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MOTTO 

 
NOTHING IS IMPOSSIBLE, DO YOUR BEST 
AND GOD WILL TAKE CARE OF THE REST 
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ABSTRAK 
 

“Efektifitas Pemberian Self Help Group Dengan Acceptance and Commitment 

Therapy Terhadap Penurunan Interdialytic Weight Gain Pada Klien Yang 
Menjalani Hemodialisis” 

 
Heriberta Tuto Suban 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 
heriberta.tuto.suban-2017@fkp.unair.ac.id 

 
Pendahuluan: permasalahan yang sering terjadi pada klien yang menjalani 

hemodialisis (HD) adalah terjadinya  penambahan berat badan atau Interdialytic 
Weight Gain (IDWG) karena  ketidak patuhan klien dalam pembatasan cairan. 
Untuk itu diterapkan Self help Group (SHG) dan Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT).Tujuan penelitian adalah mengetahui perbedaan efektifitas 
pemberian Self Help Group dengan Acceptance and Commitment Therapy 
terhadap penurunan IDWG klirn yang mrenjalani HD.Metode:penelitian 
menggunakan metode quasy experimental the pretest-posttest one control group 
disgn. Jumlah responden 57 orang dengan menggunakan purposive sampling. 
Variabel independen adalah SHG dan ACT, sedangkan variabel dependen IDWG. 
Untuk variabel independen menggunakana instrumen Satuan Acara Kegiatan,  
sedangkan untuk variabel dependen menggunakan instrumen timbangan BB dan 
lembar observasi IDGW. Uji statistik untuk SHG dan pembanding  menggunakan 
Wilcoxon Signed_Rank Test dengan tingkat kemaknaan p≤0,005, untuk ACT 
menggunakan  Paired T Test dengan tingkat kemaknaan p≤0,005 dan untuk 
perbandingan antara  SHG, ACT dan Pembanding menggunakan Mann Withney 
dengan tingkat kemaknaan p ≤ 0,005. Hasil:Wilcoxon Signed Rank Test  
kelompok SHG p=0,002, hasil Paired T Test kelompok ACT p= 0,000, hasil 
Wilcoxon Signed Rank Test   kelompok pembanding p= 0,224. Hasil statistik 
Mann Whithney antara SHG- ACT didapatkan nilai p= 0,838, uji Mann Whithney 
SHG-pembanding p= 0,044 uji Mann Whithney ACT-pembanding p=0,015. Hasil 
uji statistik ini menunjukan bahawa antara SHG dan ACT keduanya efektif 
terhadap penurunan IDWG namun pemberian ACT lebih efektif terhadap IDWG 
dengan p=0,015.  Diskusi:  Penerapan SHG dan ACT efektif terhadap penurunan 
IDWG pada klien yang menjalani HD, sehingga diharapkan SHG dan ACT dapat 
diterapkan untuk mengantisipasi IDWG yang berlebihan pada klien yang 
menjalani HD. 

 
Kata Kunci: Self Help Group, Acceptance and Commitment Therapy, Penyakit 

Ginjal Kronis (PGK), Interdialytic Weight Gain, Hemodialisis  
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ABSTRACT 
The Effectiveness of  Self Help Group with Acceptance and Commitment 
Therapy to Decrease Interdialytic Weight Gain in Hemodialysis Clients 

 
Heriberta Tuto Suban 

Faculty of Nursing , Airlangga University 
heriberta.tuto.suban-2017@fkp.unair.ac.id 

