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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Penyakit Gagal Ginjal Kronik merupakan suatu penyakit dengan 

etiologi yang beragam dan ditandai dengan gangguan fungsi ginjal  yang 

progresif dan irreversible yang dapat berakibat fatal (Brunner & 

Suddarth, 2001).  

Tiga penyakit utama penyebab gagal ginjal kronik menurut 

Indonesia Renal Registry (2014) yaitu Hipertensi (37%), Nefopati 

diabetika (27%), dan glomerulonephritis kronis (10%) (Pernefri, 2014). 

Penyebab lain dari Gagal Ginjal Kronik diantaranya  Pyelonefritis  

Cronis, Nefropati Obstruksi, Nefropati Asam Urat dan Polikistik Ginjal 

(Pernefri, 2014). 

Menurut WHO (2008),  57 juta kematian akibat penyakit di seluruh 

dunia, tingkat kematian karena penyakit tidak menular sebesar 36 juta, 

sedangkan Gagal ginjal kronik adalah termasuk dalam penyakit tidak 

menular. Laporan dari The United States Renal Data System (USRDS, 

2009) menunjukkan bahwa Prevalens Rate penderita penyakit Gagal 

Ginjal Kronik  di Amerika Serikat sebesar 1.811 per 1  juta penduduk, 

dan 80 % menjalani terapi hemodialisis. 
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Di Indonesia penyakit Gagal Ginjal Kronik merupakan masalah 

yang besar. Data dari Indonesia Renal Registry,  tahun 2013  jumlah 

pasien yang menjalani Hemodialisis 9396 orang,  tahun 2014 mengalami 

peningkatan menjadi 11689 orang (Pernefri, 2014).  Di wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta pasien yang menjalani hemodialisis pada tahun 

2014 ada 564 orang (Pernefri, 2014). 

Di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta  pasien Gagal Ginjal 

Kronik  yang menjalani hemodialisis sebanyak 197 orang selama 3 bulan 

terakhir (Oktober – Desember 2014), dimana setiap pasien mempunyai 

jadwal waktu yang telah ditentukan untuk dilaksanakan Hemodialisis. 

Sebagian besar pasien menjalani hemodialisis 2-3 kali dalam seminggu 

tergantung dari program yang sudah diberikan oleh dokter. 

Pasien yang menjalani hemodialisis  memiliki respon yang  

berbeda-beda. Hal ini tampak dari semangat dan tidaknya pasien saat 

menjalani hemodialisis, ada yang rajin datang ada pula yang beberapa 

kali datang kemudian bermalas malasan untuk datang dengan alasan tidak 

ada keluarga, tidak ada yang mengantar, bosan, serta banyak alasan yang 

lain. Sehingga ketika lama tidak menjalani hemodialisis tiba-tiba pasien 

datang dalam kondisi yang sudah mengkhawatirkan, oedema di semua 

ekstrimitas, sesak nafas serta mengalami penurunan kesadaran (Yemmy 

et al, 2013). 
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Pasien yang menjalani terapi hemodialisis  mengalami berbagai 

tanggapan atau respon psikologis (Potter & Perry, 2005).  Peristiwa ini 

akan menimbulkan perasaan kehilangan dan  berduka yang mendalam 

bagi pasien. Apalagi jika pasien tersebut masih aktif bekerja atau sebagai 

tulang punggung rumah tangga. Tentunya tindakan ini bisa membuatnya 

sedih dan berduka yang berkepanjangan (Potter & Perry, 2005). 

Serangkaian harapan dan cita cita yang selama ini sudah direncanakan 

mendadak sirna karena diagnosis tersebut. Kejadian tersebut bertolak 

belakang antara harapan yang tinggi dengan kenyataan yang pahit, 

mengingat  adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan berupa 

vonis terkait dengan penyakitnya dan hidupnya harus tergantung dengan 

mesin hemodialisis seumur hidup. Hal tersebut merupakan sumber 

perasaan berduka yang mendalam (Potter & Perry, 2005).  

