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B A B IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

terkait dengan kelompok intervensi dan RSU PKU Muhammadiyah 

Gamping untuk kelompok kontrol. Peneliti memilih RSU PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta dan RSU PKU Muhammadiyah Gamping 

dalam proses penelitian karena merupakan rumah sakit rujukan di 

Yogyakarta yang ditunjang oleh sumber daya, sarana dan prasarana yang 

memadai dan terus menerus dikembangkan sebagai RS Pendidikan 

seiring dengan berkembangnya profesi kesehatan. 

RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta memiliki ruangan 

hemodialysis dengan jumlah keseluruhan tempat tidur 25 bed. Dalam satu 

bulan jumlah pasien yang menjalani hemodialisis 1485 pasien, dan dalam 

setiap harinya rata rata 59 pasien yang terbagi dalam 3 shift. Setiap pasien 

mempunya jadwal waktu yang telah ditentukan untuk dilakasanakan 

hemodialisis. Sebagian besar pasien menjalani hemodialisis 1 sampai 3 

kali dalam seminggu, tergantung dari program yang sudah diberikan oleh 

dokter. Jumlah pemakaian mesin hemodialisis di ruang hemodialisis 

dalam setiap bulannya target 40 kali, tetapi pada kenyataan kesehariannya 

rata rata lebih dari 100 %. 
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Intervensi psikologis yang dilakukan pada pasien yang menjalani 

hemodialisis dan ada masalah  yang terkait dengan tahap berduka selama 

ini belum dilakukan secara maksimal. Intervensi keperawatan yang 

dilakukan lebih bersifat kolaboratif farmakologi yaitu dengan pemberian 

antidepresan, kerjasama dengan  bagian kerokhanian untuk dilakukan 

santunan rokhani kepada semua pasien pada setiap harinya. Adapun SOP 

terkait dengan penatalaksanaan masalah pasien hemodialisis yang 

mengalami masalah psikologis belum ada. 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik responden 
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Tabel 2. Karakteristik Demografi Responden pada Kelompok 

Intervensi (n=15) dan kelompok kontrol ( n=15 )  

 
Variabel Kelompok 

Intervensi  

Frekuensi (%) 

Kontrol 

Frekuensi  ( %) 

Jenis kelamin : 

1. Perempuan 

2. Laki-laki 

 

5 (33.3) 

10 (66.7) 

 

6 (40.0 ) 

9 (60.0) 

 

Pen  Pendidikan 

1. SMP 

2. SMA/SLTA 

3. PT 

 

0 ( 00.0 ) 

8 ( 53.0 ) 

7 ( 46.7 ) 

1 

1 ( 06.7 )  

7 ( 46.7 ) 

7 ( 46.7 ) 

Pekerjaan 

1. Petani 

2. PNS 

3. Tidak bekerja 

4. Wiraswasta 

 

 

1 ( 06.7 ) 

2 ( 13.3 ) 

7 ( 46.6 ) 

5 ( 33.3 ) 

 

 

2 ( 13.3 ) 

2 ( 13.3 ) 

5 ( 33.3 ) 

6 ( 40.0 ) 

 

Siklus Hemodialisis 

1. 2 kali/minggu 

2. 3 kali/minggu 

 

13 ( 86.7 ) 

2   ( 13.3 ) 

 

7 (46.7 ) 

8 (53.3 ) 

Agama 

1. Islam 

2. Kristen 

 

14 ( 93.3 ) 

1   ( 06.7 ) 

 

15 ( 100.0 ) 

0   ( 00.0 ) 

 

Sumber : data primer 

Dari karakteristik demografi responden dapat digambarkan 

pada tabel 2 antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

Karakteristik jenis kelamin dua pertiga laki-laki, yaitu pada 

kelompok intervensi sebesar 10 (66,7%) pada kelompok kontrol 9 

(60%). 

Karakteristik pendidikan sebagian besar berpendidikan SMA 

pada kelompok intervensi, yaitu 8 (53 %) dan berpendidikan SMA 



72 

 

  

7 (46,7%)      perguruan tinggi 7 (46,7%) responden, pada 

kelompok kontrol. 

