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INTISARI 

 
Latar Belakang : Gagal Ginjal Kronik (GGK) adalah suatu sindrom klinis yang 
disebabkan penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung 
progresif, dan cukup lanjut. Hal ini terjadi apabila laju filtrasi glomerular (LFG) 
kurang dari 50ml/menit.  Tanda dan gejala GGK adalah mual muntah, anorexia, 
anemia, hipertensi, diabetes mellitus, cemas akibat proses penyakit. 

Tujuan: untuk menganalisis intervensi terapi akupresure terhadap kecemasan 
pada klien CKD. 

Metode Penelitian : penelitian ini  penelitian analitik kuantitatif dengan metode 
eksperimen design, rancangan yang digunakan pretest dan posttest kuisioner 
DASS42 (Depression Anxiety Stress Scale). 

Hasil : menunjukkan adanya penurunan tingkat kecemasan yang signifikan saat 
diberikan intervensi inovasiterapi akupresur terhadap penurunan kecemasan 
dengan melihat indikator kuisioner pre post test DASS 42 (Depression Anxiety 
Stress Scale). 

Saran : untuk bisa menerapkan tindakan keperawatan tersebut saat memberikan 
asuhan keperawatan kepada pasien. 

 
Kata kunci : gagal ginjal kronik (GGK), terapi akupresur, cemas.  
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ABSTRACT 

 
Background : Chronic renal failure (CKD) is a chronic syndrome caused by the 
loss in kidneys function over  a period of years, which isprogressive and 
advanced. The disease occurs when the glomerular filtration rate is less than 50 
ml/min. symtomps of CKD is vomitus nousea, anorexia, hypertension, Diabetes 
mellitus, effects anxiety on disease process.   
 
Objectives : aimed to analyze the intervention of TAPAS Acupressure Therapy 
innovation toward anxiety in CKD patients. 
 
Methods : This research applied quantitative design. The method used was 
experimental design, which conducted by through pretest and posttest  DASS 42 
(Depression Anxiety Stress Scale) questionnaire. 
 
Result : The result showed that there was significant change in anxiety level 
experienced by CKD patients after given intervention of  TAPAS Acupressure 
Therapy innovation on lowering the anxiety proved by the indicators of pre-test 
and post-test of DASS 42 (Depression Anxiety Stress Scale) questionnaire. 
 
Suggestion : To be able to apply these nursing actions while providing nursing 
care to patients. 
 
 
Key terms: Chronic Renal Failure, anxiety, Tapas acupressure therapy, anxiety. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk memetabolisme zat-zat 

dalam tubuh diantaranya filtrasi glomerulus, reabsorbsi, mensekresi, 

pengenceran dan pengasaman urin, serta memproduksi dan memetabolisme 

hormone. Fungsi ginjal mengalami gangguan sehingga akan berdampak bagi 

kesehatan ginjal itu sendiri (Wurara, Kanine & Wowling, 2013). 

Menurut World Health Organzation (Wurara, Kanine & Wowling, 

2013) melaporkan bahwa 57 juta kematian di dunia, dimana tingkat kematian 

penyakit tidak menular di dunia adalah sebesar 36 juta. Di Indonesia 

penderita yang mengalami penyakit ginjal kronik dan yang menjalani terapi 

hemodialisis mengalami peningkatan dari survey yang dilakukan oleh 

Perhimpunan Nefrologi Indonesia terdapat 18 juta orang di Indonesia 

menderita penyakit ginjal kronik, data indonesia renal registry tahun 2007 

dengan jumlah pasien hemodialisis 2148 penduduk sedangkan tahun 2008 

jumlah pasien hemodialiisis mengalami peningkatan yaitu 2260 penduduk.  

Hemodialisis merupakan tindakan menyaring dan mengeliminasi sisa 

metabolisme dengan bantuan alat. Fungsinya untuk mengganti fungsi ginjal 

dan merupakan terapi utama selain transplantasi ginjal dan peritoneal dialisis 

pada orang-orang dengan penyakit ginjal kronik. Indikasi hemodialisis adalah 

semua pasien dengan GFR < 15mL/menit, GFR < 10mL/menit dengan gejala 

uremia, dan GFR < 5mL/menit tanpa gejala gagal ginjal (Rahman, 2013). 



