
 KUESIONER SELF CARE PASIEN YANG MENJALANI HD 

DALAM PENGELOLAAN DIET NUTRISI & CAIRAN 

Petunjuk ; 

Silahkan anda mengingat kembali apa yang anda rasakan dalam satu bulan 

terakhir ini yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

Bagian A: 

Berikut ini adalah petunjuk umum yang diberikan pada pasien yang menjalani 

HD. Seberapa sering anda melakukan hal-hal ini? 

(Lingkari salah satu jawaban yang tersedia) 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 

(≤3x/min

ggu) 

Sering 

(3-

4x/min

ggu) 

Selalu 

atau 

setiap 

hari  

1 Apakah anda menimbang berat badan? 1 2 3 4 

2 Apakah anda mengamati tekanan darah 

anda? 

1 2 3 4 

3 Apakah anda melakukan latihan fisik 

(olah raga) selama 30 menit? 

1 2 3 4 

4 Apakah Anda pernah lupa minum salah 

satu obat (misalnya obat penurun 

tekanan darah atau obat yang 

menyebabkan sering kencing)? 

1 2 3 4 

5 Apakah Anda menghindari  & menolak 

makanan yang banyak mengandung 

garam dan mengandung MSG (penguat 

rasa) setiap kali makan (contoh 

ajinomoto, sasa, miwon, dll)? 

1 2 3 4 

6 Untuk menghindari bengkak pada 

tubuh, apakah anda mengurangi 

makanan yang mengandung kalium ? 

(misalnya makanan yang mengandung 

kalium : ubi – ubian & pisang) 

1 2 3 4 
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7 Apakah Anda mengalami gejala kurang 

darah, seperti mudah lelah, mengantuk, 

pusing dan pucat. 

1 2 3 4 

8 Apakah  anda 

meminta&mengkonsumsi makanan 

yang tidak mengandung daging, telur, 

susu dan yogurt yang banyak 

mengandung protein? 

1 2 3 4 

9 Apakah Anda mengalami gejala kurang 

darah, seperti mudah lelah, mengantuk, 

pusing dan pucat. 

1 2 3 4 

10 Apakah Saudara menjalankan program 

diet jika ada pengawasan dari keluarga 

dan perawat?. 

1 2 3 4 

 

Bagian B : 

11.  Jika anda mengalami kurang darah, kesulitan bernafas, terjadi penurunan 

berat badan dan terjadi peningkatan tekanan darah dalam satu bulan 

terakhir .... 

(Lingkari salah satu dari pilihan jawaban) 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Tidak  

mengalaminya 

Tidak 

dapat 

mengenali 

Tidak 

cepat 

mengenali 

Cepat 

mengenali 

Seberapa cepat anda 

merasakannya 

sebagai gejala yang 

harus segera 

ditangani? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Berikut ini adalah tindakan yang sering digunakan pasien gagal ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisa. Jika anda mengalami kurang darah, kesulitan 

bernafas, terjadi penurunan berat badan dan terjadi peningkatan tekanan darah, 

seberapa sering anda melakukan hal ini? 

(Lingkari salah satu pilihan jawaban untuk masing-masing cara yang 

dilakukan) 



 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Tidak  

Pernah 

Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

12 Mengurangi garam dalam 

makanan (misal; dari 1 sendok 

teh (sdt) menjadi ½ sdt) 

1 2 3 4 

13 Membatasi konsumsi air yang 

banyak (misal; jika air yang 

keluar dari tubuh sebanyak 

1000 ml, maka anda hanya 

minum 600 ml saja atau sekitar 

60%nya saja) 

1 2 3 4 

14 Meminum extra obat yang 

dapat mengurangi gejala, 

contoh penurun tekanan darah, 

mengurangi sesak nafas atau 

obat mencegah kurang darah 

1 2 3 4 

15 Menghubungi dokter atau 

perawat untuk meminta 

petunjuk. 

1 2 3 4 

 

16. Pikirkan kembali cara yang telah anda lakukan saat terakhir kali 

mengalami kurang darah, kesulitan bernafas, terjadi penurunan berat badandan 

terjadi peningkatan tekanan darah. 

