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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 1. Gambaran Lokasi Penelitian 

 Bab ini menguraikan hasil penelitian tentang pengaruh self management 

dietary counseling (SMDC) terhadap kemampuan self care dan status nutrisi 

pada pasien yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Angka kejadian pasien Gagal Ginjal Kronik (GGK) di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta yaitu pasien GGK yang menjalani rawat inap 976 pasien dan yang 

menjalani rawat jalan 16.663 pasien pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 

2015 (sampai pada bulan Mei) yang menjalani rawat inap 449 pasien 

sedangkan yang menjalani rawat jalan 8857 pasien. Pasien yang 

mendapatkan replacement therapy yaitu 8857 tetapi yang yang rutin 

menjalani hemodialisis sejumlah 228 pasien dan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah 60 sampel. 

Adapun analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu analisis 

univariat dan analisis bivariat. 

2. Hasil Analisa Data 

a. Analisis Univariat 

   Analisis univariat terhadap masing-masing variabel ditampilkan 

dalam bentuk distribusi frekuensi & uji homogenitas karakteristik 

demografi responden pada tabel 4.1, distribusi frekuensi self care dan 

status nutrisi responden pada pasien hemodialisis pada tabel 4.2. Tabel 

4.4. distribusi nilai rata-rata self care dan status nutrisi pre intervensi 



90 
 

 
 

responden pada pasien hemodialisis. Tabel-tabel tersebut akan 

ditampilkan berikut ini; 

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi & Uji Homogenitas Karakteristik Demografi 

Responden yang Menjalani Hemodialisis di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta Bulan Mei-Juni 2016 (n=60) 

 
 

Karakteristik 

Kelompok  

Pvalue* 

 
I 

∑(%) 
 II 

∑ (%) 
III 

∑ (%) 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 

Perempuan 

 
10(50) 

10(50) 

 
15(75) 

5(25) 

 
12(60) 

8(40) 

 
0.26 

 

Tingkat pendidikan 

SMP 

SMA 

Diploma  
Sarjana (S1) 

 

5 (25) 

11(55) 

2 (10) 
2 (10) 

 

8(40) 

9(45) 

2 (10) 
1 (5) 

 

7 (35) 

11 (55) 

1 (5) 
1 (5) 

 

 

0.93 

 

Umur  
21-30 tahun 

31-40 

41-50 

51-60 

 
1 (100) 

5 (22,7) 

8 (47,1) 

6 (30) 

 
0 (0) 

10 (45,5) 

3 (17,6) 

7 (35) 

 
0 (0) 

7 (31,8) 

6 (35,3) 

7 (35) 

 
 

0.41 

 

Penghasilan Keluarga 

>1 juta 
<1 juta 

 

8 (40) 
12(60) 

 

7(35) 
13(65) 

 

7(35) 
13(65) 

 

0.93 
 

Dukungan sosial 
Baik 

Tidak baik 

 
0 (0) 

20(100) 

 
0 (0) 

20(100) 

 
0 (0) 

20(100) 

 
- 

Riwayat Penyakit 

Ya 

Tidak 

 

19 (95) 

1(5) 

 

18(90) 

2(10) 

 

18(90) 

2(10) 

 

0.80 

 

Medikasi 

Ya 

Tidak 

 

17(85) 

3(15) 

 

17(85) 

3(15) 

 

18(90) 

2(10) 

 

0.87 

 

Kebiasaan Merokok 

Ya 
Tidak 

 

3(15) 
17(85) 

 

6(30) 
14(70) 

 

2(10) 
18(90) 

 

0.23 
 

Tingkat aktivitas 
Ringan 

Sedang 

Berat 

 
2 (10) 

17 (85) 

1   (5) 

 
2 (10) 

18 (90) 

0 (0 

 
2 (10) 

18 (90) 

0 (0) 

 
0.73 

 

Depresi 

Ringan 

Sedang 
Berat 

 

16(80) 

4(20) 
0 (0) 

 

16(80) 

4(20) 
0 (0) 

 

16(80) 

4(20) 
0 (0) 

 

1.00 

 

 I: (Intervensi SMDC 1x seminggu), II: (Intervensi SMDC 2x seminggu), III: (kontrol) 

*≥ 0.05 distribusi merata 

 

  Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa responden yang 

berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan yang berjenis kelamin 

perempuan dengan persentase 50% responden pada kelompok I, 75% 
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responden pada kelompok II, dan 60%responden pada kelompok III.  

Tingkat pendidikan responden didominasi oleh pendidikan SMA dengan 

jumlah 51,7% responden dengan jumlah yang paling tinggi pada kelompok 

I&III masing-masing 55% responden. Pendidikan dengan jumlah responden 

paling sedikit  yaitu sarjana (S1) dengan total 6,7% responden yang terdapat 

pada kelompok I yaitu 10% responden, sementara kelompok II &III masing-

masing berjumlah 5% responden. 

  Jumlah dan persentase usia 31-40 tahun lebih mendominasi yaitu pada 

kelompok II, yaitu45,5% responden. Usia responden paling rendah 

jumlahnya yaitu 21-30 tahun dengan jumlah 100% responden yang terdapat 

pada kelompok I. Tabel karakteristik untuk penghasilan didominasi 

penghasilan < 1 juta yaitu 60% responden pada kelompok I, kelompok II 

kelompok III masing-masing 65% responden. Semua responden pada 

penelitian ini mempunyai dukungan sosial tidak baik dengan jumlah dan 

persentase 100% responden. 

  Rata-rata responden memiliki riwayat penyakit sebagai faktor 

pencetus penurunan fungsi ginjal dengan total responden 91,7% dengan 

perincian sebagai berikut 95% responden pada kelompok I, 90% responden 

pada kelompok II& III. Responden yang mendapatkan medikasi selama 

menjalani hemodialisadengan total 86,7% responden, yang dapat diuraikan 

sebagai berikut 85% responden pada kelompok I,85% responden pada 

kelompok II, dan 90% responden pada kelompok III. Responden yang tidak 

memiliki kebiasaan merokok lebih banyak yaitu 85% responden pada 
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kelompok I, 70% responden pada kelompok II, dan 90% pada kelompok III. 

Tingkat aktivitas responden didominasi aktivitas dengan kategori sedang 

yaitu 98,3% responden, yang dapat diuraikan yaitu 85% responden pada 

kelompok I, 90% responden pada kelompok II & III. Responden yang 

mengalami aktivitas berat hanya 1 orang responden yaitu pada kelompok 

Idengan persentase 5%.Responden yang mengalami depresi ringan lebih 

besar  jumlah dan persentasenya yaitu 80%. 

  Uji homogenitas pada tabel 4.1 di atas diketahui bahwa semua data 

karakteristik terdistribusi merata antara jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

umur, penghasilan keluarga, dukungan sosial, riwayat penyakit, medikasi, 

tingkat aktivitas, depresi atau dikatakan bahwa data karakteristik pada tabel 

di atas bersifat homogen.  

  Distribusi frekuensi Self care dan status nutrisi responden pada pasien 

hemodialisis dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Self Care dan Status Nutrisi Responden pada 

Pasien Hemodialisis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta Bulan Mei-

Juni 2016 (n=60) 

 
 

Variabel 

Kelompok  

Total 

(%) 
I 

∑(%) 

II 

∑(%) 

III 

∑(%) 

Status Nutrisi  (Pre intervensi) 

Malnutrisi ringan 

Malnutrisi sedang 

 

Follow-up minggu ke 2 

Malnutrisi ringan 

Malnutrisi sedang 

 

Follow-up minggu ke 4 

Malnutrisi ringan 

Malnutrisi sedang 

 

18 (90) 

2 (10) 

 

 

20 (100) 

0 (0) 

 

 

20 (100) 

0 (0) 

 

16 (80) 

4 (20) 

 

 

16 (80) 

4 (20) 

 

 

20 (100) 

0 (0) 

 

18 (90) 

2 (10) 

 

 

18 (90) 

2 (10) 

 

 

17 (85) 

3 (5) 

 

52 (87) 

8 (13) 

 

 

54 (85) 

6 (15) 

 

 

57 (95) 

3 (5) 

Self Care (Pre intervensi) 

Ketergantungan penuh 

Ketergantungan sebagian 

 

Self Care  (follow-up minggu ke 

2) 

Ketergantungan penuh 

Ketergantungan sebagian 

 

Self Care(follow-up minggu ke 

4 

Ketergantungan penuh 

Ketergantungan sebagian 

 

12 (60) 

8 (40) 

 

 

 

3 (15) 

17 (85) 

 

 

 

0 (0) 

20 (100) 

 

9 (45) 

11 (55) 

 

 

 

0 (0) 

20 (100) 

 

 

 

0 (0) 

20 (100) 

 

12 (60) 

8 (40) 

 

 

 

12 (60) 

8 (40) 

 

 

 

11 (55) 

9 (45) 

 

33 (55) 

27(45) 

 

 

 

15 (25) 

45 (75) 

 

 

 

11 (18,3) 

49 (81,7) 

 I (Intervensi SMDC 1x seminggu), II (Intervensi SMDC 2x seminggu), III (kontrol) 

 

 Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa pada kelompok 

pre intervensi status nutrisi responden didominasi oleh malnutrisi ringan 

dengan total 87% responden dengan penjabaran sebagai berikut responden 

yang mengalami malnutrisi ringan paling tinggi terdapat pada kelompok 

I&III yaitu masing-masing 90% responden, sedangkan responden yang 

mengalami malnutrisi sedang yaitu 20% responden yang didominasi pada 

kelompok II. 

