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ABSTRAK
ABSTRACT

PERSEPSI PASIEN JANTUNG PASCA INFARK MIOKARD AKUT TENTANG TERAPI AKTIVASI FISIK
DI RUMAH SAKIT MARDI RAHAYU KUDUS
THE POST ACUTE MYOCARDINAL INFARCTION PATIENS’ PERCEPTION IN TERM OF THERAPY OF PHYSICAL
ACTIVITY AT MARDI RAHAYU GENERAL HOSPITAL KUDUS

Latar belakang: Persepsi yang baik pada pasien jantung pasca

Background: A good perception of the post acute myocardinal

IMA sangat penting karena dapat mempengaruhi perilaku

infarction (AMI) patient is very important because it can

seseorang. Oleh karena itu persepsi yang benar tentang terapi

influence the human behavior. Therefore, the right perception

aktivitas dapat mempengaruhi proses penyembuhan pada

in term of activity therapy influences the healing process of the

pasien jantung pasca IMA.

AMI patients.

Tujuan: Membuat gambaran tentang persepsi pasien jantung

Objective: to aimed to describe post AMI patients’ perception

pasca IMA tentang terapi aktivasi disik di Rumah Sakit Mardi

in term of physical activity therapy at Mardi Rahayu Hospital

Rahayu Kudus

Kudus

Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

Method: This research used a descriptive explorative method.

eksplorasi. Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran

Data was collected by distributing a questionnaire to 32 post

kuesioner kepada 32 pasien jantung pasca IMA yang dirawat

AMI patients who were taken care in Maranatha, Bethany,

di Ruang Maranatha, Betani, Immanuel dan Bethesda Rumah

Immanuel, and Bethesda room at Mardi Rahayu Hospital

Sakit Mardi Rahayu Kudus.

Kudus.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar

Result: The research result showed that most respondents

responden (87,5%) memiliki persepsi yang baik mengenai

amount 87,5% had good perceptions in term of purpose of

tujuan terapi aktivitas fisik pada pasien jantung pasca IMA,

physical activity therapy for post AMI patients, in term of

demikian juga pada persepsi mengenai bentuk-bentuk terapi

activity therapy forms amount 90,6% and physical activity

aktifitas fisik yaitu sebesar 90,6% dan tahapan terapi aktivitas

therapy stages amount 96,8%. The general perception in term

fisik sebesar 96,8%. Persepsi secara umum tentang terapi

of physical activity therapy for post AMI patients showed most

aktivitas fisik pada pasien

respondents had good perceptions.

jantung pasca IMA juga

menunjukkan bahwa sebagian besar responden (87,5%)
memiliki persepsi yang baik. Hasil penelitian tersebut perlu
ditindaklanjuti

untuk

mengetahui

factor-faktor

yang

mempengaruhi persepsi pasien jantung pasca IMA tentang
terapi aktivitas fisik.
Simpulan: Terapi aktivitas fisik pada pasien jantung pasca

Conclusion: The general perception in term of physical activity
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IMA menunjukkan bahwa sebagian besar responden (87,5%)

therapy for post AMI patients showed most respondents had

memiliki persepsi yang baik.

good perceptions.

Kata kunci: persepsi, terapi aktivitas fisik, pasca IMA

Keyword: Perception, therapy of physical activity, post AMI
patients

PENDAHULUAN
Penyakit jantung merupakan penyebab kematian utama didunia dan tercatat 15 juta orang meninggal akibat penyakit ini atau
setara dengan 30% dari seluruh kematian di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut 7,2 juta diantaranya karena penyakit jantung
koroner (2).
Sementara di Indonesia, berdasarkan Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1986 menunjukkan bahwa sebab kematian
oleh penyakit akibat gangguan pada system kardiovaskuler menduduki ranking kedua. Eman tahun kemudian yaitu pada tahun
1992 pada kegiatan yang sama yaitu SKRT, penyakit kardiovaskuler naik menjadi urutan pertama sebagai sebab kematian