(Lingkari salah satu dari pilihan jawaban). 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Tidak  yakin Agak 

yakin 

Yakin Sangat 

yakin 

Apakah Anda yakin 

bahwa usaha pengobatan 

yang dilakukan itu dapat 

menolong kondisi 

Anda? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Bagian C: 

Secara keseluruhan, bagaimana keyakinan anda bahwa anda bisa melakukan 

hal berikut ini : 

(Lingkari salah satu dari pilihan jawaban) 



 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Tidak  

Pernah 

Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

17 Menjaga diri anda agar 

terhindar dari komplikasi 

(contoh komplikasinya yaitu 

bengkak, penurunan BB 

drastis, hilang nafsu makan, 

nyeri ulu hati, 

mual/muntah, sesak nafas). 

1 2 3 4 

18 Mengikuti petunjuk 

pengobatan yang telah 

diberikan  

1 2 3 4 

19 Menilai gejala yang anda 

rasakan (misal; mengenal 

gejala bengkak, TD 

meningkat atau menurun, 

dll)  

1 2 3 4 

20 Mengenal perubahan 

kesehatan yang terjadi 

1 2 3 4 

21 Melakukan sesuatu yang 

akan mengatasi gejala yang 

anda rasakan 

1 2 3 4 

22 Menilai seberapa baik kerja 

obat mengatasi gejala anda 

1 2 3 4 

23 Anda merasa yakin bahwa 

makan makanan asin 

&pedas dapat merangsang 

rasa haus 

1 2 3 4 

24 Anda merasa yakin bahwa 

menyedot es batu lebih baik 

daripada minum air 

1 2 3 4 

25 Apakah anda yakin bahwa 

makanan yang mengandung 

kalium (ubi – ubian) dapat 

mengurangi bengkak 

1 2 3 4 

 

Skore; 

25 – 100 (skore 25-50= Wholly compensatory system, 51-76= partly 

compensatory system, 77-100= supportif ). 

 

 

 



          MINI-MENTAL STATE EXAM (MMSE) 

 (MODIFIKASI FOLSTEIN) 

 
Nama Pasien:( Lk / Pr)  

Umur: 

Pendidikan  : 

Pekerjaan: 

Riwayat Penyakit:  Stroke( )  DM( )  Hipertensi (  ) Peny.Jantung( )  

Peny. Lain   :  

Pemeriksa: Tgl. 
 

Ite

m 

Test NilaiMa

ks 

Nilai 

1 

 

 

2 

Orientasi 

Sekarang (tahun), (Musim) (bulan) danhariapa? 

Kita beradadiman? (Negara), (propinsi), (kota), 

(rumahsakit), (lantai/kamar)? 

 

5 

 

5 

----- 

3 Registrasi 

Sebutkan 3 buahnamabenda( jeruk, uang, mawar), 

tiapbenda 1 detik, 

pasiendisuruhmengulangiketiganamabendatadi. Nilai 1 

untuktiapnamabenda yang benar. Ulangisampai 

pasiendapatmenyebutkandenganbenardancatatjumlahpeng

ulangan 

 

 

3 

------ 

 AtensidanKalkulasi   

4 Kurangi 100 dengan 7. Nilai 1 untuktiapjawaban yang 

benar. Hentikansetelah 5 jawaban.  

Ataudisuruhmengejaterbalik kata “ WAHYU” 

(nilaidiberipadahuruf yang  

benarsebelum 

kesalahan; misalnyauyahw=2 nilai) 

 

5 ------ 

 Mengingatkembali/Recall   

5 Pasiendisuruhmenyebutkembali 3 namabenda di atas. 5 ------ 

 Bahasa   

6 

 

 

7 

 

 

Pasiendimintamenyebutkannamabenda yang ditunjukkan 

( pensil, arloji) 

 

Pasiendimintamengulangrangkaian kata :”  

tanpakalaudanatautetapi 

” 

Pasiendimintamelakukanperintah: “ 

2 

 

 

1 

 

 

------

- 

 

 

------ 
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8 Ambilkertasinidengantangankanan, lipatlahmenjadi 

duadanletakkan di lantai” 
3  

------ 

9 Pasiendimintamembacadanmelakukan 

perintah “Angkatlahtangankirianda 

 

1 ------ 

10 Pasiendimintamenulissebuahkalimat (spontan 1 ------ 

11 Pasiendimintamenirugambar di bawahini 

 

