Tingkat Nyeri Pada Pasien Angina Pektoris di RSUD Kota 

Subulussalam Tahun 201 

Model Mean t Mean difference Sig. 2 

tailed 

Nyeri sebelum 1,80 13,500 1,800 0,000 

Nyeri sesudah 0,60 3,647 0,600 0,005 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat nyeri sebelum dilakukan teknik 

relaksasi nafas dalam dengan nilai t 13,500 dan  nilai mean 1,80 dan tingkat nyeri 

setelah dilakukan teknik relaksasi nafas dalam dengan nilai t 3,647 dan nilai mean 

0,600. Berdasarkan nilai signifikansi diperoleh nilai p = 0,000, dimana nilai p < 0,05 

maka dapat disimpulkan ada pengaruh antara teknik relaksasi nafas dalam dengan 

tingkat nyeri.  
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4. PEMBAHASAN 

Dari 10 orang responden 

penelitian, didapatkan karakteristik 

responden menunjukkan bahwa 

mayoritas responden adalah laki-laki 

(60%) dengan umur terbanyak dalam 

kategori dewasa menengah (34-59 

tahun) sebanyak 80%, dimana 

responden berada pada usia produktif 

dengan didukung dengan status 

pekerjaan responden yang mayoritas 

masih bekerja dan memiliki penghasilan 

terbanyak >Rp.1.500.000. Ditinjau dari 

suku, terbanyak adalah suku pak-pak 

(50%) dengan mayoritas beragama 

Islam (90%). 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan nilai p = 0,000 dimana 

nilai p < 0,05 menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara teknik relaksasi nafas 

dalam dengan penurunan tingkat nyeri. 

Sebelum dilakukan perlakuan berupa 

teknik nafas dalam, tingkat nyeri 

responden kategori nyeri ringan 

sebanyak 20% dan nyeri sedang 

sebanyak 80%, dan setelah dilakukan 

perlakuan ditemukan nyeri ringan 

sebanyak 60% dan tidak ada nyeri 

sebanyak 40%.  

Responden didapatkan 

perubahan respon nyeri sebelum dan 

sesudah intervensi, pada respon tingkah 

laku terhadap nyeri sebelum dilakukan 

intervensi, rata-rata responden 

mengaduh, menangis dan gelisah 

namun setelah dilakukan intervensi 

yaitu teknik relaksasi nafas dalam 

didapatkan respon tingkah laku terhadap 

nyeri sudah berkurang. 

Menurut Asmadi (2008) nyeri 

merupakan sensasi yang rumit, unik, 

universal dan bersifat individual. Secara 

umum, nyeri dapat diartikan sebagai 

suatu sensasi yang tidak menyenangkan 

baik secara sensori maupun emosional 

yang berhubungan dengan adanya suatu 

kerusakan jaringan atau faktor lain, 

sehingga individu merasa tersiksa, 

menderita yang akhirnya akan 

mengganggu aktivitas sehari-hari, 

psikis, dan lain-lain (Yunita, 2010). 

Teknik relaksasi merupakan 

tindakan pereda nyeri non invasif, 

teknik relaksasi yang teratur dapat 

bermanfaat untuk mengurangi keletihan 

dan ketegangan otot yang dapat 

menurunkan kualitas nyeri (Brunner & 

Suddarth, 2002). Seluruh responden 

yang diberikan teknik relaksasi nafas 

dalam terjadi penurunan skala nyeri, 

dari nyeri sedang menjadi ringan, dari 

nyeri ringan menjadi tidak ada nyeri, 

dan hilangnya respon nyeri seperti 

mengaduh, menangis dan gelisah. Hasil 

penelitian ini memperlihatkan bahwa  

terapi non farmakologi dapat 

memberikan perubahan yang baik 

terhadap penurunan skala nyeri dan 

nyeri dapat menurun tanpa waktu yang 

lama. 