Karakteristik pekerjaan kelompok intervensi tertinggi tidak 

bekerja , sejumlah 7 responden (46,6%), dan kelompok kontrol 

tertinggi bekerja sebagai wiraswasta 6 (40%). Karakteristik kawin 

pada kelompok intervensi tertinggi 10 responden (66,7%) pada 

kelompok kontrol 14 responden (93,3%). Karakteristik siklus 

hemodialysis tertinggi 2x/minggu pada kelompok intervensi 13 

responden (86,7 %) pada kelompok kontrol 3x/minggu ada 8 

responden (53,3%). 

Karakteristik responden terkait agama, kelompok intervensi 

Islam 14 responden (93,3%) pada kelompok kontrol semua 

responden beragama Islam 15 responden (100%).   

Tabel 3. Hasil Analisis Diskriptif Tahap Berduka Responden 

Sebelum dan Setelah     Perlakuan Pada Kelompok 

Kontrol 

 

variabel 
Sebelum Perlakuan Setelah Perlakuan 

Mean (CI 95%) Std Deviasi Mean (CI 95%) Std Deviasi 

Denial 19.3(17.4-21.3) 3.5 19.9(18.3-21.4) 2.8 

Anger 13.8(13.1-14.5) 1.3 13.8(12.8-14.8) 1.7 

Bargaining 8.3  ( 7.5 - 9.0) 1.3 8.5   (7.7 - 9.2) 1.4 

Depression 27.3(24.9-29.7) 4.4 26.4 (23.7 -29.4) 5.5 

Acceptance 13.2(12.1-14.3) 2.1 13.2 (11.9-14.5) 2.3 

           

Dari hasil analisis diskriptif tahapan berduka responden pada 

tabel 3 dapat digambarkan bahwa nilai mean tertinggi sebelum  
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perlakuan pada kelompok kontrol berada pada tahap depression 

27,3 dan terendah pada tahap bargaining 8,3. Sedangkan setelah 

perlakuan nilai mean tertinggi tetap berada pada tahap depression 

tetapi mengalami penurunan menjadi 26.4   

  Tabel 4. Hasil Analisis Diskriptif Tahap Berduka Responden 

Sebelum dan Setelah Perlakuan Pada Kelompok 

Intervensi  

 

Variabel 
Sebelum Perlakuan Setelah Perlakuan 

Mean (CI 95%) Std Deviasi Mean (CI 95%) Std Deviasi 

Denial 19.9(18.0 - 21.9) 3.5 21.5 (19.8-23.3) 3.2 

Anger 14.3 (13.7-14.8)) 1.0 14.5(14.0-15.0) 0.9 

Bargaining 7.8  (07.0 - 08.6) 1.5 8.2 (7.38-9.02) 1.5 

Depression 29.1 (26.7 - 31.6) 4.5 30.9 (28.5-33.3) 4.4 

Acceptance 13.4 (12.6 -14.2) 1.5 13.8 (13.0 -14.6) 1.5 

 

Sumber : data primer 

 

Dari hasil analisis diskriptif tahapan berduka responden pada 

tabel 4  dapat digambarkan bahwa nilai mean tertinggi sebelum 

perlakuan pada kelompok intervensi berada pada tahap depression 

29,1 dan terendah berada pada tahap bargaining 7,8. Sedangkan 

setelah perlakuan nilai mean tertinggi berada pada tahap 

depression dan mengalami peningkatan menjadi 30,9, dan nilai 

mean terendah pada tahap bargaining mengalami kenaikan 

menjadi 8,2. 
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Tabel 5. Hasil Analisis Diskriptif Tahap berduka Responden 

Sebelum dan Setelah Perlakuan Pada Kelompok Kontrol 

dan Kelompok Iintervensi 

 

Sumber : data primer 

 

Dari hasil analisis diskriptif tahap berduka responden kedua 

kelompok pada tabel 5 dapat digambarkan bahwa nilai mean  

tahap berduka pada kelompok kontrol sebelum perlakuan 81,87 

dan setelah perlakuan mengalami penurunan menjadi 81,73. 