 

 

 

 

1 ------ 

 Skore Total 30  

 

Pedoman Skor kognitif global (secara umum):  

Nilai: 24 -30: normal  

Nilai: 17-23 : probable gangguan kognitif  

Nilai:0-16:definite gangguan kognitif  

Catatan: dalam membuat penilaian fungsi kognitif harus diperhatikan tingkat 

pendidikan dan usia responden  

 

Alat bantu periksa:  

 

Siapkan kertas kosong, pinsil, arloji, tulisan yang harus dibaca dan gambar 

yang harus ditiru / disalin 

 

Contoh : 

 

 

 
Dikutip dari: Kolegium Psikiatri Indonesia. Program pendidikan dokter spesialis 

psikiatri. Modul psikiatri geriatri. Jakarta (Indonesia): Kolegium Psikiatri Indonesia; 

2008. 

 

 

 

 

 

 

ANGKATLAH  TANGAN KIRI 

ANDA 



A. KUESIONER PENELITIAN 

No. Responden : .............................(diisi oleh peneliti) 

Kode Responden : .............................(diisi oleh peneliti) 

Petunjuk Pengisian: 

1. Bacalah dengan cermat dan teliti setiap bagian pernyataan dalam kuesioner 

ini. 

2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu?saudara/i untuk mengisi kuesioner tersebut 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan petunjuk pengisian. 

3. Semua pernyataan sedapat mungkin diisi dengan jujur dan lengkap. 

4. Apabila ada pernyataan yang kurang dimengerti, silahkan meminta petunjuk 

kepada peneliti atau peneliti pembantu. 

5. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih. 

B. KUESIONER DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

1. Usia   : ..........tahun 

2. Jenis Kelamin   :     Laki-laki            Perempuan 

3. Tingkat kesadaran :  

4. Tingkat Pendidikan :  

             SMP 

  SMA     Akademi                       PT 

5. Rata-rata penghasilan perbulan :           < 1 juta,            > 1 juta 

6. Kapan terakhir dirawat di RS (dengan penyakit gagal ginjal): 

 a. Jika belum lama, pada bulan apa : ................ 

 b. jika sudah lama, pada tahun berapa : .............. 

7. Kapan anda memulai  

 terapi hemodialisa (cuci darah) : bulan .................tahun............... 
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8 Apakah anda sering mengalami keluhan berupa mual, muntah, mudah lelah 

dan gatal?            

            Ya, keluhan yang dirasakan....................................................              

   

    Tidak 

 

7. Apakah anda mempunyai riwayat penyakit kronik sebelum dilakukan cuci 

darah seperti diabetes mellitus (kencing manis), hipertensi (darah tinggi), 

dan atau infeksi/batu pada saluran kencing atau ginjal? 

         Ya                         

   

         Tidak  

 

9. Apakah anda pernah atau sedang mengidap penyakit di bawah ini; 

         Kanker           AIDS  

 

            tidak salah satu di atas 

 

10.Apakah anda pernah atau sering meminum obat penambah darah atau 

antihipertensi (darah tinggi) sebelum cuci darah atau selama yang menjalani 

cuci darah? 

           Erytropoetin (penambah darah) 

           Anti hipertensi (penurun tekanan darah) 

   

11. Apakah anda merokok :     Ya 

                            

                                                    Tidak 

12. Responden berada pada tahapan perubahan perilaku ; 

   

                  Prekontemplasi               Aksi 

               

                  Kontemplasi                  Pemeliharaan 

 

      Preparasi                       Relaps 

 

   

TERIMA KASIH 

 

 



        DUKUNGAN SOSIAL BAGI PASIEN GAGAL GINJAL 

YANG MENJALANI HEMODIALISA 

Petunjuk : Pernyataan berikut ini menyangkut hubungan anda dengan 

keluarga ataupun teman anda terhadap kondisi sakit yang anda 

alami. Berikan pendapat anda atas pernyataan di bawah ini dengan 

memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban yang tersedia, dengan 

keterangan sebagai berikut : 

    Selalu (S)   : Apabila anda selalu mendapat dukungan 

dari keluarga dan teman setiap saat anda 

perlukan. 

