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PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KUALITAS
HIDUP PASIEN PEI\IYAKIT JANTUNG

Devi Wulandari & Tia Rahmania

Abstract
The improuement of the quality of life myocardial infarction patients has become an
intportant goal in treatnxent. This study was conducted, to inuestigate whether social
support influences quality of life from myocardial infarction patients and. which
uariables from social support that became the most influential for quality of life frgm
myocardial infarction patients. Result based. on 4i ind,iuiduuls (s2 men and 13
women) w.ho were diagnosed with myocardial infarction. The result showed. that
emotional support has the most influence for quality life from myocard,ial infraction
p atie nt s sig nifi cantly.
Keywords: social support, myocardial infarction, quality tife.

Pendahuluan' Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak hanya
membawa perubahan pada gaya hidup masyarakatnya tapi juga pada status
kesehatannya. Perubahan ini terutama terjadi pada penyebab kematian
pada rakyat Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu survey Kesehatan Rumah
Tangga pada tahun L992, terjadi pergeseran penyebab kematian di
Indonesia. Posisi penyakit menular sebagai penyebab kematian di urutanpertama digantikan oleh penyakit kardiovaskuler
(http://bankdata.denkes.eo.id/Profrylndo98/Annex/lvibl.htm , diunduh pada
tanggal 5 Januari 2009). Bahkan menurut laporan hasil survey yang
dilakukan wHo pada tahun 2002, penyakit kardiovaskuler (penyakii
jantung dan pembuluh darah) merupakan penyebab kematian nomor dua
setelah kematian yang disebabkan oleh kekurangan glzi dan kematian pada
ibu dan anak di Indonesia yaitu sebesar 28%o dari total kematian di
Indonesia. Angka pasien dengan penyakit kardiovaskuler diperkirakan
akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perokok aktif
selama 5 tahun terakhir ini
cetal/0503/02/humaniora/1594294.htm, diunduh pada tanggai b Januari
2009). sebagaimana yang telah diketahui merokok merupakan salah satu
faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit kardiovaskuler (Taylor,
2007).

Penyakit-penyakit yang termasuk dalam penyakit kardiovaskuler
adalah seranganjantung (coronary heart disease), penyakit serebrovaskuler,
tekanan darah tinggi (hypertension), penyakit periferal arterial (peripheral
artery disease), penyakit jantung rematik (rheumatic heari d.isease),
penyakit jantung bawaan (congenital heart disease) dan gagal jantung
lhttp://www.who.int/cardiovascular diseases/en/, diunduh pada tanggal 5
Januari 2009). Salah satu penyakit kardiovaskuler yang banyak menttapat
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perhatian adalah penyakit jantung. Hal ini diakibatkan karena reaksi fatal
yang tedadi jika seseorang menderita penyakit jantung. Tidak hanya
mampu menimbulkan kematian, penyakit jantung juga dapat mengganggu
kehidupan orang yang mengidapnya.

Terdapat beberapa jenis penyakit jantung. Menurut Departemen
Kesehatan RI, jenis-jenis penyakit jantung meliputi penyakit jantung
koroner, pembengkakan jantung, kelainan jantung bawaan dan serangan
jantung
(http://www.depkes.go.id/index.php?option=articles&task=viewarticle&artid
=153, diunduh pada tanggal 3 JuIi 2009). Salah satu penyakit jantung yang
memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan adalah serangan
jantung (my.ocardial infarction). Selain karena terjadi secara tiba-tiba,
serangan jantung merupakan salah satu penyakit jantung yang dapat
menimbulkan kematian (Taylor, 2006).

Terdapat beberapa aspek kehidupan yang terpengaruh oleh
timbulnya penyakit jantung yaitu aspek fisik, sosial, kognitif, produktifitas
dan emosional. Keluhan pada aspek fisik ialah pasien mudah merasa }e1ah

dan kehabisan energi sepanjang waktu. Mereka juga merasa sulit untuk
tidur dengan nyenyak dan sering merasa sakit jika melakukan akvitas yang
terlalu berat. Pasien juga mengeluhkan kesulitan mereka untuk berdiri
dalam jangka waktu yang lama, menaiki dan menuruni tangga dan meraih
benda-benda (Lukkarinen & Hattinen, 1996). Keluhan pada aspek kognitif
adalah kesulitan berkonsentrasi, mengingat, membuat keputusan dan
merasa selalu waspada (Avis, Smith, Hambleton et. al, 1996). Keluhan pada
aspek emosional adalah pasien mudah merasa takut dan depresi
(Lukkarinen & Hattinen, 1996; Holahan, Moos, Holahan, Brenan, 1995;

sarafino, 2006). Kecemasan dan depresi ini terutama terjadi di saat pasien
dirawat di rumah sakit yang kemudian berlanjut hingga beberapa bulan
setelah mereka keluar dari rumah sakit. Setelah itu sebagian besar pasien
dapat menurunkan tingkat kecemasan dan depresinya (Holahan et aI,