Sedangkan nilai mean tahap berduka pada kelompok intervensi 

sebelum perlakuan 84,53 dan setelah perlakuan mengalami 

kenaikan menjadi 88,87. 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 6. Perbedaan Tahap Berduka Pada Kelompok Kontrol   

Sebelum dan Setelah Perlakuan 

 

Variabel 

Sebelum 

Perlakuan 

 Setelah 

Perlakuan 

 

p 

value 
Mean (CI 95%) 

Std 

deviasi 

Mean (CI 

95%) 

Std 

Deviasi 

Denial 19.3(17.1-21.3)          3.5 19.9(18.3-21.4) 2.8 0.418 

Anger 13.8(13.1-14.1)          1.3 13.8(12.8-14.8) 1.7 1.000 

Bargaining 8.3(7.5-9.0)          1.3 8.5(7.7-9.2) 1.4 0.384 

Depressi 27.3(24.1-29.1)          4.4 26.4(23.4-29.4) 5.5 0.316 

Acceptance 13.2(12.1-14.3)          2.0 13.2(11.9-14.5) 2.3 1.000 

 

Sumber : data primer 

Kelompok 

Sebelum Perlakuan Setelah Perlakuan 

Mean (CI 95%) 
Std 

Deviasi 
Mean (CI 95%) 

Std 

Deviasi 

Kontrol 81.87(77.86-85.88) 7.24 81.73(77.00-86.46) 8.54 

Intervensi 84.53(80.06-89.00) 8.07 88.87(84.59-93.15) 7.73 
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Dari hasil uji statistik Paired samples test untuk melihat 

perbedaan nilai mean tahap berduka  pada kelompok kontrol sebelum 

dan setelah perlakuan yang ditampilkan dalam tabel  6 dapat 

digambarkan bahwa tahap denial sebelum dan setelah perlakuan 

didapatkan nilai p value >0,05, tahap Anger sebelum dan setelah 

perlakuan nilai p value > 0,05, tahap Bargaining sebelum dan setelah 

perlakuan  didapatkan nilai p value > 0,05, tahap depresi sebelum dan 

sesudah perlakuan didapatkan nilai p value > 0,05 dan tahap 

acceptance sebelum dan setelah perlakuan didapatkan nilai p value > 

0,05. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa  perbedaan nilai mean 

tahap berduka pada kelompok kontrol sebelum dan setelah perlakuan 

tidak ada perbedaan yang bermakna.   

Tabel 7. Perbedaan Tahapan Berduka  Pada Kelompok Intervensi   

Sebelum dan Setelah perlakuan 

 

                       

 

 

 

 

 

Dari hasil uji statistik Wilcoxon Signed Ranks Test  yang 

ditampilkan pada tabel 7 didapatkan nilai mean pada tahap denial  

Variabel 

Sebelum 

Perlakuan 

 Setelah 

Perlakuan 

 

p 

value 
Mean (CI 95%)         

Std 

deviasi 
Mean (CI 95%) 

Std 

deviasi 

Denial 19.9(118.0-21.9)                 3.5 21.5(19.8-23.3) 3.2 0.010 

Anger 14.3(113.7-

14.8) 

1.0 14.5(14.0-15.0) 0.9 0.450 

Bargaining 7.8(7.0-8.6) 1.5 8.2(7.4-9.0) 1.5 0.254 

Depressi 29.1(26.7-31.6) 4.5 30.9(28.5-33.3) 4.4 0.067 

Acceptance 13.4(12.6-14.2) 1.5 13.8(13-14.6) 1.5 0.528 
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nilai p < 0,05, tahap anger nilai p > 0,05, tahap bargaining nilai p > 

0,05, tahap depresi nilai p > 0,05 dan tahap acceptance nilai p > 0,05. 

Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa perbedaan nilai mean tahap 

denial sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok intervensi ada 

perbedaan yang bermakna, sedangkan pada tahap anger, bargaining, 

depresi dan acceptance sebelum dan setelah perlakuan pada 

kelompok intervensi tidak ada perbedaan yang bermakna.  