 Status nutrisi pada follow-up minggu ke 2, total responden yang 

mengalami malnutrisi ringan sama seperti pre intervensi yaitu 85% 
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responden, tetapi responden yang mengalami malnutrisi ringan mengalami 

peningkatan yaitu menjadi 100% responden pada kelompok I sedangkan 

pada kelompok II & III jumlah responden yang mengalami malnutrisi 

ringan sama seperti pre intervensi yaitu 80%&90% responden. Responden 

yang mengalami malnutrisi sedang mengalami penurunan dengan total 15% 

responden. Penurunan sangat terlihat pada kelompok I yaitu menjadi 0% 

responden, sedangkan jumlah responden yang mengalami malnutrisi sedang 

pada kelompok II & III tidak mengalami perubahan. 

 Status nutrisi follow-up minggu ke 4, dapat diketahui bahwa 

responden yang mengalami malnutrisi ringan mengalami peningkatan dari 

sebelumnya yaitu 95% responden, responden pada kelompok II mengalami 

peningkatan menjadi 100% responden sedangkan pada kelompok III 

mengalami penurunan menjadi 85% responden. Total responden yang 

mengalami malnutrisi sedang mengalami penurunan jumlah respoden pada 

kelompok II menjadi 0% responden, sedangkan pada kelompok III 

mengalami peningkatan jumlah responden menjadi 5% responden. 

 Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa pada kelompok 

pre intervensi self care responden didominasi oleh kemampuan self care 

dengan ketergantungan penuh dengan total 35% respondendengan 

penjabaran sebagai berikut; responden yang memiliki kemampuan self care 

ketergantungan penuh   paling tinggi terdapat pada kelompok I & III yaitu 

masing-masing 60% responden, sedangkan responden yang memiliki 
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kemampuan self care ketergantungan sebagian yaitu 55% responden yang 

didominasi oleh kelompok II. 

  Self care pada follow-up minggu ke 2, total responden yang 

mengalami kemampuan self care dengan ketergantungan penuh mengalami 

penurunan 25% responden, yang dapat diuraikan sebagai berikut; kelompok 

II yang paling banyak mengalami penurunan tersebut yaitu dari 45% 

responden menjadi 0% responden. Kelompok I juga mengalami penurunan 

responden yang mengalami ketergantungan penuh yaitu dari 60% turun 

menjadi 15% responden. Sebaliknya pada kemampuan ketergantungan 

sebagian mengalami peningkatan jumlah responden yaitu terlihat jelas pada 

kelompok II dari 55% responden menjadi 100% begitupula pada kelompok I 

dari 45%responden menjadi 85% responden, sedangkan pada kelompok III 

persentase responden sama seperti pre intervensi. 

  Self care follow-up minggu ke 4, dapat diketahui bahwa responden 

yang mengalami kemampuan ketergantungan penuh semakin menurun 

jumlahnya yaitu total 18,3% responden, hal ini dapat terlihat pada kelompok 

I& II yaitu jumlah responden 0%. Kemampuan self care dengan 

ketergantungan sebagian  mengalami peningkatan jumlah responden yaitu 

dari total 75% responden menjadi 81,7% responden dengan uraian sebagai 

berikut ; kelompok I &II memiliki peningkatan responden dengan masing-

masing menjadi 100% responden. Kelompok III juga mengalami 

peningkatan kemampuan self care dengan ketergantungan sebagian, 
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walaupun hanya bertambah 1 responden yaitu total 40% responden menjadi 

45% responden. 

 b. Analisis Bivariat 

   Analisis bivariat untuk mengetahui pengaruh SMDC terhadap self 

care dan status nutrisi pada tabel 4.3. perbedaan self care dan status nutrisi 

pada kelompok pre intervensi dan intervensi pada tabel 4.4. Analisis 

korelasi antara self care dan status nutrisi pada tabel 4.5. Distribusi 

responden berdasarkan self care pada pasien yang menjalani hemodialisis 

pada tabel 4.6. Hasil seleksi bivariat uji regresi logistik faktor-faktor  yang 

mempengaruhi kemampuan self care pada tabel 4.7. Hasil seleksi yang 

masuk pada pemodelan multivariat faktor-faktor  yang mempengaruhi 

kemampuan self care pada tabel 4.8. Hasil dari uji statistik di atas akan 

ditampilkan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3. Analisis Pengaruh SMDC terhadap  Self Care&Status Nutrisi 

dalam Kelompok Pre Intervensi dan Kelompok Intervensi pada 

Pasien yang Menjalani Hemodialisisdi RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta Bulan Mei-Juni 2016 (N=60) 

 
Perlakuan Mean (SD) Z pValue*  

(95% CI) 

Self care 

Kelompok  I 

Follow up minggu ke 2 

Follow up minggu ke 4 
Kelompok II 

Follow up minggu ke 2 

Follow up minggu ke 4 

Kelompok III 
Follow up minggu ke 2 

Follow up minggu ke 4 

 

 

65,35(±,12,19) 

68,00(±,10,75) 
 

73,05 (±,2,96) 

78,30 (±,4,23) 

 
55,00(±,10,96) 

56,60(±,10,29) 

 

 

-3,92 

-2,14 
 

-3,93 

-3,84 

 
-1,60 

-1,00 

 

 

0,00 (59,64-71,05) 

0,00 (62,97-73,03) 
 

0,00 (71,66-74,44) 

0,00 (76,32-80,28) 

 
0,11 (49,87-60,13) 

0,32 (50,06-60,41) 

Status Nutrisi 

Kelompok  I 
Follow up minggu ke 2 

Follow up minggu ke 4 

Kelompok II 

Follow up minggu ke 2 
Follow up minggu ke 4 

Kelompok III 

Follow up minggu ke 2 

Follow up minggu ke 4 

 

 
11,30(±,1,13) 

11,40(±,1,18) 

 

12,25(±,1,33) 
12,60(±,0,99) 

 

10,35(±,1,04) 

10,40(±,1,18) 

 

 
3,54 

-,15 

 

-3,97 
-3,10 

 

-1,59 

-1,29 

 

 
0,01 (10,77-11,83) 

0,00 (10,84-11,95) 

 

0,00 (11,63-12,87) 
0,00 (12,13-13,06) 

 

0,56 (9,86-10,84) 

0,40 (9,84-10,96) 

 I (Intervensi SMDC 1x seminggu), II (Intervensi SMDC 2x seminggu), III (kontrol) 

* < 0.05 berarti signifikan 
 

 Berdasarkan tabel 4.3. di atas, dapat dilihat bahwa pada kelompok I 

pvaluefollow up minggu ke 2 dan follow up minggu ke 4menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan self 

care dibandingkan pre intervensi. Kelompok II, p value menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan 

self care pada follow up minggu ke 2 dan ke 4dibandingkan pre intervensi. 

Kelompok III,p value menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan kemampuan self care baik pada pre 

intervensi maupun follow-upintervensi. 

   Berdasarkan tabel 4.3 di atas juga dapat diketahui mengenai pengaruh 

SMDC terhadap status nutrisi, p value pada follow up minggu ke 2 dan 
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minggu ke 4 pada kelompok Imenunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan post pemberian SMDC terhadap status nutrisi dibandingkan pre 

intervensi. Kelompok II, p value menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan setelah pemberian SMDC terhadap status nutrisi pada follow 

up minggu ke 2 dan ke 4dibandingkan pre intervensi. Kelompok III,p value 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan setelah 

pemberian SMDC terhadap status nutrisi baik pada pre intervensi maupun 

follow-up. 