(22)

. Di

Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, berdasarkan catatan medis Rumah Sakit tahun 2003, penyakit kardiovaskuler termasuk 10
besar penyakit yang ditemukan di bagian rawat inap.
Dari berbagai kondisi atau kelainan penyakit jantung tersebut salah satunya adalah infark miokard akut (IMA), yaitu kondisi
dimana terjadi kematian jaringan pada otot jantung aliran darah yang mengaliri atau menuju otot tersebut terganggu. Kejadian ini
dapat terjadi secara akut akibat adanya kelainan/penyempitan pembuluh koroner (16).
Bila seseorang terserang IMA, maka perlu diperhatikan beberapa hal penting yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan
atau sebaliknya semakin memperparah kondisi IMA, antara lain adalah aktivitas. Aktivitas sangat penting dalam proses
rehabilitasi pada penderita IMA. Aktivitas tersebut dilakukan secara bertahap melalui tiga fase rehabilitasi, yaitu fase 1 yang
dilakukan di tempat pelayanan kesehatan (Rumah Sakit), fase II yang dapat dilakukan setelah pasien pulang kerumah hingga 3
bulan paska pemulangan dari Rumah Sakit melalui petunjuk atau supervisi dokter, dan fase III dapat dilakukan secara mandiri
oleh pasien pada tempat-tempat tertentu atau klub jantung sehat (21).
Namun demikian tidak selamanya penderita IMA menyadari dan mematuhi petunjuk atau aturan-aturan yang seharusnya
dilakukan untuk proses penyembuhan IMA. Hasil komunikasi personal dengan salah satu supervisor rehabilitasi IMA di Rumah
Sakit Mardi Rahayu Kudus tanggal 26 Juli 2004 menegaskan pendapat tersebut, dimana dikatakan bahwa terdapat beberapa
pasien penderita IMA yang tidak memperhatikan dalam beraktivitas sebagaimana yang telah dianjurkan oleh dokter dengan
sebagai macam alas an. Hasil survei awal peneliti pada tanggal 26 Juli 2004 jam 18.15 WIB di Ruang Rawat Inap (Ruang
Bethesda dan Ruang Immanuel) Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus terhadap 4 pasien yang dirawat dengan IMA, diperoleh hasil
hanya 1 dari 4 responden yang melakukan aktivitas sesuai anjuran. Sedangkan lainnya tidak mau melakukan aktivitas karena
takut dan lain lagi justru melakukan aktivitas secara berlebihan. Hasil survey komunikasi personal tersebut menunjukkan betapa
masih cukup bervariasinya perilaku penderita IMA didalam mengaplikasikan anjuran atas program rehabilitasi untuk proses
penyembuhan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa factor, salah satu diantaranya adalah persepsi.
Persepsi menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Persepsi yang benar tentang kesehatan atau
penyakit dapat mempengaruhi tingkat kesehatan di suatu tatanan masyarakat. Bahkan disisi lain persepsi dapat memberikan
dampak cukup signifikan pada angka kesakitan (morbiditas) kondisi-kondisi penyakit tertentu termasuk penyakit kardiovaskuler.
Oleh karena itu penderita penyakit jantung seperti pasca IMA perlu memiliki persepsi yang benar tentang segala sesuatu yang
berkaitan dengan pengelolaan penyakitnya, termasuk dalam melakukan aktivitas fisik. Dengan persepsi yang benar diharapkan
memiliki andil yang positif dalam mempercepat kesembuhan penyakit yang dideritanya, sebaliknya bila penderita mempunyai
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persepsi yang keliru tentang aktivitas fisik pada penyakit jantung pasca IMA, maka akan secara langsung berdampak pada
semakin parahnya kondisi penyakitnya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan focus utama pada
persepsi pasien jantung pasca infark miokard akut mengenai aktivitas fisik yang dianjurkan di Rumah Sakit Mardi Rahayu
Kudus.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif explorasi. Populasi dan sampel adalah seluruh pasien jantung pasca IMA di Rumah Sakit
Mardi Rahayu Kudus yang dirawat pada bulan Januari sampai dengan Februari 2005. Pengambilan sampel adalah dengan
sampling jenuh. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dalam bentuk skala linkert.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL
1.