            Tabel 8.  Perbedaan Tahap Berduka  Sebelum dan Setelah Perlakuan 

Pada Kelompok Intervensi dan Kontrol    

Variabel 

Sebelum 

Perlakuan 

 
Setelah Perlakuan 

 

p 

value Mean (CI 

95%) 

Std 

Deviasi 
Mean (CI 95%) 

Std 

Deviasi 

Intervensi 84.5(80.0-89.0) 8.1 88.9(84.6-93.1) 7.7 0.003 

Kontrol 81.9(77.9-85.9) 7.2 81.7(77.0-   86.5) 8.5 0.906 

                      

Dari hasil uji statistik Paired samples test yang ditampilkan 

pada tabel 8 perbedaan nilai mean tahap berduka sebelum dan sesudah 

perlakuan pada kelompok intervensi didapatkan nilai p < 0,05, dari 

hasil tersebut dapat diartikan bahwa tahap berduka sebelum dan 

setelah perlakuan pada kelompok intervensi ada perbedaan yang 

bermakna.  Sedangkan perbedaan nilai mean tahap berduka sebelum 

dan setelah perlakuan pada kelompok kontrol di dapatkan nilai p > 

0,05, dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa tahap berduka sebelum 

dan setelah perlakuan pada kelompok kontrol tidak ada perbedaan 

yang bermakna. 
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C. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin menunjukkan sebagian besar berjenis 

kelamin laki-laki sebannyak  60% dan responden berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 40 %.  ML.Patel et al (2012) menyatakan bahwa 

kasus gagal ginjal kronik lebih banyak di derita oleh kaum laki-laki 

(53,3%) dan 60% dari mereka banyak yang mengalami gangguan 

psikologis karena peyakit yang diderita. Tetapi banyak diantara 

mereka yang tidak bisa mengungkapkan secara verbal, karena malu. 

Berdasarkan hal tersebut peran laki – laki di Indonesia sebagai pencari 

nafkah sehingga bisa mengakibatkan potensi munculnya gangguan 

psikologis..   

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan menunjukkan 

sebagian besar responden berpendidikan SMA yaitu sebesar 50%. 

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pemahaman seseorang 

terhadap informasi yang diterima. Makin tinggi pendididkan 

seseorang maka makin mudah memahami sebuah informasi, sehingga 

akan makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya 

pendidikan yang kurang akan menghambat seseorang dalam bersikap 

terhadap hal-hal yang diperkenalkan (Notoatmojo, 2002). 
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Karakteristik responden berdasarkan siklus hemodialisis 

sebagian besar 2x/minggu sejumlah 66,7% hal ini sesuai dengan data 

dari IRRI 2014 dimana sebaiknya standar durasi hemodialisis minimal 

5 jam yang dilakukan selama 2x/minggu, tetapi pada kenyataan 

banyak pasien yang belum bisa menjalani hemodialisis dengan 

maksimal, hal ini banyak disebabkan karena berbagai hal diantaranya 

keterbatasan pelayanan kesehatan yang menyediakan fasilitas 

hemodialisa, keterbatasan SDM, pasien sendiri yang kurang 

bersemangat. Di Daerah Istimewa Yogyakarta   sendiri menurut data 

di IRRI 2014 yang bisa menjalani hemodialisis sesuai dengan standar 

masih sangat kurang yaitu sekitar 625 orang dari 4550 atau 13,7%.  

2. Pengaruh Intervensi SEFT Terhadap Tahap Berduka Pasien  Gagal 

Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok intervensi 

sebelum dan sesudah pemberian intervensi  SEFT terdapat perubahan 

tahap berduka,  dimana hasil uji statistik tahap berduka pada 

kelompok intervensi sebelum dan setelah perlakuan didapatkan nilai p 

< 0,003 lebih kecil dari nilai p < 0,005. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Derison (2012) yaitu intervensi SEFT 

dapat menurunkan depresi, kecemasan dan stres pada pasien gagal 

ginjal kronik, dan Mulia (2009), bahwa kombinasi intervensi SEFT 
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dan terapi analgesik lebih efektif untuk menurunkan nyeri pada pasien 

kanker dibandingkan hanya terapi analgesik saja. Sehingga ketika rasa 

nyeri sudah berkurang pasien akan merasa lebih tenang, rilek dan 

mendorong mereka untuk bisa menerima keadaan sakitnya.  