Kehilangan adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat 

dialami individu ketika terjadi perubahan dalam hidup atau berpisah 

dengan sesuatu yang sebelumnya ada, baik sebagian atau keseluruhan  ( 

Potter & Perry, 2005 ). Dukacita adalah proses dimana seseorang 

mengalami respon psikologis, sosial dan fisik terhadap kehilangan yang 

dipersepsikan. Proses dukacita memiliki sifat yang mendalam, internal, 

menyedihkan dan berkepanjangan. Dukacita dapat ditunjukkan melalui 

pikiran, perasaan maupun perilaku yang bertujuan untuk mencapai fungsi 
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yang lebih efektif dengan mengintegrasikan kehilangan ke dalam 

pengalaman hidup. Pada saat seseorang yang berduka ingin mencapai 

fungsi yang lebih efektif, maka ia harus melewati beberapa tahapan 

berduka, dimana untuk mewujudkannya membutuhkan waktu yang cukup 

lama dan upaya yang cukup keras (Potter & Perry 2005).  

Perasaan-perasaan yang seringkali timbul pada saat kehilangan dan 

berduka  antara lain rasa marah dan depresi, tidak berdaya, frustasi dan 

rasa bersalah. Apabila perasaan ini dibiarkan memanjang, tanpa 

mendapatkan penanganan yang serius dapat mengakibatkan seseorang 

mengisolasi diri dari semua informasi, menolak dukungan,  tidak 

koopertif terhadap pengobatan, rasa bersalah yang berkepanjangan yang 

mengarah pada ansietas yang berat, kehilangan minat dan penampilan, 

berperilaku yang tidak sehat seperti penggunaan obat secara berlebihan 

sampai pada keinginan untuk bunuh diri (Potter & Perry, 2005). 

Meskipun demikian, setiap orang harus mengatasi perasaan berdukannya 

dan mencapai tahap resolusi, Oleh karena itu koping perlu dilakukan 

untuk rasa berduka (David et al, 2009).  

Teori Bowlby menjelaskan bahwa proses berduka akibat suatu 

kehilangan memiliki empat fase, yaitu : mati rasa dan penyangkalan 

terhadap kehilangan, kerinduan emosional akibat kehilangan orang yang 

dicintai dan memprotes kehilangan yang tetap ada, kekacauan kognitif 
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dan keputusasaan emosional, mendapatkan dirinya sulit melakukan fungsi 

dalam kehidupan ( David K et al, 2009). Koping pasien merupakan 

proses yang aktif dimana menggunakan sumber-sumber dari dalam 

pribadi pasien dan mengembangkan perilaku baru yang bertujuan untuk 

menumbuhkan kekuatan dalam individu, mengurangai dampak 

kecemasan bahkan stress dalam kehidupan. Ada berbagai cara yang 

dilakukan pasien dalam menghadapi masalah tersebut baik secara positif 

seperti bicara pada orang lain, mampu menyelesaikan masalah, tekhnik 

relaksasi, aktifitas, olah raga dan lain sebagainya, atau menggunakan cara 

yang negatif seperti minum alkohol, reaksi lambat atau berlebihan, 

menghindar, mencederai diri atau orang lain dan sebagainya (Yemmy et 

al, 2013). 

Intervensi keperawatan menjadi sangat penting dalam membantu 

pasien untuk memfasilitasi  proses adaptasi psikososial terhadap respon 

kehilangan dan berduka dari tahap penolakan sampai penerimaan ( 

Carmen et al , 2009).  Dengan melihat respon kehilangan dan tahap 

berduka tersebut maka perlu dilakukan intervensi keperawatan yang 

sesuai dengan tahap berduka pasien yang berawal dari penolakan sampai 

ke penerimaan. (Carmen et al, 2009). Selain itu untuk membantu pasien 

memperbaiki perubahan perilaku tersebut perlu pendekatan baik secara 

farmakologis maupun non farmakologis. Pendekatan non farmakologis 
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merupakan tindakan mandiri perawat untuk membantu memperbaiki 

respon kehilangan dan tahap berduka misal dengan terapi modalitas, 

hipnoterapi, terapi musik serta intervensi SEFT (Spiritual Emotional 

Freedom Technique) .  

