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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

Yth. Bapak/Ibu Calon Responden Penelitian 

Di Wilayah kerja Puskesmas Pengasih II, Kabupaten Kulon Progo 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Dengan Hormat, 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Magister 

Keperawatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh kombinasi pijat punggung dan 

dzikir untuk menurunkan tingkat stress dan tekanan darah pada penderita 

hipertensi di wilayah kerja puskesmas Pengasih II Kabupaten Kulon Progo.” 

 Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh kombinasi tindakan tersebut terhadap tingkat stres dan tekanan darah 

Bapak/Ibu. Untuk itu, saya mohon kesediaannya untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini dan saya akan menjamin segala kerahasiaan Bapak/Ibu. Jika bersedia 

menjadi responden, mohon untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah 

disediakan. 

 Demikian surat permohonan ini saya buat, atas partisipasi dan perhatiannya 

saya ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Yogyakarta,     Desember 2015 

Hormat Saya, 

 

 

Rudi Haryono 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama  : 

Alamat  : 

 Setelah mendapatkan penjelasan dan mengerti tentang tujuan penelitian 

dengan judul “Pengaruh kombinasi pijat punggung dan dzikir untuk 

menurunkan tingkat stress dan tekanan darah pada penderita hipertensi di 

wilayah kerja puskesmas Pengasih II Kabupaten Kulon Progo” yang akan 

dilaksanakan oleh Rudi Haryono. 

 Bahwa saya diminta untuk berperan serta dalam penelitian yang nantinya 

akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan akan mengikuti 

intervensi selama 3 (tiga) hari. Sebelumnya saya sudah diberikan penjelasan 

mengenai maksud dan tujuan penelitian ini dan saya mengerti bahwa peneliti akan 

menjaga kerahasiaan diri saya. Bila saya merasa tidak nyaman, maka saya berhak 

untuk mengundurkan diri. 

 Demikian secara sadar, sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, 

saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini dan bersedia menandatangani 

lembar persetujuan ini. 

 
 

Kulon Progo,    Desember 2015 

Responden, 

 

 

 

 

 

(    ) 
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LEMBAR DATA DEMOGRAFI 

 

 

 

Kode : 

 

Petunjuk Pengisian : 

Pilihlah salah satu jawaban dari setiap pertanyaan dengan memberikan tanda silang 

(X) pada kotak yang sesuai dengan status Anda. 

 

1. Apakah jenis kelamin Anda?            Laki-laki           Perempuan 

 

2. Apakah pendidikan terakhir Anda? Tidak sekolah           SD        SMP 

SMA             Perguruan Tinggi 

 

3. Apakah jenis pekerjaan Anda?  Tani            PNS        Swasta 

Wiraswasta           Pelajar/Mahasiswa 
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KUESIONER PERCEIVED STRESS SCALE (PSS) 

 

Kode : 

Petunjuk Pengisian 

Kuesioner ini adalah menanyakan tentang perasaan dan pikiran 

bapak/ibu/Saudara selama sebulan terkhir. Terdapat lima pilihan jawaban yang 

disediakan untuk setiap pernyataan, yaitu: 

0 : Tidak pernah. 

1 : Hampir tidak pernah (1-2 kali). 

2 : Kadang-kadang (3-4 kali). 

3 : Hampir sering (5-6 kali) . 

4 : Sangat sering (lebih dari 6 kali). 

Selanjutnya, Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah dengan 

cara melingkari pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan 

perasaan dan pikiran Bapak/Ibu/Saudara selama satu bulan terakhir. 

 

No PERTANYAAN 0 1 2 3 4 

1 Selama sebulan  terakhir, seberapa sering anda marah 

karena sesuatu yang tidak terduga 

0 1 2 3 4 

2 Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa tidak 

mampu mengontrol hal-hal yang penting dalam kehidupan 

anda 

0 1 2 3 4 

3 Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa 

gelisah dan tertekan 

0 1 2 3 4 

4 Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa yakin 

terhadap kemampuan diri untuk mengatasi masalah pribadi 

0 1 2 3 4 

5 Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa 

segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan harapan anda 

0 1 2 3 4 

6 Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa tidak 

mampu menyelesaikan hal-hal yang harus dikerjakan 

0 1 2 3 4 
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7 Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda  mampu 

mengontrol rasa mudah tersinggung dalam kehidupan anda 

0 1 2 3 4 

8 Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa lebih 

mampu mengatasi masalah jika dibandingkan dengan orang 

lain 

0 1 2 3 4 

9 Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda marah 

karena adanya masalah yang tidak dapat anda kendalikan 

0 1 2 3 4 

10 Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasakan 

kesulitan yang menumpuk sehingga anda tidak mampu 

untuk mengatasinya 

0 1 2 3 4 

Skor      

Sumber : (Cohen, 1994) 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

MENGUKUR SKALA STRES 

 