Gagal ginjal kronis bersifat menetap, memerlukan pengobatan 

dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat menimbulkan 

perubahan atau ketidakseimbangan biologi, psikologi, sosial dan 

spiritual pasien seperti perilaku penolakan, marah, takut, cemas, rasa 

tidak berdaya, putus asa bahkan bunuh diri (IKACC, 2010). Ketika 

seseorang mengalami respon kehilangan dan tahap berduka yang 

berkepanjangan maka tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan 

tahapnya yaitu penolakan dengan mendukung emosinya tanpa 

memperkuat penyangkalannya, menemaninya tanpa diskusi alasan 

perilakunya, kecuali pasien yang memulai, menawarkan kebutuhan 

yang bersifat dasar seperti makan, minum, membuatnya nyaman dan 

tenang. Tahap marah dengan membantu memberikan antisipasi saat 

marah, memnuhi kebutuhan yang menyebabkan respon marah, 

memberikan dorongan pada pasien dan keluarga untuk 

mengekspresikan perasaan merasaan mereka, sedangkan pada tahap 

tawar menawar diperlukan informasi untuk membantu membuat 

keputusan. Pada tahap depresi perlu memberikan dukungan dan 
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empati, mendengarkan dengan penuh perasaan, dan perlu mengkaji 

resiko yang dapat membahayakan diri pasien, kalau diperlukan bisa 

rujuk pada tenaga profesional kesehatan mental. Sedangkan pada 

tahap penerimaan kita bisa memberikan kesempatan untuk berbagi 

perasaan secara verbal, tulisan, bentuk seni, rekaman serta dorong 

untuk mengungkapkan keinginan yang ingin dilakukan. Selain itu 

juga perlu tunjukkan penerimaan kelabilan perasaan klien dan bantu 

pasien untuk mendiskusikan rencana yang akan dilakukan mendatang 

(Potter & Perry, 2005).  

Terapi spiritual dapat memberikan ketenangan, mengurangi rasa 

takut, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menguatkan keyakinan 

spiritual bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakitnya. Terapi 

spiritual menimbulkan respon relaksasi dan ketenangan,  sehingga 

akan memunculkan keyakinan dalam perawatan diri dan  bermanfaat 

terhadap perasaan menolak, kecemasan, marah,panik pada pasien 

terminal sehingga menimbulkan ketenangan ( Syed, 2003). 

Kondisi spiritual berpengaruh terhadap stress, pada pasien 

penyakit kronis dan berpengaruh terhadap ketenangan psikologis 

(Rowe & Allen 2004).  Pemenuhan kebutuhan spiritual sangat penting 

ketika sedang mengalami sakit fisik.Ketika kondisi fisik terganggu 

ada kemungkinan mengalami perubahan emosi. Pada kondisi tersebut, 
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komponen spiritual  seseorang sangat penting untuk mengatasi 

perubahan emosi tersebut. Mendekat pada Tuhan, diyakini akan 

memudahkan seseorang untuk mengatasi perubahan emosional selama 

sakit  (Lueckenotte, 1995). Keadaan psikologis yang tenang, relak 

akan mempengaruhi kondisi spiritual sesorang sehingga berpengaruh 

terhadap psikoneuroimunologi yang merangsang imunitas sehingga 

mempengaruhi  relaksasi dan dapat  menyebabkan sistem 

syaraf mengeluarkan endorfin, delison dan berbagai neurotransmiter 

yang lain yang  membawa manfaat pada peningkatan imunitas, 

peningkatan aktifitas interferon dan makrofag (Spencer & McEwen, 

1990 ). 

Dalam hal ini adalah respon adaptif psikologis fungsi konsep 

diri  personal self yang diharapkan adalah tahapan berduka menjadi 

lebih baik yang merupakan strategi koping terhadap kehilangan dan 

berduka yang efektif sehingga dapat menciptakan ketenangan, pasrah 

dan relaksasi pada pasien (Zainudin, 2006).  Dengan kondisi ini akan 

merangsang system limbic dan syaraf otonom sehingga tercipta 

kondisi yang rileks, aman dan menyenangkan. Keadaan ini akan 

merangsang pelepasan zat kimia gamma amino butric acid , 

encephalin dan beta endorpfin yang kemudian akan membantu 

mengeliminasi neurotransmitter rasa negatif seperti tidak bisa 
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menerima keadaan,  marah atau perasaan tidak nyaman yang lain, 