1995). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpuikan bahwa
penyakit jantung mempengaruhi kualitas hidup (quality of ltfe) pasien yang
mengidapnya. Menurut Taylor (2006) kualitas hidup mengacu pada
beberapa komponen yaitu fungsi fisik, status psikologis, fungsi sosial dan
gejala-gejala yang berhubungan penyakit atau pengobatan yang dijalani.
Kualitas hidup mengacu pada seberapa besar penyakit dan pengobatan
mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti tidur, makan, aktivitas
seksual, dan bersantai. Kualitas hidup merupakan salah satu faktor yang
penting dalam kehidupan karena kualitas hidup tidak hanya
mengindikasikan kesejahteraan secara psikologis tapi juga
mengindikasikan bagaimana berfungsinya seseorang dalam kehidupan.

Dunia medis dipandang perlu meneliti kualitas hidup pasien dengan
penyakit jantung, tidak hanya sekedar menitik beratkan pada rehabilitasi
fisik saja karena kualitas hjdup tidak hanya mengindikasikan bagaimana
berfrmgsinya seseorang dilam kehidupan tapi juga mengindikasikan
apakah.pengobatan atau treatment yang dijalani seorang pasien berhasil
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atau tidak' Disamping hal itu, yang paring utama adarah menelaah lebihjauh faktor-faktor apa yang ue"perln daram kualitas hidup pada pasienpenyakit jantung. Dengan 
-menletahui 

raktor-fakt;;"; yang berperandalam kuaritas hidup, diharrpt ui arput dibuat sebuah program rehabilitasivang dapat meningkatkan kuaritas rria"p.prJu ffi;;;;akit jantung.perubahan-perubahan dalam 
. 
r.Lrria"p." 

:;.d 
terjadi akibatserangan jantung &apat dilihat d*i rariur"r .o.ioa"rriogr?fis. Terdapat tigavariable sosiodemografis yang berpengaruh pada t riiiiu" hidup pasienpaska serangan jantung yaitu staius sosiar ekonomi, jenis keramin danumur' Penelitian vang dilakukan oreh L"kku;;;;'d Hentinen (1997)menunjukkan bahwa pasien dengan umur yang rebih muda (di bawah 6btahun) mengarami kuariatas rria.il yane ruril, ,""raurr-altandingkan pasiendengan umur yang rebih tua terutimu'aru- u"p*k i;;# sosial. peneritianvang sama vang dilakukan oreh Lukkarinen &* Henti;-iiffiimenunjukkan bahwa pasien dengan status finansiar rendah cenderungmerasa depresi dan ketakutan terliadap penyakit janturrgnya, terasing dariiingkungan sosiar dan memilil.i ti"gr..t energi yurrg ,";; h dibandingkanpasien dengan statu.s finansiar y.nlg-rendah. Aspek jender daram pasienserangan jantung dilakukan oreh l]ohh"" 

"t.ripudr'^lrrr"" 1995 yangmenunjukkan bahwa setelah satu tahun rG"i;; penvutit jantung

ffim;l:r,l"* - lu?,:-'"'" 
m en g't;mi ti"sk,iJ"p;" 

"i 

"u,,* 

reb ih tin gsi

Guna menghadapi perubahan-_oerubahan ,urrg terjadi akibatpenyakit maupun p".rgobrtr, dibutuhkan- arr.rrrs;'"auri lingkunganterdekat pasien. Rose et al (2005) melakukan p"riJitr"" terhadap 111pasien penyakit jantung bawaan dan menyi-prrku, uarrwa dukungansosial 'berkontribu.i secara signifika; terhadap i;;;;;; psikologis darikualitas hidup' Dukulgan. J".irL-:"gr disimpulkan dapat membantukesejahteraan subvektii lsutieiitue u;ett b";ng) ;.d" pasien yangmendapatkan serangan jantung. Pasien yang mendapatkan dukungan sosialdari lingkurgrn ."rrd""rr.g ;"*liiki-ur"r.ri trr"r'r"- rrrti) yang positifdibandingkan pasien y.rrg frr"rrrg -;rraup.tkan dukungan sosial @altz &Badura, 1988).
Meskipun banyak penelitian yang mendukung ad.anya pengaruhdukungan sosial terhadap r."uritur rri'a"p_pasien past-a 

