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PASIEN PASCA SERANGAN JANTUNG

Devi Wulandaril
Tia Rahmanid

1'2 Program Studi ps ikologi, [lnivers itas paramodina
Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang, 12790, Jakarta
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Pasien pasca serangan jantung kerap memiliki kualitas hidup yang rendah. orehkarena itu perru diteriti mengJnai faktor fakor yang menyumbang daram kuaritashidup pasien untuk menciptakan kuaritas hidup yang tebih baik. peneritian inibertujuan untuk mengetcthui secaro empiris peraiai ot"igirrrto, dan dukungan sosiarterhadap kualitas hidup pasien pascctierongon iantung yang menjarani pengobatandan angioplastv. Kuesioner disebarkan kepaia 66 ;;r;"; ironrrn jantung (22responden dengan pengolalan 44 respoiden a"ng)n ,rgiprasty). Data diteritimenggunakan regresi sederhana. Hasii menunjukkan bahia'dukungan sosiar danreligiusitas tidak mem,iki pengaruh yang,signirtka; 
!"rfu;;Lantas hidup pasienpenderita serangan iantung y""g i""itoi pnngooorrn. ft^it yang berlawananditemui pada pasien yang menialani 

-operasi. 
Berdasarkan hasil analisis regresisederhana terhadap masing-maiing pr"iik o, diketahui bahwa baik dukungan sosialdan religiusitas mem,iki pnrgorut'yang signtrtkqry tulroaop iuaritas hidup pasienpenderita serangan.iantung yang menialani pengobatan. Dikungrn sosial diketahuimenyumbang sebesar 3I g% terhadap varrisi p'rrda;;:,;;,h^";;;o ;;;;;;;;;;;:;jantung yang terah menjarani opnroii sedangkan rerigiusitas *"nyr*brng sebesar10,% pada perubahan kuaritas-hidup pastien penderr* ,*rrr* jlirrr[.t* 

seaesqr

Katq Kunci: Rerigiusitas, Dukungan sosiar, Kuaritas hidup, serangan jantung

Abstrak

Abstract

INTERNALAND EXTERNAL FACTORS OF HEARTATTACK
(MYOCARDIAL INFARCTTON PATIENT'S QUALITY OF LIFE

Lower quality of ttfe is commonly reported in patients with myocardial infarction(heart attack). Factors..contributed fi quati4, i t,* ilr"oi*")r,"^ivery examinedto create a better quality of ltfe for h"o)t ono"i pitients. rnis stuay is aimed to findout specifically whethe-r there is empirical supportfor the role of religiosity and socialsupport on quariry of rtfefron heart attack patients with mediiation and angioprasty.The research used questionnaire dxtributed to 66 heart attack patients, which wasdivided in two respondent,grouFs.. rh"y or" prtients with medicaiion (22 respondents)and patients with angioprastvila resnonaiy*1 Data *"r;;;,;;;;r"d by using simpreregressionfor both groups. It is concluded.tha! social ,upp,o)),*a rehgiosity werenot significant predictors. of quarity of rtfe of patients ,ii *'"axation. contraryresults were found at patienls with ingiopiasty. sociar support and quarity of rife are
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signifcant predictors of quality of life. Results showed that social support qccounted

.for 31.9% of variance of quality of life and religiosity was ,""ouniidyor l0.B% of
qttaliry" of lfe.

Key Words. Religiosity, Social support, euality of ltfe, Heqrt attack

PENDAHULUAN

Selama 10 tahun terakhir ini situasi
kesehatan di Indonesia mengalami
perubahan. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Departemen Kesehatan
Republik Indonesia yaitu Survey Ke-
sehatan Rumah Tangga pada tahun
1992, terjadi pergeseran penyebab ke-
matian di Indonesia. Posisi penyakit
menular sebagai penyebab kematian di
urutan pertama digantikan oleh penyakit
kardiovaskuler (Departemen Kesehatan

Republik Indonesia, 2009). Salah satu
penyakit kardiovaskuler yang banyak
mendapat perhatian adalah serangan
jantung. Hal ini diakibatkan karena reaksi
fatal y angterj adi j ika seseorang menderita
serangan jantung.

Tidak hanya mampu menimbulkan
kematian, serangan jantung juga dapat
mengganggu kehidupan orang yang
men_eidapnya. Selain karena terjadi
secara tiba-tiba, serangan jantung meru-
pakan salah satu penyakit jantung

)'ang dapat menimbulkan kematian
(Tar1or. 1007). Pasien yang mengalami
seransan jantung akhirnya mengalami
gangquan pada kualitas hidupnya di-
mana fi:ngsi fisik, sosial dan kognitif
menjadi terbatas (Avis, Karaivazoglou,
Itantr. \li1tiadis. Gerolymos, Kalofonos,
(kk.. \99('. Rr\u\un, \[rN\, Rs\r\urr.,

dan Brennan. 1995; Lukkarinen dan

Hentrnen. 1996; Sarafino, 2006). Kualitas

hrdup merupakan salah satu faktor yang

pentins dalam kehidupan karena kualitas

hidup tidak hanya mengindikasikan

keselahteraan secara psikologis tapi juga

mengrndrkasikan bagaimana berfungsi-

nva seseorang dalam kehidupan.