Cemas setiap orang pasti pernah mengalami kecemasan dengan 

berbagai variannya. Cemas sangat berhubungan dengan perasaan tidak pasti 

dan ketidakberdayaan sebagai hasil penilaian terhadap suatu objek atau 

keadaan. Keadaan emosi ini dialami secara sujektif, bahkan terkadang 

objeknya tidak jelas. Artinya, seorang dapat saja menjadi cemas, namun 

sumber atau sesuatu yang dicemaskan tersebut tidak tampak nyata. Cemas ini 

dapat terlihat dalam hubungan interpersonal (Asmadi, 2008).  

Alat pengukuran penelitian ini menggunakan skala ukur DASS 24 

(Depression Anxiety Stress Scale) yaitu seperangkat skala subjektif yang 

dibentuk untuk mengukur status emosional negatif dari depresi, kecemasan 

dan stres.kuisioner  yang terdiri dari 42 pertanyaan.  

Sehingga menyebabkan dampak untuk kesembuhan penyakit gagal 

ginjal, cemas berhubungan dengan krisis situasional, stress, perubahan status 

kesehatan, ancaman kematian, perubahan konsep diri, kurang pengetahuan 

dan hospitalisasi. Dampak dari kecemasan fisik yaitu penurunan tekanan 

darah, penurunan denyut nadi, peningkatan tekanan darah, peningkatan 

denyut nadi, peningkatan respirasi. Dampak kecemasan psikologis yaitu 

insomnia, kontak mata kurang, kurang istirahat, iritabilitas, takut, nyeri perut, 

diare, mual, kelelahan, gangguan tidur, gemetar, anoreksia, mulut kering. 

(Baroroh, 2011).  

Hal inilah yang membuat penulis ingin memberikan intervensi berupa 

acupressure. Akupresur adalah pijatan yang dilakukan pada titik akupunktur, 

tekniknya hampir sama dengan teknik pengobatan akupunktur hanya saja 

kalau akupunktur menggunakan jarum sedangkan akupressur menggunakan 



pijatan. Accupressure dapat membantu proses penyembuhan beberapa 

penyakit seperti : cemas, migrain, leher kaku, sulit tidur,sakit pinggang, 

impotensi, menstruasi tidak teratur, terkilir, keseleo dan masih banyak lagi 

penyakit lainnya yang dapat disembuhkan dengan cara accupressure. (Elok, 

2012) 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 06 dan 13 juli 2017 bertempat di 

ruang hemodialisa RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda diruang 

hemodialisa sendiri memiliki 226 pasien setiap bulannya dan setiap harinya 

ada  35 pasien yang melakukan pencucian darah dan peneliti menganalisis 1 

orang pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi penulis untuk dilakukan 

terapi komplementer.  

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti Lalu Rodi 

Sanjaya dan Sulistianingsih (2012)  tentang tehnik akupresur untuk 

menurunkan kecemasan pada pasien preoperasi dan didapatkan hasil uji 

statistik pada kelompok kontrol  di peroleh ρ = 0,31 (α < 0,05) yang berarti 

tidak ada perbedaan yang bermakna terhadap tingkat kecemasan pasien pre 

operasi sedangkan pada kelompok intervensi diperoleh hasil ρ = 0,02 (α > 

0,05) yang artinya ada perbedaan bermakna terhadap penurunan tingkat 

kecemasan pasien pre operasi sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

intervensi TAT(Tapas Accupresure Techniq) dapat berpengaruh terhadap 

penurunan tingkat kecemasan pasien pre operasi pada kelompok intervensi, 

hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menganalisa intervensi TAT 

terhadap kecemasan pasien di ruang hemodialis.   