 
Introduction: problem that often occurs in hemodialysis clients is the occurrence 
of Interdialytic Weight Gain (IDWG) due to client‟s nonadherence in fluid 
restrictions. For this reason, Self Help Group (SHG) and Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT) are applied. The purpose of the study is to 
determine the differences in the effectiveness of SHG with ACT towards the 
decrease of IDWGs in clients hemodialysis. Method: the study used the quasi-
experimental method with the pretest-posttest one control group design. The 
number of respondents is 57 people who were determined by using purposive 
sampling. The independent variables are SHG and ACT, while IDWG is the 
dependent variable. The instrument used for independent variables is activity 
event unit, while weight scale and IDGW observation sheets were used for the 
dependent variable. Statistical test using Wilcoxon Signed_Rank Test with 
significance level p≤ 0.005 to compare between SHG and the comparator, Paired 
T Test with significance level p≤ 0.005 for ACT, and Mann Withney with 
significance level p ≤ 0.005 to compare between SHG, ACT, and the comparator. 
Result: Wilcoxon Signed Rank Test of SHG‟s group obtained p = 0.002, Paired T 
Test of ACT‟s group obtained p = 0.000, Wilcoxon Signed Rank Test of 
comparator‟s group obtained p = 0.224. Statistical test using Mann Whithney 
between SHG-ACT obtained p = 0.838, Mann Whithney test between SHG-
comparator obtained p = 0.044, while Mann Whithney test between ACT-
comparator obtained p = 0.015. The results of these statistical tests show that both 
SHG and ACT are effective against the decline of IDWG, but ACT is more 
effective than SHG with p= 0.015. Discussion: the application of SHG and ACT 
is effective against the decrease of IDWG in clients Hemodialysis, therefore it is 
expected that both SHG dan ACT can be applied to anticipate excessive IDWG in 
clients who undergo HD. 
  
Keywords: Self Help Group, Acceptance and Commitment Therapy , Chronic 
Kidney Disease, Interdialytic Weight Gain, Hemodialysis  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang. 

Penyakit Ginjal Kronis (PGK) merupakan salah satu masalah kesehatan 

yang dihadapi oleh berbagi negara di dunia. Secara global Penyakit Ginjal Kronis 

(PGK) menjadi penyebab kematian kelima di dunia (Luyckx & Stanifer, 2018). 

PGK merupakan gangguan fungsi ginjal yang progresif dan tidak dapat puluh 

kembali (Black, 2014). Salah satu pilihan terapi untuk klien dengan PGK adalah 

Hemodialisis (HD). HD dipercaya dapat meningkatkan survival atau bertahan 

hidup klien dengan PGK (Widianti, et al., 2017). Indikator keberhasilan klien 

yang menjalani hemodialisis dalam mengelolah cairan adalah mengontrol 

kenaikan berat  badan (Prabowo & Pranata, 2014). Klien PGK dalam menjalani 

hemodialisis  sering  mengalami permasalahan dan komplikasi  (Smeltser & Bare 

2008). Permasalahan yang sering terjadi pada klien yang menjalani hemodialisis 

adalah penambahan berat badan atau Interdialytic Weight Gain (IDWG). Salah 

satu faktor yang mempengaruhi IDWG adalah ketidakpatuhan dalam pembatasan 

asupan cairan karena rasa haus. Hasil penelitian Kara (2016) didapatkan dari 203 

klien yang menjalani HD  30,9- 95,0% tidak patuh terhadap pembatasan intake 

cairan karena haus dan mengalami peningkatan IDWG.  

Dilaporkan prevalensi kenaikan IDWG di negara maju mengalami 

kenaikan. Di Amerika Serikat sekitar 9,7%-49,5% dan di Eropa  9,8%-70%  

(Kugler et al., 2005 dalam Hidayati 2014). Sekitar 60%-80% klien yang menjalani 

HD meninggal karena  kelebihan cairan (Istanti, 2014). Indonesia Renal Registry 

(IRR) melaporkan tahun 2015 s/d 2016 jumlah klien PGK  di Indonesia 
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mengalami kenaikan dari 21.050 menjadi 25.446 orang. Klien terbanyak yang 

menjalani HD di usia produktif antara 45-54 tahun (30,94%) (Kemenkes, 2017). 