  Analisis perbedaan hasil pengukuran pengaruh SMDC terhadap  self 

care& status nutrisi antar kelompok pre intervensi & kelompok intervensi 

pada pasien yang menjalani hemodialisis dapat dilihat pada tabel 4.4 

dibawah ini; 
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Tabel 4.4. Analisis Perbedaan Hasil Pengukuran Pengaruh SMDC terhadap  

Self care&Status Nutrisi antar Kelompok Pre Intervensi & Follow 

-Up Intervensi pada Pasien yang Menjalani Hemodialisisdi RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta Bulan Mei-Juni 2016 (n=60) 

 

Perlakuan Mean (SD) Z pValue*(95% CI) 

Self care 

Kelompok  I& II 

Pre intervensi 

Follow up minggu ke 2 

Follow up minggu ke 4 

Kelompok II& III 

Pre intervensi 

Follow up minggu ke 2 

Follow up minggu ke 4 

Kelompok I &III 

Pre intervensi 

Follow up minggu ke 2 

Follow up minggu ke 4 

 

 

54.35 (±9.89) 

64.47(±12.04) 

67.30(±12,83) 

 

54.35 (±9.89) 

64.47(±12.04) 

67.30(±12.83) 

 

54.35 (±9.89) 

64.47(±12.04) 

67.30(±12.83) 

 

 

-,76 

-2,24 

-3,58 

 

,00 

-2,76 

-3,35 

 

-,83 

-4,28 

-5,01 

 

 

0,06 (48,95-59,94) 

0,00(59,64-71,05) 

0,00 (62,97-73,03) 

 

0,06 (51,32-57,28) 

0,00 (71,66-74,44) 

0,00 (76,32-80,28) 

 

0,18 (49,04-59,55) 

0,11 (49,87-60,13) 

0,32 (63,98-70,61) 

Status Nutrisi 

Kelompok  I& II 

Pre intervensi 

Follow up minggu ke 2 

Follow up minggu ke 4 

Kelompok II&III 

Pre intervensi 

Follow up minggu ke 2 

Follow up minggu ke 4 

Kelompok I &III 

Pre intervensi 

Follow up minggu ke 2 

Follow up minggu ke 4 

 

 

10.51 (±1,01) 

11.30 (±1.39) 

11.47(±1.43) 

 

10.52 (±1.01) 

11.30 (±1.39) 

11.47 (1.43) 

 

10.52 (±1.02) 

11.30 (±1.39) 

11.47 (±1.43) 

 

 

-,23 

-2,44 

-3,11 

 

-,10 

-2,35 

-2,18 

 

-,28 

-3,98 

-4,58 

 

 

,88 (10,16-10,94) 

0,01 (10,77-11,83) 

0,00 (10,84-11,95) 

 

,27 (9,92-11,07) 

0,00 (11,63-12,87) 

0,00 (12,13-13,06) 

 

,77 (10,03-10,97) 

0,56 (9,86-10,84) 

0,40 (9,84-10,96) 
 I (Intervensi SMDC 1x seminggu), II (Intervensi SMDC 2x seminggu), III (kontrol) 

*< 0.05 berarti signifikan 

 

   Berdasarkan tabel 4.4 di atas, p value pada kelompok I & II 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap self care 

dan status nutrisi pada follow up minggu ke 2 & ke 4 dibandingkan pada pre 

intervensi.Perbedaan hasil yang sama dapat dilihat pada kelompok II& III,p 

value menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap self 

care dan status nutrisi. Kelompok I & III, pvalue menunjukkan bahwa tidak 
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terdapat perbedaan yang signifikan terhadap self care dan status nutrisi antar 

kelompok I & III baik pada pre intervensi maupun pada post intervensi. 

 Analisis hubungan self care dengan status nutrisi pada kelompok pre 

intervensi dan kelompok intervensi pada pasien yang menjalani 

hemodialisis yang akan ditunjukkan oleh tabel 4.5 di bawah ini; 

Tabel 4.5. Analisis Hubungan Self care dengan Status Nutrisi pada 

Kelompok Pre Intervensi dan kelompok Intervensi pada Pasien 

yang Menjalani Hemodialisisdi RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

Bulan Mei-Juni 2016 (n=60) 

 

Perlakuan  

 

r Pvalue* 

pre intervensi* 

 

follow up minggu ke 2* 

 

follow up minggu ke 4* 

0,18 

 

0,32 

 

0,37 

0,08 

 

0,00 

 

0,00 
* Korelasi kelompok I, II & III (pre & post intervensi)  

**< 0.05 yang berarti signifikan 

 

 Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas, dapat diketahui pvalue 

menunjukkan bahwa hubungan antara self care dan status nutrisi untuk pra 

intervensi tidak signifikan tetapi nilai r + 0,18 menunjukkan bahwa semakin 

baik self care akan meningkatkan status nutrisi. pvalue pada follow up 

minggu ke 2 dan minggu ke 4 menunjukkan signifikan dengan makna nilai r 

bahwa semakin baik self care akan meningkatkan status nutrisi. 

  Distribusi responden berdasarkan self care pada pasien yang 

menjalani hemodialisis dapat dilihat pada tabel 4.6. di bawah ini :  
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Tabel 4.6. Distribusi Responden Berdasarkan Self Care pada Pasien yang 

Menjalani Hemodialisis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta Bulan 

Mei-Juni 2016 (n=60) 

 
 

Parameter 

Self Care Pasien yang menjalani HD  

∑ 

 

P 

value* 

 

OR 

95%CI 

Ketergantungan 

penuh 

Ketergantungan 

sebagian 

n % n % 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 

Perempuan 

 
21 

12 

 
56,8 

52,2 

 
16 

11 

 
43,2 

47,8 

 
37 

23 

 

0,79 

 

 
1,203 

0,423-3,422 

Tingkat pendidikan 

Tinggi 

Menengah 

Rendah 

 

4 

13 

16 

 

6,67 

51,6 

65 

 

15 

7 

5 

 

35 

48,4 

8,3 

 

20 

31 

9 

 

0.00 

0,750 

0,150-1,432 

0,430 

0,070-0,596 

Umur 

>50 
≤50 

 

21 
12 

 

56,8 
52,2 

 

16 
11 

 

43,2 
47,8 

 

37 
23 

 

0.00 

 

4,793 
1,565-14,679 

Penghasilan Keluarga 
<1 juta 

>1 juta 

 
30 

8 

 
65,8 

36,4 

 
8 

14 

 
34,2 

63,6 

 
38 

22 

 
0.03 

 
3,365 

0,313-10,081 

Riwayat Penyakit 

Ya 

Tidak 

 

31 

2 

 

56,4 

40 

 

24 

3 

 

43,6 

60 

 

55 

5 

 

0.65 

 

1,938 

0,300-12,532 

Medikasi 

Ya 
Tidak 

 

4 
29 

 

55,8 
50,0 

 

23 
4 

 

44,2 
50 

 

27 
33 

 

1.00 

 

1,261 
0,284-5,595 

Kebiasaan Merokok 
Ya 

Tidak 

 
25 

8 

 
72,7 

51,0 

 
3 

24 

 
27,3 

49 

 
28 

32 

 
0.31 

 
2,560 

0,204-10,808 

Tingkat aktivitas 

Aktivitas ringan 

Aktivitas sedang 

Aktivitas Berat 

 

30 

3 

0 

 

55,7 

50 

100 

 

24 

3 

0 

 

45,3 

50 

0,0 

 

54 

6 

0 

 

0.56 

0,827 

0,150-1,432 

0,00 

0,00-0,150 

Depresi 

Ringan 
Sedang 

Berat 

 

30 
3 

0 

 

55,7 
50 

0 

 

24 
3 

0 

 

45,3 
50 

0,0 

 

54 
6 

0 

 

0.53 
 

0,827 

0,150-1,432 
0,00 

0,00-0,150 
* < 0.05 signifikan 

 Berdasarkan dari tabel 4.6 di atas bahwa terdapat 16 (43,2%) responden 

berjenis kelamin laki-laki yang memiliki ketergantungan sebagian, responden 

yang berjenis kelamin perempuan 11 orang ketergantungan penuh.  Hasil uji 

statistik diperoleh  p value 0,793 yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan 

yang bermakna antara jenis kelamin dengan  self care. Hasil analisis Odds 

Ratio (OR) 1,203 yang berarti bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki peluang 

untuk mandiri sebesar 1,203 kali dibandingkan berjenis kelamin  perempuan. 
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  Hubungan antara pendidikan dengan  self care  pasien yang menjalani 

hemodialisis dapat  diketahui dari hasil uji statistik yaitu  p value 0,003 yang 

berarti bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan  

self care . Berdasarkan nilai OR yaitu OR (1) sebesar 0,463 artinya pendidikan 

tinggi memiliki faktor protektif  0,750 dibandingkan pendidikan rendah. Nilai 

OR (2) sebesar 0,430 yang artinya pendidikan  menengah  menjadi faktor  

protektif  0,430 kali untuk memiliki maximal care yang mandiri dibandingkan 

pendidikan rendah. 

