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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan peradaban yang makin maju membuat permasalahan yang 

kita hadapi dalam hidup ini makin kompleks. Perubahan-perubahan yang dengan 

cepat terjadi telah menimbulkan kondisi stress dan emosional pada banyak orang 

yang justru menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya penyakit kronis. 

Perubahan pola hidup ini yang menyebabkan pola penyakit berubah, dari penyakit 

infeksi dan rawan gizi ke penyakit-penyakit degeneratif, diantaranya adalah 

penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) dan akibat kematian yang 

ditimbulkannya. Hasil survei kesehatan nasional pada tahun 2001 menunjukkan 

bahwa : 26,3% penyebab kematian adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, 

kemudian diikuti oleh penyakit infeksi, pernafasan, pencernaan,neoplasma dan 

kecelakaan lalu lintas (Shadine, 2010) 

Pada saat ini penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor satu 

di dunia. Pada tahun 2005 sedikitnya 17,5 juta atau setara dengan 30,0 % 

kematian diseluruh dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Menurut Badan 

Kesehatan Dunia (WHO), 60 % dari seluruh penyebab kematian penyakit jantung 

adalah penyakit jantung koroner. Angka kematian yang disebabkan oleh penyakit 

kardiovaskuler di negara-negara maju yang menduduki tempat teratas, diikuti oleh 

penyakit kardiovaskuler. Tekanan darah tinggi sudah mulai merambah negara-

negara yang sedang membangun sehingga angka kematian oleh penyakit 
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kardiovaskuler juga menunjukkan peningkatan. Namun, bagi negara-negara maju 

kematian akibat kardiovaskular sesudah diadakan gerakan secara massal 

mengalami penurunan. Angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung 

rendah pada keadaan sosio ekonomi yang rendah pula. Oleh karena itu, 

pendekatan pencegahan penyakit jantung terutama ditujukan pada keadaan sosio 

ekonomi yang berkaitan dengan faktor resiko penyakit jantung (Shadine, 2010)  

Di Indonesia, penyakit jantung juga cenderung meningkat sebagai 

penyebab kematian. Data survei kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 1996 

menunjukkan bahwa proporsi penyakit ini meningkat dari tahun ke tahun sebagai 

penyebab kematian. Tahun 1975 kematian akibat penyakit jantung hanya 5,9 %, 

tahun 1981 meningkat sampai dengan 9,1 %, tahun 1986 melonjak menjadi 16 % 

dan tahun 1995 meningkat menjadi 19 %. Sensus nasional tahun 2001 

menunjukkan bahwa kematian karena penyakit kardiovaskuler termasuk penyakit 

jantung koroner adalah sebesar 26,4 %, dan sampai dengan saat ini penyakit 

jantung koroner juga merupakan penyebab utama kematian dini pada sekitar 40 % 

dari sebab kematian laki-laki usia menengah.  

Pola hidup yang tidak sehat menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya 

penyakit jantung. Hipertensi, merokok, obesitas, kurangnya aktifitas fisik, 

diabetes militus adalah faktor-faktor negatif dari timbulnya penyakit jantung 

koroner (Sonmez et al. 2002, Onat et al. 2008 dalam Sevinc, S & Akyol, A.2009). 

Selain pola hidup yang tidak sehat, kondisi psikologis penderita juga dapat 

menjadi faktor resiko timbulnya penyakit jantung koroner. Kondisi emosi 

biasanya akan mempengaruhi kinerja organ-organ tubuh kita, bahkan bisa menjadi 
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penyebab timbulnya penyakit tertentu. Dalam hal ini kondisi emosi yang terkait 

dengan penyakit jantung koroner.  Misalnya dalam keadaan marah, aliran darah 

akan makin deras karena jantung berdegup lebih cepat. Keadaan emosi seperti itu 

memberikan akibat yang buruk bagi jantung. Rasa marah, gelisah, benci, atau 

kondisi emosi yang tidak menyenangkan lainnya akan memperburuk kondisi 

jantung. Pada perkembangan selanjutnya ternyata faktor stress memiliki peranan 

serius dalam perkembangan penyakit ini. Bahkan ketika terjadi syndrome koroner 

akut, faktor stress membuat kondisi penderita semakin parah. Penyakit jantung 

merupakan penyakit kronis yang sulit disembuhkan dan perlu penanganan khusus 

dari segi fisik dan psikologis agar penyakit jantung yang diderita tidak mengalami 

kekambuhan.  