"""rrrgu, 
jantung@osq et. at,2oob; walg & tad"r;; irS8tri{irt"ff;;;, r,,,}.r,urr., Catrsson,2005; Schulz et. at, 2008; Ulvik 

", .t 2008) ;;;rrr-irfrrr*an antaradukungan sosiar tidak seial., -".rru"ikan pengaruh yang positif. padapenelitian vang dilakukan oleh .loet e", u_ae.'"& "w;;;;;"'?ioorr 
diketahuibahwa dukungan sosial yr.rg nu"'dii]., arri pr-."*.r, atu.r, pasanganselalu menentukan 

. ?pa yang akan dilakukan otutr 
-- 

prrl"rr, dapatmemperburuk kondisi fisik. Nariun jika pu.urrg*'-";l;;rrrg secara aktifdimana pasangan mendukung 
"""rrrJ"-";i arri-"*u"rt, f,esulitan pasienmaka kualitas hidup pasien semaki'membaik- sehingga disini perrudibedakan antara berbagai u""t"r. a"r.rrrgu, sosiar yang didapatkan pasien

72. ,'



JurnalUniversitasParamadinaVol'7No'3'Agustus2010:125-139

dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas hidup pasein paska

serangan jantung.
Berd.asarkan penjelasan di atas' maka penelitian ini memiliki

tujuan untuk melihat i.rrutitu, hidup pasien pasca serangan jantung. Tujuan

pertamayansingindicapaidalam-penelitianiniadalahuntukmelihat
peranan dukungan sosial terhadap kualitas hidup pasien paska serangan

ilil;g. t rj,rri r."a"u-vurg ingm dicapai adalah untuk melihat bentuk
'jrrt rrrlu, sosial mana yurg ir"*Uerikan peranan yang paling besar'

Kualitas hiduP (qualitY of life)
Kualitas hiJ;p *""aupuittan perhatian yang t"kYry besar oleh para

p"r,"tititlil;;;;;k;.;",, k""o $31t2, 1e86)' Kualitlq ]ridun 
tidak hanva

menjadi perhatian-arfr* bidang isikologi' tapi juga bidang ilmu lainnya

;;;;;;t sisiologi. pembahasan kualitas hidup dari aspek sosiologi mengacu

pada kesejafrt"rut, .ucara obyektif dan status sosial ekonomi' sedangkan

kualitas hidup dalam bidang psikologi mengacu pada pertumbuhan dan

perkembangan psikologis seseorang' 1 - i-:r-^-
Beberapaat'ti"t"tut,berusahamendefrnisikankualitashidup.

Menurut Lukkarinen & Hentinen (1996), waltz (19g6) dan Goddemann et.

aI (2004) kualitas 
- 

fria,-rp biasa dihubungkan -a"lgul. - 
kebahagiaan'

Xl.ujuftt"ruur, (well being), kepuasan terhadap 
- 
hidup maupun

terpuaskannyakebutuhanseseorang(fisik,psikologis.'dansosial).Lebih
Ianjut Hanestad. figgzl dan Farguhr" irggr) mendefjnikan kualitas hidup

sebagai pengalaman subyektif seseorang mengenai kehidupannya (dalam

Lukkarinen C H;h"", iggOl. Apabila kualitas hidup ini dihubungkan

dengan kesehatan 
-;;k, 

kualitas hidup dapat didefinisikan sebagai

pengalaman subyektif seseorang mengenai kehidupannya yang dipengaruhi

oleh keadaan kusehatan fisiknya. Beidasarkan pengertian tersebut, maka

kualitas hidup hJ;; dilihat dari pandangan pasien,-karena pasien lah yang

;;iil _"-uhu*i;;;;"". aamplr< penyakit terhadap kualits hidupnya

E r.ri"rlt"" & H;;i;;en, 1996; Avis et' al' 1996)' Kualitas hidup vang

berhubungrn a"ngu, kesehatan mulai menja{i pusat perhatian terutama

pada penyakit-p"iy"Xit k'9"i: d'imana kesembuhan merupakan ha1 yang

jarang terjadi (Smiih, Avis & Assmann, 1999; Godemann.at' AI' 20o4)' Pada

penyakit kronis, ,L"*"U*tl fisik semata dipandang tidak cukup dalam
'*"irk,rt rn retratititali. Hal ini dikarenakan adanya saling ketergantungan