NO KEGIATAN DILAKUKAN 
TDK 

DILAKUKAN 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Fase Pra Interaksi 

 Persiapan alat : Lembar Kuesioner PSS-

10 dan bolpoin 

 Atur ruangan tenang dan nyaman 

 

Fase Orientasi 

 sapa klien dengan mengucapkan salam 

 perkenalkan diri pada klien 

 jelaskan tujuan kegiatan pengisian 

kuesioner 

 jelaskan dan bacakan petunjuk pengisian 

kuesioner 

 jelaskan bahwa klien dapat 

menyampaikan klarifikasi terhadap 

pertanyaan yang kurang jelas pada saat 

pengisian kuesioner 

 

Fase Kerja 

 Serahkan lembar kuesioner dan bolpoin 

pada klien 

 Minta klien untuk membaca perlahan dan 

teliti dalam mengisikan 

 Tunggu klien sampai selesai mengisi 

kuesioner 

 Ambil dan periksa hasil isian klien 

setelah selesai. Jika masih ada yang 

belum terisi lengkap maka minta klien 

untuk melengkapi kembali 

 

Fase Terminasi 

 Tanyakan perasaan klien setelah 

dilakukan pemeriksaan Tekanan Darah 

 Lakukan kontrak yang akan datang 

(waktu, tempat dan tujuan) 

 Ucapkan salam dan akhiri pertemuan 

dengan klien 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

MENGUKUR TEKANAN DARAH 

 

NO KEGIATAN DILAKUKAN 
TDK 

DILAKUKAN 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Pra Interaksi 

 Persiapan alat : Spigmomanometer, 

stetoskop, bolpoin, lembar observasi 

Tekanan Darah 

 Sebelum pengukuran, klien istirahat 

minimal 10 menit dari aktifitas. 

 Atur ruangan tenang dan nyaman 

Fase Orientasi 

 sapa klien dengan mengucapkan salam 

 perkenalkan diri pada klien 

 jelaskan tujuan kegiatan dan kontrak 

(waktu, tempat dan tujuan) 

 menanyakan kesiapan klien untuk 

tindakan 

 memberi kesempatan klien untuk 

bertanya atau menyampaikan sesuatu 

 menutup pintu dan menjaga privasi klien. 

 Posisikan klien duduk dengan nyaman 

Fase Kerja 

 Gulung lengan baju sampai atas lengan, 

palpasi arteri brakialis dan letakkan 

manset cm diatas nadi brakialis. 

 Dengan manset masih kempis, pasang 

dengan rata diatas sekeliling lengan atas. 

 Pastikan bahwa manometer diposisikan 

secara vertical sejajar mata, jarak 

pemeriksa tidak boleh lebih dari 1 meter. 

 Palpasi nadi radialis atau brakialis 

dengan ujung jari satu tangan sambil 

menggelembungkan manset dengan cepat 

sampai tekanan 30 mmHg diatas titik 

dimana denyut tidak teraba. Dengan 

perlahan kempiskan manset dan catat 

dimana titik dimana denyut nadi muncul. 

Kempiskan manset dan tunggu 30 detik. 

 Letakkan earpieces stetoskop di telinga 

dan pastikan bunyi jelas. 

 Ketahui lokasi arteri brakialis dan 

letakkan bel atau diafragma chestpiece 

diatasnya, tutup katub balon tekanan 
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4. 

searah jarum jam sampai kencang. 

 Gembungkan manset 30 mmHg diatas 

tekanan sistolik yang dipalpasi, dengan 

perlahan lepaskan dan biarkan air raksa 

turun dengan kecepatan 2 sampai 3 

mmHg perdetik. 

 Catat titik pada manometer saat bunyi 

jelas yang pertama terdengar  (sebagai 

tekanan sistolik). 

 Lanjutkan mengempiskan manset, catat 

titik dimana bunyi muffled atau 

dampened timbul. Lanjutkan 

mengempeskan manset, catat titik pada 

manometer sampai 2 mmHg terdekat 

dimana bunyi tersebut hilang (sebagai 

tekanan diastolik). 