Bukti-bukti terkait peran penting faktor psikologis dalam kesehatan 

mendasari pengobaran behavioral dan psikologi kesehatan. Pencegahan menjadi 

fokus utama psikologi kesehatan. Seiring dengan berjalannya abad 20 dan 

berbagai penyakit infeksi semakin terkendali, semakin banyak orang yang 

meninggal karena penyakit-penyakit seperti kardiovaskular. Penyebab penyakit 

kardiovaskular yang mencakup perilaku, gaya hidup seseorang, seperti merokok, 

makan berlebihan dan konsumsi alkohol berlebihan. Oleh karena itu diyakini 

bahwa banyak kasus penyakit kardiovaskular dapat dicegah dengan mengubah 

gaya hidup yang tidak sehat. (Appel dkk., 1997; Stone, 1982 dalam Davidson 

2006).  

Efek stres dapat tidak langsung, stres dapat memicu perubahan kesehatan 

yang tidak langsung disebabkan oleh variabel biologis atau psikologis, namun 
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disebabkan oleh perubahan gaya hidup sehat. Stres yang tinggi dapat 

menyebabkan semakin tingginya merokok, tidur terganggu, meningkatnya 

konsumsi alkohol dan berubahnya pola makan. Perubahan perilaku tersebut dapat 

meningkatkan resiko penyakit, contohnya status sosioekonomi rendah (seringkali 

dianggap sebagai stresor) terbukti berhubungan dengan angka kematian lebih 

tinggi yang disebabkan beberapa penyakit. Hubungan stres dan penyakit 

merupakan hal yang nyata, namun dimediasi secara tidak langsung melalui 

perubahan perilaku sehat dan bukan melalui efek biologis langsung dari stres.  

Stress emosional bisa menjadi faktor resiko penyakit jantung koroner. 

Emosi yang tidak stabil akan memperburuk kondisi penderita karena hipertensi 

yang menjadi sulit dikendalikan. Penyebabnya karena stress dapat memicu pusat 

cortico hypothalamic pada otak yang memberikan efek pada jantung. Jantung 

menjadi makin cepat berdegup karena adanya peningkatan respon simpatik dan 

penurunan aktifitas vagal, resistensi pembuluh darah arteri, sehingga 

mengakibatkan tekanan darah meningkat. Disamping itu stress emosional juga 

akan menjadi faktor yang mempersulit penderita. Saat serangan jantung terjadi, 

keluhan nyeri dada bisa menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Keluhan itu 

biasanya diikuti keluhan lainnya, misalnya lemas, mual, muntah, dan tentu saja 

dada yang terasa makin berdebar. Itu makin membuat penderita merasa cemas. 

Dalam situasi seperti itu diperlukan pendekatan dari petugas medis dengan 

memberikan pengertian yang benar dan penangan perawatan di gawat darurat 

yang menyejukkan (Shadine, 2010) 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh H. Djanggan Sargowo dan M. 

Hendrarko (tanpa tahun) konsisten berhubungan dengan hasil penyakit jantung 

koroner (PJK) ini menunjukkan bahwa pada penderita PJK didapatkan suatu 

kepribadian tertentu dengan pola perilaku tertentu pula. Para peneliti ini 

menunjukkan adanya tanda-tanda dan ciri-ciri yang sama dari perilaku penderita 

PJK. Dari penelitian tersebut, tampak bahwa perilaku penderita PJK merupakan 

suatu pola perilaku tipe A (PPTA) yang jelas mendahului timbulnya PJK. Faktor 

risiko tradisional telah banyak dilaporkan oleh para peneliti di Indonesia. 