  Hasil uji statistik hubungan antara umur dengan  self care  pasien yang 

menjalani hemodialisis diketahui p value 0,006 yang berarti bahwa  terdapat 

hubungan yang bermakna antara usia dengan self care dengan tingkat 

kemandirian yang baik pada pasien yang menjalani hemodialisis. Hasil analisis 

statistik odds ratio (OR) 4,793 yang berarti bahwa kelompok usia  >  (lebih) 

dari 50 tahun  memiliki peluang untuk memiliki maximal care dengan 4,793 

kali dibandingkan kelompok usia ≤ (kurang dari atau sama dengan) 50 tahun. 

  Hasil uji statistik hubungan antara penghasilan keluarga dengan  self care  

bahwa  terdapat hubungan yang bermakna antara penghasilan dengan  self care 

dengan tingkat kemandirian yang baik pada pasien yang menjalani 

hemodialisis. Hasil analisis statistik odds ratio (OR) 3,36 yang berarti bahwa 

kelompok dengan  penghasilan > 1 juta memiliki peluang untuk memiliki 

maximal care dengan 3,365 kali dibandingkan berpenghasilan < 1 juta. 

  Hasil uji statistik hubungan antara riwayat penyakit dengan  self care  

bahwa  tidak terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit 
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dengan self care dengan tingkat kemandirian yang baik pada pasien yang 

menjalani hemodialisis. Nilai odds ratio (OR) 1,938  yang berarti bahwa 

kelompok yang memiliki riwayat penyakit  memiliki peluang untuk memiliki 

self care dengan tingkat kemandirian 1,938 kali dibandingkan tidak memiliki 

riwayat penyakit. 

  Hubungan antara medikasi dengan  self care  bahwa  tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara medikasi dengan self care dengan tingkat 

kemandirian yang baik pada pasien yang menjalani hemodialisis. Hasil odds 

ratio (OR) 1,261  yang berarti bahwa kelompok yang menjalani medikasi  

memiliki peluang untuk memiliki self care dengan tingkat kemandirian 1,261 

kali dibandingkan yang tidak menjalani medikasi. 

  Hubungan antara kebiasaan merokok dengan  self care  berarti bahwa  

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan  merokok dengan self 

care dengan tingkat kemandirian pada pasien yang menjalani hemodialisis. 

Hasil odds ratio (OR) 2,560  yang berarti bahwa kelompok yang tidak 

mempunyai kebiasaan merokok  memiliki peluang untuk memiliki self care 

dengan tingkat kemandirian 2,560 kali dibandingkan yang mempunyai 

kebiasaan merokok. 

  Hubungan antara tingkat aktivitas dengan  self care  berarti bahwa  tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat aktivitas dengan self care. 

Odds ratio (OR) 0,827  yang berarti bahwa kelompok yang mempunyai 

aktivitas ringan memiliki peluang untuk memiliki self care dengan tingkat 

kemandirian 2,560 kali dibandingkan yang mempunyai aktivitas ringan sedang. 
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Hubungan antara depresi dengan  self care  berarti bahwa  tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara depresi dengan self care. Odds ratio (OR) 

0,827  yang berarti bahwa kelompok yang mempunyai depresi ringan memiliki 

peluang untuk memiliki self care dengan tingkat kemandirian 2,560 kali 

dibandingkan yang mempunyai depresi sedang. 

  Berikut hasil analisis seleksi bivariat dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah 

ini. Variabel yang memiliki nilai p value < 0.025 akan tidak dimasukkan pada 

model pembuatan model multivariat. 

 Tabel 4.7. Hasil Seleksi Bivariat Uji Regresi Logistik Faktor-Faktor  

Yang Mempengaruhi Kemampuan Self Care Dalam 

Pengelolaan Diet Nutrisi Pasien Hemodialisis Di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta Bulan Mei-Juni 2016 (n=60) 

 
Variabel p Value 

Jenis kelamin 

Tingkat pendidikan 

Umur 

Penghasilan keluarga 

Riwayat penyakit 

Medikasi 

Kebiasaan merokok 

Tingkat aktivitas 

0,793* 

0,003 

0,006 

0,034 

0,649* 

1,000* 

0,315* 

0,560* 
*tidak masuk ke pemodelan berikutnya 

 

  Tabel 4.8 berikut ini merupakan hasil seleksi yang masuk pada 

pembuatan model multivariatfaktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

self care dalam pengelolaan diet nutrisi. 
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 Tabel 4.8. Hasil Seleksi yang Masuk pada Pemodelan Multivariat Faktor-

faktor  yang mempengaruhi kemampuan self care dalam 

pengelolaan diet nutrisi pasien hemodialisis di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta Bulan Mei-Juni 2016 (n=60) 

 
Variabel B Wald p Wald OR 95%CI 

Jenis kelamin 0,004 0,00 0,995 1,203 0,250-4,040 

Tingkat pendidikan -0,466 4,12 0,100 0,750 0,872-4,829 

Umur 0,020 0,4 0,531 4,793 0,958-1,088 

Penghasilan 

keluarga 

1,228 2,95 0,085 3,365 0,843-13,843 

Riwayat penyakit 0,849 0,61 0,435 1,938 0,277-19,763 

Medikasi 0,432 0,25 0,615 1,261 0,286-8,305 

Kebiasaan merokok 0,789 0,70 0,402 2,560 0,347-13,956 

Tingkat aktivitas -20,599 0,00 1,000 0,827 0,000 

Depresi -19,599 0,00 1,000 0,767 0,000 

 

  P value > 0,05 dikeluarkan dari model secara bertahap mulai dari 

variabel dengan nilai p terbesar. Pengeluaran dimulai dari variabel tingkat 

aktivitas yang kemudian diolah dengan cara yang sama, dan apabila hasilnya 

masih ada p value > 0,05 maka dikeluarkan dari pemodelan dan seterusnya, 

hingga ditemukan nilai p < 0,05. Berikut ini merupakan hasil akhir pemodelan 

multivariat faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan self care dalam 

pengelolaan diet nutrisi yang dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini : 

 Tabel 4.9. Hasil Pemodelan Multivariat Faktor-faktor  yang 

mempengaruhi kemampuan self care dalam pengelolaan diet 

nutrisi pasien hemodialisis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

Bulan Mei-Juni 2016 (n=60) 

 
Variabel B Wald p wald OR 95%CI 

Penghasilan 

keluarga 

1,208 3,95 0,040 3,365 1,346-15,301 

Tingkat 

pendidikan 

1,466 4,12 0,028 2,284 

 

1,095-4,763 
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  Berdasarkan hasil pada tabel 4.9 di atas didapatkan variabel yang 

berhubungan secara signifikan adalah variabel penghasilan  keluarga dan 

tingkat pendidikan. Kekuatan hubungan dari yang terbesar ke yang terkecil 

adalah penghasilan keluarga (OR = 3,365), tingkat pendidikan (OR = 2,284). 

Sehingga faktor yang paling berhubungan adalah penghasilan keluarga 

kemudian disusul tingkat pendidikan. 

B. Pembahasan 

  Bagian ini akan menyajikan tentang interpretasi hasil penelitian, diskusi 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan implikasi hasil penelitian terhadap 

praktik pelayanan keperawatan serta penelitian keperawatan. 

1. Nilai Rata-rata Self Care dan Status Nutrisi Pre dan Follow-

upIntervensi Responden 

 Hasil analisis di atas dapat menjelaskan adanya perbedaan nilai rata-

rata pada pre intervensi dan pada follow-up minggu ke 2 dan follow-up 

minggu ke 4. Hal ini menunjukkan bahwa SMDC yang diberikan kepada 

responden memberikan perubahan perilaku kepada pasien hemodialisa, ini 

dibuktikan perbedaan nilai self care dan level status nutrisi.Follow-up 

minggu ke 2 dan ke 4 pada kelompok intervensi I & II terjadi peningkatan 

kemampuan self care dan perubahan level malnutrisi. Menurut Gibson 

(2010) pemberian konseling dapat merubah perilaku seseorang menjadi 

lebih baik. Perubahan perilaku yang diharapkan meliputi 3 (tiga) domain 

yaitu meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan atau kemampuan 

individu atau keluarga tentang pengelolaan nutrisi. Setelah melakukan 
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konseling, diharapkan individu dan keluarga mampu mengambil langkah-

langkah untuk mengatasi masalah gizinya termasuk perubahan pola makan 

serta memecahkan masalah terkait gizi ke arah kebiasaan hidup sehat. 