Dunia medis dipandang perlu
meneliti kualitas hidup pasien dengan
penyakit jantung, tidak hanya sekedar
menitikberatkan pada rehabilitasi fisik
saja karena kualitas hidup juga mengin-
dikasikan apakah pengobatan yang
dijalani seorang pasien berhasil atat
tidak. Di samping hal itu, yang paling
utama adalahmenelaah lebih jauh faktor
yang berperan dalam kualitas hidup
pada pasien penyakit jantung. Melalui
pengetahuan mengenai faktor (internal
dan eksternal) yang berperan dalam
kualitas hidup, diharapkan dapat dibuat
sebuah program rehabilitasi yang dapat
meningkatkan kualitas hidup pada pasien
penyakit jantung. Faktor eksternal yang
merupakan prediktor pada penelitian
ini adalah dukungan sosial dan faktor
internal yang diteli ti adalahreligiusitas

Guna menghadapi perubahan
yang terjadi akibat penyakit maupun
pengobatan dibutuhkan dukungan dari
lingkungan terdekat pasien. Rose, Kdhler,
Kdhler, Sawitzky, Fliege, dan Klapp
(2005) melakukan penelitian terhadap 1 1 1

pasien penyakit jantung bawaan. Mereka
menyimpulkan bahwa dukungan sosial
berkontribusi secara signifikan terhadap
komponen psikologis dari kualitas hidup.
Dukungan sosial juga disimpulkan dapat
mernbantu kesejahteraan subyektif pada

ltslettlarrgtretr{altserrr.ss\ui\Er\\r\-
tung. Pasien yang mendapatkan dukungan

sosial dari lingkungan cenderung me-

miliki afeksi (suasana hati) yang positif

dibandingkan pasien yang \rang men-

dapatkan dukungan sosial (Waltz dan

Badura, 1988). Hasil yang sama juga

didapatkan dalam penelitian Holahan

dkk. (1995) di mana dukungan sosial

t9 Wulandari, Faktor Internal



memiliki hubungan langsung terhadap

gejala depresi yang dialami oleh pasien

penyakit jantung. Dukungan sosial ini di-

hubungkan dengan adarrya suasana hati

yang positif dan meningkatnya kondisi

kehidupan seseorang (Waltz dan Badura,

1e88).

Tidak hanya faktor eksternal yang

dapat membantu seorang pasien serangan

jantung dalam menjalani kehidupannya,

faktor internal berupa keyakinan terhadap

agaffra dan peran serta seseorang da-

lam kegiatan keagamaan juga dapat

membantu pemulihan kondisi fisik pasca

serangan jantung. Adanya keyakinan ini

dapat membentuk suatu tujuan hidup pada

pasien. Keyakinan ini disebut dengan

religiusitas (Sjukur, 1998). Terdapat be-

berapa penjelasan atas hubungan antara

religiusitas dan kualitas hidup pasien

pasca penyakit jantung. Kecemasan

dan ketakutan yang dialami oleh pasien

pasca serangan jantung dapat dialihkan

dengan melakukan kegiatan keagamaan.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan

dapat menimbulkan kepasrahan dalam diri
individu sehingga ia akan menyerahkan

kehidupannya kepada kekuatan yang

Maha Kuasa tersebut dan yakin bahwa

Tuhan akan menolong hambanya yang

sedang mengalami kesulitan.

Berdasarkan penelitian yang dila-

kukan oleh Kilboume, Cummings dan

Levine (2009) menunjukkan bahwa

ritualitas dalam agama saja tidak menun-

jukkan korelasi dengan penurunan tingkat

depresi pada pasien penyakit diabetes.

Aspek religiusitas yang menimbulkan

peranan terhadap penurunan tingkat

depresi adalah keyakinan agarrra, bacaan

agama, berdoa, dan kehadiranpada acaru

agana. Religiusitas telah memperoleh

perhatian dari ahli. Penelitian yang

dilakukan oleh Harris, Schoneman,

Carcera (2002) menyimpulkan bahwa

ter dap at kore las i ne gatif arrtarra komitmen

religius, hubungan dengan orang lain

dalam kelompok agama dengan tingkat

kecemasan. Penelitian lainnya menyim-

pukan bahwa individu yang memiliki

keterlibatan religius lebih banyak

melakukan perilaku sehat (contohnya

mengurangi rokok, alkohol, obat-obatan)

dan mereka lebih bahagia dan puas dalam

hidupnya (Tsang dan McCoullough,

2003). Penelitian yang telah dilakukan

tersebut lebih banyak mengacu pada

hubungan antara religiusitas dengan

depresi (Smith, McCullough, dan Poll,

2003) dan kecenderungan kepribadian

borderline dan schizotypy (Maltby dan

Day, 2002) atau dengan perilaku bunuh

diri (Taliaferro, Rienzo, Pigg, Miller, dan

Dodd, 2009), sehingga perlu dilakukan

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui

hubungan antara religiusitas dengan

kualitas hidup pasien penyakit jantung.

