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ABSTRAK 

Latar Belakang : Gagal Ginjal Kronik merupakan suatu kondisi kerusakan 

ginjal yang progesif, irreversible dengan penurunan Glomerulus filtration 

rate (GFR) kurang dari 15ml/menit dan dan dapat menimbulkan kematian. 

Kondisi ini memerlukan pengobatan seumur hidup, sehingga dapat 

mempengaruhi respon kehilangan dan tahap berduka pasien. Intervensi SEFT 

(Spiritual Emotion Freedom Technique) dapat membantu seseorang untuk 

relaksasi  sehingga menjadi tenang, tercipta energi positif dan bisa membantu 

menerima kondisinya.  

Tujuan : mengetahui pengaruh intervensi Spiritual Emotion Freedom 

Technique terhadap tahap berduka pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisis. 

Metode : Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen ,desain penelitian 

adalah pre dan post tes kontrol group. Responden dalam penelitian ini adalah 

pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodilisis melalui kriteria inklusi 

dan eksklusi. Tehnik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, 

sebelum analisis statistik peneliti melakukan uji normalitas dengan Shapiro- 

wilk dan selanjutnya dilakukan uji wilcoxon Signed Rank Test dan Uji Paired 

Samples Test. 

Hasil Penelitian :  Hasil menunjukkan perbedaan yang bermakna antara 

tahap berduka sebelum dan sesudah intervensi SEFT (p < 0,05) pada 

kelompok intervensi. Intervensi SEFT membantu memperbaiki tahap berduka 

pada pasien GGK. 
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Kesimpulan : Intervensi SEFT  efektif untuk meningkatkan tahap berduka 

pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis. 

 

Kata Kunci : Intervensi SEFT, Tahap berduka, Gagal Ginjal Kronik, 

Hemodialisis 

 

ABSTRACT 

Background : Chronic renal failure is a condition of progressive and 

irreversible renal damage with less than 15ml/minute Glumerulus Filtration 

Rate (GFR) and can cause death.  This condition needs a lifetime medication 

which can affect the patients' losing response and sorrow stages.  Self 

intervention is able to help them feel relaxed,  become calm,  have positive 

energy and accept their condition.  

Objective : This research was aimed at finding the effects of Spiritual 

Emotional Freedom Technique (SEFT) Intervention on the sorrow stages of 

the patients with chronic renal failure during haemodialysis.  

Method : This research was a quasi eksperimental research  , the design of 

the research was a pre test and post tes control group. The subjects of the 

research were the patients with renal failure during haemodialysis which 

were selected based on the inclusion and exclusion criteria. The samples 

were taken through purposive sampling.  Before doing the statistic analysis, 

the reserchers conducted normality test using Shapiro- wilk then carried out 

wilcoxon Signed Rank Test and Paired Samples Test. 

Discussion :  The result showed that there was a significat difference on the 

sorrow stages before and after the SEFT intervention (p < 0,05)  in the 

intervention group. SEFT intervention assisted the patients with chronic 

renal failure in rehabilitating their sorrow stages.  

Summary : SEFT  Intervention was effective to improve the sorrow stages of 

the patients with renal failure during haemodialysis   

Keywords : SEFT Intervension , Sorrow Stages, Cronic Renal Failure,  

Haemodialysis  
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PENDAHULUAN 

         Gagal Ginjal Kronik 

merupakan suatu kondisi kerusakan 

ginjal yang progesif, irreversible 

dengan penurunan Glomerulus 

filtration rate (GFR) kurang dari 

15ml/menit dan dan dapat 

menimbulkan kematian
1,2

 

Hemodialisis menimbulkan 

pengaruh terhadap fisik, psikologi 

juga terhadap keluarga, pekerjaan, 

dan ketergantungan terhadap 

pengobatan. Kondisi tersebut akan 

menimbulkan perubahan dan akan 

mempengaruhi kondisi biologi, 

psikologi, sosial dan spiritual 

pasien. Seperti perasaan takut, 

cemas, marah, cemas, rasa tidak 

berdaya, dan putus asa 
3,4

. Hal 

tersebut merupakan sumber 

perasaan berduka yang mendalam 

karena hemodialisis harus 

dilakukan seumur hidupnya
5
. 