    Sering (S)   : Apabila anda mendapat dukungan dari 

keluarga dan teman hanya saat-saat 

tertentu saja. 

    Jarang (J)   : Apabila anda kadang mendapat dukungan 

dan kadang tidak mendapat dukungan dari 

keluarga dan teman. 

    Tidak Pernah (TP) : Apabila anda tidak pernah mendapat 

dukungan dari keluarga dan teman 

 

No 

 

Pernyataan 

Jawaban 

S S J TP 

4 3 2 1 

1 Seseorang akan menolong saya saat saya kesulitan 

untuk berjalan 

    

2 Seseorang mengantarkan saya ke rumah sakit atau 

dokter saat kondisi saya memburuk 

    

3 Seseorang akan memberikan saran pada saya untuk 

melakukan sesuatu pada saat saya putus asa 

    

4 Saya dapat merasakan kasih sayang keluarga ataupun 

teman saya saat mereka memberikan perhatian pada 

saya 

    

5 Seseorang tetap menunjukkan rasa sayang dan 

perhatian mereka pada saya 

    

6 Seseorang tetap meluangkan waktunya untuk 

menemani saya saat di rumah 

    

7 Seseorang tetap mendengarkan saya bicara walaupun 

membosankan 

    

8 Keluarga saya membantu menyiapkan makanan untuk 

saya sesuai diet seperti rendah garam 
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9 Keluarga ataupun teman sangat memperhatikan jenis 

makanan yang saya makan apabila sedang makan 

bersama di luar negeri. 

    

10 Keluarga ataupun teman melarang saya merokok     

11 Keluarga ataupun teman saya tidak mengijinkan saya 

minum alkohol ataupun minuman-minuman instan 

atau minuman penguat tenaga pada saat lagi 

berkumpul bersama 

    

12 Seseorang akan melakukan sesuatu yang membuat 

saya merasa nyaman, seperti menemani saya menonton 

TV, mendengarkan musik atau mengatur posisi tidur 

saya. 

    

13 Keluarga ataupun teman saya berusaha memahami 

masalah penyakit saya 

    

14 Seseorang akan selalu membantu memenuhi semua 

kebutuhan saat saya terbaring lemah di atas tempat 

tidur 

    

15 Seseorang selalu ada bagi saya untuk memberikan 

penjelasan sesuatu hal yang belum saya pahami 

tentang penyakit saya 

    

16 Seseorang akan berusaha membuat saya tidak terlarut 

memikirkan kondisi sakit ini 

    

17 Seseorang akan melakukan sesuatu yang 

menyenangkan bagi saya, seperti mengajak ngobrol, 

melakukan hobby yang sama secara bersama-sama 

    

18 Seseorang akan ada bagi saya kapan pun saya perlu 

bantuan 

    

19 Pada saat saya merasa takut dan cemas, seseorang akan 

ada disamping saya untuk menenangkan 

    

Medical Outcomes Study (MOS) Social Support Survey 

Skore; 

Dukungan sosial baik ; jika jumlah skor jawaban di atas nilai mean/median 

Dukungan sosial tidak baik ; jika jumlah skor jawaban di bawah nilai mean/median 

 

 

 

 

 

 



      KUESIONER DEPRESI PASIEN HEMODIALISA 

Petunjuk Pengisian : Di bawah ini terdapat pernyataan yang mungkin sesuai 

dengan pengalaman Bapak/Ibu /Saudara dalam 

menghadapi situasi hidup sehari-hari. Berikan pendapat 

anda atas pernyataan di bawah ini dengan memberikan 

tanda (√) di setiap kotak kosong di samping pernyataan 

yang paling sesuai dengan keadaan diri anda selama satu 

minggu terakhir ini. 