Faktor lain yang dapat mem-

pengaruhi kualitas hidup pasien pasca

serangan jantung adalah perlakuan
angioplasty. Nordhorn, Kulig, Binting,

V611er, Gohlke, Linde, dan Willich
(2004) melakukan penelitian longitudinal

terhadap pasien penyakit jantung

yang telah menjalani operasi bypass

jantung, operasi PTCA (Ttercutaneous

transluminal coronary angioplasty), dart

yang mengalami serangan jantung. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pasien

yang telah dioperasi baik bypass maupun

PTCA mengalami perbaikan kualitas

hidup (frrngsi fisik, rasa sakit pada tubuh,

kesehatan umum, fitalitas, fungsi sosial,

emosional, kesehatan mental). Pasien

yang mengalami serangan jantung me-

nunjukkan penurunan kualitas hidup

setelah satu tahun. Namun tidak semua

pasien dapat menjalani angioplasty ter-

sebut. Salah satu penyebab adalahkondisi

keuangan yang tidak memungkinkan.

Pasien yang tidak dapat menjalani

angioplasty dapat meminum obat-

obatan yang dapat melarutkan sumbatan

pada pembuluh darah jantung. Dengan

Jurnal Psikologi Vol. 5 No.2 Juni 2012 l9:



\IETODE PE\ELITI \\

berupa perasaan tentram ataupun pe-
rasaan bebas dari kecemasan serta pe_
rasaan hidup yang lgbih baik. Aspek
keempat dan kelima secara berturut_turut
adalah (4) pengetahuan religius atau
pengetahuan seseorang mengenai ajaran
agamanya yang dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari, dan (5) perilaku
religius adalah perilaku yang dilakukan
oleh individu merupakan pencerminan
dari ajaran agamanya.

Alat ukur religiusitas memiliki 20
item dengan pembagian 4 item untuk
masing-masing aspek religiusitas menurut
Glock and Stark. Setiap item pernyataan
dilengkapi dengan pitihan jawaban 5
kemungkinan, mulai dari STS (sangat
setuju) hingga SS (sangat setuju). Nilai
religiusitas diperoleh dengan merata_
ratakan seluruh 20 itemtersebut.

Pengukuran kualitas hidup meng_
gunakan MacNew heart disease health
realted quality of hfe questionnaire
(MacNew). Alat ukur ini terdiri dar 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
kesulitan melakukan aktivitas so;ial,
kemampuan untuk relaksasi dan lain
lain. Responden dapat memilih satu dari
tujuh pilihan jawaban yang tersedia dari
sangat sering (nilai: 7) hingga sangat
tidak sering (nilai: 1). Kualitas hiJup
responden diketahui dari nilai ruta_rata27
item tersebut. Semakin tinggi nilai yang
diperoleh semakin rendah kualitas hidup
yang dimiliki.

Dukungan sosial diopersionalisa_
sikan dengan bagaimana tingkat ke_
puasan pasien terhadap dukungan yang
didapatkannya dari lingkungan spk itamy a.
Bentuk dukungan sosial terbagi menjadi
dukungan material (misalnya ,uyu
puas dengan bantuan finansial dari
teman-teman unfuk berobat), dukungan

Wulandari, Faktor Internal



emosional (misalnya saya memi]iki o1ulg penderita. penyakit jantung yangorang-orang yang mencintai saya apa terah mengalami op.r*i- i*'rz orangadanva), dukungan informasi (-,ri,di -,;i,dffi hanya menjalani pengobatansaya mendapatkan informasi mengenai ,u:u. nutro?taumurrespondenpenelitianpengobatan pas.ca yangan jantung). aiarahsg.g; tafun. Responaen sebagianMasing-masing bentuk aui*eur-t"rirr u"ru, uouiur, pria (g6.4%) dibandingkan8 item dengan lima pilihan jawauan a31i p.r.-prrr' (z.arr;. iutur-*a"takangsrs (sangat tidak setujri r";;;i ss i,."aiair.r, responden berasar dari SMA(sangatsetuju).li\1re1goni."..i1r*ru 
i+osi;i,-i"ndidikan tinggi (42.2%) danSTS maka akan diberii<an nilai i. N,ui peroiai'tal 