         Kehilangan dan berduka 

adalah suatu situasi aktual maupun 

potensial yang dapat dialami setiap 

individu ketika terjadi perubahan 

dalam hidup
6
. Keadaan ini akan 

menyebabkan kecemasan yang 

besar dan ketidaknyamanan yang 

ekstrem, sehingga seringkali 

menimbulkan perasaan marah, 

depresi, tidak berdaya, frustasi dan 

rasa bersalah. Apabila perasaan 

perasaan tersebut dibiarkan 

memanjang ,tanpa mendapatkan 

penanganan yang serius akan 

mengakibatkan seseorang 

mengisolasi diri, menolak 

dukungan, tidak kooperatif 

terhadap pengobatan, rasa bersalah 

yang berkepanjangan yang 

mengarah pada anxietas yang berat, 

kehilangan minat dan penampilan, 

perilaku tidak sehat , penggunaan 

obat berlebihan sampai pada 

keinginan bunuh diri 
7
.   

         Intervensi keperawatan 

menjadi sangat penting dalam 

membantu pasien untuk 

memfasilitasi proses adaptasi 

psikososial terhadap respon 

kehilangan dan berduka dari tahap 
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penolakan, marah, tawar menawar, 

depresi  sampai penerimaan
3
. 

Untuk membantu pasien 

memperbaiki perubahan perilaku 

tersebut perlu pendekatan baik 

secara farmakologis maupun non 

farmakologis. Pendekatan non 

farmakologis merupakan tindakan 

mandiri perawat untuk membantu 

memperbaiki respon kehilangan 

dan berduka misalnya dengan 

terapi modalitas, hipnoterapi, terapi 

musik serta SEFT. 

          Intervensi SEFT  (Spiritual 

emotion freedom technique) 

merupakan tekhnik penggabungan 

dari sistem energi tubuh dan terapi 

spiritual dengan menggunakan 

metode tapping pada beberapa titik 

tertentu pada tubuh. Selain itu 

tekhnik ini juga dapat membantu 

pasien untuk lebih mandiri dalam 

mengurangi perasaan kehilangan 

dan berduka, kecemasan, marah 

relatif lebih cepat serta tidak 

memiliki resiko yang 

membahayakan
8
. SEFT adalah 

sebuah metode yang menggunakan 

dasar sistem energi tubuh dalam 

membantu menghilangkan 

masalah-masalah fisik maupun 

emosi  secara cepat, mulai dari rasa 

takut, kecemasan, sedih, kecewa, 

stres, pobia, trauma dan penyakit 

psikologis
9
. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh intervensi 

SEFT terhadap tahap berduka 

pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis.  

METODE 

       Penelitian ini termasuk 

penelitian kuantitatif eksperimen 

dengan rancangan penelitian yang 

digunakan adalah Kuasi 

Eksperimen, dengan pre and post-

test control group design
10

. 

Kelompok intervensi dalam 

penelitian ini adalah pasien gagal 

ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisis dengan masalah 

respon psikologis tahap berduka 

dan mendapatkan intervensi SEFT. 

Sebelum dan sesudah dilakukan 
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pengukuran tahap berduka. 

Sedangkan pada kelompok kontrol 

dilakukan pre dan post-test untuk 

mengukur tahap berduka. 

       Penelitian ini dilakukan pada 

pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis di RSU 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

Responden yang dibutuhkan dalam  

penelitian ini 30, yang terdiri dari 

15 responden untuk kelompok 

intervensi di ruangan hemodialisis 

RSU PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta, dan 15 responden 

untuk kelompok kontrol di ruangan 

hemodialisis RSU PKU 

Muhammadiyah Gamping. 

Penelitian ini dilakukan selama 

bulan April sampai dengan Mei 

2016. 