 SMDC adalah pendekatan behavior cognitive yang berasumsi setiap 

pribadi memiliki potensi untuk memilih dan mengarahkan ulang atau 

membentuk ulang nasibnya sendiri. Teori ini lebih menitikberatkan pada 

komunikasi yang efisien kepada klien sehingga membantu klien 

mengevaluasi setiap keputusannya dalam membuat keputusan baru yang 

lebih tepat (Lawrence, 2007).Nilai rata-rata pada kelompok kontrol, 

menunjukkan rata-rata self care 54,3 sedangkan nilai rata-rata post 

intervensi 55 dan p value menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan kemampuan self care baik pada pre 

intervensi maupun post intervensi.  

 Nilai rata-rata status nutrisi pada kelompok kontrol (III) menunjukkan 

bahwa nilai pre intervensi 9,00 dan post intervensi yaitu 10,40 dengan p 

value menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan post 

pemberian SMDC terhadap status nutrisi baik pada pre intervensi maupun 

post intervensi. Pemberian konseling hendaknya diberikan kepada pasien 

yang menjalani hemodialisa karena konsep SMDC perlu diterapkan dalam 

keperawatan untuk menangani pasien-pasien dengan penyakit kronis, seperti 

diabetes mellitus dan gagal hinjal kronis yang menjalani hemodialisa 

(Hidayati, 2012).  
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 Salah satu tugas seorang perawat nefrologi adalah memberikan 

konseling kepada pasien untuk membantu pasien dalam meningkatkan 

kemandirian sehingga pasien dapat mempertahankan status nutrisi ke arah 

yang lebih baik atau normal. Konseling yang diberikan dapat membantu 

perawat dalam mendeteksi tingkat pemahaman dan kepatuhan pasien dalam 

menjalankan diet yang harus dijalankan sehingga dapat mengoptimalkan 

asuhan keperawatan yang akan diberikan (Farida, 2010). Studi lain 

menunjukkan bahwa pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa 

mengalami keputusasaan sehingga mereka berpotensi tidak mematuhi 

terapi, salah satunya pembatasan nutrisi (Sahar, 2013).  

2. Pengaruh dan perbedaan SMDC terhadap  Self Caredan status nutrisi 

Pasien yang Menjalani Hemodialisis 

 Tabel perbedaan hasil pengukuran SMDC dalam kelompok 

padapenelitian ini menunjukkan bahwa pemberian intervensi Self 

Management Dietary Counseling (SMDC) pada kelompok perlakuan II 

(yang diberikan SMDC 2x seminggu) menunjukkan secara signifikan dapat 

meningkatkan  self care. Tabel frekuensi dan persentase responden 

berdasarkan self carepada follow up minggu ke 4 menunjukkan bahwa 

responden yang mengalami ketergantungan penuh semakin sedikit 

dibandingkan pada follow up minggu ke 2. Perubahan self carepada 

kelompok II (SMDC 2x seminggu) terlihat lebih mendominasi 

dibandingkan pada kelompok I dan III. 



109 
 

 
 

 Diketahui bahwa konseling yang dilakukan pada kelompok I dan 

kelompok II lebih efektif pada minggu ke 2 dan ke 4 walaupun secara 

statistik diketahui bahwa konseling pada kelompok II jauh lebih efektif 

dibandingkan kelompok I. Kuantitas konseling merupakan salah satu faktor 

yang memberikan perbedaan output pada kemampuan self care dan status 

nutrisi pada tiap kelompok responden. Kita ketahui bahwa pada kelompok II 

diberikan konseling 2x seminggu dibandingkan kelompok I yang hanya 

diberikan konseling 1x seminggu.  

 Kuantitas pertemuan yang lebih banyak akan memberikan hasil self 

care dan status nutrisi yang lebih baik. Peneliti akan menjelaskan terlebih 

dahulu mengenai tujuan dari dilakukannya konseling gizi adalah untuk 

membantu seseorang dalam upaya mengubah perilaku yang berkaitan 

dengan gizi sehingga meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan. Beberapa 

ahli dalam penelitiannya membuktikan bahwa perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari 

pengetahuan (Bloom, 1974 dalam Notoatmodjo, 2007).  

 Perubahan perilaku dapat terjadi karena konseling merupakan siklus 

dari serangkaian langkah-langkah yang saling berkaitan, berlangsung terus 

menerus, dan berulang. Pengulangan yang dilakukan terus menerus akan 

melatih daya pikir dan keterampilan-keterampilan sehingga akan membantu 

responden dalam melakukan pemecahan masalah atau mengatur dirinya 

sendiri (self management). Menurut teori asosiasi menyatakan bahwa 

perubahan perilaku terjadi melalui proses penyampaian informasi yang 
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diulang-ulang sehingga terjadi asosiasi yang erat antara tanggapan-

tanggapan yang lama dan tanggapan-tanggapan baru yang akan 

dimunculkan ke alam sadar (John Locke & Herbart, 1980 dalam  

Notoatmodjo, 2007). 

 Hasil penelitian dan didukung oleh penjelasan di atas menunjukkan 

bahwa pemberian SMDC 2x seminggu selama satu bulan lebih bermakna 

dalam perubahan status self care dan status nutrisi ke arah yang lebih 

baik.Self Management Dietary Counseling (SMDC) merupakan suatu proses 

dengan tujuan untuk meningkatkan self care dalam pengelolaan diet. 

Konseling gizi yang diberikan merupakan suatu proses yang didalamnya 

terdapat kegiatan pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi data yang 

sistematis dalam upaya mengidentifikasi masalah gizi serta penyebabnya. 

Kegiatan ini bukan hanya mengumpulkan data awal, tetapi bisa juga 

melakukan kajian data ulang serta menganalisis intervensi gizi yang telah 

diberikan sebelumnya sehingga dapat mendeteksi perubahan status nutrisi 

yang dapat terjadi pada pasien hemodialisa.    

 Kemampuan self care pasien yang menjalani hemodialisa dalam 

penelitian ini mengacu pada teori self care Orem. Self care menurut 

Dorothea Orem adalah tindakan yang mengupayakan orang lain memiliki 

kemampuan untuk dikembangkan ataupun mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki agar dapat digunakan secara tepat untuk mempertahankan 

fungsi optimal (Orem, dalam Tomey & Alligood, 2014). Ketidakmampuan 

melaksanakan self care ini mengakibatkan gejala yang dirasakan semakin 
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berat dan menjadi penyebab pasien menjalani hospitalisasi. Upaya yang 

dilakukan untuk menekan timbulnya gejala penyakit yang buruk serta 

menghindari rehospitalisasi bagi pasien yaitu dengan meningkatkan 

kemampuan self care (Britz & Dunn, 2010). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Lee, Tkacs dan Riegel (2009) yang menyatakan 

bahwa sangat penting bagi pasien untuk memberikan perhatian khusus 

dalam hal kemampuan self care (perawatan diri) secara mandiri karena 

kondisi pasien yang semakin memburuk sering dikaitkan dengan kurangnya 

perhatian pada self care. 

 Hasil ini mendukung penelitian Ghaddar (2012) di Lebanon pada 

pasien yang menjalani hemodialisis, intervensi yang diberikan yaitu SMDC 

yang diberikan sebanyak 2x dalam seminggu. Penelitian ini menunjukkan 

perubahan yang signifikan pada peningkatan pengetahuan pasien, 

kepatuhan, serta nilai biochemical clinic. Ghaddar (2012) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa Self Management Dietary Counseling 

(SMDC)  merupakan intervensi yang digunakan sebagai terapi pendekatan 

behavior cognitive. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

pasien dan partisipasi  pasien dalam pengambilan keputusan kesehatan serta 

untuk meningkatkan kepatuhan dan outcome klinik. 

 Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Gibson (2010), pemberian 

konseling dapat merubah prilaku seseorang menjadi lebih baik. Intensitas 

konseling dengan pendekatan behavior cognitive  dapat diterapkan pada 

pasien hemodialisa yang kurang patuh terhadap diet yang telah dianjurkan.  
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Konseling dengan pendekatan behavior cognitive yang berasumsi setiap 

pribadi memiliki potensi untuk memilih dan mengarahkan ulang atau 

membentuk ulang nasibnya sendiri. Teori ini lebih menitikberatkan pada 

komunikasi yang efisien kepada klien sehingga membantu klien 

mengevaluasi setiap keputusannya dalam membuat keputusan baru yang 

lebih tepat sehingga dengan keputusan yang tepat ini dapat membantu 

dalam meningkatkan self care (Lawrence, 2007).   

 Self care yang baik akan meningkatkan kemandirian dalam mengelola 

diet nutrisi pasien hemodialisa, kemandirian memberikan efek pada 

kepatuhan. Brogdon (2013) dalam penelitiannya “A self care educational 

intervention to improve knowledge of dietary phospohorus control in patient 

requiring hemodialysis” bahwa minimal self care akan memberikan dampak 

buruk pada kepatuhan dan akan berakibat fatal pada hasil diet.  Brogdon 

dalam penelitiannya melakukan pemberian konseling 1x seminggu selama 2 

bulan, menurut Brogdon (2013) intensitas konseling lebih banyak akan lebih 

berpengaruh dalam meningkatkan asupan energi setelah dimulainya 

hemodialisa karena terkait dengan penurunan uremic toxic. 