  



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah yang 

berhubungan dengan pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien CKD yang 

menjalani hemodialisa dengan penurunan kecemasan , maka penulis menarik 

rumusan masalah dalam Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini adalah sebagai 

berikut, “Bagaimanakah gambaran analisa pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada pasien yang menjalani hemodialisis dengan penggunaan intervensi 

inovasi pengaruh terapi akupoint terhadap kecemasan pada pasien GGK ( 

gagal ginjal kronik ) yang sedang menjalani hemodialisa di ruang hemodialisa 

Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda ?” 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) bertujuan untuk 

melakukan analisa terhadap kasus kelolaan pada klien dengan CKD 

dengan intervensi inovasi pengaruh terapi akupresur terhadap 

kecemasan pada pasien GGK (gagal ginjal kronik) yang sedang 

menjalani hemodialisa di Unit Hemodialisa Rumah Sakit Umum 

Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis kasus kelolaan pada pasien dengan diagnose medis 

CKD yang menjalani hemodialisa diruang hemodialisa Rumah 

Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

b. Menganalisis intervensi pemberian terapi akupresur pada pasien 

kelolaandengan diagnose medis CKD yang menjalani hemodialisa 



diruang hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Aplikatif 

a. Inovasi ini diharapkan dapat digunakan bagi perawat untuk 

menggunakan teknik akupresur pada pasien yang mengalami 

kecemasan  pada saat sedang menjalani hemodialisa. 

b. Teknik terapi akupresur diharapkan dapat diaplikasikan oleh pasien 

maupun keluarga pasien sebagai salah satu alternative untuk 

mengatasi kecemasan  saat menjalani hemodialisis. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi : 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai sumber informasi dan sebagai bahan masukan dalam 

kegiatan belajar mengajar tentang masalah keperawatan pasien CKD 

b. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai sumber informasi dan evaluasi yang diperlukan dalam 

pelaksanaan praktik pelayanan keperawatan khususnya pada pasien 

dengan CKD yang mengalami kecemasan. 

c. Bagi Profesi keperawatan 

Sebagai sumber informasi di bidang keperawatan hemodialisa untuk 

mengatasi kecemasan saaat sedang menjalani hemodialisa maupun 

kecemasan dari penyakit terminal yang diderita oleh pasien CKD. 

 



d. Bagi Pasien 

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang 

manajemen mengatasi kecemasan yang berdampak buruk bagi 

psikologis pasien. 

e. Bagi Penulis 

Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan analisa 

pengaruh terapi akupresur terhadap kecemasan dalam upaya 

penurunan rasa cemas di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

ANALISA SITUASI 

 

A. Profil RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda 

1. Profil Rumah Sakit  

RSUD umunya merupakan rumah sakit pendidikan dan 

mempunyai tugas fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian. Pasien 

adalah seseorang yang datang ke instalasi kesehatan yang membutuhkan 

pelayanan medis/keperawatan yang terganggu kondisi kesehatannya baik 

jasmani maupun rohani.  

RSUD Abdul Wahab Sjaharanie Samarinda sebagai rumah sakit 

tipe A pendidikan dan rujukan untuk Propinsi Kalimantan Timur.  Visi 

RSUD Abdul Wahab Sjahrani Samarinda menjadi rumah sakit dengan 

pelayanan bertaraf internasional. Misi RSUD Abdul Wahab Sjahrani 

Samarinda meningkatkan akses dan kualitas pelayanan berstandar 

internasional serta mengembangkan RS sebagai pusat penelitian. Motto 

RSUD Abdul Wahab Sjahrani Samarinda BAKTI : B (Bersih), A (Aman), 

K (kualitas), T (Tertib), I (informatif). 