Data dinas kesehata Provinsi Nusa Tenggara Timur (DINKES NTT) tahun 2017 

s/d 2018 jumlah klien PGK sebanyak 200 orang dan terbanyak pada usia produktif 

19-50 tahun.Berdasarkan data rekam medis RSUD Prof.Dr. W. Z. Johannes 

Kupang tahun 2018 jumlah PGK sebanyak 199 orang, 138  orang menjalani HD 

dan 31 orang meninggal serta 18 orang drop out. Rata-rata klien PGK yang 

menjalani HD  berusia  20 – 70 tahun dan lama menjalani HD terbanyak pada 5 

bulan s/d 5 tahun. 

Hasil  penelitian (Kuniawati, et al.,2014) di unit hemodialisis RSUD       

Dr.Soetomo Surabaya melaporkan 30% pasien mengalami peningkatan berat 

badan di antara waktu dialisis pada kategori rerata dan 70% pasien mengalami 

peningkatan berat badan di antara waktu dialisis pada kategori bahaya. Mereka 

sering melanggar jumlah intake cairan yang sebenarnya yang sudah dibatasi oleh 

perawat dikarenakan rasa haus, cuaca yang panas, dan keluarga tidak 

mengingatkan. Data ini mendukung dengan hasil wawancara peneliti pada 6 orang 

klien yang menjalani HD di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 

tanggal 28 Juni 2018, 4 orang mengeluhkan sesak napas setelah banyak minum  

karena haus yang susah dikendalikan, cuaca yang semakin panas, pasrah dengan 

penyakit sehingga pengalihan dengan minum dan 2 lain mengatakan awal tidak 

mau melakukan hemodialsis sampai keadaan memburuk baru mau menjalani 

hemodialisis. Hasil wawancara  yang dilakukan peneliti pada penanggung jawab  

ruang HD RSUD Prof.Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 3 september 2018 

mengatakan rata-rata setiap hari klien PKG yang menjalani HD sehari sebanyak 
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20 orang. Program di ruangan HD RSUD Prof. Dr. W.Z.Johannes Kupang,  

setelah selesai menjalani HD klien diberikan penyuluhan secara individu tentang 

pembatasan asupan cairan. Faktanya 3 hari saat kunjungan berikut pasien 

mengeluhkan sesak napas, badan bengkak dan kenaikan berat badan  bisa  

mencapai 7 kg. Pada klien akan di lakukan Ultrafiltrasi dan Sequentiel  

Ultrafiltrasi jika sampai terjadi udem paru. 

PGK merupakan kegagalan fungsi ginjal dimana terjadi penurunan Laju 

Filtrasi Glomerulus (LFG) sehingga tubuh tidak mampu memelihara metabolisme  

dan keseimbanga cairan dan elektrolit yang berakibat pada peningkatan kadar 

BUN dan ureum dalam darah ( Smeltser & Bare 2008). Peningkatan kadar BUN 

dan ureum ini menyebabkan peningkatan kerja nefron sehingga menimbulkan   

hipertrofi pada ginjal. Akibatnya  ginjal kehilangan kemampuan memekatkan urin 

sehingga urin menjadi encer dan terjadi  poliuri. Manifestasi yang muncul adalah 

dehidrasi. Dengan adanya dehidrasi maka osmolalitas plasma akan meningkat dan 

merangsang osmereseptor dipusat hipotalamus untuk merangsang hormon 

antidiuetik (ADH). Peningkatan osmolalitas impuls memberi sinyal korteks 

serebral untuk meningkatkan sekresi ADH dan menstimulasi munculnya rasa haus 

(Black, 2014). Hal ini menyebabkan klien PGK sulit untuk mengontrol asupan 

cairan karena sulit mengendalikan rasa haus (Kara, 2016). 