 Hal senada juga dikemukan oleh Hidayati (2012) dalam penelitian 

tentang kenaikan interdialytic weight gain pada pasien hemodialisis,  

menunjukkan bahwa dari 110 pasien yang mendapatkan konseling tentang 

pembatasan asupan cairan, 72% dari pasien tersebut menunjukkan adanya 

penurunan interdialytic weight gain. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Molfino, et.al (2012), tidak sesuai dengan hasil pada penelitian ini. Molfino 
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et.al (2012) yang melakukan penelitian yang berjudul “Effect Of Intensive 

Nutritional Counseling And Support On Clinical Outcomes Of Hemodialysis 

Patients”menyatakan bahwa konseling nutrisi yang diberikan tidak terikat 

waktu.Misalkan 1 (satu) kali seminggu atau 2 (dua) kali seminggu karena 

seorang konselor tetap membuka kesempatan kepada klien untuk dilakukan 

follow-up atau seorang pasien dapat kembali ke konselor bila diperlukan 

atau sesuai kebutuhan pasien. 

  Berdasarkan hasil penelitian di atas menununjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap status nutrisi pada  follow up minggu ke 2 dan ke 

4dibandingkan pre intervensi.  Perbedaan kuantitas pemberian SMDC 

merupakan salah satu faktor penyebab perbedaan pada kelompok I dan II 

pada perubahan status nutrisi. SMDC merupakan salah satu konseling yang 

berisikan proses konseling gizi dengan pendekatan behaviorcognitive. 

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan individu ini akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan self caredan perubahan status nutrisi. 

SMDC berisikan langkah-langkah yang saling berkaitan, berlangsung terus 

menerus dan berulang (Ghaddar, 2012). Diawali dari langkah pertama yaitu 

membangun dasar-dasar konseling, lengkah kedua pengkajian gizi, langkah 

ke tiga yaitu diagnosis gizi, langkah keempat yaitu intervensi gizi, serta 

langkah ke lima yaitu monitoring dan evaluasi.  

  Langkah-langkah konseling di atas menggunakan pendekatan 

behavior cognitive, sehingga diharapkan terjadinya perubahan perilaku. 

Perubahan perilaku ke arah yang positif dapat mempengaruhi terjadinya 
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peningkatan self care dalam mengelola diet nutrisi pasien hemodialisa. 

Langkah ke tiga konseling yaitu bersama-sama pasien memilih rencana 

alternatif sebagai upaya perubahan perilaku diet yang dapat 

diimplementasikan serta komitmen untuk melaksanakan perlakuan diet 

sertamembuat rencana yang realistis dan dapat diterapkan. Komitmen yang 

dibuat tersebut merupakan gambaran terhadap adanya upaya dari konseling 

untuk meningkatkan kemampuan self care dalam mengelola nutrisi. 

Peningkatan self care akan berpengaruh pada perubahan status nutrisi ke 

arah yang lebih baik (Kugler, et.al., 2005). 

  Konseling yang diberikan pada pasien berisikan intervensi gizi dengan 

tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang pemilihan bahan 

makanan sumber protein dan pemahaman tentang pola makan tinggi protein 

serta meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan suplemen makanan. 

Selanjutnya dalam konseling juga melakukan perhitungan kebutuhan energi 

dan zat gizi serta menetapkan preskripsi diet dengan menekankan pada 

perubahan pola makan protein tinggi. Asupan protein energi yang menurun, 

asidosis metabolik dan retriksi protein yang dilakukan juga mempercepat 

terjadinya malnutrisi (Brogdon, 2013).  

  Langkah terakhir SMDC yaitu melakukan monitoring dan evaluasi 

yaitu melalui perubahan asupan protein sesuai preskripsi diet, perubahan 

asupan energi, natrium, kalium, kalsium dan fosfor sesuai dengan yang 

dianjurkan. Perubahan IMT jika sebelumnya kurang, perubahan nilai 

laboratorium (ureum, kreatinin, hemoglobin, GFR dan elektrolit) ke arah 
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normal. Berkurangnya keadaan asites dan edema, perubahan keluhan klinis 

yaitu berkurangnya keluhan mual, muntah, mudah lelah dan gatal-gatal serta 

perubahan pemilihan jenis makanan (Ghaddar, 2012).  

  Kelompok III, p value menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan post pemberian SMDC terhadap self care dan status nutrisi 

baik pada pre intervensi maupun pada follow-up minggu ke 2 dan ke 4.  

Perubahan terjadi pada follow-up minggu ke 4 tetapi yang mengalami 

perubahan hanya 1 orang responden. Terlihat tetap ada perubahan pada 

kelompok kontrol (III) dikarenakan pada kelompok III tetap ada proses 

belajar walaupun tidak melalui proses konseling.  

  Responden pada kelompok kontrol dapat membaca melalui leaflet 

yang diberikan, hal ini berarti bahwa tetap ada proses belajar di dalamnya. 

Proses belajar merupakan kegiatan yang menghasilkan perubahan diri 

individu yang sedang belajar, baik aktual maupun potensial. Hasil yang 

diberikan memang berbeda dengan kelompok yang diberikan SMDC, 

karena proses belajar pada SMDC terdapat stimulus sedangkan pada 

kelompok kontrol sebaliknya. Makin banyak dan sering diberikan stimulus, 

maka makin memperkaya tanggapan pada subjek belajar. 

3. Hubungan Self care dengan Status Nutrisi pada Pasien yang Menjalani 

Hemodialisis  

 Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa hubungan antara self 

care dan status nutrisi untuk follow up minggu ke 2 adalah signifikan. Nilai 

korelasi + 0,323 yang berarti bahwa semakin baik self care akan 
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meningkatkan status nutrisi, sedangkan pada follow upminggu ke 4 hasil uji 

menunjukkan signifikan bertambah dengan nilai p 0,000 dan nilai korelasi 

menjadi + 0,373.  

 Tabel lainnya menjelaskan tingkat kemampuan self care pada 

responden yaitu pada kelompok II tidak ada responden yang mengalami 

ketergantungan penuh dan 20 responden dengan status malnutrisi ringan dan 

tidak ada yang mengalami malnutrisi sedang. Kelompok I masih terdapat 4 

responden yang mengalami ketergantungan penuh dan 16 responden yang 

mengalami malnutrisi ringan dan tidak ada yang mengalami malnutrisi 

sedang. Kelompok kontrol menunjukkan 11 responden yang mengalami 

ketergantungan penuh dan  17 responden malnutrisi ringan sedangkan 3  

responden mengalami malnutrisi sedang. 

 Analisis statistik menunjukkan bahwa semakin baik self care akan 

meningkatkan status nutrisi. Self care merupakan sebuahproses 

pengambilan keputusan secara naturalistik terhadap pemilihan tingkah laku 

yang terdiri dariself care maintenance, self management serta self Care 

Confidence) (Ramirez, Campos,  Herrera, 2013).Aktivitas yang dinilai 

dalam self maintenance pasien dengan gagal ginjal kronik meliputi: 1) terapi 

pengobatan sesuai indikasi, 2) mengelola diit nutrisi, yang terdiri protein, 

kalium, natrium, fosfat, 3) memonitor perubahan yang terjadi pada tubuh 

seperti hemodinamik & perawatan kulit, 4) teratur dalam melaksanakan 

hemodialisa sesuai dengan yang dianjurkan petugas kesehatan. 
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 Aktivitas yang dapat dilakukan dalam dimensi self care management 

ini meliputi; 1) meningkatnya kepatuhan dalam pengaturan diit, 2) 

kemampuan mengenal dan mengevaluasi perubahan status nutrisi yang 

terjadi, 3) meningkatnya pengetahuan dengan dapat mengambil keputusan 

untuk penanganan dan  mengevaluasi respon tindakan serta mampu 

mendapatkan akses informasi secara mandiri, 4) mempunyai rasa percaya 

diri pada kemampuan untuk menggunakan support services.Dimensi self 

care confidence ini menentukan bagaimana kepercayaan diri pasien dalam 

mengikuti semua petunjuk tentang self care, yang meliputi; 1) kepercayaan 

diri terhadap perasaan bebas dari gejala penyakit, 2) kepercayaan diri 

mengikuti petunjuk pengobatan, 3) kepercayaan diri mengenal secara dini 

perubahan kesehatan yang dialami, 4) kepercayaan diri melakukan sesuatu 

untuk mengatasi gejala penyakit, 5) kepercayaan diri mengevaluasi 

keberhasilan tindakan yang telah dilakukan. 