Demikian pula hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi, beban pekerjaan, 

dan stres emosi. Sedangkan hubungannya dengan PPTA belum banyak diteliti. 

Menurut Felten (dalam Nevid, 2005) emosi berpengaruh dahsyat terhadap 

system syaraf autonom yang mengatur segala macam, mulai dari jumlah insulin 

yang dikeluarkan tubuh sampai tingginya tingkat tekanan darah. Ketidakmampuan 

pasien dalam mengelola emosi mereka bisa memperburuk kondisi fisik mereka 

yang akan berakibat langsung pada kondisi kesehatan jantungnya.  

Di dalam sistem saraf manusia terdapat sistem saraf otonom dan system 

saraf pusat. Fungsi saraf pusat adalah mengendalikan gerakan-gerakan yang 

dikehendaki, misalnya gerakan tangan, kaki, leher, dan jari-jari. Sedangkan sistem 

saraf otonom berfungsi mengendalikan gerakan-gerakan yang otomatis, misalnya 

fungsi digestif, proses kardiovaskuler, dan gairah seksual. Sistem saraf otonom 

terdiri dari dua subsistem yang kerjanya saling berlawanan yaitu; (1) sistem saraf 

simpatetis yang bekerja meningkatkan rangsangan atau memacu organ-organ 

tubuh, memacu meningkatnya denyut jantung dan pernafasan, serta menimbulkan 
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penyempitan pembuluh darah tepi (pheripheral) dan pembesaran pembuluh darah 

pusat serta menurunkan temperatur kulit dan daya tahan kulit, dan juga akan 

menghambat proses digestif dan seksual; (2) system saraf parasimpatetis 

menstimulasi turunnya semua fungsi yang dinaikkan oleh saraf simpatetis, dan 

menstimulasi naiknya semua fungsi yang diturunkan oleh saraf simpatetis 

(Utami,dalam Subandi 2002). 

Keadaan jiwa dan fisik seseorang terdapat hubungan yang erat dan saling 

mempengaruhi. Artinya jika yang satu terganggu akan membawa pengaruh 

kepada bagian yang lainnya. Tentunya hal ini dapat dipicu salah satunya dengan 

munculnya stress. Stress bukanlah perkara main-main, kerusakan akibat stress 

nyata dan terbukti telah membawa kerugian bagi setiap penderitanya, misalnya, 

pada penderita jantung. Stress pada hakikatnya tidak bisa dihilangkan sama sekali. 

Stress hanya bisa dikelola. Manajemen stress merupakan upaya menyeluruh untuk 

mengendalikan stress namun tidak untuk menghilangkannya (Claar, R & 

Blumenthal, J, 2003) 

Berbagai teknik terapi psikologi telah banyak dilakukan untuk menangani 

penderita penyakit jantung koroner. Terapi psikologi yang paling banyak 

dilakukan untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung koroner adalah 

terapi Cognitive Behavior Therapy (CBT). CBT menawarkan berbagai teknik 

relaksasi untuk merestrukrisasi kognitif dan memperbaiki tingkah laku yang 

negatif sebagai akibat pikiran dan emosi yang negatif.  Namun hasil tingkat 

kemajuan dan tingkat kesembuhannya hanya menunjukkan ± 50%. Dengan teknik 

relaksasi yang hampir sama dengan CBT, terdapat juga terapi emotional freedom 
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therapy (EFT) yang juga menawarkan penyembuhan penyakit fisik dan psikologis 

(Claar, R & Blumenthal, J, 2003). 