Pembatasan asupan cairan dan makan pada klin yang menjalani HD sangat  

penting  untuk mencegah IDWG. Idealnya peningkatan IDWG tidak boleh 

melebihi 5% dari berat badan kering (Kresnawan, 2012). Peningkatan IDWG 

melebihi 5% dari berat badan dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi 

seperti hipertensi, hipotensi intradialisis, gagal jantung kiri, asites, efusi pleura , 
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gagal jantung kongestif, bahkan kematian (Istanti, 2016). Pertambahan berat 

badan antara dua sesi hemodialisis yang dapat ditoleransi oleh tubuh adalah        

1,0 -1,5 kg (Linberg, 2010). Klien dengan PGK sulit untuk mengontrol intake 

cairan. Penelitian Beerendrakumar et al., (2018) melaporkan bahwa 74,6% pasien 

tidak patuh dalam mengontrol asupan cairan. Ketidakpatuhan klien PGK dalam 

mengontrol asupan cairan antara lain motivasi rendah, kurangnya support sistem, 

kurangnya pengetahuan tentang pembatasan asupan cairan,  dan self-efficacy 

(Bossola, Pepe and Vulpio, 2018). Hasil penelitian Clark et al., (2013)  

mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuahan pasien antara lain  

suasan hati, self efficacy, kurangnya dukungan sosial, pandangan klien terhadap 

penyakit dan pengobatan yang di jalani. 

Ketidakpatuahan klien dalam membatasi cairan dapat dicegah dengan 

pengaturan masukan cairan yang baik sehingga dapat mencegah IDWG (Istanti, 

2014). Untuk meningkatkan kepatuahan klien maka perlu social support dan 

peningkatan self acceptance dalam mengontrol IDWG (Fransisca, 2013). Terapi 

yang dapat diterapkan adalah Self Help Group (SHG)  dan Acceptance and 

commitment therapy (ACT). SHG adalah kumpulan dua orang atau lebih yang 

datang bersama untuk membuat kesepakatan saling berbagi masalah yang mereka 

hadapi (Steward 2011). Hasil penelitian Relawati,(2015) melaporkan terdapat 

pengaruh Self Help Group terhadap kualitas hidup klien yang menjalani 

Hemodialisis dan efektif terhadap peningkatan kualitas hidup pasien yang 

menjalani hemodialisis (Mugihartandi et al., 2015). Kedekatan klien dengan 

sesama yang menjalani HD  dapat menimbulkan ikatan emosioanal. Ikatan 

emosional ini  dapat dirasakan klien sebagai dukungan  sosial yang dapat 
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mempengaruhi kepatuhan klien dalam pembatasan asupan cairan (Nadi et al., 

2014) .Selain dukungan kelompok tersebut salah satu terapi individu yang dapat 

diberikan untuk meningkatakan komitmen / self efficacy dalam mengontrol IDWG 

adalah  Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT mengajarkan klien 

untuk menerima pikiran yang mengganggu dan dianggap tidak menyenangkan 

dengan menepatkan diri sesuai dengan nilai yang dianut sehingga ia akan 

menerima kondisi yang ada (Hayes, 2013). Studi kasus yang dilakukan Rzeszut 

(2011) melaporkan penerapan ACT berhasil meningkatkan kepatuahan klien 

dalam menjalani hemodialisis sehingga meningkatkan kualitas hidupnya. Hasil 

penelitian lain mengatakan pemberian terapi ACT dapat meningkatakan self 

efficacy klien yang menjalani hemodialisis (Ismoyowati, 2016). Melihat latar 

belakang tersebut diatas, SHG dan ACT memberi pengaruh yang positif pada 

klien yang menjalani hemodialisis dan peneliti melihat kedua intervensi tersebut 

sesuai dengan kebiasaan masyarakat NTT. Keadaan ini memotivasi  peneliti untuk 

meneliti tentang : “Efektifitas Pemberian Self Help Group dengan Acceptance And 

Commitment Therapy Terhadap Interdialytic Weight Gain Pada Klien Yang 

menjalani Hemodialisis” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana  efektifitas pemberian Self Help Group (SHG) dengan  

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) terhadap penurunan Interdialytic 

Weight Gain (IDWG) pada klien yang menjalani HD? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Umum 

Untuk menjelaskan perbandingan pemberian Self Help Group dengan 

Acceptance and Commitment Therapy terhadap Interdialytic Weigth Gain pada 

klien yang menjalani HD 

1.3.2 Khusus 

1. Menganalisis Interdialytic Weight Gain (IDWG) sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi Self help Group (SHG)  