1. Saya tetap menikmati hal-hal yang biasa saya nikmati: 

 Sering              

 Kadang-kadang   

 Jarang 

 Tidak pernah       

2. Saya dapat tertawa dan melihat sisi yang menyenangkan dari setiap hal: 

 Sesering yang Saya bisa              

 Saat ini, tidak begitu sering   

 Kadang-kadang 

 Tidak pernah       

3. Saya merasa gembira ; 

 Tidak pernah              

 Jarang   

 Kadang-kadang 

 Selalu       

4. Saya merasa seolah-olah Saya tidak bersemangat ; 

 Hampir setiap saat              

 Sangat sering   

 Kadang-kadang bisa 
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 Tidak pernah       

5. Saya kehilangan minat terhadap penampilan Saya ; 

 Saya selalu tidak peduli              

 Saya tidak peduli   

 Saya agak tidak peduli 

 Saya sangat peduli       

6. Saya menantikan dengan rasa senang hal-hal yang akan terjadi ; 

 Selalu seperti biasanya              

 Agak berkurang daripada biasanya   

 Kurang dari biasanya 

 Tidak pernah sama sekali       

7. Saya dapat menikmati membaca buku, mendengarkan radio atau menonton ; 

 Televisi              

 Sering   

 Kadang-kadang  

 Jarang 

 Sangat jarang       

(The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)) 

Skor; 

0-7 = normal 

8-10 = ringan 

11-14 = sedang 

15-21 = berat  

 



E. Lembar PengkajianStatus Nutrisi Untuk pasien menjalani Hemodialisa 

(yang mengisi peneliti) (ganti form data biologis&evaluasi) 

Bio data Individu 

Nama No record 

Jenis kelamin  Laki-laki  Perempuan 

Umur (tahun)  

Pekerjaan  Petani  Karyawan  Tidak 

bekerja 

 Lainnya 

………………………

.. 

Agama  Islam  Kristen  Budha  Lainnya 

……………………………

……. 

Tahun mulai 

cuci darah 

 

BUN  

Cr  

Treatment  Hemodialysis   

 

Nutritional Status data 

 

1.  Data  Anthropometri  

 

TinggiBadan(cm)   

BB (Kg)   

MAC(cm)   

Hair  Normal 

  Dry 

Skin  Normal 

  Dry 

 

2.  Biochemical data 

 

Serum albumin (mg/dl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpretasi Status Nutrisi 

 

Test  Normal values  Determination of the 

scores  

 

BMI Male20-25  kg/m
2
 More than20 kg/m

2
= 2 

Less than20 kg/m
2
= 1 

 Female 19-24 

kg/m
2
 

More than19 kg/m
2
= 2 

Less than19 kg/m
2
= 1 

Albumin  More than3.5 mg/dl More than3.5 mg/dl = 4 

Between 3.0-3.5 mg/dl = 3 

Between2.1-3.0 mg/dl = 2 

Less than2.1 mg/dl = 1 

Hair test Soften hair, not dry 

or rough hair and 

not having split 

ends  

Soften hair, not dry or rough hair 

and not having split ends hair=2 

dry or rough hair and having split 

ends hair =1 

Skin test Moistand not 

dryskin. 

Moistand not dryskin = 2 

Dehydrated and dry skin = 1 

Mid arm 

circumference 

Male  23-29 cm. 23-29 = 4 

20-22 = 3 

17-19 = 2  

< 17   = 1 

 Female 22-28 cm. 22-28 = 4 

20-21 = 3 

17-19 = 2  

< 17   = 1 

 

malnutrition level = BMI score + albumin score + hair test score + 

skin test score + mid arm circumferencescore 

 

Total score adalah 5-12 score. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut ; 

Level malnutrisi ringan adalah dengan score  10-12. 

Level malnutrisi sedang adalah dengan score 7-9. 

Level malnutrisi berat adalahkurang dari atau sama dengan 6.  
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PENJELASAN PENELITIAN 

Judul Penelitian : Pengaruh Self Management Dietary Counseling 

(SMDC) Terhadap Kemampuan Self Care dan Status 

Nutrisi pada Pasien Hemodialisa. 

Peneliti : Hermawati 

Saya Hermawati adalah mahasiswa Program Magister Keperawatan Pasca 

Sarjana Peminatan Keperawatan Medikal Bedah Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, bermaksud hendak melaksanakan penelitian untuk mengetahui 

pengaruhSelf Management Dietary Counseling(SMDC) terhadap 

kemampuanself care(kemandirian) dan status nutrisi pada pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisa. 

Adapun prosedur dan informasi berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut ; 

A. Informasi / Penjelasan prosedur 

 Bapak/ibu/saudara/i  setelah mendapatkan penjelasan dan setuju menjadi 

responden, selanjutnya akan mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan 

mengenai biodata dan pertanyaan yang berkaitan dengan self care, 

dukungan sosial, Food frequency, kuesioner tentang aktivitas fisik, dan 

tentang kondisi mental saat ini. 

