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ABSTRAK 
 

PENGARUH MODIFIKASI LATIHAN PASRAH DIRI TERHADAP 
KUALITAS TIDUR PADA PASIEN DENGAN PENYAKIT GINJAL 

KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS   
 

Oleh : Satria Eureka Nurseskasatmata 
 

Gangguan tidur banyak terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal 
kronik (PGK). Latihan pasrah diri (LPD) merupakan bagian dari 
Complementary and Alternative Medicine (CAM) yang memadukan relaksasi 
dan dzikir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modifikasi 
latihan pasrah diri terhadap kualitas tidur pada pasien dengan penyakit ginjal 
kronik yang menjalani hemodialisis. 

Jenis penelitian ini menggunakan Quasy-Experiment dengan pre-post 
test control group design. Populasi penelitian ini adalah klien PGK yang 
menjalani hemodialisis di RS Gambiran Kota Kediri dengan metode 
purposive sampling didapatkan 11 klien kelompok perlakuan diberikan 
modifikasi latihan pasrah diri selama 18 hari dan 11 klien kelompok kontrol 
yang diukur menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 
Analisis yang digunakan adalah uji t dan uji Mann Withney. 

Hasil uji Mann Whitney didapatkan p=0.004. Hasil tersebut 
menunjukkan ada perbedaan kualitas tidur  antara kelompok setelah 
dilakukan LPD, sedangkan  hasil uji Mann Whitney terhadap sub variabel 
kualitas tidur hanya pada kualitas tidur subjektif didapatkan ada perbedaan 
antar kelompok dengan nilai p=0.024. 

Hasil penelitian ini didukung beberapa penelitian terdahulu dimana 
terdapat perbedaan skor PSQI pada kelompok LPD sebelum dan setelah 
perlakuan menunjukkan hasil yang bermakna secara statistik (Suastawa 2013; 
Wuryanto 2012). Ketika seseorang mengalami gangguan tidur maka ada 
ketegangan pada otak dan otot sehingga dengan mengaktifkan syaraf 
parasimpatetis dengan teknik relaksasi maka secara otomatis ketegangan 
berkurang sehingga seseorang akan mudah untuk masuk ke kondisi tidur. 
(Benson 2000; Purwanto 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat menyarankan penggunaan 
modifikasi latihan pasrah diri sebagai terapi pendamping untuk meningkatkan 
kualitas tidur pasien PGK. 
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