Karakteristik Sosiodemografi
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik Sosiodemografi di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus
Bulan Januari-Februari 2005
Karakteristik Sosiodemografi

Frekuensi (n=32)

Prosentase (%)

Usia


40-49 tahun

13

40,6



50-59 tahun

11

34,4



60-69 tahun

7

21,8



>70 tahun

1

3,2

Tingkat pendidikan


SD

16

50



SLTP

6

18,7



SLTA

7

21,8



PT

3

9,5

78,1

Pekerjaan


Swasta

25



PNS

2

6,3



Tani

5

15,6

Table diatas menunjukkan bahwa usia terbanyak adalah 40-49 tahun (40,6%), tingkat pendidikan terbanyak adalah
Sekolah Dasar (50%), serta 25 (78,1) responden bekerja sebagai pegawai swasta.

2.

Persepsi Responden
2.1. Persepsi responden tentang tujuan terapi aktivitas fisik pada pasien jantung pasca IMA
Distribusi frekuensi responden tentang tujuan terapi aktivitas fisik di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus
Bulan Januari-Februari 2005
Persepsi tentang tujuan terapi aktivitas fisik

Frekuensi (n=32)

Prosentase (%)

Baik

28

87,5

Tidak baik

4

12,5

Tabel diatas menunjukkan bahwa 28 (87,5%) responden memiliki persepsi yang baik tentang tujuan terapi
aktivitas fisik.
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2.2. Persepsi responden tentang bentuk-bentuk terapi aktivitas fisik
Distribusi frekuensi responden tentang bentuk-bentuk terapi aktivitas fisik
di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Bulan Januari-Februari 2005
Persepsi tentang bentuk-bentuk terapi

Frekuensi

Prosentase

(n=32)

(%)

Baik

29

90,6

Tidak baik

3

9,4

aktivitas fisik

Tabel diatas menunjukkan bahwa 29 (90,6%) responden memiliki persepsi yang baik tentang bentuk-bentuk
terapi aktivitas fisik.

2.3. Persepsi responden tentang tahapan terapi aktivitas fisik
Distribusi frekuensi responden tentang tahapan terapi aktivitas fisik di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus
Bulan Januari-Februari 2005
Persepsi tentang tahapan terapi aktivitas fisik

Frekuensi (n=32)

Prosentase (%)

Baik

31

96,8

Tidak baik

1

3,2

Tabel diatas menunjukkan bahwa 31 (96,8%) responden memiliki persepsi yang baik tentang tahapan terapi
aktivitas fisik

B. PEMBAHASAN
Dari hasil analisa persepsi pasien jantung pasca infark miokard akut (IMA) tentang terapi aktivitas fisik dalam penelitian ini
didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik mengenai tujuan, bentuk-bentuk dan tahapan
terapi aktivitas fisik pada pasien jantung pasca IMA. Pengetahuan sangat mempengaruhi persepsi seseorang, dimana sebagian
besar pengetahuan manusia dapat diperoleh melalui mata dan telinga. Biasanya sebelum seseorang itu melakukan sesuatu ia
harus tahu terlebih dahulu apa arti atau manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan

(11)(12)