Banyak penelitian membuktikan 

bahwa kombinasi terapi farmakologi 

dengan teknik nafas dalam efektif untuk 

mengurangi nyeri namun belum dapat 

menghilangkan nyeri berat. Namun bisa 

dikatakan teknik nafas dalam bisa 

dikatakan tidak ada efek samping 

(Yusrizal, 2012). Seluruh responden 

yang diberikan teknik relaksasi nafas 

dalam  mengalami penurunan tingkat 

nyeri dari skala nyeri sedang dan skala 

nyeri ringan, dan hilangnya respon nyeri 

seperti mengaduh, menangis, dan 

gelisah. 

 Penanganan nyeri bisa dilakukan 

secara farmakologi yaitu pemberian 

obat-obatan analgesik dan penenang. 

Sedangkan secara non farmakologi 

dengan distraksi, relaksasi, kompres 

hangat atau dingin, aromaterapi, 

hipnotis dan lain-lain (Rezkiyah, 2011). 

Pengkombinasian antara teknik 

farmakologi dan non farmakologi 

adalah cara yang efektif untuk 

menghilangkan nyeri terutama nyeri 

yang sangat hebat yang berlangsung 

selama berjam-jam atau berhari-hari 

(Smeltzer dan Bare, 2002). Penanganan 
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nyeri dengan teknik non farmakologi 

merupakan modal utama menuju 

kenyamanan (Catur, 2005). Dipandang 

dari segi biaya dan manfaat, 

penggunaan manajemen non 

farmakologi lebih ekonomis dan tidak 

ada efek sampingnya jika dibandingkan 

penggunaan manajemen nyeri 

farmakologi, selain itu juga mengurangi 

ketergantungan pasien pada obat-obatan 

(Burroughs, 2001). 

 Penelitian yang telah 

membuktikan keberhasilan teknik 

relaksasi nafas dalam menurunkan 

tingkat nyeri diantaranya penelitian 

Maulana (2003) yang berjudul 

“Pengaruh Pemberian Teknik Relaksasi 

Nafas Dalam Terhadap Tingkat Nyeri 

Post Partum di RSUD Bantul”, dari 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang bermakna pemberian 

teknik relaksasi nafas dalam terhadap 

penurunan tingkat nyeri post partum di 

RSUD Bantul. 

  

  

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis dengan uji 

statitik dan pembahasan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Tingkat nyeri sebelum perlakuan 

paling banyak pada kategori nyeri 

sedang sebanyak 80%, sedangkan 

untuk kategori nyeri ringan sebanyak 

20%. 

2. Tingkat nyeri sesudah perlakuan 

paling banyak pada kategori nyeri 

ringan sebanyak 80%, sedangkan 

untuk kategori tidak ada nyeri 

sebanyak 10% dan nyeri sedang 

10%. 

3. Analisis hubungan antara teknik 

relaksasi nafas dalam dengan 

penurunan tingkat nyeri, hasil uji 

statistik diperoleh nilai p = 0,000, 

dimana nilai p < 0,05 maka dapat 

disimpulkan ada hubungan yang 

bermakna antara teknik relaksasi 

nafas dalam dengan tingkat nyeri. 

 

5.2. Saran 

1. Bagi penderita Angina pektoris 

Dengan diketahuinya hasil 

penelitian ini, diharapkan kepada 

penderita Angina pektoris agar 

dapat menggunakan teknik 

relaksasi nafas dalam untuk 

mengatasi nyeri yang muncul. 

2. Bagi RSUD Kota Subulussalam 

Pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi di lapangan belum 

sepenuhnya dilakukan oleh perawat 

di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Subulussalam, kebanyakan 

perawat melaksanakan program 

terapi hasil kolaborasi dengan 

dokter,  oleh karena itu melalui 

Bidang Keperawatan diharapkan 

agar dapat mengoptimalkan peran 

perawat selaku pemberi asuhan 

keperawatan dalam mengatasi nyeri 

pada pasien dengan cara 

mengutamakan teknik non 

farmakologis (relaksasi nafas 

dalam) selain terapi farmakologis.  

3. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi mahasiswa yang sedang 

menempuh pendidikan di institusi 

keperawatan bahwa dalam 

menghadapi pasien Angina 

pektoris, teknik relaksasi nafas 

dalam dapat diimplementasikan 

sebagai upaya untuk menurunkan 

nyeri saat mahasiswa keperawatan 

menjalani praktik belajar klinik di 

rumah sakit. 

4. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya khususnya untuk 

penelitian yang terkait dengan 

pengaruh teknik relaksasi nafas 

dalam terhadap penurunan nyeri. 

 



59 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2001. Prosedur 

Penelitian. Edisi Revisi V. 

Rineka Cipta : Jakarta 

Asih, Yasmin. 2000. Proses 

Keperawatan Pada Pasien 

Dengan Gangguan System 

Kardiovaskuler. EGC : Jakarta 

Black, Joyce M., Hawks JH. 2006. 

Medical Surgical Nursing. Edisi 

8. WB Saunders Company : 

Philadelpia 

Corwin, Elizabeth. 2001. Buku Saku 

Patofisiologi. EGC : Jakarta 

Davis, M. 2004. Panduan Relaksasi dan 

Reduksi Stress. EGC : Jakarta  

Depkes RI. 2004. Sistem Kesehatan 

Nasional 2004. Jakarta 

Jong, Wim De. 2005. Buku Ajar Ilmu 

Bedah. Edisi 2. EGC : Jakarta 

Kozier, Barbara. 2008. Fundamental of 

Nursing. Seventh Edition. Vol.2. 

EGC : Jakarta 

Gay, L.R. dan Diehl, P.L. 1992. 

Research Methods for Business 

and Management. MacMillan 

Publishing Company: New York 

Gill. 1990. Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Nyeri. Diakses 

dari 

http//indonesiannursing.com/?p=

131 pada 21 Februari 2017 

Lawrence, W, Green.et.al. 2005.  

Health Education Planing A 

Diagnostik Approach. The Johns 

Hapkins University: Mayfield 

Publishing Company 

Harrison. 2000. Prinsip-Prinsip Ilmu 

Penyakit Dalam. Volume 1. 

EGC :Jakarta 

Izzo, J.L., Gradman, A.H. 2004. 

Mechanisms and Management 

of Hypertensive Heart Disease: 

From Left Ventricular 

Hypertrophy to Heart Failure. 

The Medical Clinics of North 

America. USA. 88:1257-71.  

Mansjoer, Arif. 2001. Kapita Selekta 

Kedokteran Jilid 1. EGC : 

Jakarta 

Muttaqin, Arif. 2009. Asuhan 

Keperawatan Klien dengan 

Gangguan Sistem 

Kardiovaskular dan 

Hematologi. Salemba Medika : 

Jakarta 

Noer, Sjaifoellah. 2003. Buku Ajar Ilmu 

Penyakit Dalam Jilid 1. FKUI 

Press : Jakarta 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. 

Metodologi Penelitian Ilmu 

Keperawatan. Rineka Cipta : 

Jakarta 

Nursalam, 2003. Konsep dan 

Penerapan Metodologi 

Penelitian Ilmu Keperawatan. 

Salemba Medika : Jakarta 

Perry & Potter. 2006. Buku Ajar 

Fundamental Keperawatan 

Volume 2. EGC : Jakarta 

Price, Sylvia. 2000. Patofisiologi Edisi 

4. EGC : Jakarta 

Priyatnto. Dwi. 2009. Belajar Olah 

Data Dengan SPSS 17. ANDI : 

Yogyakarta 

Priharjo, R. 2003. Perawatan nyeri. 

EGC : Jakarta 

Smeltzer, Suzanne C. dan Bare, Brenda 

G, 2002, Buku Ajar 

Keperawatan Medikal Bedah 

Brunner dan Suddarth. Alih 

bahasa oleh Agung 

Waluyo…(dkk), EGC : Jakarta 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian 

Pendidikan pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta.  

