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ABSTRAK
Latar Belakang: Nyeri kepala merupakan keluhan sangat umum terjadi pada pasien
dengan hipertensi. Terapi zikir merupakan salah satu intervensi yang dipercaya untuk
menurunkan tingkat stress pasien dan meningkatkan kenyamanan, sehingga nyeri kepala
pasien dapat berkurang. Belum ada pemberian terapi spiritual seperti terapi zikir yang
dilakukan di area kerja Puskesmas Pal 3 Pontianak.
Tujuan: Mengetahui pengaruh terapi relaksasi zikir dalam menurunkan nyeri kepala
pada pasien hipertensi di Puskesmas Pal 3 Pontianak
Metodologi: Menggunakan rancangan quasy-experimen dengan pre-post test controlled
grup. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan sampel
berjumlah 20 pada masing-masing kelompok. Analisis data dengan uji Wilcoxon dan
Mann-Whitney dengan nilai p ≤0,05
Hasil: Karateristik responden rata-rata berusia 45-59 tahun (40.0%) dan berjenis kelamin
laki-laki (60.0%). Tingkat intensitas nyeri pada kelompok intervensi didapatkan nilai p =
0,000 dengan nilai mean pretest= 2.90 dan postest = 2.10 juga kelompok kontrol di
dapatkan nilai p = 0,184 dengan nilai mean pretest= 2.95 dan postest = 3.00. Pada
perbandingan intensitas nyeri antara kelompok intervensi dan kontrol bernilai p = 0,000.
Kesimpulan: Terdapat perubahan intensitas nyeri kepala pasien hipertensi setelah
diberikan terapi zikir pada kelompok intervensi dan tidak terdapat perubahan nyeri kepala
pasien pada kelompok kontrol. Terdapat perbedaan antara perubahan intensitas nyeri
kepala pasien hipertensi sehingga terapi zikir dapat dipertimbangkan untuk menjadi
intervensi mandiri keperawatan dalam menangani masalah nyeri kepala pasien dengan
hipertensi.

Kata kunci :Intensitas Nyeri, Hipertensi, Terapi Zzikir
Referensi : 70 (2009-2018)

ABSTRACT
Background: Headche is a very common complaint in patients with hypertension. Dhikr
therapy is an intervention that is believed to reduce the patient's stress level and increase
comfort, so that the patient's headche can be reduced. There has been no spiritual
therapy such as dhikr therapy carried out in the working area of Pal 3 Community Health
Center Pontianak.
Objective: Identifying the effect of dhikr theraphy toward pain level of tension headache
patients in Pal 3 Health Center Pontianak.
Methodo: Quasy-experimental design with pre-post test controlled group. Sampling was
done by purposive sampling amounted 20 in each group. Data were analyzed by wilcoxon
and mann whitney with p ≤0,05
Results: The average characteristics of respondents are aged 45-59 years (40.0%) and
male (60.0%). The level of pain intensity in intervention group worth p-value = 0.000
with the value of the mean pretest = 2.90 and posttest = 2.10 to control group p-value =
0.184 with the value of the mean pretest = 2.95 and posttest = 3.00. In the pain intensity
comparison between the intervention and control group p-value = 0.000.
Conclusion: There are changes in pain quality of patients with tension headache after
being given dhikr therapy in the intervention group and there is no change pain level of
patients with tension headachepatients in control group. There is a difference between
pain in the two groups that has been given dhikr theraphy that it can be considered to be
independent nursing interventions in dealing with pain problem in patients with tension
headache.
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