!asa1 
(r4.r%). pendaparandukungan sosial merupakan rata-rata d-ai i".d;;; sebagian besar berkisar antarpenjumrahan 24 item terseb*. s"-ut* no. i,r r***r. ,,, juta (57.6%). Uraianbesarnilai rata-ratayang dimiliki semakin r"rgr."p'-.ngenai demografi respondenbesar dukungan sosial Vung ait.ri-i. dapat dilihat pada Tabel 1.Kuebioner dukungan sosial memi_ 

, 
fi;il;s. hidup pasien penyakitliki nilai reribilitas. cro-nbach Ate;;..* jantung terbagi me njadi tigaaspek yaitubesar 0'807' Kuesioner kualitas' rriorp ;il#";;;i?rrodanemosi.Berdasarkanmemilikinilaireliabilitascronbacrreiprr, 

*![ lffi*rr* rata-rata kuaritassebesar 0'g9g dan kuesior", ."tiffi* hidup puau?,ieu aspek diketahui bahwamemiliki nilai reliabilitas sebes i o.gzl. *c irp"r.ir,., pasien paska seranganDengan demikian dapa.t airimnrir.l jantung';;; menjarani pengobatanbahwa kuesioner y?:g. oig,rrrLuri ;aau -.rguTr# tJriaun yu-unu, .uut _"o,
ilillf;]?l 

ini memiliti nitai retiauiitas jalani aktiv;s seperti mudah merasa

Guna mengetahui rakror internar dan,lrlf J:l-Ii"Ti' ;xx*:lff ,mu:leksternal yang meruput u, pr.ait to.lJrg emosi ,"p".ti merasa tidak berharga,signifikan pada pasie, pur.u ;";;r, terpurukdanmengaramikecemasan.pada
lantung, maka dilakukan anarisis reg;si p"Ji", ,"rrrg;r.i*t rrg yang menjaranijamak untuk kedua kelompok ;;4, pengobatan iaja, terlihai balwa aspektersebut. t r--r 

;;r;;i;;; memir*i nilai lebih rendah

HASILDAN,EMBAIIASAN dibandingkan aspek emosi dan- flsik.
Hal ini mengindikasikan bahwa pasien

Thbel 1.

No
1
)

Vr
Gambaran

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Tingkat pendidikan

I*{i*|* dasar (SD dan SMp)
Pendidikan Menengah (SM4
Pendidikan Tinssi
Pendapatan lautL irtrt
Rp. 2,5 - Rp. 3,5
Rp. 3,s - Rp. 4,5
Rp. 4,5 - Rp, 5.5
Rp. 5,5 - Rp 6,s

Demografi Responden

86.4yo

13.6%0

Penelitian

SD

.2025

4

57
9

9

27
28

38
6

1

3

2

.,

<Rp juta

13.6yo

40.9o/o

42.4yo

57.6yo

9.10A

1.syo

4.s%
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kepada ofang lain, menjadi beban dilakukan oleh Rose dkk. (2005) pada

dan kurang percaya diri sebagaimana pasien dengan penyakit jantung bawaan

dijelaskan pada Tabel2. menunjukkan bahwa pasien mengalami

Kualitas hidup pasien penyakit tingkat depresi, keluhan fisik (terutama

jantung yalg menjalani operasi juga fungsi kerja jantung) yang lebih tinggi

terbagr menjadi tiga aspek yaitu aspek dibandingkan populasi pada umumnya.

sosial, fisik dan emosi. Berdasarkan hasil Secara global, kualitas hidup pasien

penghitungan rata-rata kualitas hidup lebih rendah daripada populasi terutama

pada ketiga aspek diketahui bahwa untuk pada aspek fungsi fisik dan kesejahteraan

aspekfisik,pasienpaskaseranganjantung psikologi. Untuk aspek dukungan sosial,

yang menjalani operasi memiliki keluhan pasien dengan penyakit jantung ba-

fisik saat menjalani aktivitas seperti rasa waan menunjukkan bahwa mereka men-

sakit di dada dan keterbatasan dalam dapatkan dukungan sosial yang lebih

menjalani aktifltas fisik. Responden juga tinggi dibandingkan populasi di Jerman.

cenderung mengalami emosi negatif Nordhorn dkk. (2004) melakukan

seperti merasa frustrasi dan tidak bahagia penelitian longitudinal terhadap pasien

dengan kehidupannya. Pada pasien penyakit jantung yang telah menjalani

serangan jantung yang menjalani operasi, operasi blpass jantung, operasi PTCA,

terlihat bahwa aspek.fisik yang memiliki dan yang mengalami serangan jantung.