 Dapat digambarkan bahwa self care pada pasien gagal ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisa yaitu sebagai suatu proses dimana pasien 

berpartisipasi secara aktif dalam melakukan managemen pengelolaan diet 

nutrisinya baik secara mandiri maupun dengan bantuan keluarga dan 

petugas kesehatan. Oleh karena itu, maka semakin baik self care maka dapat 

meningkatkan status nutrisi.Status nutrisi berperan penting dalam 

menentukan surveilancepasien yang menjalani hemodialisis. Hemodialisis 

cukup berpengaruh terhadap penurunan status nutrisi pada pasien yang 

menjalani hemodialisis.  
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 Malnutrisi adalah berkurangnya cadangan protein tubuh dengan atau 

tanpa deplesi lemak atau hilangnya kapasitas fungsional, yang disebabkan 

asupan nutrisi yang tidak adekuat dibanding kebutuhan nutrisi dan atau 

keadaan tersebut membaik dengan replesi nutrisi (Lina, 2008). Malnutrisi 

yang terjadi pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa 

seharusnya dapat diperbaiki dengan memenuhi kebutuhan nutrisinya. 

Malnutrisi disebabkan oleh asupan nutrisi yang kurang, kehilangan nutrient 

meningkat, dan atau katabolisme protein yang meningkat. Cara 

mengatasihal ini salah satunya adalah dibutuhkan edukasi yang baik 

mengenai perubahan pola diet pasien hemodialisa berkesinambungan. Salah 

satu cara meningkatan edukasi tersebut dengan melalui self management 

dietary counseling (SMDC).  

 SMDC mempunyai tujuan membantu klien mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah klien serta memberikan alternatif pemecahan 

masalah. Proses SMDC ini memiliki beberapa tahapan yaitu menggali 

informasi, membangun percaya diri agar klien mampu mengambil 

keputusan untuk mengatasi masalahnya sendiri atau dengan kata lain akan 

meningkatkan kemampuan self care pasien(PAGI, 2016).Hal ini didukung 

oleh penelitian Molfino et.al (2012) dalam penelitiannya bahwa melalui 

konseling dapat meningkatkan pengetahuan tentang pilihan menu serta 

sikap yang tepat dalam memilih rasa makanan sehingga dapat meningkatkan 

selera makan secara psikologis. Penelitian Molfino juga menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan intake energi setelah dilakukannya hemodialisa 
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dan terjadi peningkatan energi dan protein selama hemodialisa berlangsung. 

Outcome klinik menunjukkan bahwa terjadi penurunan uremic toxin. 

 Ghaddar (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara SMDC dengan tingkat kepatuhan, 

pengetahuan pasien serta pada outcome klinik seperti fosfat dan kalsium. 

Pengelolaan unsur fosfat bagi pasien hemodialisis dengan tujuan untuk 

mencegah hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia merupakan salah satu dari 

resiko terjadinya mortalitas, keadaan ini dapat menyebabkan gangguan 

hemodinamik seperti hipertensi, kalsifikasi koroner, hipertropi ventrikuler 

jantung kanan. Pengelolaan kalsium juga sebagai bagian yang ikut 

dipertimbangkan mengingat pasien hemodialisis berhubungan kuat dengan 

anemia. 

 Parameter yang digunakan untuk mengukur status nutrisi adalah 

Indeks Massa Tubuh (IMT) dan hasil laboratorium yaitu albumin, ureum 

dan kreatinin. Rata-rata responden pada penelitian ini mengalami malnutrisi 

ringan atau kategori kurus, dan hasil dari analisis statistik pada penelitian 

Sharif, Taslim & Bukhari (2012) bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara self care dengan IMT tetapi nilai korelasi menunjukkan bahwa 

peningkatan self care akan diikuti kenaikan kadar albumin. Tabel 4.3 di atas 

menunjukkan pada follow up minggu ke 4 bahwa tidak ada responden yang 

memiliki kemampuan self caredengan ketergantungan penuh, hal ini diikuti 

dengan peningkatan status nutrisi yaitu tidak ada responden yang 

mengalami malnutrisi sedang atau moderate.  
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 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan jumlah dan persentase 

karakteristik usia. Responden pada penelitian ini mempunyai usia yang 

dikategorikan pada usia 31-40 tahun. Menurut model  kepatuhan  Kamerrer 

(2007), usia termasuk dalam salah satu komponen dari faktor pasien yang 

mampu mempengaruhi kepatuhan  seseorang.PenelitianSharif, Taslim & 

Bukhari (2012) telah membuktikan bahwa umur 31–40tahun padapasien 

gagal ginjal kronik dengan hemodialisis mempunyai risiko lebih besar 

mengalami Protein EnergyMalnutrition (PEM)dibandingkan umur <30 

tahun. 

 Usia dewasa pada umumnya merupakan seseorang yang aktif dengan 

memiliki fungsi peran yang banyak, mulai dari perannya sebagai individu 

itu sendiri, keluarga, di tempat kerja, maupun dalam kelompok-kelompok 

sosial mereka. Ketika seorang yang dewasa mengalami sakit kronis, maka 

akan terdapat konflik, sehingga individu dewasa beresiko untuk menjadi 

tidak patuh dan menyebabkan rendahnyakemandirian terhadap self care 

(Rohman, 2007). Menurut Karavidas et.al (2010) pertambahan umur 

dikarakteristikkan dengan disfungsi progresif dari organ tubuh dan berefek 

pada kemampuan mempertahankan homesotasis. Hal ini secara langsung 

akan mempengaruhi kapasistas fungsional, status psikologis, fungsi sosial 

dan persepsi terhadap kesehatannya, yang merupakan subdimensi kualitas 

hidup pasien. 

 Rata-rata responden pada penelitian ini mengalami malnutrisi yang 

salah satunya ditandai dengan hipoalbumin. Albumin merupakan indikator 
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penting untuk mengetahui keadaaan nutrisi, albumin rendah merupakan 

prediktor morbiditas dan mortalitas yang sangat kuat. Hasil dari pengkajian 

riwayat makan responden diketahui bahwa rata-rata responden mempunyai 

domain prilaku yaitu kekeliruan pola makan berkaitan dengan kurangnya 

pemahaman tentang diet protein tinggi ditandai dengan nilai rendahnya nilai 

albumin. Diet protein tinggi di sini dimaksudkan bahwa protein yang 

dikonsumsi oleh pasien hemodialisis adalah protein yang tinggi nilai 

biologisnya seperti telur, daging, susu dan ikan.  

 Protein dengan nilai biologis yang tinggi seperti yang disebutkan di 

atas, memiliki harga yang tidak murah dan memerlukan dana yang tidak 

sedikit. Melihat karakteristik penghasilan responden pada penelitian ini 

maka diketahui bahwa rata-rata penghasilan responden yaitu < 1 juta rupiah 

per bulan. Anita (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara penghasilan keluarga dengan kualitas 

hidup pasien yang mengalami penyakit kronis.  

 Penghasilan sering dikaitkan dengan status sosial ekonomi seseorang. 

Apabila dikaitkan dengan kemampuan self care dan status nutrisi maka bagi 

banyak pasien dewasa yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi rendah 

serta tidak memiliki pendapatan tambahan selain gaji, akan mengalami 

kesulitan dalam beberapa aspek self care (Moser & Watkins, 2008). Self 

care yang rendah akan  berpengaruh pada status nutrisi yang berakibat 

pasien akan menjalani hospitalisasi dan ini akan berefek terhadap 
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pembiayaan selama pasien dirawat di rumah sakit dan secara umum 

berdampak pula pada rendahnya kualitas hidup pasien. 

  Hasil uji statistik menunjukkan p value yang berarti bahwa  terdapat 

hubungan yang bermakna antara penghasilan dengan  self care dengan 

tingkat kemandirian yang baik pada pasien yang menjalani hemodialisis. 

Hasil Hasil analisis statistik juga diketahui odds ratio (OR) 3,365 yang 

berarti bahwa kelompok dengan  penghasilan > 1 juta memiliki peluang 

untuk memiliki maximal care dengan 3,365 kali dibandingkan kelompok 

dengan penghasilan < 1 juta. 

  Menurut Lawrence (2007) pasien yang menjalani hemodialisis secara 

langsung akan berdampak pada aspek sosio ekonomi, dimana kondisi 

penyakit menyebabkan pasien mengalami keterbatasan dalam melakukan 

akivitas sehari-hari termasuk di dalamnya melaksanakan pekerjaan yang 

merupakan sumber penghasilan bagi pasien dan keluarga. Kondisi 

menderita penyakit kronis ini menyebabkan keterbatasan fisik dan sosial, 

masalah emosional dan kekurangan finansial (Moser & Watkins, 2008).  