antarafrsik dan ;;"trl prau airi pasien. Bahkan kualitas hidup dipandang

sebagai titik akhir ,rru"p"n indikator keberhd.silan dari pengobatan medis

(Goddemanr, "t.'-ui,-ldo+j. 
riaui. hanya d.ipandang sebagai indikator

keberhasiran p"rrglurtur, 
-medi,.., 

kualitas hidup dapat dijadikan panduan

bagi pasien untul memilih triatment apa'yang tepat baginya. Apabila

pasien merasa treatment tertentu akan mengurangi kualitas hidupnya

makapasienakanmemilthtreatmen,ilainmeskipunSecaramediskurang
efektif ( Avis et. al, 1996)

Terdapatb"u*upudimensid.arikualitashidupyangberhuburigan
dengan kesehatan (health related, quality of life). Menurut Avis et' aI (1996)

128



ka

Lli
an
at
1n

lk

'a

u
n
n

Devi Wulandari & Tia R,ahrnania

129



Jurnal Universitas ParamadinaVol T No' 3, Agustus 2010: 125-139

pendek), serangan jantung (myocardial infarction) dan penyakit jantung

bawaan. PTCA dilakukan dengan:
l.Balloon.Suatup.orudorPTCAd.imanasebuahbalonditiupkan.untukmenghancurkantimbunanlemakyangadadipembuluh

darah
2. Pemasangan cincin. suatu prosed.ur dimana dipasang sebuah cincin

untuk mencegah penyempitan pembuluh darah

3. Atherectomy. Suatu prosedur d'imana pembuluh darah yang

tersumbat dibersihkan dengan menggunakan kateter'
4.Brachytherapy'Suatuprosed'urdimanamenempatkansumber

radiasi ke tempat yang memerlukan terapi (Allan, 1996)

, CABG atau yang disebut juga d'engan coronary artery bypass

giafting adalah suatu piosedur untuk meringankan angina (sakit dada)

di;"; pembuluh daran arteri dari bagian tubuh yang lain dipasang

(tansiitantasi) untuk menggantikan pembuluh darah yang bermasalah

iehingga pasokan oksigen Jrn n akanan ke jantung dapat kembali normal.
p""uiiu"rn CABG rneskipun lebih invasif dibandingkan PTCA namun

dipand"ang lebih baik untuk mengatasi kematian akibat serangan jantung.
.eaikPTCAmaupunCABGdanangioplastylainnyamemang

meringankan kondisi fisikpasien seperti keluhan nyeri dada, nafas pendek

d11 ta;i tidak selalu meringankan keluhan psikologis pasien seperti

kecemasan, hostilitas dan depresi. (Allan, 1996)

Dukungan Sosial
Menurut Rietschlin dukungan sosial didefinisikan sebagai informasi

dari orang lain yang mengindikasikan bahwa ia dicintai, diperhatikan,

dihargai, t "r.,pakun 
bagian dari suatu komunitas dan adanya saling

pem"iuhan kebutuhan dari orangtua, pasangan, keluarga' teman' serta

iirrgkrrrgur, (dalam Taylor, 2006). Terdapat beberapa bentuk dari dukungan

sosial vaitu:
-Bantuan secara material yaitu pemberian dukungan dalam bentuk

materi misalnya adanya sumber dana untuk melakukan pemeriksaan,

aclanl'a rndividu yang dapat mengantar ke dokter dan adanya sarana dan

pro=ururro untuk mel"akuian perubahan gaya hidup. Mengubah gaya hidup

,r"r,-,pukor-, suatu hal yang tidak mudah bagi banyak orang' hal yang sama

"Uiiel 
noclel . salah satu hal yang mendukung dalam me'lakukan suatu

periiak.-, sehat ad.alah adanya pertlmbangan mengenai halangan (barriers)

hur-, k"rrltl,ngan (beri.e/its) dari melakukan suatu perilaku sehat. Apabila

seseorang ,r".rrrtiki sarana dan prasarana yang menunjang dirinya untuk

melakukan perilaku sehat, misalnya adanya dana untuk membeli peralatan

olahraga *aka akan semakin besar kemungkinannya melakukan perilaku

saht (Sarafino. 2006).
Bantuan informasi yaitu pemberian informasi mengenai situasi