nilai lebih rendah dibandingkan aspek Hasil penelitian menunjukkan bahwa

emosi dan sosial. Hal ini mengindikasikan pasien yang telah dioperasi baik CABG

bahwa pasien serangan jantung dengan dan PTCA mengalami perbaikan kualitas

operasi lebih sering mengalami keluhan hidup (fungsi fisik, rasa sakit pada tubuh,

fisik dan hambatan dalam melakukan kesehatan umum, fitalitas, fungsi sosial,

aktivitas sehari-hari. emosional, kesehatan mental). Pasien

Terdapat dua kesimpulan yang yang mengalami seranganr jantung

bisa diperoleh jika melihat hasil tersebut. menunjukkan penurunan kualitas hi-

Kesimpulan pertama adalah adanya dup setelah satu tahun. Berdasatkan be-

penurunan kualitas hidup pasien yang berapa hasil penelitian tersebut maka

mengalami serangan jantung. Hasil dapat disimpulkan bahwa penyakit

penelitian ini sejalan dengan hasil jantung membawa perubahan terutama

penelitian yang telah diungkapkan oleh penurunan pada kualitas hidup pasien

teberapa ahli. Sebuah penelitian yang yang mengidapnya terutama pada aspek

dilakukan oleh Goddeman, Butter, kemampuan fisiknya dan emosionalnya-

Lampe, Linden, Werner, dan Behrens Kesimpulan yang kedua adalah

(2004) di Jerman menyatakan bahwa adanya perbedaan gambaran kualitas

pasien dengan cangkok jantung memiliki hidupantarapasienpenyakitjantungyang

kualitas hidup yang lebih rendah dari menjalani pengobatan dan dan pasie,n

populasi pada umumnya terutama pada yang menjalani operasi. Diketahui bahwa

aspek fungsi fisik, rasa sakit, pandalgafi pada pasien yang menjalani pengobatm

mingenai kesehatan diri dan fungsi saja mengalami kualitas hidup yang

peran emosional. Penelitian lainnya yang rendah pada aspek sosial sedangkm

Tabel2. ,

Gambaran Kualitas HiduP Pasien Serangan Jantung

\o Aspek alitas Hidup (,11) Pensobatan Operasi

1

1

Aspek Fisik
,\spek sosial
\spek Emosional

3.42
2.44
2.52

2.7t
3.47
2.44

Wulandari, F aktor Int err: -.



pada pasien yang mengalami operasi perbedaan has, peneritian inimengarami tingkat kualitas hidup yang dibandingkan hasil peneritian yang di_rendahpadaaspekfisik' Masihditemukan lakukan 
"ot"h 

Noraio* ar.t. (2004)adanya keluhan fisik bahkan pada pasien dapatJiur.luurr.* adanyagejala psikiatriyang telah menjalani ingioptlsty v""g o-i*ilin oreh pasien. GoddemanTidak demikian halnva oen[an nasit itt. riiib?) menjelastu, uur,*u gejarapenelitian yang dikemukakan oleh psikiatri (fobia, depresi, somatisasi)Nordhorn dkk' (2004) yang melakukan ial* determinan utama pada kualitaspenelitian longitudinar terhadap p.asien hidup pasien penyakit jantung. Denganpenyakit jantung yang telah menjalani t utu'ruin fasien penyakit jantung me-operasi bypass jantung, operasi prcA, 
^*aig auhwu-t<ui,tas 

"hidw 
lebihdan yang mengalami serangan jmtung. dipenga;hi oreh fungsi psikorogis pasienMereka menemukan bahwapusilr, yarg ltemalpuan koping, tingkat depresi,telah dioperasi baik GABG dan prgA 

-.rgutuli 
--kecemasan) 

ketimbang ke_mengalami perbaikan kualitas hidup .ehuian nrimyu. Dengan demikian(fungsi fisik, rasa sakit pada tubuh, pra, pr.i"" dengan operasi sekalipunkesehatan umurn, fitalitas, fungsi sosial, ;_";;;rrg bahwa operasi yang di_emosional, kesehatan mental), sedangkan iutuninyu 

-'-.,,urrg 
dapat membanfupasien yang mengalarni serangan jantung status kesehatannya (tidak ada pembuluhmenunjukkan penurunan kuaritas hid,i d;r;;;;;; tersumbat) namun belumsetelah satu tahun' Perbedaan hasil.ini 1"il mffierbaiki kualitas hidrpryumungkin tery'adi karena sifat dari kualitas (masih -"riru tidak dapat melakukan

,1*1J' 
sendiri bagi pasien penyakit utriui,u.,-u.ihmerasakrrt"rrrrurfisik).

