


Pernyataan Etika Penelitian

Kepada Yth. : …………….

Saya yang bertandatangan dibawah ini adalah sebagai peneliti:
Nama : Bayu Brahmantia
NIM : 20141050016
Jurusan : Program Studi Magister Keperawatan
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Kampung Rahayu 1 RT 003 RW 002 Sukahurip, Tamansari,

Tasikmalaya

Saya sedang melakukan penelitian tindakan klinik dengan judul “Pengaruh Terapi
Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) Terhadap Penurunan Nyeri dan
Kecemasan Pada Pasien Pasca Bedah Transurethral Resection Prostate di RSUD
dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya”. Saya berjanji untuk selalu minta izin dalam
melakukan sesuatu atau kegiatan bersama unit pengelola, perawat ruangan,
perawat terapis, pasien dan stakeholders di instansi terkait sebagai persiapan
penelitian. Pernyataan etika ini ditujukan untuk menjamin bahwa saya akan
menjaga etika selama penelitian berlangsung. Hal ini berarti bahwa:

1. Saya akan memulai penelitian, jika telah memperoleh ijin dari Direktur
RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

2. Saya akan memulai penelitian jika telah mendapatkan ijin melibatkan unit
ruangan tempat penelitian, perawat ruangan, asisten peneliti, serta pasien
dan stakeholders, serta membuat persetujuan dalam bentuk tertulis.

3. Saya akan menjaga kerahasiaan sumber data dan tidak akan menyebutkan
nama partisipan sebagai subyek penelitian.

4. Saya akan mengkomunikasikan kemajuan penelitian kepada semua
pastisipan penelitian.

5. Saya hanya akan melaporkan hal-hal yang termasuk wilayah publik dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

6. Semua partisipan memiliki hak untuk mengundurkan diri dari penelitian
dan semua data yang terkait dengan mereka akan dimusnahkan.

Berdasarkan data di atas, maka saya sebagai peneliti mengucapkan terima
kasih atas partisipasi dalam penelitian ini.

Hormat saya,
Peneliti

(Bayu Brahmantia)



Prosedur Tindakan Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

Pada Pasien Pasca Operasi Benigna Prostat Hiperplasia

Di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

1. Terapis memperkenalkan diri pada pasien dan keluarga pasien.

2. Membina hubungan trust (saling percaya) antara terapis dan pasien.

3. Terapis mengkaji permasalahan nyeri dan cemas pada pasien.

4. Terapis mencatat skala nyeri  dan skala cemas pada pasien.

5. Terapis mempersiapkan posisi pasien berbaring atau posisi semi fowler.

6. Terapis dan pasien khusus` saat akan melakukan tindakan SEFT.

7. Terapis dibantu keluarga pasien memberikan air minum kepada pasien.

8. Terapis melakukan The set-Up pada pasien bertujuan untuk memastikan

agar aliran energy tubuh pasien terarahkan dengan tepat. The Set-Up terdiri

dari 2 aktifitas, yang pertama adalah mengucapkan kalimat doa dengan

penuh khusyu’, ikhlas dan pasrah sebanyak 3 kali, yang kedua adalah

sambil mengucapkan dengan penuh perasaan, terapis menekan dada kiri

pasien, tepatnya di bagian “Sore Spot” (titik nyeri= daerah di sekitar dada

kiri atas yang jika ditekan terasa agak sakit) atau mengetuk dengan dua

ujung jari di bagian “Karate Chop”. Kalimat set-up untuk masalah nyeri:

“Ya Allah, meskipun luka operasi ini terasa nyeri, saya ikhlas menerima

rasa nyeri ini, dan saya pasrahkan pada-Mu, hilangnya rasa nyeri ini”.

(3x)

9. Terapis melakukan Tune-in, untuk masalah fisik, pasien melakukan tune-

in dengan cara merasakan nyeri yang dirasakan, lalu terapis mengarahkan

pikiran pasien ke tempat rasa sakit, diiringi dengan hati dan mulut berdoa,

10. Berikutnya terapis melakukan Tapping, yaitu mengetuk ringan dengan dua

ujung jari pada titik-titik tertentu di tubuh pasien sambil terus Tune-In.

11. Setelah satu putaran SEFT selama kurang lebih 15 menit, terapis

melakukan intervensi SEFT kedua untuk masalah cemas pada pasien

selama 15 menit, dengan urutan sama mulai dari Set-up, Tune-in, dan

Tapping. Kalimat set-up untuk masalah cemas: “Ya Allah, meskipun saya



merasa cemas, namun saya ikhlas menerima rasa cemas ini, dan saya

pasrahkan pada-Mu hilangnya rasa cemas ini”. (3x)

12. Setelah tindakan SEFT masalah cemas pada pasien selesai, terapis dibantu

keluarga pasien memberikan air minum kepada pasien.