B. Pengisian kuesioner 

Penelitian ini tidak menimbulkan resiko apapun yang sifatnya merugikan 

responden. Tetapi apabila selama penelitian berlangsung  bapak/ibu/saudara 

mengalami ketidaknyamanan seperti kelelahan maka pengisian kuesioner ini 

dapat dihentikan dan dilanjutkan kembali sesuai keinginan 

bapak/ibu/saudara. 

Jika bapak/ibu/saudara tidak mau melanjutkan pengisian kuesioner ini maka 

peneliti akan menghargai keinginan bapak/ibu/saudara dengan tidak 

memaksa untuk mengisi kuesioner hingga selesai. 
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C. Kewajiban partisipan penelitian 

Sebagai partisipan dalam penelitian ini, bapak/ibu/saudara/i berkewajiban 

mengikuti aturan atau petunjuk penelitian sesuai dengan yang telah 

disebutkan di atas. 

D. Resiko efek samping dan ketidaknyamanan 

 Penelitian ini tidak memiliki resiko yang berbahaya. Peneliti akan berusaha 

meminimalisir segala bentuk ketidaknyamanan atau efek samping yang 

merugikan dari penelitian. Apabila selama penelitian atau setelah penelitian 

ini berlangsung terdapat kecurangan atau ketimpangan yang dirasakan oleh 

partisipan atau pihak keluarga maka peneliti siap bertanggung jawab akan 

hal tersebut. 

E. Manfaat dan keuntungan  

 Manfaat atau keuntungan yang bapak/ibu/saudara/i adalah untuk 

megoptimalkan kemampuan self care yang sudah dimiliki pasien dengan 

hemodialisa, serta mendeteksi secara dini adanya masalah gangguan pada 

status nutrisi yang akan mengakibatkan komplikasi sehingga akan berefek 

pada kejadian rehospitalisasi (menjalani perawatan berulang di unit rawat 

inap rumah sakit). 

F. Kerahasiaan 

Semua informasi yang berkaitan dengan identitas bapak/ibu/saudara/i akan 

dirahasiakan dan hanya akan diketahui oleh peneliti. Hasil penelitian akan 

dipublikasikan tanpa identitas subjek penelitian dan hanya menggunakan 

inisial. 

G. Kompensasi 

Bapak/Ibu/saudara/i yang dilibatkan dalam penelitian ini akan mendapatkan 

souvenir atau kenang-kenangan. 



H. Informasi tambahan 

 Bapak/Ibu/saudara/i dapat menanyakan atau menginformasikan hal-hal yabg 

berhubungan dengan penelitian ini dengan menghubungi peneliti sendiri 

atas nama Hermawati, no.Hp 085290258150, selain itu informasi tentang 

penelitian ini juga dapat diperoleh dan ditanyakan lebih lanjut kepada 

komite etik penelitian kedokteran dan kesehatan fakultas kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Melalui penjelasan ini, Saya mengharapkan kesediaan bapak/ibu/saudara/i 

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Atas perhatian dan partisipasinya 

saya ucapkan terima kasih. 

 Surakarta, ..................., 2016 

 Peneliti 

 

 Hermawati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN 

PROGRAM PASCA SARJANA 

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA  SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : _________________________________________________ 

Umur : _________________________________________________ 

Alamat : _________________________________________________ 

  Telp. _____________________________________________ 

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti mengenai penelitian yang berjudul “ 

Pengaruh Self management dietary counseling (SMDC) terhadap kemampuan 

self care dan status nutrisi pada pasien hemodialisa”,  maka saya menyatakan 

bersedia berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini. 

Adapun bentuk kesediaan saya adalah : 

1. Meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner 

2. Memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang 

diminta atau ditanyakan peneliti. 

Keikutsertaan saya dalam penelitian ini adalah sukarela dan tidak ada unsur 

paksaan dari manapun. 

Demikian surat penyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

Mengetahui Surakarta, .............., 2016 

Peneliti Yang membuat pernyataan 

 Responden 

 

 

Hermawati Nama & Tanda Tangan 
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KUESIONER AKTIVITAS FISIK 

I. Indeks Kerja 

 Jenis pekerjaan : ..........................................................................  