Tierney, Lawrence. 2002. Diagnosis 

dan Terapi. Salemba Medika : 

Jakarta 

Wetherill, Douglas. 2001. Penyakit 

Jantung. Elex Media 

Komputindo : Jakarta 

Yusrizal. 2012. Pengaruh Teknik 

Relaksasi Nafas Dalam dan 

Masase Terhadap Penurunan 



60 

 

Nyeri Apendiktomi di RSUD dr. 

M. Zein Painan. Jurnal 

Keperawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

.PEDOMAN PENULISAN NASKAH 

JURNAL ILMIAH BINALITA SUDAMA 

 

Tujuan Penulisan 

Penerbitan Jurnal Ilmiah Keperawatan ditujukan untuk menginformasikan hasil-

hasil penelitian dalam bidang kesehatan. 

 

Jenis Naskah 

Naskah yang diajukan untuk diterbitkan dapat berupa: penelitian, tinjauan kasus, 

dan tinjauan pustaka. Naskah merupakan karya ilmiah asli dalam lima tahun terakhir 

dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ditulis dalam bentuk baku (MS Word) 

dan gaya bahasa ilmiah , tidak kurang dari 20 halaman, tulisan times new roman ukuran 

12 font, ketikan 1 spasi dan ukuran kertas A4. Naskah yang telah diterbitkan menjadi 

hak milik redaksi dan naskah tidak boleh diterbitkan dalam bentuk apapun tanpa 

persetujuan redaksi. Pernyataan dalam naskah sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

penulis.  

 

Format Naskah 

Naskah diserahkan dalam bentuk compact disk (CD) dan print-out 2 eksemplar. 

Naskah disusun sesuai format baku terdiri dari: judul naskah, nama penulis, abstrak, 

latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. 

 

Judul Naskah 

Judul ditulis secara jelas dan singkat dalam bahasa Indonesia yang 

menggambarkan isi pokok/variabel, maksimum 20 kata. 

 

Nama Penulis 

Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada), disertai 

nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail penulis, dan 

no telp. 

 

Abstrak 

Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dibatasi 200-300 kata dalam 

satu paragraph, bersifat utuh dan mandiri, tidak boleh ada referensi. Abstrak terdiri 

dari:latar belakang, tujuan , metode, hasil analisa statistik, dan kesimpulan, disertai kata 

kunci/keywords. 

 

Latar Belakang 

Berisi informasi secara sistematis/urut tentang:masalah penelitian, skala 

masalah, kronologis masalah, dan konsep solusi yang disajikan secara ringkas dan jelas. 

 

Metode Penelitian 

Berisi tentang: jenis penelitian, desain, teknik sampling dan jumlah sampel, 

karakteristik responden, waktu, tempat penelitian, instrument yang digunakan, serta uji 

analisis statistik disajikan dengan jelas. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian hendaknya disajikan secara berkesinambungan dari mulai  hasil 

penelitian utama hingga hasil penelitian penunjang yang dilenkapi dengan pembahasan. 
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Hasil dan pembahasan dapat dibuat dalam suatu bagian yang sama atau terpisah. Jika 

ada penemuan baru, hendaknya tegas dikemukakan dalam pembahasan. Nama 

tabel/diagram/gambar/skema, isi beserta keterangannya ditulis dalam bahasa Indonesia 

dan diberi nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks. Satuan pengukuran yang 

digunakan dalam naskah hendaknya mengikuti sistem internasional yang berlaku. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan 

setelah kesimpulan yang disajikan secara teoritis dan secara praktis yang dapat 

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. 

 

Daftar Pustaka 

Sumber pustaka yang dikutip meliputi: jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber 

pustaka lain yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber pustaka disusun 

berdasarkan alfabetis, secara berurutan yaitu: nama, marga, tahun penerbitan pustaka, 

judul pustaka, edisi (jika ada), kota penerbit, dan nama penerbit, jumlah acuan minimal 

10 pustaka. 
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