2. Menganalisis Interdialytic Weight Gain (IDWG) sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi Acceptance and Commitment Therapy (ACT)  

3. Menganalisis efektifitas intervensi antara Self help Group (SHG)  dengan  

Acceptance  and Commitment Therapy (ACT) terhadap Interdialytic 

Weigh Gain (IDWG) pada klien yang menjalani HD. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini akan menjelaskan perbandingan Self help Group 

(SHG) dengan  Acceptance and Commitment Therapy (ACT) sebagai 

pengembangan ilmu keperawatan sehingga dapat digunakan dalam menerapkan 

terapi yang berbasis group maupin indvidu di tatanan pelayanan kesehatan. 
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1.4.2 Praktis  

1. Peneliti  

 Hasill penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam 

mengembangkan pengetahuan tentang terapi yang dapat mengontrol IDWG pada 

klien yang menjalani HD dan memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian-

penelitian selanjutnya guna mengembangkan ilmu keperawatan 

2. Responden   

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi klien yang menjalani hemodialisis dalam 

memonitoring IDWG 

3. Ruangan Hemodialisis 

Hasil penelitian ini menjadi acuan dalam pembuatan Standar Prosedur 

Operasional (SPO) monitoring IDWG di ruang hemodialisis sehingga dapat 

diimplementasikan kedua jenis terapi ini dalam memonitoring IDWG pada klien 

yang menjalani HD. 

4. Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini sebagai masukan untuk Rumah Sakit agar dapat membuat 

kebijakan dalam  pelayanan dengan berpedoman pada hasil penelitian ini sehingga 

dapat meningkatkan pelayanan keperawatan berbasis penelitian khususnya pada 

klien yang menjalani HD. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penyakit Ginjal Kronik (PGK) 

2.1.1 Defenisi PGK 

 Penyakit Ginjal Kronik (PGK) adalah suatu proses patofisiologi dengan 

etiologi beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan pada 

umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Selanjutnya gagal ginjal adalah  suatu 

kondisi klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversible, 

pada suatu derajat yang memerlukan  terapi pengganti ginjal yang tetap berupa 

dialisis atau transplantasi ginjal (Suwitra, 2009). PGK terjadi karena sejumlah 

nefron tidak berfungsi secara permanen dan penurunan  laju filtrasi glomerulus 

(LFG) (Chang, et al., 2010). PGK  adalah kelainan struktur dan fungsi ginjal yang 

berlangsung >3 bulan dengan implikasi pada kesehatan. (KDIGO, 2013) 

2.1.2 Patofisiologi PGK 

 Perjalanan klinis  umum  PGK progresif dapat dibagi menjadi 3 stadium. 

Stadium pertama  disebut  penurunan cadangan ginjal. Selama stadium ini kreatin 

serum dan kadar BUN normal, dan klien asimtomatik. Stadium kedua disebut 

isufisiensi ginjal. Pada stadium ini lebih  dari 75% jaringan yang berfungsi telah 

rusak. Kadar BUN dan kreatinin serum mulai meningkat. Mulai timbul gejala-

gejala nokturia dan poliuria karena terjadi gangguan pemekatan urin. Stadium 

ketiga disebut penyakit ginjak stadium akhir atau uremia. Pada tahap  ini terjadi 

penurunan Laju Filtrasi Glomerulus (LFG), kreatinin serum dan kadar BUN 

meningkat dengan sangat menyolok. Klien mulai merasakan gejala yang parah 

karena ginjal tidak lagi mempertahankan homeostatis cairan dan elektrolit dalam 

tubuh. Urin menjadi isoosmotis (Price and Wilson, 2006). 
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Fungsi ginjal menurun menyebabkan produk akhir metabolisme protein 

(yang normalnya diekskresikan kedalam urin) tertimbun dalam darah. Akibatnya 

terjadi uremi dan mempengaruhi setiap sistem tubuh (Smeltzer & Bare 2002). 