      Instrumen yang dipergunakan 

untuk pengumpulan data penelitian 

adalah instrumen Kubbler & Ross 

yang sudah dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas di RSU PKU 

Muhammadiyah Gamping,  yang 

dipergunakan untuk mengukur 

tahap berduka. Instrumen Kubbler 

& Ross dirancang dan digunakan 

sebagai alat untuk mengukur tahap 

berduka yang meliputi denial, 

anger, bargaining, depressi dan 

acceptance
11

. Dan sudah 

mendapatkan Surat Keterangan 

Kelayakan Etika Penelitian nomor : 

105/EP-FKIK-UMY/III/2016. 
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HASIL 

A. Analisis Univariat 

1. Karakteristik responden 

Tabel 1. Karakteristik Demografi Responden pada Kelompok 

Intervensi (n=15) dan kelompok kontrol ( n=15 )  
Variabel Kelompok 

Intervensi  

Frekuensi (%) 

Kontrol 

Frekuensi  ( %) 

Jenis kelamin : 

1. Perempuan 

2. Laki-laki 

 

5 (33.3) 

10 (66.7) 

 

6 (40.0 ) 

9 (60.0) 

 

Pen  Pendidikan 

1. SMP 

2. SMA/SLTA 

3. PT 

 

0 ( 00.0 ) 

8 ( 53.0 ) 

7 ( 46.7 ) 

1 

1 ( 06.7 )  

7 ( 46.7 ) 

7 ( 46.7 ) 

 

Pekerjaan 

1. Pensiunan 

2. Petani 

3. PNS 

4. Tidak bekerja 

5. Wiraswasta 

6. Guru 

 

2 ( 13.3 ) 

1 ( 06.7 ) 

1 ( 06.7 ) 

5 ( 33.3 ) 

5 ( 33.3 ) 

1 ( 06.7 ) 

 

2 ( 13.3 ) 

2 ( 13.3 ) 

2 ( 13.3 ) 

3 ( 20.0 ) 

6 ( 40.0 ) 

0 ( 00.0 ) 

 

Status Kawin 

1. Kawin 

2. Duda 

3. Single 

 

 

10 ( 66.7 ) 

2   ( 13.3 ) 

3   ( 20.0 ) 

 

14 ( 93.3 ) 

0   ( 00.0 ) 

1   ( 06.7 ) 

Siklus Hemodialisis 

1. 2 kali/minggu 

2. 3 kali/minggu 

 

13 ( 86.7 ) 

2   ( 13.3 ) 

 

7 (46.7 ) 

8 (53.3 ) 

   

Agama 

1. Islam 

2. Kristen 

 

14 ( 93.3 ) 

1   ( 06.7 ) 

 

15 ( 100.0 ) 

0   ( 00.0 ) 

 

Pada tabel 1 dapat 

menunjukkan bahwa 

data karakteristik 

demografi responden  

jenis kelamin pada 

kelompok kontrol dan 
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kelompok intervensi 

lebih besar dari 50 %  

laki-laki, tingkat 

pendidikan tertinggi  

SLTA untuk kelompok 

intervensi  8 responden 

(53%), kelompok 

kontrol tertinggi SLTA 

dan PT sebanyak 7 

responden (46,7%). 

Karakteristik pekerjaan 

terbanyak wiraswasta 

dan tidak bekerja pada 

kelompok intervensi 

masing-masing 5 

responden (33,3%) dan 

tertinngi pada 

kelompok kontrol 

wiraswata sebanyak 6 

responden (40%).  

Karakteristik status 

perkawinan pada 

kelompok intervensi 10 

(66,7%) sudah kawin 

dan pada kelompok 

kontrol 14 responden 

(93,3%). Pada 

karakteristik siklus 

hemodialysis  

2x/minggu pada 

kelompok intervensi 13 

responden (86,7 %) 

pada kelompok kontrol 

3x/minggu ada 8 

responden (53,3%). 

Karakteristik 

responden terkait 

agama, pada kelompok 

intervensi Islam 14 

responden (93,3%) dan 

pada kelompok kontrol 

semua responden 

beragama Islam 15 

responden (100%). 

B. Analisis Bivariat 

1. Perbedaan Rata-Rata 

Tahap Berduka Pada 

Kelompok Kontrol   

Sebelum dan Setelah 

Perlakuan 

      Uji statistik yang 

digunakan untuk menilai 

nilai mean tahap berduka 

adalah uji  parametrik 
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Paired samples test  

karena hasil uji beda nilai 

mean sebelum dan 

sesudah pada kelompok 

kontrol didapatkan hasil 

distribusi data normal. 