Intervensi  SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) adalah 

sebuah metode yang menggunakan dasar sistem energi tubuh dalam 

menghilangkan masalah-masalah fisik maupun emosi secara cepat, mulai 

dari rasa takut, kecemasan, sedih, kecewa, stress, pobia, trauma, 

mentalitas kelangkaan dan penyakit psikologis (Zainudin, 2011). 

Intervensi  SEFT dapat digolongkan sebagai bagian dari terapi modalitas 

pada terapi individual atau perorangan dengan pendekatan hubungan 

individual antara seorang terapis dengan pasien, melalui tahapan yang 

sistematis/terstruktur sehingga terjadi perubahan tingkah laku pasien 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal hubungan (Zainudin, 2011). 

Selain itu intevensi SEFT juga dapat digolongkan dalam ruang lingkup 

pengobatan  komplementer yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan 

biomedik terkait dalam intervensi tubuh dan pikiran (Mind and Body 

intervention). Pengobatan komplementer adalah pengobatan non 

konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative 

yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan 
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dan efektifitas yang tinggi, berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang 

belum diterima dalam kedokteran konvensional ( PerMenKesRI No 

1109/Menkes/Per/IX/2007 ). 

Dalam penatalaksanaan intervensi keperawatan ini, sudah termaktub 

dalam UU no 38 tahun 2014 tentang keperawatan pasal 30 ayat 2 yang 

berisi tentang : dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan 

keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang 

melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternative 

(PerMenKesRI No 1109/Menkes/Per/IX/2007 ) Dimana dalam 

pelaksanaannya perawat yang menjalankan praktek keperawatan wajib 

memiliki ijin dalam bentuk SIP, yang diberikan oleh pemerintah daerah 

kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang 

dikabupaten/kota tempat perawat menjalankan prakteknya. 

           Berdasarkan hasil wawancara pada saat studi pendahuluan di 

dapatkan informasi bahwa masalah keperawatan yang sering ditemukan 

pada pasien hemodialisis adalah perilaku seperti marah, cemas, tidak bisa 

tidur, belum bisa menerima keadaan. Intervensi keperawatan yang 

dilakukan bersifat kolaboratif farmakologis dengan pemberian 

antidepresan. Sesuai dengan Visi RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

untuk menjadi RS Muhammadiyah rujukan, terpercaya dengan kualitas 

pelayanan yang islami, bermutu dan terjangkau maka penting sekali 
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untuk dilakukan tindakan spiritual yang dapat membantu pasien ikhlas, 

pasrah untuk menerima ujian yang dihadapi dengan tetap berlandaskan 

pada nilai-nilai Al Qur‟an dan Hadist. Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda, 

َضا َوَمْه َسِخَط فَلَهُ  َ إَِذا أََحبَّ قَْوًما اْبتاَلَهُْم فََمْه َرِضَي فَلَهُ الرِّ                             السََّخطُ إِنَّ َّللاَّ

        

“Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan 

menguji mereka. Barang siapa yang ridho (terhadap ujian tersebut) maka 

baginya ridho Allah dan barang siapa yang marah (terhadap ujian 

tersebut) maka baginya murka-Nya.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah ). 

 

 Sedangkan penggunaan intervensi keperawatan untuk membantu 

memperbaiki  respon kehilangan dan berduka yang lebih baik, seperti 

dengan  intervensi  SEFT  sangat jarang dilakukan karena masih banyak 

perawat yang belum menguasai , serta tidak ada standar prosedur 

operasional penerapannya. Keuntungan dari penggunaan intervensi SEFT 

adalah efektif, murah, mudah dilakukan, tidak ada efek samping sehingga 

lebih aman, universal, ilmiah, kompatibel dan komprehensif ( Zainudin, 

2011).    