EFT diperkenalkan oleh Gary Craig di 90-an, terapi paparan singkat yang 

menggabungkan elemen kognitif dan somatik, didasarkan pada penemuan bahwa 

trauma emosional memberikan kontribusi besar terhadap penyakit fisik. Hal ini 

berdasar pada revolusi berkembang dalam keyakinan psikologi konvensional yang 

menjelaskan bahwa “segala emosi negatif yang muncul dapat merusak energi 

sistem dalam tubuh”. Dengan hasil yang mengejutkan (50 – 90% tergantung dari 

pengalaman) menghilangkan gejala-gejala penyakit yang timbul secara rutin 

(Zainuddin 2008). EFT merupakan salah satu terapi energy psychology 

menawarkan cara yang lebih aman (tanpa menggunakan jarum), hanya 

menggunakan ketukan ringan dengan ujung jari (tapping) pada daerah tubuh 

tertentu, pikiran, emosi dan perilaku negatif akan teratasi. Hal ini selaras dengan 

tindakan keperawatan yang selama ini telah dilakukan untuk menciptakan rasa 

aman dan nyaman pada klien yaitu dengan teknik massage dan touch (sentuhan). 

Massage adalah merangsang kulit dan jaringan di dalam tubuh untuk 

memperlancar sirkulasi dan memberikan efek relaksasi (Zainuddin, 2008).  

Sebuah penelitian yang membuktikan keefektifan EFT antara lain 

penelitian yang dilakukan Stefan Gonick pada 5000 pasien dengan masalah 

kecemasan. Stefan membandingkan dua metode terapi yaitu EFT dan CBT 

dikombinasikan dengan medikasi terhadap penurunan tingkat kecemasan, hasilnya 

dapat dilihat bahwa tingkat kemajuan yaitu 63% dan tingkat kesembuhan yaitu 

51%  pada terapi CBT. Sedangkan untuk terapi EFT menunjukkan tingkat 
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kemajuan sebanyak 90% dan total kesembuhan sebanyak 76%. Rata-rata 

penelitian yang dilakukan terhadap terapi CBT dilakukan sebanyak 15 kali dan 

terapi EFT sebanyak 3 kali (Claar, R & Blumenthal, J, 2003) 

 Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa EFT mampu cepat 

mengurangi dampak emosional dari kenangan dan insiden yang memicu tekanan 

emosional. Setelah tekanan berkurang atau dihapus, tubuh sering dapat 

menyeimbangkan dirinya sendiri, dan mempercepat penyembuhan penyakit 

kronis. Teknik ini menggabungkan psikoterapi dan teknik akupuntur dengan 

metode tapping (ketuk) pada beberapa bagian tubuh untuk memperbaiki sistem 

energi tubuh yang berpengaruh pada fungsi pikiran, emosi dan perilaku.  

EFT adalah terapi meredian tubuh seperti halnya akupunktur, hal ini 

bekerja langsung pada sistem meredian tubuh. Namun seperti halnya 

menggunakan jarum kita menstimulasi titik meredian utama dengan mengetuknya 

dengan ringan. EFT adalah teknik penyembuhan tubuh dan pikiran dengan 

mengkombinasikan efek fisik dari perawatan meredian dengan efek mental 

dengan memfokuskan pada sakit atau permasalahan pada waktu yang sama. 

Ketukan pada titik meredian mengirimkan energi kinetis pada energi sistem dan 

membebaskan hambatan yang menutupi aliran energi (Jay, 2004; Nitz 2006). 

Berbeda dengan teknik terapi lain yang mirip dengan EFT, contohnya SEFT yang 

merupakan teknik terapi yang mengkombinasikan teknik spritual dan EFT. Teknik 

terapi EFT lebih rasional jika dibandingkan dengan teknik terapi SEFT. SEFT 

adalah salah satu varian (bentuk) dari “Energy Psychology” satu teknologi baru 

yang menggabungkan “kekuatan spiritual, ilmu kedokteran China kuno dan 
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psychology modern”, untuk melakukan penyembuhan fisik maupun emosi secara 

instan, sangat mudah dan sangat cepat. Terapi SEFT menawarkan bentuk terapi 

yang lebih kental dengan hubungan transendental (hubungan langsung dengan 

keyakinan – Tuhan), sehingga hasil kesembuhan tergantung dari keyakinan 

spritual dari individu. Sedangkan EFT menawarkan teknik terapi yang langsung 

memfokuskan kepada masalah yang dialami dan fokus kepada individu itu 

sendiri.  