Menurut Smith, Avis dan Assman 
l..,il3#11,oi::flil:l#l-r*"J,,1iil(1999) pasien menganggap bahwa kua- Lrrrr. dari pasien yang menjarani operasilitas hidup adarah hal t;e berbeda dari b.rp.r;;;il- pada kondisi sosiarnya.status kesehatan' Pasien-penyakit jantung Kondisi fisik yang lebih buruk inimenganggap bahwa kuaritas hidup adarai *.rry.cuutu, pu.i", menjadi terisolasipenilaian subyektif pasien berjasarkan darilingkungannya.

fungsi psikologis. dibandingkan fu- dr* ;"rgetahui pengaruh fak_ngsi fisiknya. Ahri lainnya Juga me- t9, dukungan sosiar dan religiusitasngungkapkan bahwa kuaritas hidup dilakukan iouriri. regresi tunggar ter_harus dilihat dari pandangan pasien, 
Jradap masing-masing prediktor. Halkarena pasien rah yang paling memahami ini aihkukurr-'kur.r, terdapathubungandampak penyakit terhadap kualitas yang signifikan antara dukungan sosialhidupnya (Avis dkk. , 1996; Lukkarinen dan-refgrusitas, dimana hubungan inidan Hentinen, 1996). Dengan demikian merupakan pelanggaran asumsi analisisdapat disimpulkan bahwa kualitas hi- *g.".i :"-ir. yaitu multikolinearitas.dup merupakan aspek 

. 
subjektif yang Berdasarkan hasil analisis regresi tunggaldipersepsikan oreh pasie, lt, ,.rrairi. terhadap -uring_-rsing prediktor dike_Meskipun angioplasty dipandang dapat tahuibahwabaikdukungan.sosialmaupun

membantu pasien . dalam mJnjarani religiusitas 1iarr. rhemiliki pengaruhkehidupannya sehari-hari, namun juri., yang signifikan terhadap kualitas hidupmasih memandang angioplasty telum pasien penderita serangan janfung yangmembantu terutama daram aspek fisik ;"rr;l#-;;rrgouutun. Hasil yang ber_pasien itu sendiri. lu*uru, ii 
"_ri pada pasien yang
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menjalani operasi. Berdasarkan hasil

analisis regresi tunggal terhadap masing-

masing prediktor diketahui bahwa baik
dukungan sosial dan religiusitas memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap

kualitas hidup pasien penderita serangan

jantung yang menjalani pengobatan.

Dukungan sosial diketahui menyumbang

sebesar 31.9% terhadap variasi pada kua-
litas hidup pasien serangan jantung
yang telah menjalani operasi sedangkan

religiusitas menyumbang sebesar 10.8%

pada perubahan kualitas hidup pasien

penderita serangan janfung sebagaimana

ditunjukkan pada Tabel 3.

Religiusitas dan dukungan sosial

dihipotesakan sebagai prediktor yang

signifikan terhadap kualitas hidup pasien

penyakit jantung baik yang menjalani

pengobatan maupun yang menjalani

operasi. Pada pasien dengan pengobatan

saja diketahui bahwa kedua prediktor

tersebut bukanlah prediktor yang sig-

nifikan. Hal yang berbeda ditemukan

pada pasien yang menjalani operasi

dimana religiusitas dan dukungan sosial

merupakan prediktor yang signiflkan.
Pada sampel pasien yang menjalani

operasi terlihat bahwa dukungan sosial

merupakan prediktor yang paling signi-
fikan. Dukungan sosial sangat membantu

pasien penyakit jantung untuk memiliki
kualitas hidup yang lebih baik. Dukungan

sosial mampu meringankan keluhan baik
fisik, emosional maupun sosial.

Dukungan sosial seperti dukungan

emosional membantu individu untuk
merasa lebih baik meskipun dalam kondisi
yang menyulitkan seperti memiliki
penyakit kronis. Dukungan matenal y ang

diberikan mampu membantu individu
dalam memiliki keluhan fisik yang

lebih rendah karena adanya banfuan

untuk berobat, menjalani diet dan lain-
lain. Sebagaimana dijelaskan dalam

hubungan tubuh dan pikiran, dukungan

yang diberikan orang lain baik material

maupun psikologis memberikan efek

terhadap kondisi fisik.

Taylor (2006) mengemukakan hu-

bungan antara dukungan sosial dengan

sistim day a tahan htbuh dimana dukungan

sosial mengurangi respon jantung dan

kortisol terhadap situasi yang menekan.

Penelitan yang dilakukan oleh Rose dkk.

(2005) terhadap 111 pasien penyakit
j antung congenital menyimpulkan bahwa

dukungan sosial berkontribusi secara

signifikan terhadap komponen psikologis

dari kualitas hidup. Bahkan Rose dkk.
(2005) menyimpulkan disfungsi jantung

bukan merupakan faktor yang penting

dalam kualitas hidup pasien. Faktor

sosiologi lebih memegang peranan da-

lam peningkatan kualitas hidup pasien.

Dukungan sosial juga disimpulkan dapat

membantu kesejahteraan subjektif pada

pasien yang mendapatkan serangan

jantung.

Pasien yang mendapatkan duku-
ngan sosial dari lingkungan cenderung

memiliki afeksi (suasana hati) yang

positif dibandingkan pasien yang kurang

mendapatkan dukungan sosial (Waltz
dan Badura, 1988). Hasil yang sama juga

didapatkan dalam penelitian Holahan

dkk. (1995) di mana dukungan sosial

memiliki hubungan langsung terhadap

gejala depresi yang dialami oleh pasien

penyakit jantung. Dukungan sosial ini

Tabel 3.