Berawal dari fenomena diatas penulis ingin mengetahui pengaruh 

intervensi SEFT terhadap tahap berduka pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis, yang akan dijadikan pedoman perawat dalam 

memberikan intervensi untuk membantu meningkatkan respon kehilangan 
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dan tahap berduka pasien dari tahap penolakan ke penerimaan agar bisa 

diaplikasikan ke Rumah Sakit yang menerima pasien  Gagal Ginjal 

Kronik  dan dilakukan hemodialisis. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Penyakit Gagal Ginjal Kronik merupakan masalah yang besar, 

dimana setiap tahunnya di Indonesia mengalami peningkatan yang 

signifikan ( tahun 2013 ada 9396 orang menjadi 11689 pada tahun 2014).  

Berdasarkan data tersebut diatas maka perumusan masalah 

penelitian yang muncul adalah “Apakah Ada Pengaruh Intervensi SEFT  

Terhadap   Tahap Berduka Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani 

Haemodialisis Di Ruang Haemodialisis RSU PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh intervensi  SEFT terhadap  tahap berduka 

pasien gagal ginjal kronik yang menjalani haemodialisis. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perbedaan tahap berduka sebelum dan setelah 

diberikan intervensi pada kelompok kontrol pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani haemodialisis. 
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b. Mengetahui perbedaan tahap berduka sebelum dan setelah 

diberikan intervensi SEFT  pada kelompok intervensi pasien gagal 

ginjal kronik yang menjalani haemodialisis. 

c. Mengetahui perbedaan tahap berduka sebelum dan setelah 

intervensi Terapi SEFT pada kelompok kontrol dan intervensi 

pasien gagal ginjal kronik yang menjalani haemodialisis. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Aspek Teori  

a. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya 

konsep dan teori yang dapat mendukung  dalam Keperawatan 

Medikal Bedah dalam system renal khususnya pasien Gagal 

Ginjal Kronik   yang  menjalani Hemodialisis tentang intervensi  

SEFT dalam membantu memperbaiki tahap berdukanya..  

b. Menambah pemahaman tentang intervensi SEFT dalam membantu 

memperbaiki tahap berduka.   

2. Aspek Praktis 

a. Bagi pelaksana keperawatan: 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pilihan terapi 

modalitas dalam membantu memperbaiki tahap berduka pada 

pasien yang menjalani Haemodialisis. 
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b. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Sebagai masukan dalam regulasi penanganan masalah 

dengan tahap berduka pada pasien yang menjalani Hemodialisis. 

c. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan 

intervensi Terapi SEFT dalam pelayanan asuhan keperawatan 

pasien dengan Hemodialisis.    

E. PENELITIAN TERKAIT 

Berikut ini beberapa penelitian pada pasien yang menjalani 

Hemodialisis yang dilakukan intervensi untuk kondisi psikologi dan 

spiritual serta intervensi  SEFT   yang pernah dilakukan sebelumnya 

adalah : 

1. Derison (2012), penelitian dengan judul “Pengaruh Intervensi 

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) Terhadap Tingkat 

Depresi, Kecemasan, Dan Stress Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Di 

Bengkulu”. 

    Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh intervensi Spiritual 

Emotional Freedom Technique (SEFT) terhadap penurunan depresi, 

kecemasan, dan stres pada pasien GGK yang dirawat di ruang 

haemodilisis. Penelitian ini menggunakan quasi experimental, teknik 

pengambilan sampel dengan consecutive sampling, ukuran sampel 30 
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orang  dibagi menjadi kelompok intervensi dan kontrol. Kelompok 

intervensi diberikan SEFT selama 15 menit. Sebelum dan sesudah 

intervensi diukur  tingkat depresi, kecemasan, dan stres mengunakan 

kuesioner The Depression Anxiety Stress Scales (DASS). Data 

dianalisis dengan Wilcoxon dan Mann Whitney. Hasil dari penelitian 

ini adalah intervensi SEFT dapat menurunkan depresi, kecemasan, 

dan stres pada pasien GGK. 