Pengurangan massa ginjal  mengakibakan hipertrofi struktural dan fungsional 

nefron yang masih tersisa (surviving nephrons) sebagai upaya kompensasi. Hal ini 

menyebabkan terjadinya hiperfiltrasi, yang diikuti oleh peningkatan tekanan 

kapiler dan aliran darah glomerulus. Terjadi sklerosis pada nefron yang tersisa 

menyebabkan penurunan fungsi nefron yang progresif (Suwitra, 2009). 

Penurunan LFG  mencapai < 30% menimbulkan  keluhan  seperti badan 

lemah, mual, muntah,  nafsu makan kurang , penurunan berat badan, anemia,  

peningkatan tekanan darah, pruritus, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium 

serta gangguan keseimbangan elektrolit.  Pada LFG < 15% terjadi komplikasi 

lebih seruis dan klien harus memerlukan terapi pengganti ginjal (renal 

replacement therapy) antara lain dialisis atau transpalntasi ginjal. Pada keadaan 

ini klien dikatakan sampai pada stadium gagal ginjal (Suwitra, 2009). Stadium 

PGK dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. 

Tabel 2.1 Stadium  PGK menurut The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(K/DOQI) of the Nationak kidney Foundation (NKF) dalam Suwitra, 2009 

 
Stadium Penjelasan LFG (ml/menit/1,73m²) 

1 Kerusakan ginjal dengan 
LFG normal/meningkat 

≥90 

2 Kerusakan ginjal dengan 
LFG turun ringan 

60-89 

3 Kerusakan ginjal dengan 
LFG turun sedang 

30-59 

4 Kerusakan ginjal dengan 
LFG turun berat 

15-29 

5 Gagal ginjal  <15/dialisis 
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2.1.3 Penatalaksanaan PGK 

Penatalaksanaan PGK menurut (Suwitra, 2009), meliputi:  

1. Terapi  penyakit dasar 

Pengobatan trhadap penyakit dasar yang masih dapat dikoreksi harus 

dilakukan. Termasuk disini adalah tekanan darah, regulasi gula darah pada pasien 

Diabetes Melitus, koreksi jika ada obstruksi saluran kencing dan pengobatan 

infeksi saluran kencing (ISK). Waktu yang paling tepat untuk terapi pada 

dasarnya adalah sebelum terjadi penurunan LFG, sehingga perburukan fungsi 

ginjal tidak terjadi. Pada ukuran ginjal yang masih normal secara USG, biopsi dan 

emeriksaan histopatologi ginjal dapat menentukan indikasi yang tepat terhadap 

terapi spesifik. Sebaliknya jika GFR telah menurun 20-30% dari normal, terapi 

terhadap penyakit dasar tidak bermanfaat lagi. 

2. Pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid ( comorbid condition) 

Penting sekali untuk mengikuti dan mencatat kecepatan penurunan LFG pada 

klien PGK. Hal ini untuk mengetahui kondisi kormobid yang dapat memperburuk 

keadaan pasien. Faktor-faktor kormobid ini antara lain gangguan keseimbangan 

cairan, hipertensi yang tidak terkontrol, infeksi traktus urinarius, obstruksi traktus 

urinarius, obat-obat nefrotoksik, bahan radio kontras atau peningkatan aktivitas 

penyakit dasarnya. 

3. Memperlambat perburukan 

Penyebab perburukan fungsi ginjal akibat terjadi hiperfiltrasi glomerulus 

antara lain: 
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3.1. Pembatasan asupan protein. 

Pembatasan asupan protein mulai dilakukan pada GFR ≤ 60ml/mnt, 

sedangkan diatas nilai tersebut, pembatasan asupan protein tidak selalu 

dianjurkan. Protein diberikan 0,6-0,8 / kgBB / hari yang 0,35 – 0,50 gr 

diantaranya merupakan protein nilai biologi tinggi. Jumlah kalori yang 

diberikan sebesar 30-35 kkal/kg BB/hari. Pembatasan asupan protein juga 

berkaitan dengan pembatasan asupan fosfat karena protein dan fosfat selalu 

berasal dari sumber yang sama. Pembatasan fosfat perlu untuk mencegah 

hiperfosfatemia. 