yang stressful dimana inclividu dapat memahami situasi yang menekan
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tersebut sehingga dapat menyusun rangkah-iangkah untuk mengatasinyaseperti misarnya informasi bagaimana oLh"ugu ,r"* ,"or, paska seranganjantung' bentuk diet a-pa yang tepat dana b;gui;#; mengelora stresdengan tepat. Bantuan daram bJntui informasi i"r t"""t.r*a penting untukmengubah kebiasaan seperti merokok, malas uuroruroug;, mengemil dlr.Pasien paska serangan jantung dapat meminta uurrtruo iJtoter ataupun ahrilainnya mengenai basalmga menyiasati jika sulit untuk merakukanolahraga di tengah-tengah jadwar yang sibuk atau bagaimana menyusunmenu yang nikmat namun tetap sehat (Sarafino, ZOOO).--'---'
Dukungan emosionar adarah dukurgan'y..rg ;iu""iloan oreh teman,keluarga atau pasangan dimana individu diyakinkan bahwa ia adalahseseorang yang berharga meskipun seterah rrlrgur..rri kJe"bata"an fisikakibat serangan jantung. Sebagaimana ail"taskai auu--irrbungan tubuhdan pikiran (mind-bodv relatioishipi, Jrmrrgu, y.rrg-JirJu, orang lain

lai\ mi!9ria] maupun psikorogis merrrbe.ika., 
"rlr. 

t"rrr"arp kondisi fisik.Taylor (2006) mengemukakan"hub,ngan antara dukungan sosiar dengansistim dava tahan tubuh dimana ai,r.""gur, ;trl -;";gurangi 
responjantung dan kortisol terhadap situasi yang menekan. ieneritan yangdilakukan oleh Rose et al (20b5) te"hadap irr prri"" penyakit jantungbawaan disimpulkan bahwa a"krrrrgu' sosiar berkontribusi secara

"ig"if*?r terhadap komponen_psikoffi dari kuaiita;;td"; Bahkan Roseet' al (2005) menvimpulkan.disfungsi jintung bukan ;";;;i."" faktor yangpenting dalam kuaritas hidup p-u.ilrr, fari-tor -rri"rrii-r"uih memegangperanan dalam peningkatan kuaritas hidup p".i"". 
-o,ir.rrrigu, 

sosiar jugadisimpulkan dapat membantu t u"";uit""uan subyek tif (subjectiue weilbeing) pada pasien yang mendapatkan seranagn jantung. pasien yangmendapatkan dukungui 
."::i-ur dari ringku"s"" ;d;;;;temiriki afeksi(suasana hati) yang positif diba"ai"gkui q3si9n yang kurang mendapatkandukungan sosial (walt1 & Badura, r?*J.-Hr., vang sama juga didapatkandalam penelitian Horahan 

"t. .r irg-gij'di*ur* dukungan sosial memilikihubungan langsung 
-terhadap g";rru-'a"presi yang alrrm oleh pasienpenyakit jantung' Dukungan 

"o.iui ini juga ,,urrprlu, mediator terhadapapproach copins dimana dukungan dan.fasih 
".;";;-l;;ii"rrr* terdekatakan membantu merubah pu""eii irrairriau bahwa penyakit jantung adarahpenyakit yang sangat mengancam. seiain *"-r"rit rr.;u;r" dukungan:osial, hubungan dengan orang lain juga memberikan konflik.dan kritik.Konflik dan kritik ini aisimprirr."" r*i"r:rnsan d;;;;;;;gkat depresi:-ang dialami selama 1 tahun setelah mengarami serangan jantung. seperti-ndividu pada umumnya, individu dengan 

_ 
penyakit jantung juga:rembutuhkan ikatan keintiman (intimate attachment) dengan orang rain:-ntuk meningkatkan kuaritas ua"pnya. Huburrgan ,ur.g"aur..t dengan 

.
-rang 

, lain dipandang dapat mempengaruhi kebahagiaan karenarampaknva vang positif pada perilar<u ci*ns yuit, -"o]uii. t"r""aianyai'-rkurgan sosial dan adany, i"t*"r..i (wartz & Badura, 19gg). Individu::ngan ikatan keintiman cenderung memiliki *.,r.u.ru iu,i- rurg positif.
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selain berpengaruh pada perilaku coping, keintiman dengan orang lain
dapat meningkatkan kondisi kehidupan seseorang (uplifts)'

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka diasumsikan bahwa

baik dukung"r, """.r" materi, informasi maupun emosional akan memiliki
peranan yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien paska serangan
jantung.

