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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
<b>ABSTRAK</b><br>
Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) merupakan prosedur pembedahan revaskularisasi yang
digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan aliran darah ke jantung. Masalah paling umum yang
timbul pada pasien pasca CABG adalah nyeri pasca CABG/Post CABG pain (PCP). Latihan peregangan
otot pernafasan merupakan suatu latihan untuk memelihara dan mengembangkan fleksibilitas atau
kelenturan otot pernafasan dan dapat mengurangi nyeri. Beberapa jenis latihan untuk mengurangi nyeri telah
banyak diidentifikasi seperti latihan aerobik dan anaerobik, namun hanya sedikit penelitian yang telah
mengkaji keefektifan latihan peregangan otot dan latihan nafas dalam pada pasien CABG khususnya
terhadap nyeri. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi keefektifan latihan peregangan otot pernafasan
terhadap penurunan nyeri pada pasien pasca coronary artery bypass grafting di rumah sakit jantung dan
pembuluh darah Harapan Kita Jakarta. Penelitian quasi experiment ini menggunakan sampel 30 responden,
masing-masing 15 responden untuk kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Instrumen yang digunakan
untuk mengukur nyeri adalah visual analog scale (VAS) dengan kombinasi numeric pain scale dengan skala
1-10. Pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti dan data yang diperoleh dianalisa secara univariat,
bivariat dan general linear model (GLM) menggunakan t test, anova, korelasi dan GLM repeated measures.
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara tingkat nyeri sebelum dan sesudah
latihan peregangan otot pernafasan pada kelompok intervensi dan kontrol (p=0.018, &#945;=0.05).
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi layanan keperawatan dan perkembangan ilmu keperawatan
dalam menggunakan latihan peregangan otot sebagai salah satu terapi modalitas keperawatan untuk
mengurangi nyeri. Direkomendasikan untuk penelitian lanjut tentang latihan ini pada pasien pasca bedah
kardiotorak lainnya.