13. Terapis melakukan pengkajian dan mencatat ulang skala nyeri dan skala

kecemasan pada pasien.

14. Terapis melakukan salam terapeutik.

15. Dokumentasi tindakan.

(disadur dari Buku SEFT karya Zainuddin, 2012)



PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

PENJELASAN PENELITIAN KEPADA PASIEN PASCA BEDAH BPH

DI RSUD dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

Saya, Bayu Brahmantia, mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya

sedang melakukan penelitian dengan judul:

PENGARUH SPIRITUAL EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE (SEFT)

TERHADAP PENURUNAN NYERI DAN KECEMASAN PADA PASIEN

PASCA BEDAH BPH DI RSUD dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SEFT terhadap penurunan

nyeri dan kecemasan pada pasien pasca bedah BPH di RSUD dr. Soekardjo Kota

Tasikmalaya.

Pada penelitian ini, peneliti mengajak pasien pasca bedah BPH di RSUD dr.

Soekardjo Kota Tasikmalaya untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Pasien

pasca bedah BPH kelompok intervensi yang telah memenuhi syarat inklusi akan

di ukur skala nyeri dan kecemasannya oleh peneliti, kemudian diberikan tindakan

intervensi SEFT, sedangkan kelompok kontrol hanya di ukur saja skala nyeri dan

kecemasannya, untuk proses pengolahan data penelitian.

A. Kesukarelaan Dalam Penelitian

Pasien pasca bedah BPH berhak memilih untuk ikut berpartisipasi sebagai

responden dalam penelitian ini tanpa ada unsur paksaan. Bila pasien pasca

bedah BPH sudah memutuskan untuk ikut berpartisipasi  lalu berubah

pikiran, maka pasien pasca bedah BPH bebas untuk mengundurkan diri

tanpa ada denda ataupun sanksi. Apabila pasien pasca bedah BPH di



RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya telah bersedia untuk ikut

berpartisipasi dalam penelitian ini, maka pasien pasca bedah BPH akan

diminta untuk menandatangani lembar persetujuan  sebanyak 1 rangkap

untuk disimpan oleh peneliti sebagai bukti.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengukur skala nyeri dan skala kecemasan

pada kelompok intervensi kemudian dilakukan tindakan SEFT, serta

mengukur skala nyeri dan skala kecemasan pada kelompok kontrol namun

tanpa intervensi SEFT.

C. Kewajiban Partisipan Penelitian

Sebagai partisipan dalam penelitian ini, pasien pasca bedah BPH

berkewajiban untuk mengikuti aturan atau petunjuk penelitian sesuai

dengan yang telah dijelaskan oleh peneliti.

D. Risiko Efek Samping dan Ketidaknyamanan

Penelitian ini tidak memiliki risiko. Peneliti akan berusaha meminimalisir

segala bentuk ketidaknyamanan atau efek samping yang sekiranya dapat

merugikan dari penelitian. Apabila selama penelitian atau setelah

penelitian ini berlangsung terdapat kecurangan atau ketimpangan yang

dirasakan oleh partisipan atau pihak keluarga pasien pasca bedah BPH,

maka peneliti siap bertanggung jawab akan hal tersebut.

E. Manfaat dan Keuntungan

Manfaat dari penelitian ini adalah terjadinya penurunan skala nyeri dan

kecemasan pada pasien pasca bedah BPH setelah dilakukan intervensi

SEFT. Sehingga menambah kenyamanan dan mempercepat proses

kesembuhan pasien pasca bedah BPH.

F. Kerahasiaan

Semua informasi yang berkaitan dengan identitas pasien pasca bedah BPH

akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti. Hasil penelitian akan

dipublikasikan tanpa identitas subjek penelitian.



G. Kompensasi

Pasien pasca bedah BPH yang telah menjadi partisipan dalam penelitian

ini akan mendapatkan souvenir atau kenang-kenangan berupa handuk

kecil/sapu tangan dari peneliti.

H. Informasi Tambahan

Pasien pasca bedah BPH ataupun pihak keluarga pasien pasca bedah BPH

dapat menanyakan atau mengkonfirmasi hal-hal yang berhubungan dengan

penelitian ini dengan menghubungi peneliti sendiri atas nama Bayu

Brahmantia pada nomor Hp: 085 351 754 143. Selain itu, informasi

tentang penelitian ini juga dapat diperoleh dan ditanyakan lebih lanjut ke

bagian admin Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor hp

08175410855.
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