2. Profil Ruang Hemodialisa  

Ruang hemodialisa merupakan unti dari staf medis fungsional 

penyakit dalam di RSUD Abdul Wahab Sjahranie.Ruangan ini memiliki 

fasilitas 24 tempat tidur dan 24 mesin hemodialisa. Pada saat ini jumlah 

pasien yang menjalani hemodialisis mencapai 226 orang yang terbagi 



menjadi dua waktu pelaksanaan hemodialisa yaitu pagi dan sore. Jadwal 

hemodialisa diatur dua kali dalam seminggu terdiri dari tiga waktu 

yaitujadwal senin/kamis, selasa/jumat, rabu/sabtu. Pelaksanaan 

hemodialisa dimulai dari jam 06.00-11.00 Wita dan siang dari jam 11.00-

16.00 Wita. Waktu kerja karyawan di ruang hemodialisa diatur dalam dua 

shift yakni pagi dan sore. Karyawan ruang hemodialisa berjumlah 29 

orang terdiri dari dokter penanggung jawab (dr. Kuntjoro Yakti, Sp. Pd), 

dokter ruangan (dr. Sizigia Hascarini), Kepala ruangan (H. Mulyono, 

STT), 20 perawat yang sudah tersertifikasi, 2 orang tenaga Administrasi, 2 

orang POS, dan 2 orang CS. 

Ruang hemodialisa terbagi dalam beberapa ruangan yaitu ruang 

pelayanan, ruang istirahat, ruang rapat, ruang dokter penanggung jawab, 

ruang administrasi, ruang re-use dan bilas. 1 gudang alkes dan 1 gudang 

BHP, 3 toilet (1 untuk karyawan, 1 untuk pasien, 1 untuk penunggu). 

B. Analisis Masalah Keperawatan dengan Konsep Terkait dan Konsep 

Kasus Terkait  

Penulis akan menguraikan keterkaitan antara landasan teori dengan 

hasil Praktik Klinik Keperawatan pada pasien gagal ginjal kronik di ruang 

hemodialisa RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda. Pembahasan ini 

menggunakan lima tahap proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Hal ini dikarenakan proses 

keperawatan merupakan rangkaian dari kegiatan atau tindakan sistematik dan 

menyeluruh yang digunakan untuk menentukan, melaksanakan serta menilai 

asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Penulis melakukan 



pembahasan berdasarkan masalah keperawatan yang penulis temukan di 

lapangan sebagai berikut: 

1. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan laju GFR 

Pada masalah pertama penulis mendapatkan masalah kelebihan 

volume cairan. Menurut NANDA 2015/2017 penyebab kelebihan volume 

cairan pada pasien gagal ginjal kronik ialah karena retensi cairan isotonik 

meningkat, hal ini disebabkan menurunnya fungsi Glomerular Filtration 

Rate. Dari masalah ini penulis menyusun beberapa rencana intervensi 

keperawatan pada Ibu St. yaitu pertahankan catatan intake dan output yang 

akurat,monitor hasil lab yang sesuai dengan retensi cairan (BUN,Hmt, 

osmolalitas urin), monitor vital sign, monitor indikasi retensi / kelebihan 

cairan (cracles, CVP , edema, distensi vena leher, asites), kaji lokasi dan 

luas edema. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan dari beberapa rencana 

tindakan keperawatan yang telah dibuat tersebut, maka penulis telah 

melakukan evaluasi akhir pada hari ketiga perawatan dengan melihat data-

data yang ada maka penulis berasumsi bahwa masalah kelebihan volume 

cairan berhubungan dengan kelebihan asupan cairan dapat teratasi 

sebagian dengan pengambilan keputusan didasarkan kepada kriteria hasil 

yang telah ditentukan pada rencana keperawatan. Solusi yang dapat 

diberikan oleh penulis yaitu memberikan klien diet cairan yang ketat. 

2. Cemas berhubungan dengan proses penyakit 

Pada masalah kedua penulis mendapatkan masalah kecemasan 

yang berhubungan dengan proses penyakit. kecemasan adalah suatu 



perasaan yang sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan atau 

kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya 

(Wiramihardja, 2005).  

Masalah keperawatan ini muncul karena pada saat pengkajian 

ditemukan data-data yaitu klien mengatakan sedih dengan keadaan saat 

ini, dan klien mengatakan cemas berlebihan pada suatu kejadian, klien 

tidak bisa istirahat saat menjalani Hemodialisa, klien terlihat cemas, 

berbicara cepat.  