Subyek Penelitian
Kuesioner disebarkan ke pasien-pasien penyakit jantung dengan kriteria:

1. didiagnosa dengan seranganjantung akut
2. telah menjalani prosedur percutaneous transluminal coronary

angioplasty (PTCA)
3. atau telah menjalani prosedur artery bypass grafting

Pemilihan sample dilakukan dengan menggunakan teknik non random

sampling yaitu conuinience sampling. Menurut creswell (2005) teknik ini

-"-rrrgkirrkan peneliti untuk memiiih partisipan yang mau dan bersedia

untuk menjadi responden penelitian. Meskipun demikian, sampel yang akan

diikutsertakan dalam penelitian adalah yang sesuai dengan karakteristik
sampel penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari 50 kuesioner
yurrg afu.gikan, telah kembali sebanyak 45 kuesioner. sehingga tingkat
,"rp-onr dari penelitian ini adalah 90%. sebagian besar responden adalah

tat<i-tat<i dengan rata-rata umur 58 tahun. Sebanyak 42,2yo responden

memiliki p"rrJidikm setingkat SMA dan memiliki pendapatan di bawah 2,5

juta rupiah setiap bulannya. Responden tersebar dari daerah Jakarta
hings, Kalimantan. Data mengenai reseponden dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Data Demografi Responden

No Data DeskriPtif Jumlah Persentase

1 Umur M:58,05

SD: 10,37

2 Pendidikan

< SMP

SMA

>s1

13

19

27

28,9o/o

42,zyo

26.7%

3 Daerah

Jakarta
Kaiimantan

Jawa Barat

Banten

Pekanbaru

13

10

5

74

32

13

28,9%

9' 
'o/^

tL,l%
31,1%

6,7%

4 Jenis Kelamin Pria

Wanita

7l,lyo
- 28,9o/o

t32
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5 Pendapatan < Rp. 2.500.000 - Rp.
3.500.000
Rp. 3.500.100 - Rp.
4.500.100
Rp. 4.500.200 Rp
5.500.200
2 Rp. 5.500.300

2t

8

6

8

46.7o/o

77.8o/o

13.3o/o

t7.8%

Instrumen pdneHtian
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai arat pengumpur datadengan skala-skala sebagal berikut.

.Umur
Pada variabel ini responden ditanyakan mengenai umur yang dimiliki orehresponden hingga saat terakhir mereka mengisi kuesioner'i"i. il;;h#"dapat mengisi umur mereka pada baris yang telah disediakan

Jenis Kelamin,
untuk variabel ini responden dimintai keterangan mengenai jenis kelaminmereka. Responden 

$apat memilih jenis kelami" y";g ;;r.i aurrg*mereka yaitu laki-laki atau perempuan.

Pendidikan
Responden dapat memilih jenjang pendidikan yang sesuai denganpendidikan terakhir yang mereka dapatkan. piurra'r, vrrrg .a, berkisar darijenjarag pendidikan SMA hingga SB

Pendapataru
untuk variabel pendapatan, responden memilih range angka yang sesuaidengan pendapatan bersih yangditerima setiap burannya. pitihan yang adaberkisar dari < Rp. 2.b00.0ti0 t irrggu > Rp. 7.600.000

Dukungan Sosial
Dukungan sosiar diopersionalisasikan dengan bagaimana tingkatkepuasan pasien terhadap dukungan yang didaputirrrrryu'aari lingkungansekitarnya. Bentuk dukungan roJiul ierbagi menjadi dukungan material(e.g. saya puas dengan bantuan finansiar aari teman-tu-., ,"tuk berobat),dukungan emosionar (e.g. saya memiliki o"urrg-o"u;g ru"* *"rr.intai sayaapa adanya), dukungan informasi (e.g. saya mendapatkan infoimasimengenai pengobatan pasca serangan Jantung). M;;il;;rsing b"6nfik.dukungan berisi 8 item dengan lima [itihan jawalan ar"i Srt (sangat tidaksetuju) sampai SS (.sangat setuju). iit u ""rpo;;; ;;;;ab STS. makaakan diberikan nilai 1. Nilai arrk,r.rgu, sosiar merupakan rata-rata daripenjumlahan 24 item tersebut. sema[i, besar nilai -iti-ru"'7iliffiii;
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semakin besar dukungan sosial yang diterima. Reliabilitas untuk dukungan
material adalah sebesar 0,701. Nilai reliabilitas untuk dukungan emosional
adalah sebesar 0,779 dan dukungan informasi sebesar 0,649.