. Demikian halnya pada pasien

jantung pasca IMA setelah mengetahui apa tujuan dari terapi aktivitas fisik, dengan pengetahuannya ini pasien akan memiliki
persepsi yang baik mengenai terapi aktivitas fisik. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden
memiliki persepsi yang baik mengenai tujuan (87,5%), bentuk-bentuk (90,6%) dan tahapan terapi aktivitas fisik (96,8%).
Hal ini diungkapkan karena pasien memiliki pengetahuan yang cukup/baik mengenai terapi aktivitas fisik dan mampu
memahami informasi yang sudah disampaikan oleh dokter/perawat. Selain itu bisa saja terjadi karena pengetahuan tidak
hanya dipengaruhi oleh pendidikan saja tetapi juga kemampuannya didalam mempelajari informasi tentang terapi aktivitas
fisik pasca IMA di rumah sakit dan bagaimana seseorang itu belajar dari pengalaman yang bisa diperoleh dari orang lain
yaitu dokter, perawat atau dari pasien lain maupun pengalaman dari diri sendiri. Pengetahuan tidak hanya dilihat dari tingkat
pendidikan seseorang tetapi dapat dilihat dari kemampuan belajar seseorang. Belajar berarti antara lain belajar mengetahui
hal-hal baru, teknik baru, metode baru, cara berfikir baru, dan bahkan juga berperilaku baru. Karena itulah para ahli pendidik
sering mengatakan bahwa belajar adalah proses yang berlangsung seumur hidup dan tidak terbatas pada pendidikan formal
yang ditempuh oleh seseorang diberbagai tingkat lembaga pendidikan pendidikan formal memang penting karena merupakan
dasar untuk menempuh pendidikan yang sifatnya non formal. Salah satu bentuk nyata dari belajar seseorang adalah
perubahan dalam persepsi

(11)(23)

. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya minat seseorang sehingga ini
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dapat menjadi satu kekuatan untuk mengambil sebuah keputusan untuk melakukan terapi aktivitas fisik. Minat ini juga akan
mempengaruhi sikap seseorang didalam mempersepsikan apa yang dilihat dan dedengarnya.
Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa terbanyak pada usia 40-49 tahun (40,6%), hal ini dikarenakan harapan pasien
untuk sembuh tinggi sehingga dengan stimulus yang diberikan pasien akan termotivasi dan mau melakukan terapi aktivitas
fisik. Pendapat ini dipertegas oleh Havigurst (1972) yaitu pada usia tengah baya (40-60 tahun) ini diantaranya seseorang akan
mengembangkan aktivitas dan memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya, mencapai dan melaksanakan penampilan yang
memuaskan dalam karier (27).

SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan:
1. Sebagian besar responden memiliki usia antara 40-49 tahun (40,6%) dengan pendidikan dasar (50%) dan pekerjaan
sebagai karyawan swasta/wiraswasta (78,1%)
2. Sebagian besar (87,5%) responden memiliki persepsi yang baik tentang tujuan terapi aktivitas fisik
3. Sebagian besar (90,6%) responden memiliki persepsi yang baik tentang bentuk-bentuk terapi aktivitas fisik
4. Sebagian besar (96,8%) responden memiliki persepsi yang baik tentang tahapan-tahapan terapi aktivitas fisik

B. SARAN
1.

Harapan bagi perawat agar lebih mengintensifkan didalam memberikan pendidikan kesehatan tentang terapi aktivitas
fisik pada pasca IMA

2.

Bagi penelitian yang akan dating akan lebih baik jika factor-faktor yang mempengaruhi persepsi tentang terapi aktivitas
fisik pada pasien jantung pasca IMA ikut diteliti sehingga hasil penelitian lebih memuaskan dan perlu dilakukan
penelitian secara kualitatif.

3.

Bagi Rumah Sakit Mardi Rahayu karena persepsi pasien sudah menunjukkkan hasil yang sebagian besar baik dalam
mempersepsikan tentang terapi aktivitas fisik pada pasien jantung pasca IMA, alangkah baiknya bila terapi aktivitas
fisik pada pasca IMA ini bisa menjadi protap di rumah sakit mengingat terapi aktivitas fisik pada pasca IMA memegang
peranan penting dalam proses penyembuhan bagi pasien jantung pasca IMA.
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