Dari masalah ini penulis menyusun beberapa rencana intervensi 

keperawatan pada Ibu.St yaitu pastikan kebutuhan pasien,menggunakan 

pendekatan yang menenangkan, memonitor pola tidur dan lamanya 

tidur/istirahat pasien, menyediakan penguatan positif bagi yang aktif  

beraktifitas, menjelaskan semua prosdur dan apa yang dirasakan selama 

prosedur, memberikan informasi factual mengenai diagnosis, tindakan 

prognosis. Setelah dilakukan tindakan keperawatan dari beberapa rencana 

tindakan keperawatan yang telah dibuat tersebut, maka penulis telah 

melakukan evaluasi akhir pada hari ketiga perawatan dengan melihat data-

data yang ada maka penulis berasumsi bahwa masalah kecemasan 

berhubungan dengan proses penyakit dan didasarkan kepada kriteria hasil 

yang telah ditentukan pada rencana keperawatan. Solusi yang dapat 

penulis berikan yaitu memberikan tindakan terapi akupresure  TAPAS 

(TAT) pada titik median yang berada di sekitar wajah yaitu pada titik yang 

terletak di BL1 ”Bright Eyes” terletak di cantus bagian dalam mata. 

Terapis menekan Titik BL10 ””pilar surgawi” yang terletak di oksiput dan 



titik Yin Tang (”mata ketiga” dalam tradisi india) terletak diantara alis dan 

sedikit diatas alis. 

3. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer b/d hipertensi 

Pada masalah ketiga penulis mendapatkan masalah gangguan 

pefursi jaringan berhubungan dengan penurunan suplai oksigen dari ginjal, 

menurut NANDA 2015/2017 ketidakefektifan perfusi jaringan adalah 

pengurangan/ penurunan dalam sirkulasi darahke perifer yang bisa 

menyebabkan gangguan kesehatan atau membahayakan kesehatan. 

Gangguan perfusi jaringan adalah penurunan kadar oksigen sebagai akibat 

dari kegagalan dalam memelihara jaringan ditingkat kapiler yang 

diakibatkan menurunya fungsi ginjal dalam memproduksi sel darah merah. 

Masalah keperawatan ini muncul karena pada saat pengkajian 

ditemukan data-data yaitu klien lemas, mukosa bibir kering, tengkuknya 

terasa berat, TD: 180/100 mmhg, HR 89x//menit, CRT>3 detik, akral 

dingin. 

Dari masalah ini penulis menyusun beberapa rencana intervensi 

keperawatan pada Ibu St.  yaitu observasi membran mukosa, Ureum, 

albumin, serum osmolalitas dan urin, observasi tanda-tanda cairan 

berlebih/ retensi (CVP menigkat, oedem, distensi vena leher dan asites), 

pertahankan intake dan output secara akurat, observasi terhadap dehidrasi, 

timbang BB sebelum dan sesudah prosedur. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan dari beberapa rencana 

tindakan keperawatan yang telah dibuat tersebut, maka penulis telah 

melakukan evaluasi akhir pada hari ketiga perawatan dengan melihat data-



data yang ada maka penulis berasumsi bahwa masalah gangguan perfusi 

jaringan teratasi sebagian dengan pengambilan keputusan didasarkan 

kepada kriteria hasil yang telah ditentukan pada rencana keperawatan. 

Solusi yang dapat penulis berikan yaitu pertahankan pemberian intervensi 

monitor vital sign sesering mungkin, monitor intake dan output. 

C. Analisis Intervensi Inovasi dengan Konsep Penelitian Terkait 

Pelaksaan tindakan keperawatan inovasi memberikan teknik 

acupressure kepada Ibu St.A yang dilakukan mulai tangggal 06 juli dan 13juli 

2017 di ruang hemodialisa RSUD A. Wahab Syahranie Samarinda dengan 

keluhan hipertensi. Tujuan dilakukan teknik akupressure pada Ibu St.A untuk 

menurunkan kecemasan. Berikuti ini adalah hasil dari tindakan keperawatan 

inovasi pemberian akupressure dengan data sebagai berikut:  