 Kempeskan manset dengan cepat dan 

sempurna, buka manset dari lengan 

kecuali jika ada rencana untuk 

mengulang. 

 Bantu klien untuk kembali ke posisi yang 

nyaman dan rapihkan kembali pakaian 

lengan atas. 

 Beritahu hasil pemeriksaan kepada 

responden. 

 Catat tekanan darah, tanggal, waktu 

pengukuran pada lembar observasi. 

Fase Terminasi 

 Tanyakan perasaan klien setelah 

dilakukan pemeriksaan Tekanan Darah 

 Lakukan kontrak yang akan datang 

(waktu, tempat dan tujuan) 

 Ucapkan salam dan akhiri pertemuan 

dengan klien 
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LEMBAR OBSERVASI 

PENGUKURAN TEKANAN DARAH 

 

 

 

Kode : 

 

A. PRE TEST 

Hari/tanggal : 

Waktu  : 

Pertemuan ke : 

Hasil pengukuran :  mmHg. 

 

B. POST TEST 

Hari/tanggal : 

Waktu  : 

Pertemuan ke : 

Hasil pengukuran :  mmHg. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PIJAT PUNGGUNG DAN DZIKIR 

 

NO KEGIATAN DILAKUKAN 
TDK 

DILAKUKAN 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Orientasi 

 sapa klien dengan mengucapkan salam 

 perkenalkan diri pada pasien 

 jelaskan tujuan kegiatan dan kontrak 

(waktu, tempat dan tujuan) 

 menanyakan kesiapan klien untuk 

tindakan 

 memberi kesempatan klien untuk 

bertanya atau menyampaikan sesuatu 

 menutup pintu dan menjaga privasi klien. 

 

Fase Kerja 

 minta klien untuk membuka pakaian atas 

sampai ke bokong, bantu bila perlu 

 atur klien ke posisi prone/side lying 

dengan punggung menghadap kearah 

terapis 

 letakkan handuk dibawah punggung klien 

 tuangkan lotion secukupnya ditangan 

terapis dan ke punggung klien 

 mulai pijat dengan gerakan 

stroking/effleurage, bergerak dari bokong 

menuju bahu dengan gerakan menekan, 

kemudian dari bahu menuju bokong 

dengan tekanan yang lebih ringan 

 ubah gerakan dengan menggunakan 

gerakan sirkuler khususnya pada daerah 

sacrum dan pinggang 

 ubah gerakan dengan 

kneading/petrissage dimulai dari bokong 

menuju bahu dan kembali menuju 

bokong dengan gerakan stroking 

 ubah gerakan dengan tehnik friction 

dimulai dari bokong menuju bahu. Ubah 

gerakan menjadi stroking/effleurage saat 

bergerak dari arah bahu menuju bokong 

dan kemudian ulangi gerakan friction 

saat menuju bahu 

 ubah gerakan menjadi gerakan 

tapotement dimulai dari bokong menuju 
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3. 

 

bahu. Ubah gerakan menjadi stroking 

saat bergerak menuju bokong 

 lengkapi dengan gerakan stroking 

beberapa kali 

 katakan pada klien bahwa pijatan akan 

diakhiri 

 bersihkan sisa lubrikasi dari punggung 

klien dengan handuk 

 bantu klien mengenakan pakain kembali. 

 Posisikan klien duduk dengan nyaman 

dan rileks. 

 jelaskan pengaruh dan manfaat dzikir 

terhadap perasaan relaksasi, penurunan 

stress dan pikiran positif lainnya 

 pandu klien untuk melakukan langkah-

langkah dzikir : 

a) niatkan hati dan ucapkan lafadz 

Basmallah 

b) minta klien untuk diam sebisa 

mungkin dan bergerak jika perlu saja 

agar tetap merasa nyaman 

c) minta klien untuk memejamkan mata 

d) mulai dzikir dengan mengucapkan 

dengan lembut dan perlahan 

“Subhanallah”, “Alhamdulillah”, 

“Allahuakbar” dan 

“Laailahaillallah” masing-masing 

item 33 kali selama 20 menit dengan 

menggunakan tasbih 

e) minta klien untuk membuka mata 

perlahan-lahan 

 

Fase Terminasi 

 Tanyakan perasaan klien setelah 

dilakukan pijatan dan dzikir 

 Lakukan kontrak yang akan datang 

(waktu, tempat dan tujuan) 

 Ucapkan salam dan akhiri pertemuan 

dengan klien 
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