1. Selama bekerja apakah Anda sering duduk? 

1. Tidak pernah        2. Jarang     3. Kadang-kadang   4. Sering 5. Sangat sering 

[    ] 

2. Selama bekerja apakah anda sering berdiri ? 

1. Tidak pernah        2. Jarang     3. Kadang-kadang   4. Sering 5. Sangat sering 
[    ] 

3. Selama bekerja apakah anda sering berjalan ? 

1. Tidak pernah        2. Jarang     3. Kadang-kadang   4. Sering 5. Sangat sering 
[    ] 

4. Selama bekerja apakah anda mengangkat beban berat ? 

1. Tidak pernah        2. Jarang     3. Kadang-kadang   4. Sering 5. Sangat sering 
[    ] 

5. Selama bekerja apakah anda mudah merasa lelah ? 

1. Tidak pernah        2. Jarang     3. Kadang-kadang   4. Sering 5. Sangat sering 
[    ] 

6. Apakah setelah bekerjaAnda berkeringat ? 

1. Tidak pernah        2. Jarang     3. Kadang-kadang   4. Sering 5. Sangat sering 
[    ] 

II. Indeks Sport 

7. Apakah anda biasa berolahraga ?  

1. Tidak pernah   2. Jarang  3. Kadang-kadang 4. Sering 5. Sangat sering  

[    ] 

8. Selama waktu luang, apakah Anda sering berkeringat? 

1. Tidak pernah        2. Jarang     3. Kadang-kadang   4. Sering 5. Sangat sering 

[    ] 

III. Indeks Waktu Luang 

9. Waktu luang Anda apakah digunakan untuk menonton TV? 

1. Tidak pernah        2. Jarang     3. Kadang-kadang   4. Sering 5. Sangat sering 

[    ] 

10. Waktu luang Anda apakah digunakan untuk berjalan kaki? 

1. Tidak pernah        2. Jarang     3. Kadang-kadang   4. Sering 5. Sangat sering 

[    ] 

11. Waktu luang Anda apakah digunakan untuk bersepeda? 

1. Tidak pernah        2. Jarang     3. Kadang-kadang   4. Sering 5. Sangat sering 

[    ] 

12. Berapa menit Anda berjalan/bersepeda per hari dan ke tempat kerja/pasar? 

1. <5 menit        2. 5-15 menit     3. 16-30 menit   4. 31-45 menit   5. >45 menit 

[    ] 

By ; APARQ (Adolescent Physical Activity Recall Questionnare). 

Skor; 

40-60 = berat, 19-39 = sedang, ≤ 18 = ringan 
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       KUESIONER FOOD FREQUENCY KUALITATIF 

MODIFIKASI 

Nama Responden : 

No. Responden     : 

Petunjuk : Kebiasaan makan selama ...., beri tanda (x) pada poin yang tersedia 

Nama bahan makanan Frekuensi 

Sering Jarang/tidak pernah 

≥ 1x/hr 4-6x/mgg < 1-3x/mgg Tidak 

pernah 

Sumber Karbohidrat 

Nasi     

Singkong     

Ubi jalar     

Roti     

Mie     

Sirup/minuman manis     

Sumber Protein 

Daging sapi     

Daging ayam     

Telur ayam     

Ikan segar     

Tempe/tahu     

Kacang-kacangan     

Sumber Lemak     

Susu full cream     

Minyak sayur     

Jeroan     

Keju     

Mentega     

Santan     

Makanan jadi/jajanan 

Fast food     

Soft drink     

Gorengan     

Sumber Serat 

Sayuran     

Buah-buahan     
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FORMULIR 

FOOD RECALL 24 HOUR 

Nama Responden : _____________________ No. Responden: _____ 

Waktu & Jenis Makanan Bahan Makanan Jumlah 

URT Berat (gr) 

Pagi : 

 

 

   

 

 

 

   

Siang : 

 

 

   

 

 

 

   

Malam : 

 

 

   

 

 

 

   

Lampiran 



                FORM BIODATA BIOLOGIS & EVALUASI RESPONDEN 

 

Nama Responden :  

Usia : 

Jenis Kelamin : 