sehingga akan muncul energi positif seperti suasana hati/ mood yang 

meningkat, tenang,  yang dapat membantu tahap berduka menjadi 

lebih baik (Zainudin, 2006). Endorfin adalah semacam polipeptida 

yang mengandung 30 unit asam amino yang mengikat pada reseptor 

opiad diotak dan dapat menimbulkan perasaan euphoria, melepaskan 

nafsu makan, modulasi hormone dan memiliki sifat menghilangkan 

rasa sakit. Endorfin juga merupakan neurotransmitter yang 

berinteraksi dengan neuro reseptor morfin untuk mengurangi rasa 

sakit. Pada gangguan nyeri kronis , endorphin ditemukan dalam 

jumlah banyak (Bailey, 2006).  

Intervensi SEFT  akan menciptakan ketenangan, pasrah dan 

ikhlas, yang akan merangsang sistem limbic dan syaraf otonom untuk 

relaks, aman serta menyenangkan (Zainudin, 2011). Dengan kondisi 

seperti ini akan merangsang pelepasan zat kimia gama amino butric 

acid, encephalin, dan beta endorphin untuk mengeliminasi 

neurotransmitter rasa negatif (tidak menerima keadaan, marah, cemas, 

panik dan perasaan lainnya) sehingga akan memunculkan energi yang 

positif, tenang, suasana hati yang meningkat dan akan membantu 

meningkatkan perasaan  yang lebih baik ( Bailey, 2006). 

Hasil penelitian lain juga menyebutkan bahwa kondisi spiritual 

berpengaruh terhadap stress pada pasien penyakit kronis dan 
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berpengaruh terhadap ketenangan psikologis ( Rowe & Allen 2004 ) 

.Begitu pula pendapat yang disampaikan Vilalta A dkk (2014), bahwa 

pada saat mengalami stres , individu akan mencari dukungan dari 

keyakinan agamanya. Dukungan ini sangat diperlukan untuk dapat 

menerima keadaan sakit pasien yang dialami, khususnya jika penyakit 

tersebut memerlukan proses penyembuhan yang lama dengan hasil 

yang belum pasti. Keadaan spiritual yang baik sesuai dengan 

agamanya akan membuat seseorang lebih sabar menghadapi 

keduakaannya, apalagi menjelang saat kematiannya ( Vilalta et al, 

2014). 

Pemenuhan kebutuhan spiritual sangat penting ketika sedang 

mengalami sakit fisik , karena pada kondisi tersebut kemungkinan 

mengalami perubahan emosi sangat tinggi, sehingga komponen 

spiritual seseorang sangat penting untuk membantu perubahan emosi 

tersebut. Mendekatkan diri pada Tuhan, pasrah, ikhlas diyakini akan 

memudahkan seseorang  untuk mengatasi perubahan emosional 

selama sakit ( Lueckkenotte, 1995). 
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D. Kekuatan dan Kelemahan 

1. Kekuatan 

         Penelitian ini merupakan salah satu penerapan intervensi 

mandiri keperawatan non pharmacology yang bertujuan membantu 

pasien untuk meningkatkan tahap berduka menjadi lebih baik pada 

pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis.  

2. Kelemahan 

     Antara responden kelompok kontrol dan kelompok intervensi 

berasal   dari RS yang berbeda. 

E. Kesulitan Penelitian 

1. Intervensi SEFT membutuhkan konsentrasi dan ketenangan yang 

tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan ruangan 

yang tenang  kondusif,  dan bebas dari gangguan apapun. Pada 

pelaksanaannya ruangan kurang memungkinkan karena letaknya 

berdekatan dengan  ruang pasien menjalani  hemodialisis pasien 

yang hanya dibatasi oleh dinding yang tidak permanen, ramai, 

agak mengganggu konsentrasi serta ketenangan. 

2. Pasien rawat jalan, sehingga untuk evaluasi respon tahap berduka 

membutuhkan waktu yang lebih lama. 
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3. Pada saat pelaksanaan perlakuan ada 5 responden yang menangis 

cukup lama sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, dan 

menimbulkan  bias. 

 

 


