
 



 



SURAT PERNYATAAN BERSEDIA SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONCENT) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : ____________________________________ 

Umur  : ____________________________________ 

Alamat  : ____________________________________ 

Telp _______________________________ 

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai penelitian yang berjudul “ 

Self Management Dietary Counseling (SMDC) Terhadap Kemampuan Self Care 

Dan Status Cairan Pada Pasien Hemodialisa” maka saya menyatakan bersedia 

berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian nini. 

Adapun bentuk kesediaan saya adalah : 

1. Meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner 

2. Memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang 

diminta atau ditanyakan peneliti 

3. Meluangkan waktu untuk mendengarkan konseling yang diberikan oleh 

peneliti 

Keikutsertaan saya dalam penelitian ini adalah sukarela dan tidak ada unsur 

paksaan dari manapun. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

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

Yang membuat pernyataan  

 

          Peneliti                Responden 

 

 

Faradisa Yuanita Fahmi    Nama & Tanda Tangan  

    



PENJELASAN PENELITIAN 

 

Judul Penelitian : Pengaruh Self Management Dietary Counseling 

(SMDC) Terhadap Kemampuan Self Care dan 

Status Cairan Pada pasien Hemodialisa  

Saya Faradisa Yuanita Fahmi adalah mahasiswa Program Magister Keperawatan 

Pasca Sarjana Peminatan Keperawatan Medikal Bedah Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, bermaksud hendak melaksanakan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh Self Management Dietary Counseling (SMDC) terhadap 

kemempuan self care (kemandirian) dan status cairan pada pasien hemodialisa. 

Adapun prosedur dan informasi berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

A. Informasi / Penjelasan prosedur 

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

responden, selanjutnya akan mengisi kuisioner yang berisi pertanyaan 

mengenai biodata dan pertanyaan yang berkaitan dengan self care status 

cairan & tingkat status cairan 

B. Pengisian Kuisioner 

Penelitian ini tidak menimbulkan resiko apapun yang sifatnya merugikan 

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

/ i mengalami ketidaknyamanan seperti kelelahan maka kuisioner ini dapat 

dihentikan dan dilanjutkan kembali sesuai keinginan bapak / ibu / saudara / i. 



Jika bapak / ibu/ saudara / i tidak mau melanjutkan pengisian kuisioner ini 

maka peneliti akan menghargai keinginan bapak / ibu / saudara dengan tidak 

memaksa untuk mengisi kuisioner hingga selesai.  

C. Kewajiban Partisipan Penelitian 

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

mengikuti aturan atau petunjuk penelitian sesuai dengan yang telah disebutkan 

diatas. 

D. Resiko Efek Samping & 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 

mengoptimalkan kemampuan self care yang sudah dimiliki, serta mendeteksi 

secara dini adanya masalah gangguan ada status cairan yang akan 

mengakibatkan komplikasi . 

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 

yang berhubungan dengan penelitian ini dengan menghubungi peneliti sendiri 

atas nama Faradisa Yuanita Fahmi, no HP : 087832280787. 

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  

 

 

Faradisa Yuanita Fahmi 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER SELF CARE PASIEN YANG MENJALANI HD DALAM 

PENGELOLAAN DIET CAIRAN & NUTRISI 

 

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 

1 2 3 4 



kalium : ubi – ubian & pisang) 

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 badandan 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 ). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENGKAJIAN STATUS CAIRAN  

PASIEN HEMODIALISA 

 

Nama  :  

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Pekerjaan : 



Agama  : 

Tahun Mulai Cuci Darah : 

NO PARAMETER EVALUASI KE 1 EVALUASI KE 2 

1 Interdyalitic Weigh Gain   

2 Blood Preasure   

3 Breathing    

4 Oedema   

5 Muscle Strenght   

6 Neck Vein   

7 Biochemical Marker 

Natrium 

Kalium 

  

 

Klasifikasi Tingkat Status Cairan : Ringan / Sedang / Berat  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 NilaiMak

s 

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 

pasiendapatmenyebutkandenganbenardancatatjumlahpengul

angan 

 

 

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 

 

 

8 

Pasiendimintamenyebutkannamabenda yang ditunjukkan ( 

pensil, arloji) 

 

Pasiendimintamengulangrangkaian kata :”  

tanpakalaudanatautetapi 

” 

Pasiendimintamelakukanperintah: “ 

Ambilkertasinidengantangankanan, lipatlahmenjadi 

duadanletakkan di lantai” 

2 

 

 

1 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

ANGKATLAH  TANGAN KIRI 

ANDA 



    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 

    

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 

 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  

 

 