HasilAnalisis Regresi rerhadap Kualitas Hidup Pasien Serangan Jantung
status Pasien Prediktor Model test Adjusted R3 Beta Signi{ikansi

_ _ ,-r Ilbrr _
Pengobatan Religiusitas 3.685 O.O6S 0.i

Dukungan sosial 1.868 0.085 0.187 -0.292 0.187
Operasi Religiusitas 5.106 0.029 0.108 -0.329 0.029

Dukungan Sosial 19.698 0.000 0.319 -0.565 0.000

198 lVulandari, Fakror Internal ..



Juga merupakan mediator terhadap yang,ls6ih baik. Hasil penelitian yangskategi pendekatan di mana dukungan ;r;; ;#ukan pada 228 pasienpenya_dan kasih sayang dari orang terdekat r.ii i*trrg yang d,irawat di rumahakan membantu mengubah" ner;eg1i ytii Glrgt% Tomlinson, Blumenthar,individu bahwa penyakit jantung adaLh o*io*r, Sketch a*, uir*i ns, 2004)penyakit yang.. sangat -"ngurr"u-. ;;;;emukan bahwa religiusitasSelain memberikan idunyu a,It orrgu, dan dukungan sosiar berfungsi sebagaisosial, hubungan g:"gg" oiurg rain juga urut urtrr. memanturk*--i".._urunmemberikan konflik dan kritil. ronnik pr;, p"r*]i^t$* penyakit janrung.dan kritik ini disimpulkan berhubungan Schnittker (2001)juga menemukan hasildengan tingkat. depresi vang diarimi ;a;; ** a djmana diketahui bahwaselama satu tahun setelair riengatami *lGr;# memiliki efek mementarkanserangan jantung. Seperti individu..pada 
"rrrrirpp.ristiwa 

hidup yang negatif.umulnnya' individu dengan penyakit jan- dril"gan sosiar dirasakan rebihtung juga membutuhk an ikaiankeintiman ri"-r-.;;;ruhi dibandingkan rerigiu_

ffififfi ;ffi# untuk meningkattan ,itrr'uJiiu h ad,anya.r.?1u,grrog

rtubungan vang dekat dengan ::ig {trio]H?'ry!,,liil,,*lTXf T, ffi,;llain dipandang dioal -"-i"rgu*lri dijeraskai-meralui beberapa hal. pertamakebahagiaan k*.11. dampaknya "yulg 
llnstut keyakinan terhadap yang Mahapositif pada perilaku 

_ 
[oping yaii Ku"asa dun'.uru positif yang didapatkanmenjamin tersedianya dukungai sosial ar.i r..girran ritual tidak selalu mudahdan adanya interaksi (waltz ou? gud*u, oip".or.irieh individu. Dengan katalain1988). Individu dengan ikatan t.irtima, t.v"r.i"r, terhadap yang Maha Kuasacenderung memiliki suasana hati yang tidak selalu bisa didapatkan dengan hanyapositif (waltz' 1986)' Selain berpengaruh melakukan ritual semata. oibutuhkanpada perilaku koping, keintiman d."ngun suafukesadaranspirifu aryangtinggiuntukorang lain dapat meningkatkan kondisi -"d;;r# keyakinan terseuui. Kedua,kehidupan seseorang (carvea s"t.i.., ,.rigi;;;; dipandang lebih sebagaidan wientrauu, tosej. 

akses untuk memperoleh dukungan sosiarReligiusitas juga memiliki peyan dan intergrasi- r.fi*, ffi;#, sosialyang signifikan dalam meninlkatkan rsie*ei,--;lernan, ;; i-.hr.rmshaw,kualitas hidup pasien.penyaki, 
-:'rrLg. 

7oot1,'r"hinggu..rerigiusitas dipandangMelalui adanya, rerigiusitur, ' puri.1 reuilrseuagaimediatorterhadapdukungantidak hanva melakukun k.giuiu, 
"*1 ,oriuiffilidapatkan individu di saatkeagamaan tapi juga -.ruruku, dampak .."o.iii, ?enyakit- Hal yang sama jugapositif dari kegiatan tersebut (peras'aan ditemui puiu p"r"t itian yangdilakukantenang dan nyaman) dan temiliki 