2. Carmen E (2009) dengan judul penelitian  “Stage-Specific 

Educational Interventions For Patients With End-Stage Renal Disease:  

Psychological And Psychiatric Considerations”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui intervensi keperawatan yang sebaiknya 

dilakukan pada pasien GGK tahap akhir yang menjalani terapi 

pengganti ginjal sesuai dengan tahap kondisi psikososialnya. 

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa intervensi perawatan 

yang diberikan pada pasien GGK tahap akhir yang sedang menjalani 

terapi pengganti ginjal akan bermakna jika disesuaikan dengan 

kondisi psikososialnya sehingga dapat membantu meningkatkan 

kualitas hidup pasien. 

3. Yemi G, Esrom K, Ferdinand W (2013) dengan judul penelitian “ 

mekanisme koping pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

terapi Hemodialisis di rumah sakit Prof.Dr.R.D.Kandou Manado”.         
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Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui bagaimana mekanisme 

koping pada pasien Gagal Ginjal Kronik yang menjalani Terapi 

Hemodialisis, Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan  bahwa   pasien Gagal 

Ginjal Kronik yang menjalani  terapi hemodialisis  lebih banyak 

menggunakan mekanisme koping maladaptif.        

4. Mulia H, Krisna Y, Tutik Sri H (2009) dengan judul penelitian 

“Intervensi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) untuk 

mengurangi rasa nyeri pada pasien kanker”. Penelitian ini bertujuan 

untuk untuk mengetahui  pengaruh  intervensi  SEFT  dalam 

mengurangi  nyeri  pada  pasien  kanker.  Metode  quasi-

eksperimental  dengan  pre  test  and  post  test  design  dengan 

kelompok kontrol digunakan pada 20 sampel (2 kelompok) yang 

dipilih dengan cara consecutive sampling. Hasil  penelitian  

menunjukkan  bahwa kombinasi intervensi SEFT dan terapi analgesik 

lebih efektif untuk menurunkan nyeri pada pasien kanker 

dibandingkan hanya  terapi  analgesik  saja. Hasil  penelitian  ini  

dapat  digunakan  untuk mengurangi  nyeri  pada  pasien  kanker  serta 

mendorong kemandirian dalam peran autonomi perawat dan 

mengurangi kebergantungan pasien pada terapi analgetik.   
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5. Endang E, Suyanto (2012) dengan judul penelitian “Pengalaman 

Emosi Dan Mekanisme Koping Lansia Yang Mengalami Penyakit 

Kronis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengalaman lansia selama mengalami penyakit kronis, apa makna usia 

tua dan makna penyakit bagi lansia, bagaimana dinamika lansia dalam 

menghadapi penyakit kronis serta apa factor factor yang 

mempengaruhi pengalaman emosi dan mekanisme koping lansia yang 

mengalami penyakit kronis. Metode dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif fenomenologi. Pengumpulan data dengan wawancara 

mendalam (in-dept interview) serta observasi (participant 

observation) pada enam orang subyek , dan informasi tambahan 

didapatkan dari enam orang anggota keluarga dan satu orang tokoh 

masyarakat (key person) yang mengetahui tentang subyek. Pemilihan 

subyek berdasarkan referensi tokoh masyarakat yang mengetahui 

kondisi subyek yang ditetapkan sesuai kriteria inklusi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari semua subyek dapat disimpulkan adanya 