Hari/Tanggal Pemeriksa

n 

Tingkat 

kecemasan 

Kamis/06-07-

2017 

Pre Sangat parah, 
skala >21 

Post parah, skala 15 

kamis/13-07-

2017 

Pre Parah, skala 15 

Post Sedang, skala 14 

 

Dari hasil intervensi inovasi setelah dilakukan pemberian teknik 

acupressure secara kontinyu menunjukkan bahwa terjadi penurunan 

kecemasan. Dengan ditunjukan hasil data kuisioner pre post test DASS 42 yang 



dilakukan oleh peneliti pada tanggal 06 dan 13 juni 2017 dari skala sangat 

parah mejadi skala sedang. Hal ini senada dengan jurnal oleh Lalu Rodi 

Sanjaya dan Sulistianingsih (2012) di STIKES A.Yani Yogyakarta dengan 

penelitian pengaruh TAPAS accupessure technique (TAT) intervensi tepat 

untuk menurunkan kecemasan pada pasien preoperasi, menggambarkan Hasil 

uji  pengaruh terapi akupresure terhadapa tingkat kecemasan Pre-test dan Post-

test pada Kelompok Kontrol dan Intervensi dengan Mann Whitney diperoleh p-

value pada kelompok intervensi sebesar 0,03 < 0,05 berarti ada perbedaan yang 

bermakna terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi setelah dilakukan 

intervensi TAT. Artinya bahwa intervensi TAT yang dilakukan dapat 

berpengaruh menurunkan tingkat kecemasan pasien pre operasi 

Menurut Feinstein (2008) yang dikutip dari penelitian Lalu Rodi Sanjaya 

dan Sulistianigsih (2012) yaitu, TAT merupakan salah satu jenis Energy 

Psychology (EP). EP terdiri dari satu set prosedur fisik dan kognitif yang 

dirancang untuk membawa perubahan terapeutik terhadap emosi, kognisi, dan 

perilaku. EP merupakan turunan dari pengobatan energy dan pikiran, selain itu 

juga disebut sebagai “akupuntur tanpa jarum” dalam mengobati gangguan 

mental. TAT adalah salah satu jenis EP, selain itu ada juga terapi dari jenis EP 

yang sama dengan TAT yaitu Thought Field Therapy (TFT) dan Emotional 

Freedom Tachnique (EFT). TAT, TFT, dan EFT masing-masing menggunakan 

teknik yang berasal dari akupuntur dan akupresur.   

TAT memberikan terapi pada titik akupuntur pada tubuh yang disebut 

dengan posisi TAT. Akupuntur berbeda dengan akupresur, akupresur hanya 

menggunakan titik akupuntur, penelitian tentang akupuntur dapat memproduksi 



opioid endogen, meningkatkan produksi neurotransmitter seperti serotonin dan 

Gamma Aminobutyric Acid (GAMA), serta regulasi kortisol, hormon utama 

dari stress. Biokimia ini merubah efek struktur otak untuk menurunkan cemas, 

memperlambat detak jantung, menciptakan rasa tenang, dan memotong respon 

fight/ fight/ freeze (FFF).  

Pada tahap pelaksanaan ini, pada dasarnya disesuaikan dengan susunan 

perencanaan bermaksud agar semua kebutuhan pasien dapat terpenuhi secara 

optimal. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan ini, penulis melibatkan 

pasien, keluarga dan tim kesehatan lain sehingga dapat bekerja sama dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien.   

Dalam pelaksanaan penulis juga melakukan tindakan secara mandiri, 

melakukan kolaborasi tim kesehatan  untuk dilakukan kerjasama. Dalam hal 

hubungan baik antara pasien, keluarga dan tim kesehatan lain mempermudah 

untuk penyembuhan pasien.  

D. Alternatif Pemecahan Masalah 

Terapi komplementer yang digunakan oleh penulis aslaah terapi 

akupresure untuk menurunkan rasa kecemasan dalam proses penyakit yang 

diderita klien. Namun pada pelaksanaan intervensi inovasi penulis mengalami 

beberapa kendala salah satunya adalah lingkungan klien, saat dilakukan 

intervensi klien mengalami tidak fokus terhadap prosedur yang dilakukan 

penulis sehingga mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, tetapi penulis 

melakukan pengujian kembali saat lingkungan sekitar klien sepi dan tidak 

berisik, dan didapatkan hasil yang memuaskan yaitu terjadi perubahan secara 

signifikan pada percobaan kedua.  