"r.r, eriri-kopoulos, Kariivazoglou,keyakinan terhadap suatu kekuatan di luar rfantj, Miltialis, Gerolymos, Kalofonos,dirinya (Tuhan). Keyakinan bahwa irt u, an<. (zooli a -u* pasien ianker yanglah yang menentukan jalan hi;il;y, mem,iki ieligiusitas (keyakinan dandapat menimburkan 
.suatu 

rasa pasrah ritual)ugam.m,,.iaukdngansosialyang
atau penerimaan pada pasien penyakil tirggi.'piffinefitian ini juga ditemukanjantung. Rasa menerima keadian" dir.i rr"frrirgr, ;;* remah antara kualitasini akan menimburkan suarana- tiati hidup E.rgJr*rigiusitas. padapenelitianyang lebih positif yang akan membantu meta_anariir rrry dilakukan otetr nay*oindividu untuk mem,iki Luuritu, rrroup dan Knigh r- itggg) ditemukan adanya
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hubungan ariara spiritualitas, religiusitas

dan kualitas hidup, kesej ahteraan fl sik dan

kesejahteraan psikososial. Spiritualitas

dan relgiusitas dipandang sebagai me-

kanisme fisik, afektf, kognitif untuk

koping terhadap penyakit.

Terhadap pasien yang hanYa

menjalani pengobatan, diketahui bahwa

religiusitas dan dukungan sosial tidak

berpengaruh terhadap kualitas hidup

pasien penyakit jantung. Ada prediktor

lain yang akan mempengaruhi kualitas

hidup pasien yang hanya menjalani

pengobatan. Menurut penelitian yar'g

telah dilakukan oleh Williams (2007)

dikemukakan bahwa kualitas hiduP

pada pasien penyakit jantung ditentukan

antara lain oleh tipe kepribadian D (tipe

kepribadian dimana cenderung memiliki

afeksi negatif dan dan inhibisi sosial),

pemikiran yang negatif mengenai masa

depan, tingkat keparahan seranganj antung

dan faktor demografis. Pasien serangan

jantung yang memiliki kepribadian tipe

D, berpikir negatif mengenai masa depan,

kerusakan jantung yang lebih parah dan

demografi tertentu cenderung memiliki

kualitas hidup yang lebih buruk pasca

serangan jantung.

Berdasarkan hasil penelitian ini

dapat dilihat bahwa faktor dari dalam

individu itu sendiri (faktor psikologis)

dan fisik lebih berpengaruh pada

pasien serangan jantung. Religiusitas

dan dukungan sosial memang daPat

membantu pasien untuk memiliki persepsi

yang lebih positif mengenai situasi yang

buruk (terkena penyakit jantung). Namun

dikarenakan penyakit jantung memiliki

dampak yarg cukup besar terhadaP

kemampuan fisik individu terutama pada

pasien dengan pengobatan, menyebabkan

pasien membutuhkan koping yang terus

menerus terhadap keadaan fisik yang

terbatas tersebut. Nampaknya kedua

prediktor ini belum cukup mampu mem-

perbaiki kualitas hidup pasien yang

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui

bahwa serangan jantung membawa

penurunan kepada kualitas hidup

penderitanya dari sisi sosial, fisik dan

psikologis. Jenis sampel yang berbeda

membawa dampak pada perbedaan

kualitas hidup yang terpengaruh oleh

serangan jantung. Sampel yang memiliki

prediktor kualitas hidup yang berbeda

pada variabel religiusitas dan dukungan

sosial tidak memiliki pengaruh pada

kualitas hidup pasien serangan jantung

yang menjalani pengobatan. Pada pa-

sien yang menjalani operasi diketahui

bahwa religiusitas dan dukungan sosial

mempengaruhi kualitas hidup pasien.

Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat

diberikan dengan mengacu pada hasil

penelitian ini. Pertam a adalah agar tenaga

kesehatan lebih memperhatikan keluhan

pasien dibandingkan dengan hanya

memperhatikan status kesehatan pasien

saja. Pengembangan pola komunikasi

yang lebih jelas dan lebih baik dapat

membantu pasien unfuk memiliki persepsi

yang positif mengenai penyakitnya.

Kedua, memberikan program rehabilitasi

yang melibatkan juga (1) terapi semacam

CBT agar dapat membantu pasien

memperbaiki persepsi mengenai kualitas

hidupnya, (2) melibatkan keluarga dalam

program rehabilitasi sehingga dapat

memberikan dukungan sosial terhadap

pasien, dan (3) melibatkan agama da-

lam program rehabilitasi. Saran yang

keempat adalah lebih melibatkan peran

:00 Wul andar i, F akt or Int ernal

menjal6ni pengobatan dibandingkan

kondisi psikologis pasien yang positif

(misalnya memiliki persepsi yang positif

terhadap masa depan, memiliki afeksi

yang positif dalam kesehariannya)
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psikolog terutama untuk mendeteksi

tipe kepribadian dan kecenderungan

depresi, fobia dan somatisasi pada pa-

sien serangah jantung. Pasien yang

terdeteksi memiliki kecenderungan ini
dapat diberikan terapi-terapi psikologi
yang lebih intensif dibandingkan yang

memiliki kecenderungan yang rendah
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