Kualitas hidup
Pengukuran kualitas hidup menggunakan MacNew heart disease

health realted quality of life questionnaire (MacNew). AIat ukur ini terdiri
dari 26 item yang mengukur tiga domain dari kualitas hidup pasien
penyakit jantung yaitu emosi, fisik dan sosial. Pada alat ukur ini responden
diminta untuk menilai kualitas hidup yang dimilikinya seperti aktivitas
sosial, kemampuan untuk relaksasi d11. Responden dapat memilih satu dari
tujuh pilihan jawaban yang tersedia dari sangat sering (nilai: 7) hingga
sangat tidak sering (nilai: 1). Kualitas hidup responden diketahui dari nilai
rata-rata dari keselurulnan 27 item tersebut. Semakin tinggi nilai yang
diperoleh semakin buruk kualitas hidup yang dimiliki. Kualitas hidup
memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,867

Teknik Analisis Data
Data mengenai kualitas hidup pasien penderita penyakit jantung

akan diteliti dengan menggunakan teknik regresi berganda. Penggunaan
teknik regresi berganda karena peneliti bermaksud meramalkan bagaimana
keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel
independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Jadi analisis regresi
ganda akan dilakukan, bila jumlah variabel independennya minimal 2.

Persamaan regresi untuk model penelitian ini adalah:

Y: a * btXt +b2X2+ b3X3+e

y= kualitas hidup
a = konstanta
b=beta
x1= dukungan emosional
x2= dukungan Informasi
x3= dukungan material

Hasil Penelitian
Tujuan penggunaan regresi ganda berjenjang adalah mengetahui

sumbangan murni dari masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan
h'dsil analisis statistik regresi ganda diperoleh hasil bahwa model penelitian

1-anrg berisikan dukungan sosial sekitar 27,\yo terhadap varians kualitas
hidup pasien paska serangan jantung. Hasil analisis yang sama
menjelaskan diantara 3 dukungan sosial, dukungan social yang merupakan
prediktor 1-ang signifikan adalah dukungan emosional yang menerangkan
sekitar 16.Eoo terhadap varians kualitas hidup pasien. Hasil penelitian
dapat diLhat di Tabel 2 dan Tabel 3

13,1

r---------------



Tabel 2 Analisis Regresi J,amak dari motivasi kesehatanPrediktor Pengetesan R2 Tersesuaikan Tes Perubahan

Dukungan material

Dukungan Emosional
Informasi

F
4,494

7,059

NilaiP
0.040

0.002
0.007

0.103

0.168
004

F
4,494

8,733

NilaiP
0,040

0.0054
0 201 656

Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk merihat kekuatan masing_masing prediktor daram meramarkan i.ualitas rrra"p pl"r""" paska seranganjantung. Hasil statistik pada rur"f"s., menunjukkan bahwa variaberdukungan emosional (8, -. - o,azt, p: <0,0b) merufur.urr rriouel prediktoryang mempengaruhi, kualitas hidup pasien paska 
""r""g"i-:rntung secarasignifikan. Berdasarkal 

"i11r. 
n"trln)- qSurru ;";;;;;rkan hubunganantara variaber peneritian 

!Fie_rd, zdoal aiaap"tk;;-ffi;;# negatif antaradukungan emosional dan kualita; itd,disimpirrka";;h;;.",*,i1i",il;i,il'::tflTjf 
"il:tf*;l,,XX:JtT;"X",flilpasien maka semakin baik kualita; fria"p r*i; 
-'^'---v'qt '

Tabel 3. Hasil Statistik Analisis
No NamaV'ariabel

B 0 Signifikansi

Sumber; Hasil

Dukungan Mat&iat
Dukungan Emosional

Dukungan Informasi

Olahan Data

1

2
0,040

-0,617

0,100

0,049

-0,62r

0,094

0,803

0,011

0,656

Diskusi dan Saran
Penelitian kali ini ingin merihat tentang peranan dukungan sosialterhadap kualitas hidup pisie, ;;k. serangan jantung dan bentukcinkungan sosial yang mana yang memberikan peranan paling besar. Hasilpenelitian menunjukkan bahwai"r.""gu" .osial berpeir-."b*.u. 27,8 %terhadap kualitas hidup .-pasien oJ:I, serangan jantung. Hal ini