Penelitian yang mendukung keefektifan EFT terhadap tingkat stress yang 

dilakukan Rowe (2005), seorang psikolog dari Texas A&M University, 

membuktikan bahwa efek pelatihan EFT tidak hanya dalam jangka waktu pendek, 

tetapi tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dr. Rowe mengevaluasi 

tingkat stress 102 peserta pelatihan EFT dengan alat pengukur psychological 

distress SCL-90R (SA-45), sebulan sebelum penelitian, sesaat sebelum pelatihan 

dimulai, sesaat setelah pelatihan selesai, sebulan kemudian, dan 6 bulan setelah 

pelatihan, hasilnya terdapat penurunan signifikan dalam tingkat stress dalam 5 

tahap pengukuran tersebut (Zainuddin, 2008).  

Selain itu EFT juga pernah diberikan kepada penderita diabetes oleh 

pencipta EFT sendiri yaitu Gary Craig (Craig, G. Tanpa tahun). Pasien tersebut 

mengalami diabetes tipe II, tekanan darah rendah dan seringkali merasakan sakit 

pda bagian kakinya. Awalnya pasien tersebut tidak percaya kepada teknik terapi 

EFT. Ia adalah seorang pengusaha yang jarang sekali menggunakan emosi dan 

perasaannya. Namun ketika ia menyetujui untuk melakukan teknik terapi ini, sesi 

terapi dilakukan dalam waktu 7 hari. Awalnya ini terlihat sulit untuk pasien ini, 
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karena ia merasa lelah dan sangat sulit untuk langsung berhubungan dengan apa 

yang ia rasakan. Ia selalu ingin untuk berbicara mengenai apa penyakitnya dan 

hasil pemeriksaan fisiknya. Namun demikian terapis selalu mencoba 

mengarahkan pada apa yang sebenarnya ia rasakan yang bukan mengarah kepada 

penyakit fisiknya. Pertanyaan diarahkan untuk memperoleh akar dari masalah 

fisik yang dialami oleh pasien. Dalam hal ini terapis memberikan ranking 

terhadap masalah masalah pasien dan kemudian mengajak pasien untuk 

melakukan tapping (ketukan) dengan menggunakan 2 jari pada bagian bagian 

tubuh pasien. Setelah seminggu proses terapi ini, pasien memeriksakan kadar gula 

darahnya ke dokter dan hasilnya ternyata kadar gula darahnya menurun.  

EFT sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai macam masalah fisik 

dan masalah emosi, hanya dengan langkah yang sederhana semua masalah fisik 

dan emosi dapat teratasi. Penelitian yang berkaitan dengan efektifitas EFT sudah 

banyak dilakukan dan dibuktikan manfaatnya di luar negeri. Berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, masalah emosi sangat berpengaruh pada kondisi 

fisik pada penderita jantung koroner. Meskipun EFT seringkali digunakan untuk 

menangani penderita penyakit fisik, namun penelitian terhadap manajemen stress 

pada penderita jantung koroner masih belum banyak dilakukan. Dalam hal ini 

penderita jantung perlu untuk mengelola emosinya dengan baik agar 

memperlancar proses penyembuhannya. Untuk membantu proses penyembuhan 

tersebut, peneliti tertarik untuk menggunakan proses terapi EFT.  
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B. Rumusan Masalah 

Apakah Emotional Freedom Technique (EFT) dapat menurunkan tingkat 

stres pasien penderita penyakit jantung koroner.  

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran 

Emotional Freedom Technique (EFT) dalam menurunkan tingkat stress pasien 

penderita penyakit jantung koroner.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis.  

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan 

yang positif bagi perkembangan ilmu psikologi terutama pada 

psikologi klinis.  

2. Manfaat praktis  

a. Memberikan masukan dan motivasi kepada penderita jantung 

koroner dalam mengelola stresnya 

b. Memberikan masukan kepada psikolog untuk melakukan alternatif 

psikoterapi terhadap penderita jantung koroner 
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c. Memberikan masukan kepada dokter dan perawat dalam 

memberikan alternatif untuk membantu proses penyembuhan 

penderita jantung koroner  