No Data Pemeriksaan Hasil 

Minggu 

I 

Hasil 

Minggu 

II 

Hasil 

Minggu III 

Hasil 

Minggu IV 

1 Data Antropometri     

 - BB 

- TB 

- *BMI 

Male ; 20-25 kg/m
2 

Female;19-24 kg/m
2
 

 

 

 

   

 - MAC 

Male; 23-29 cm 

Female; 22-28 cm 

    

      

2 Data Klinis     

 - Berat badan 

*Penurunan (defisiensi energi, 

defisiensi cairan) 

*Peningkatan (kelebihan asupan zat 

gizi) 

    

 - Rambut 
*Soften hair 

*not dry or rough hair 

*not having split ends 

    

 Kulit 
*Kering dan bersisik 

*Hiperkeratosis folikularis 

(menyerupai bulu roma beridir) 

*Lesi eksematosa 

*Petekia 

*Sebora nasolabialis (berminyak, 

bersisik di daerah antara hidung dan 

bibir atas) pada bagian yang terkena 

matahari 

*Kulit lebih gelap dan mengelupas 

*Penyembuhan luka yang lambat 

    

 Darah Rutin; 

- Hb 
* Nilai normal ;  

Laki-laki ; 14-17.5  mg/dl 

Wanita ; 13-15.5 mg/dl 

- Leukosit  

*4.5-11.0x10
3
/µL 

- Trombosit 
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*150-500x10
3
/µL 

- Hitung Jenis Leukosit 

*Eusinofil; 1-2% 

*Basofil; 0-1% 

*Neutrofil; 54-62% 

*Limfosit; 25-33% 

*Monosit; 3-7% 

 Urin Rutin 

-Warna 

 pH 

 Berat jenis 

 Protein 

 Reduksi 

 Keton 

 Urobilin 

 Bilirubin 

- Sedimen 

    

3 Biochemical Marker     

 Albumin 
* Nilai normal ; 3.5 – 5.5 mg/dl 

    

 Fungsi ginjal; 

Creatinin 
* Nilai normal ; 1-2 mg/dl 
Ureum 
* Nilai normal ; 15-40         mg/dl 

    

    

 Elektrolit      

 Ca 
* Nilai normal ; 8.5-10.5 mmol/L 

    

 K 
* Nilai normal ; 3.7 – 5.4 mmol/L 

    

 Na 
* Nilai normal ; 135 – 145mmol/L 

    

 Clorida 

*98-106 mmol/L 

    

      

 

 Surakarta, .................................2016 

 

 Peneliti 

 



TAHAPAN PERUBAHAN BERDASARAKAN MODEL 

TRANSTEORETIKAL 

Tahapan 1; Prekontemplasi 

 Pada tahap ini klien belum menyadari adanya permasalahan ataupun 

kebutuhan untuk melakukan perubahan.  

(Oleh karena itu memerlukan informasi dan umpan balik untuk 

menimbulkan kesadaran akan adanya masalah dan kemungkinan untuk 

berubah. Nasehat mengenai perubahan pola makan tidak akan berhasil 

bila dilakukan pada tahap ini). 

Tahapan 2; Kontemplasi 

 Sudah timbul kesadaran akan adanya masalah. (Namun masih dalam 

tahap keragu-raguan. Menimbang-nimbang antara alasan untuk berubah 

ataupun tidak. Konselor mendisukusikan keuntungan dan kerugian 

perubahan pola makan. 

Tahapan 3; Preparasi 

 Jendela kesempatan untuk melangkah maju atau kembali ke tahap 

kontemplasi. (pasien perlu bantuan dalam menentukan strategi atau 

goal perubahan yang dapat diterima, dapat dicapai dan layak). 

Tahapan 4; Aksi 

 Pasien mulai melakukan perubahan. (Goalnya adalah dihasilkannya 

perubahan perilaku sesuai masalah). 

Tahapan 5; Pemeliharaan 

 Pemeliharaan perubahan perilaku yang telah dicapai perlu dilakukan 

untuk mencegah terjadinya kekambuhan. 

Tahapan 6; Relaps 



 Saat terjadi kekambuhan, proses perubahan perlu diawali kembali. 

Tahapan ini bertujuan untuk kembalinya upaya aksi. 
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