beberapa tema yang menjadi pengalaman lansia selama mengalami 

penyakit kronis yang terdiri dari dua dimensi internal (tema tema yang 

berhubungan dengan penghayatan internal, baik perasaan, pikiran 

maupun tindakan selama mengalami penyakit kronis), sedangkan 

dimensi eksternal yang merupakan dimensi social yaitu tema tema 
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yang berpengaruh terhadap pemikiran, perasaan dan tindakan subyek 

dalam menghadapi penyakit. Sedangkan makna usia tua adalah usia 

tua merupakan usia yang sudah mendekati kematian, orang yang 

sudah tua akan mengalami banyak penyakit, usia tua harus harus sabar 

dan rajin beribadah, usia tua harus menerima keadaan. Sedangkan 

tentang penyakit, bagi mereka adalah penyakit merupakan sesuatu 

yang lumrah terjadi pada usia tua, merupakan peringatan atau teguran 

Tuhan, merupakan ujian atau cobaan bagi manusia, merupakan 

ganjaran atau pahala dari Tuhan, musibah, suratan atau takdir Tuhan.  

  Adapun tentang dinamika lansia dalam menghadapi penyakit 

kronis para lansia cenderung melakukan tindakan sederhana seperti 

pijat atau kerik dan berkeyakinan akan segera pulih kembali, dan 

selanjutnya melakukan upaya pengobatan, apabila tidak menunjukkan 

hasil mulai merasakan kekhawatiran bahwa mengalami penyakit 

berat. Sedangkan factor factor yang mempengaruhi pengalaman emosi 

dan mekanisme koping lansia yang mengalami penyakit kronis adalah 

kurangnya pengetahuan tentang penyakit, jenis penyakit atau 

pengalaman sakit sebelumny, kebutuhan atau keinginan serta 

dukungan keluarga. 

6. S. Kohli, P. Batra, and H. K. Aggarwal (2011), dengan judul 

penelitian Anxiety, and coping strategies among end-stage renal 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kohli%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Batra%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aggarwal%20HK%5Bauth%5D
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disease patients undergoing maintenance hemodialysis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keadaan sifat kecemasan, dan coping 

aktif, pasif pada pasien ESRD yang menjalani hemodialysis. Pasien 

ESRD dengan hemodialysis mempunyai kecemasan yang tinggi. Pada 

penelitian ini 30 pasien maintenance hemodyalisis (MHD) dan 30 

kelompok control diperiksa dengan Trait Anxiety Inventory,  and 

Coping Responses Inventory.  

Hasil dari penelitian ini ada nilai signifikan yang lebih tinggi 

dengan sifat kecemasan masing masing P< 0,01, dibandingkan dengan 

kelompok kontrol , penilaian diri positif P<0,01, mencari bimbingan 

dan dukungan  P<0,01, pemecahan masalah P<0,01, penghindaran 

kognitif P<0,05, penerimaan diri P<0,01, peningkatan emosional 

P<0,05, pendekatan koping P<0,01, menghindari koping  P<0,01. 

Kemungkinan angka kecemasan meningkat  menjadi penyebab 

kecemasan pada pasien maintenance hemodialisis.  

7. Claire Z et al ( 2015), dengan judul penelitian  “ Measuring grief and 

loss after spinal cord injury: Development, validation and 

psychometric characteristics of the SCI-QOL Grief and Loss item 

bank and short form” Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

teori kehilangan dan berduka setelah trauma spinal cord injury 

dipadukan dengan instrumen  item form kehilangan dan berduka 
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terhadap pengukuran quality of life. Penelitian dilakukan dengan 

mengunjungi 20 tempat pusat rehabilitasi di seluruh Amerika Serikat 

dan mengambil 717 responden pasien yang pasca mengalami spinal 

cord injury untuk mengisi form yang berisi tentang pengalaman 

kehilangan dan berduka yang dikaitkan dengan quality of life. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa instrumen pertanyaan SCI-QOL 

kehilangan dan berduka mewakili sebagai alat ukur psikometri yang 

kuat dan disarankan. 