 

 

 Tabel 2.  Perbedaan Tahap Berduka Pada Kelompok Kontrol   

Sebelum dan Setelah Perlakuan 

Variabel 
Sebelum Perlakuan  Setelah Perlakuan  p 

value Mean (CI 95%) Std deviasi Mean (CI 95%) Std Deviasi 

Denial 19.3(17.1-21.3)          3.5 19.9(18.3-21.4) 2.8 0.418 

Anger 13.8(13.1-14.1)          1.3 13.8(12.8-14.8) 1.7 1.000 

Bargaining 8.3(7.5-9.0)          1.3 8.5(7.7-9.2) 1.4 0.384 

Depressi 27.3(24.1-29.1)          4.4 26.4(23.4-29.4) 5.5 0.316 

Acceptance 13.2(12.1-14.3)          2.0 13.2(11.9-14.5) 2.3 1.000 

 

Hasil uji statistik 

yang ditampilkan pada 

tabel 2 didapatkan nilai p > 

0,05. Hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa nilai mean 

tahap berduka sebelum dan 

sesudah intervensi pada 

kelompok kontrol tidak ada 

perbedaan yang bermakna. 

2. Perbedaan Rata-Rata 

Tahap Berduka Pada 

Kelompok Intervensi   

Sebelum dan Setelah 

Perlakuan 

       Uji statistik yang 

digunakan untuk menilai 

nilai mean tahap berduka 

adalah uji  Wilcoxon 

Signed Ranks Test  karena 

hasil uji beda nilai mean 

sebelum dan sesudah pada 

kelompok intervensi 

didapatkan hasil distribusi 

data tidak normal.        
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Tabel  3. Perbedaan Rata-Rata Tahap Berduka  Pada Kelompok 

Intervensi   Sebelum dan Setelah perlakuan 

   

Variabel 

Sebelum Perlakuan  Setelah Perlakuan  
p 

value Mean (CI 95%)         
Std 

deviasi 
Mean (CI 95%) 

Std 

deviasi 

Denial 19.9(118.0-21.9)                 3.5 21.5(19.8-23.3) 3.2 0.010 

Anger 14.3(113.7-14.8) 1.0 14.5(14.0-15.0) 0.9 0.450 

Bargaining 7.8(7.0-8.6) 1.5 8.2(7.4-9.0) 1.5 0.254 

Depressi 29.1(26.7-31.6) 4.5 30.9(28.5-33.3) 4.4 0.067 

Acceptance 13.4(12.6-14.2) 1.5 13.8(13-14.6) 1.5 0.528 

                       

Uji statistik yang 

ditampilkan pada tabel 3 

didapatkan nilai mean pada 

tahap denial  nilai p < 0,05, 

tahap anger nilai p > 0,05, 

tahap bargaining nilai p > 

0,05, tahap depresi nilai p 

> 0,05 dan tahap 

acceptance nilai p > 0,05. 

Dari hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa perbedaan 

nilai mean tahap denial 

sebelum dan setelah 

perlakuan pada kelompok 

intervensi ada perbedaan 

yang bermakna, sedangkan 

pada tahap anger, 

bargaining, depresi dan 

acceptance sebelum dan 

setelah perlakuan pada 

kelompok intervensi tidak 

ada perbedaan yang 

bermakna.  

3. Perbedaan Rata-Rata 

Tahap Berduka  Sebelum 

dan Setelah Perlakuan 

Pada Kelompok Intervensi 

dan Kelompok Kontrol    

      Uji statistik yang 

digunakan untuk menilai 

nilai mean tahap berduka 

adalah uji Paired Sampel 

Test karena hasil uji beda 

nilai mean sebelum dan 

sesudah pada kelompok 

intervensi dan kelompok 

kontrol didapatkan hasil 

distribusi data normal.        
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            Tabel 4.  Perbedaan Tahap Berduka  Sebelum dan Setelah Perlakuan 

Pada Kelompok Intervensi dan Kontrol    

Variabel 

Sebelum 

Perlakuan 

 
Setelah Perlakuan 

 

p value 

Mean (CI 95%) 
Std 

Deviasi 
Mean (CI 95%) 

Std 

Deviasi 

Intervensi 84.5(80.0-89.0) 8.1 88.9(84.6-93.1) 7.7 0.003 

Kontrol 81.9(77.9-85.9) 7.2 81.7(77.0-   86.5) 8.5 0.906 

                     

        

Uji statistik Paired samples test 

yang ditampilkan pada tabel 4 

perbedaan nilai mean tahap 

berduka sebelum dan sesudah 

perlakuan pada kelompok 

intervensi didapatkan nilai p < 

0,05, dari hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa tahap berduka 

sebelum dan setelah perlakuan 

pada kelompok intervensi ada 

perbedaan yang bermakna.  

