
Lampiran 1 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Responden yang terhormat,  

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Ika Kholila Sari 

NIM : 20100320028 

Saya adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akan 

melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan Kualitas Tidur Pasien Gagal 

Ginjal Kronik Yang Menjalani Terapi Hemodialisa 2 Kali dan 3 Kali di RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta”.  

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini 

sebagai responden, menandatangani lembar persetujuan, mengisi kuesioner berupa 

pernyataan yang telah saya sediakan. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan saya jamin 

kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian.  

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu menjadi responden dan meluangkan 

waktu untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam kuesioner, saya ucapkan banyak 

terimakasih.    

      Yogyakarta, Maret 2014 

 

          Peneliti 

 

                                  Ika Kholila Sari 

        NIM. 20100320028 



 

Lampiran 2 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama    :  

Umur    : 

Jenis Kelamin   : 

Pekerjaan   :  

Frekuensi Terapi/minggu :  

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian 

yang berjudul “Perbedaan Kualitas Tidur Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani 

Terapi Hemodialisa 2 Kali dan 3 Kali di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta” yang 

diajukan oleh Ika Kholila Sari, NIM : 20100320028, mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Saya memahami bahwa data yang diambil dan hasilnya merupakan 

rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu 

keperawatan, dan tidak merugikan bagi saya. Apabila dalam penelitian ini terdapat 

hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati maka saya akan 

menarik kembali persetujuan tersebut.  

Yogyakarta, Maret 2014  

Yang memberikan persetujuan  

 

 

                                                                                                  (.................................................) 



Nama   : 

Umur   : 

Frekuensi HD : 

 

Petunjuk : 

Pertanyaan – pertanyaan berikut tentang kualitas tidur anda selama sebulan 
terakhir. Isilah pertanyaan berikut dengan jelas sesuai dengan yang anda alami. 

1. Selama sebulan terakhir, jam berapa anda biasanya tidur pada malam hari ? 
 

2. Selama sebulan terakhir, berapa menit untuk bisa tertidur ? 
 

3. Selama sebulan terakhir, jam berapa biasanya anda bangun pagi ? 
 

4. Selama sebulan terakhir, berapa jam anda benar – benar tidur setiap malam ? 
 

 
Petunjuk : 
Isilah pertanyaan berikut dengan ( √ ). 

No Pertanyaan Tidak pernah 
selama sebulan 

terakhir 

Kurang dari 
1x 

seminggu 

1x atau 2x 
seminggu 

3x atau 
lebih 

seminggu 
5 Seberapa sering 

anda tidak bisa 
tertidur dalam 
waktu 30 menit ? 

    

6 Seberapa sering 
anda terbangun 
ditengah malam 
atau dipagi hari ? 

    

7 Seberapa sering 
anda terbangun 
karena ingin ke 
kamar kecil ? 

    

8 Seberapa sering 
anda tidak bisa 

    



bernafas dengan 
nyaman ? 

9 Seberapa sering 
anda batuk dan 
mendengkur 
dengan keras ? 

    

10 Seberapa sering 
anda kedinginan 
? 

    

11 Seberapa sering 
anda kepanasan ? 

    

12 Seberapa sering 
anda bermimpi 
buruk ? 

    

13 Seberapa sering 
anda kesakitan 
atau nyeri ? 

    

14 Seberapa sering 
anda mengalami 
masalah tidur 
seperti diatas ? 

    

15 Seberapa sering 
anda minum obat 
( resep dokter 
atau membeli 
sendiri ) untuk 
membantu anda 
tidur ? 

    

16 Seberapa sering 
anda kesulitan 
menahan kantuk 
saat berkendara, 
makan dan 
berinteraksi 
social ? 

    

 

 

 



17.  Selama sebulan terakhir, bagaimana anda menilai kualitas tidur anda secara 
umum ? 

Sangat baik :  

Cukup baik :  

Cukup buruk :  

Sangat buruk :  

18.  Selama sebulan terakhir, seberapa besar masalah yang anda hadapi dalam 
menumbuhkan antusiasme untuk menyelesaikan hal-hal yang anda kerjakan ? 

Tidak ada masalah sama sekali :  

Hanya masalah kecil :  

Cukup bermasalah :  

Masalah yang sangat berat :  

19.  Apakah anda punya teman sekamar atau teman serangjang ? 

Tidak ada teman sekamar atu seranjang :  

Teman diruangan lain :  

Teman dikamar yang sama tapi ranjang yang berbeda :  

Teman diranjang yang sama :  
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