Penulis berasumsi bahwa lingkungan yang berisik dan tidak tenang dapat 

mengganggu proses tindakan karena klien diminta untuk rileks dan suasana 

lingkungan harus mendukung atau dalam keadaan tenang. Dan penulis 

mendapatkan alternative yang tepat dilakukan untuk mengurangi kecemasan 

selain terapi akupresure yaitu terapi sentuhanquantum Terapi sentuhan 

quantum sendiri merupakan salah satu terapi komplementer pada pasien yang 

mengalami kecemasan pada pasien penyakit jantung coroner di ruang ICCU 

RSUD Dr. Soedarso Pontianak Kalimantan Barat oleh Suhaimi  (2016). 

Dimana penelitian tersebtu didapatkan hasil p value sebesar 0,000 (α < 0,005) 

yang artinya bahwa penelitian tersut terdapat pengaruh pemberian sentuhan 

quantum terhadap penurunan kecemasan pada pasien penyakit jatung coroner.  

Implikasi penelitian ini dapat diterapkan sebagai bagian dari interb=vensi 

keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien yang 

mengalami kecemasan baik karena proses penyakit maupun sedang menjalani 

hemodialisa.  

Pelaksanaan asuhan keperawatan dalam pemberian teknik 

accupressure itu sendiri membutuhkan konsentrasi dan ketenangan. Perawat  

bisa mengkolaborasikan dengan relaxsasi sehingga teknik ini lebih optimal. 

Teknik relaxsasi membuat hormone seretonin semakin meningkat sehingga 

memperingan terjadinya kenaikan tekanan darah dan pusing yang disebabkan 

oleh rasa takut, kecemasaan yang dirasakan klien. 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A Kesimpulan 

Telah dapat dianalisa kasus kelolaan pasien dengan gagal ginjal kronik di 

ruang hemodialisa RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dimana didapatkan 

diagnosa keperawatan berupa Perfusi jaringan renal tidak efektif berhubungan 

dengan gangguan arteri dan vena, Kelebihan volume cairan berhubungan 

dengan kelebihan asupan cairan, cemas berhunbungan dengan proses 

penyakit. 

Setelah dilakukan tindakan intervensi inovasi teknik accupressure yang 

diterapkan secara kontinyu pada pasien dengan gagal ginjal kronik di ruang 

hemodialisa RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dan diperoleh hasil bahwa 

pemberian intervensi teknik accupressuredapat menurunkan kecemasan pada 

pasien gagal ginjal kronik. 

B Saran 

1. Bagi Perawat 

a. Perawat sebaiknya memberikan edukasi kesehatan terkait gagal ginjal 

kronik, pencegahan dan penatalaksanaan kepada pasien dan keluarga. 

Edukasi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan 

mempertimbangkan keadaan saat pasien pulang kerumah. Pemberian 

edukasi kesehatan sebaiknya selama pasien dirawat sehingga dapat 

dievaluasi.  



b. Perawat juga perlu memberikan motivasi kepada pasien dan keluarga 

untuk mematuhi penatalaksanaan untuk penyakit gagal ginjal kronik. 

c. Perawat dapat menerapkan pemberian tehnik akupresuresecara 

kontinyu pada masalah cemas berhubungan dengan proses penyakit. 

2. Pasien 

a. Pasien sebaiknya mematuhi program pengobatan, rutin kontrol 

kerumah sakit. 

b. Pasien dapat menerapkan terapi yang telah diajarkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Institusi Pendidikan 

Disarankan bagi penulis selanjutnyaagar dapat melakukan pembahasan 

lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang bisa memperparah gagal 

ginjal kronik pada pasien. Hal ini tentu saja akan menjadi landasan ilmu 

pengetahuan bagi perawat untuk bisa menerapkan tindakan keperawatan 

tersebut saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. 
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