 Pendapat di atas tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sharif, 

Taslim & Bukhari (2012) bahwa secara statistik hubungan asupan protein 

terhadap IMT tidak bermakna, kemungkinan hal ini disebabkanoleh rata-

rata asupan protein subjek berada di bawah standar yang dianjurkan oleh 

NKF-K/DOQL. Asupan protein yang tidak adekuat tersebut sebagian besar 

dipengaruhi masalah gastrointestinal seperti yang dikeluhkan oleh subjek 

seperti tidak nafsu makan, mual dan muntah. Penelitian ini tidak mengkaji 
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keluhan gastrointestinal seperti yang diutarakan di atas, kemungkinan hal 

lain yang dapat mempengaruhi pada asupan protein di atas adalah masalah 

riwayat penyakit yang melatarbelakangi terjadinya gagal ginjal kronik.atau 

komorbiditas. Hasil karakteristik diketahui bahwa 91,7% responden 

memiliki komorbiditas yang beragam seperti diabetes mellitus, hipertensi, 

dan batu ginjal. 

 Hal ini sesuai dengan penelitian Mohammed, Farhood & Atheem 

(2014) dalam penelitiannya tentang “Assessment- Dialysis Malnutrition 

Score in Patients on Chronic hemodialysis” bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara status gizi dan komorbiditas seperti hipertensi, diabetes 

mellitus serta batu ginjal. Kondisi komorbid sering berkontribusi terhadap 

degradasi protein yang buruk dalam tubuh sehingga menyebabkan 

rendahnya albumin. Mohammed et al. (2014) dalam penelitiannya juga 

menyatakan bahwa adanya signifikansi antara malnutrisi dengan serum 

albumin. Vasantha et al. (2013) menunjukkan hal yang sama yaitu adanya 

signifikansi antara kepatuhan diet dengan albumin. Kepatuhan dapat 

meningkatkan kemampuan pasien dalam kemandirian.  

 Faktor lain yang mempengaruhi pada penelitian ini yaitu dukungan 

sosial. Hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada responden yang mendapat 

dukungan sosial yang baik. Dukungan sosial merupakan persepsi keluarga 

dan orang lain sebagai pemberi pelayanan terhadap kemampuan untuk 

memberikan dukungan dan menciptakan hubungan yang  baik untuk 

melaksanakan fungsi tertentu (Nauser, 2007). Anita (2012) dalam 
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penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian besar pasien yang mejalani 

hemodialisa sangat membutuhkan dukungan dari pasangan, keluarga dan 

teman untuk melaksanakan self care. Pasien yang memiliki dukungan yang 

tinggi melaporkan memiliki kemampuan self care yang sangat baik (pvalue 

=0,002) dibandingkan dengan pasien yang hanya mendapatkan sedikit 

dukungan sosial, sehingga dengan self care yang baik maka akan 

meningkatkan kemampuan kemandirian dan hal ini akan meningkatkan 

status nutrisi pasien.  

  Hasil uji statistik menunjukkan p value yang berarti bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan self care pada pasien 

yang menjalani hemodialisis. Berdasarkan output regresi logsitik terdapat 

dua nilai OR yaitu OR (1) sebesar 0,463 artinya pendidikan tinggi memiliki 

faktor protektif  0,750 dibandingkan pendidikan rendah.  Nilai OR (2) 

sebesar 0,430 yang artinya pendidikan  menengah  menjadi faktor  protektif  

0,430 kali untuk memiliki kemampuan self care yang b aik atau mandiri 

dibandingkan pendidikan rendah. 

 Beberapa bukti menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pasien 

berperan dalam meningkatkan self care, tetapi memahami instruksi 

pengobatan dan pentingnya perawatan mungkin lebih penting daripada 

tingkat pendidikan pasien (Krueger et al, 2005 dalam Kamerrer, 2007). 

Signifikansi hasil penelitian ini mendukung penelitian mengenai “Efek 

Edukasi terhadap Tingkat Kemandirian Suplemen oral Iron pada pasien 
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Hemodialisis” yang dilakukan oleh  Ramirez (2013) yang menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan bermakna antara pendidikan dengan kemandirian.  

 Tingkat pendidikan responden yang terbanyak pada penelitian ini 

yaitu SMA. Pasien yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memiliki 

hubungan dengan kemampuan self care behavior dan kepatuhan terhadap 

diet dan pengobatan. Tingkat pendidikan sangat menentukan kemampuan 

pasien untuk memahami tentang kondisi kesehatannya. Individu yang 

memiliki tingkat pendidikan rendah akan mengalami kesulitan untuk 

mengenal masalah kesehatan serta memahami panduan penanganan 

penyakit dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat pendidikan 

lebih tinggi. Kemampuan pasien yang baik tersebut akan meningkatkan 

pengenalan pasien terhadap faktor yang mempengaruhi kesehatannya dan 

efek jangka panjang terhadap kesehatannya tersebut (Syamsiah, 2011). 

Responden pada penelitian ini didominasi tingkat pendidikan SMA, tetapi 

terdapat perbedaan self care setelah dilakukan pemberian SMDC, karena 

pemberian konseling dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan 

diet sehingga meningkatkan kemampuan self care behaviour dan status 

nutrisi pasien. 

 Data demografi responden juga menunjukkan bahwa 48 responden 

mengalami depresi ringan. Hal ini sesuai dengan penelitian Heo et.al (2008) 

menyebutkan bahwa depresi merupakan faktor prediktor terhadap status 

kondisi fisik dan kualitas hidup pasien yang menjalani hemodialisa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sahar (2013) menyatakan bahwa depresi 
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secara signifikan meningkatkan risiko kematian bagi pasien dengan gagal 

ginjal kronik.Depresi menyebabkan terjadinya penurunan self care dan 

perubahan status nutrisi karena depresi dapat menyebab terjadinya 

hambatan fungsi fisik pasien, meningkatkan derajat keparahan gejala 

penyakit dan secara umum menyebabkan perubahan kualitas hidup (York, 

Hassan & Sheps, 2009).  

  Hasil dari uji statistik pada tabel 4.3 di atas diketahui bahwa pada 

kelompok pre intervensi self care dengan ketergantungan penuh dan 

malnutrisi sedang yang didominasi oleh kelompok kontrol (III). Post 

intervensi kelompok III juga mengalami peningkatan self care dari 

ketergantungan penuh menjadi ketergantungan sebagian dan malnutrisi 

sedang mengalami penurunan jumlah respoden pada kelompok II menjadi 

0% responden, sedangkan pada kelompok III mengalami peningkatan 

jumlah responden menjadi 5% responden. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Waktu pemberian konseling yang kurang optimal dikarenakan waktu yang 

terbatas, sebaiknya konseling diberikan secara berkesinambungan agar 

benar-benar didapatkan hasil yang optimal. 

2. Keterbatasan penelitian juga terjadi pada saat pelaksanaan konseling, 

terdapat 3 orang responden yang tidak bersedia diajak ke ruang konseling 

yang telah disiapkan dikarenakan ingin segera pulang setelah hemodialisa, 

sehingga harus diberikan konseling tersendiri di samping tempat tidur, hal 

ini dirasa kurang efektif dikarenakan suasana yang tidak kondusif. 
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3. Hambatan dirasakan pada saat pengambilan nilai laboratorium berupa 

albumin, ureum, creatinin dikarenakan ketentuan rumah sakit, pasien akan 

dicek hasil laboratoriumnya sebulan sekali atau pada minggu ke 4 

penelitian, sedangkan minggu ke 2 peneliti akan melakukan follow-up, 

setelah berkoordinasi dengankepala ruang, kepala ruang mengijinkan 

responden untuk dilakukan cek laboratorium pada minggu ke 2. 

4. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur self care merupakan kuesioner 

yang diadopsi dari jurnal berbahasa Inggris. Peneliti seharusnya melakukan 

back translation, tetapi pada penelitian ini translation hanya dilakukan satu 

kali saja.  

D. Implikasi Hasil Penelitian 

1. Implikasi terhadap Pelayanan Keperawatan 

Memberikan suatu supportyang positif bagi perawat untuk dapat 

memberikan pelayanan SMDC yang lebih menekankan pada aspek 

psikologis sehingga dapat menjalin komunikasi yang efektif untuk pasien.  

2. Implikasi terhadap Keilmuan 

Ilmu konseling dapat dikembangkan lebih terpeinci, tidak hanya sebatas 

konseling secara umum, namun dapat berupa pendekatan pada behavior 

cognitive yang tepat bagi pasien yang menderita penyakit kronik serta 

dapat menjadi landasan yang bermanfaat dalam pengembangan penelitian-

penelitian di bidang konseling, memberikan wacana serta guna 

menyempurnakan penelitian di masa yang akan datang. 

 

 