'renunjukkan bahwa masih ada har-hal l.i" :";"J;; 72,b % yangi:erpengaruh pada kLLalitas hidup ,uJ", r-aska serangan jantung serain1''rku,gan sosial, misarnva.faktr.;.;;;;m rehabiiitasi (Engblom dkk, 1997),:rktor demografis pasien 1."p".tr'ru1?r*berakang pendidikln, status sosiar-konomi' usia), kemampuan pasien daram menghadapi kondisi stres (coping',,.ss). dan lain sebagainya.
Sementara dari bentuk-bentuk dukungan sosiar yang diteiiti,i'rkungan emosionariah vang rru.pu"fu.rh terhaiap fi;il;. hidup pasienrrska serangan jantung 6:_ O,Ait, r-, .O,rS). Dukungan emosional dalam:':nelitian yang dilakukan kari ir.i uautur, i"r.""gr""iurri"ainurikan oreh.rran' keluarga atau pasangan dimana individu diyakinkan bahwa ia' ''ialah seseorang yang berharJu -u.r.ipLrn setelah mengalami keterbatasan

I r:li
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fisik akibat serangan jantung. Hasil tersebut mendukung penelitian

sebelumnya yang menyatakan bahwa dukungan sosial dari pasangan

ternyata berpengaruh dengan berkurangnya simtom depresi dari pasien

penderita penyakit jantung (Holahan dkk, 1995). Penelitian serupa dari
Berkman dkk (1992) pun mendukung hasil penelitian kali ini, bahwa

terdapat peningkatan resiko kematian pada individu pasca serangan
jantung yang terisolasi, tidak menikah, dan tinggal sendiri. Penelitian
tersebut menyatakan bahwa ternyata dukungan emosional merupakan
faktor penting yang bisa mengurangi adanya resiko kematian pasien paska
-serarlgan jantung.

Peneliti merasa perlu adanya usaha menyempurnakan penelitian
berikutnya, maka terdapat hal yang perlu dilakukan dalam penelitian
tentang pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup pasien paska

serangan jantung kedepannya. Jumlah responden yang lebih banyak lagi
dengan proporsi jumlah laki-laki dan perempuan yang setara mungkin bisa

membantu menghasilkan penjelasan akan perbedaan pengaruh dukungan
sosial terhadap kualitas hidup pada masing-masing jenis kelamin dengan

baik. Respond.en dari berbagai daerah di Indonesia pun menarik untuk
diteliti sehingga didapat suatu hasil penelitian yang mendetil berupa

analisis perbandingan kualitas hidup pasien paska serangan jantung dari
berbagai d.aerah di Indonesia. Selain itu, masih adanya faktor lain selain

d.ukungan sosial yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien paska

serang;n jantung menarik untuk diteliti, sehingga disarankan untuk
memasukkan faktor-faktor lain tersebut dalam penelitian selanjutnya.

Kesimpulan
sebagai kesimpulan, dapat diiihat bahwa dukungan sosial memberi

pengaruh terhadap kualitas hidup pasien paska serangan jantung,walaupun

Legitu terdapat faktor-faktor lain selain dukungan sosial yang juga

berperan mempengaruhi kualitas hidup pasien paska serangan jantung.

Penelitian terhadap berbagai bentuk-bentuk dukungan sosial
(materi, informasi dan emosi) yang menunjukkan bahwa dukungan
emosionallah yang paling berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien

paska serangan jantung menunjukkan, apabila kita mengharapkan seorang

pasien paska serangan jantung memiliki kebahagiaan, kesejahteraan (toell

being). kepuasan terhadap hidupnya paska serangan jantung, maka bentuk
dukungan sosiai yang dibutuhkan adalah dukungan secara emosional dari
teman, keluarga atau pasangan untuk meyakinkan pasien bahwa mereka

tetaplah indir.idu yang berharga.
Lebih jauh lagi dari penelitian ini, kami percaya bahwa kekuatan

dukungan keluarga dan orang-orang yang terdekat adalah suatu hal yang

sangat berharga dalam ttsaha menjadikan para pasien paska serangan
jantung dapat terus bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya dan

memilikr kualitas kehidupan yang baik, secara fisik maupun mental.
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