Sedangkan perbedaan nilai mean 

tahap berduka sebelum dan setelah 

perlakuan pada kelompok kontrol 

di dapatkan nilai p > 0,05, dari 

hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa tahap berduka sebelum dan 

setelah perlakuan pada kelompok 

kontrol tidak ada perbedaan yang 

bermakna. 

 PEMBAHASAN 

Hasil uji statistik pada tabel 

4 menunjukkan bahwa nilai mean 

sebelum dan sesudah perlakuan 

pada kelompok intervensi ada 

perbedaan yang bermakna dengan 

nilai p < 0,05 . Hal ini 

menunjukkan ada pengaruh 

intervensi  SEFT terhadap 

peningkatan tahap berduka 

menjadi lebih baik pada pasien 

dengan gagal ginjal kronik. Dapat 

disimpulkan ada perbedaan yang 

bermakna tahap berduka sebelum 

dan sesudah diberikan intervensi 

SEFT pada kelompok intervensi. 



 

9 

 

Sedangkan pada kelompok kontrol 

yang tidak diberikan intervensi 

SEFT tidak mengalami 

peningkatan tahap berduka.    

Terapi spiritual dapat 

memberikan ketenangan, 

mengurangi rasa takut, 

mendekatkan diri kepada Tuhan 

dan menguatkan keyakinan 

spiritual bahwa Tuhan akan 

menyembuhkan penyakitnya
12,13

. 

Terapi spiritual menimbulkan 

respon relaksasi dan ketenangan,  

sehingga akan memunculkan 

keyakinan dalam perawatan diri 

dan  bermanfaat terhadap perasaan 

menolak, kecemasan, marah, panik 

pada pasien terminal sehingga 

menimbulkan ketenangan
12

. 

Intervensi SEFT juga dapat 

menurunkan depresi, kecemasan 

dan stres pada pasien gagal ginjal 

kronik
13

. 

Keadaan psikologis yang 

tenang, relak akan mempengaruhi 

kondisi spiritual sesorang sehingga 

berpengaruh terhadap 

psikoneuroimunologi yang 

merangsang imunitas sehingga 

mempengaruhi  relaksasi dan 

dapat  menyebabkan sistem 

syaraf mengeluarkan endorfin, 

delison dan berbagai 

neurotransmiter yang lain yang  

membawa manfaat pada 

peningkatan imunitas, peningkatan 

aktifitas interferon dan makrofag 

14
. 

Dalam hal ini adalah respon 

adaptif psikologis fungsi konsep 

diri  personal self yang diharapkan 

adalah tahapan berduka menjadi 

lebih baik yang merupakan strategi 

koping terhadap kehilangan dan 

berduka yang efektif sehingga 

dapat menciptakan ketenangan, 

pasrah dan relaksasi pada pasien
15

. 

Dengan kondisi ini akan 

merangsang system limbic dan 

syaraf otonom sehingga tercipta 

kondisi yang rileks, aman dan 

menyenangkan. Keadaan ini akan 

merangsang pelepasan zat kimia 

gamma amino butric acid , 
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encephalin dan beta endorpfin 

yang kemudian akan membantu 

mengeliminasi neurotransmitter 

rasa negatif seperti tidak bisa 

menerima keadaan,  marah atau 

perasaan tidak nyaman yang lain, 

sehingga akan muncul energi 

positif seperti suasana hati/ mood 

yang meningkat, tenang,  yang 

dapat membantu tahap berduka 

menjadi lebih baik
16

.  

        

KESIMPULAN 

       Pemberian intervensi SEFT 

akan meningkatkan tahap berduka 

menjadi lebih baik pada pasien 

GGK yang menjalani hemodialisis 

secara bermakna karena intervensi 

SEFT mempunyai nilai spiritual  

sehingga diharapkan dapat 

memberikan ketenangan , ikhlas 

dan pasrah dalam menghadapi 

respon psikologis. 
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