3.2. Terapi farmakologi   

Terapi farmakologi diperlukan untuk mengurangi hipertensi intraglomerulus. 

Pemakaian obat antihipertensi, disamping bermanfaat untuk memperkecil 

resiko kardiovaskuler juga penting untuk memperlambat perburukan 

kerusakan nefron dengan mengurangi hipertensi intraglomerulus dan 

hipertensi glomerulus. 

4. Pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskuler 

Pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskuler merupakan hal yang 

penting karena 40-50% kematian pada PGK disebabkan oleh penyakit 

kardiovaskuler. Hal-hal yang termasuk dalam pencegahan dan terapi penyakit 

kardiovaskuler adalah pengendalian diabetes, hipertensi, dislipidemia, anemia, 

hiperfostatemia serta terapi terhadap kelebihan cairan dan gangguan 

keseimbangan elektrolit. Semua ini terkait pencegahan dan terapi terhadap 

komplikasi PGK secara keseluruhan. 
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5. Pencegahan dan terapi terhadap komplikasi 

PGK mengakibatkan berbagai komplikasi yang manifestasinya sesuai dengan 

derajat penurunan fungsi ginjal yang terjadi, antara lain: 

5.1 Anemia  

Anemia terjadi pada 80-90% klien PGK. Anema pada PGK terutama 

disebabkan oleh defisiensi eritropoetin. Penatalaksanaan terutama ditujukan 

pada penyebab utamanya, disamping penyebab lain di temukan. Pemberian 

eritropoetin (EPO) merupakan hal yang dianjurkan. Pemberian tranfusi pada 

PGK harus dilakukan secara hati-hati, berdasarkan indikasi yang tepat dan 

pemantauan yang cermat. Sasaran hemoglobin menurut berbagai sumber 11-

12 g/dl. 

5.2 Osteodistrofi renal (ODR) 

Penatalaksanaan ODR dilaksanakan dengan mengatasi hiperfostatemia, 

pemberian hormon kaslsitrol serta paratiroidektomi. Penatalaksanaan 

hiperfosfatemia meliputi pembatasan  asupan fosfat, pemberian pengikat 

fosfat dengan tujuan menghambat absorbsi fosfat disaluran cerna. 

5.3 Kelebihan cairan dan gangguan keseimbangan elektrolit 

Pemberian cairan disesuaikan dengan produksi urine yaitu 500-800ml  

ditambah jumlah urin dalam 24 jam. Elektrolit yang harus diawasi 

asupannya adalah kalium dan natrium. Asupan garam tergantung evaluasi 

elektrolit, umumnya di batasi 40-120 mEq (920-2760 mg). Furosemida 

dosis tinggi masih dapat dipaki pada awal PGK. Akan tetapi, pada fase 

lanjut tidak lagi bermanfaat pada obstruksi merupakan kontraindikasi. 

Penimnbangan berat badan, pemantauan urin serta pencatatan  
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keseimbangan cairan akan membantu pengelolaan cairan dan garam. 

Pencegahan hiperkalemia meliputi diet rendah kalium dan menghindari 

pemakaian diuretika K-sparring.  Pembatasan kalium dilakukan karena 

hiperkalemia dapat mengakibatkan aritmia jantung yang membahayakan 

jiwa. Pengobatan hiperkalemia tergantung pada derajat kegawatannya. 

6. Penyesuaian pemberian obat 

Bebrapa obat memerlukan penyesuaian dosis karena ekskresi metabolitnya 

melalui ginjal. Penggunaan obat nefrotoksik sebaiknya dihindari dan hanya 

diberikan kepada keadaan khusus. 

7. Terapi pengganti ginjal berupa dialisis atau transplantasi ginjal 

Terapi pengganti ginjal dolakukan pada PGK stadium 5, yaitu pada LFG < 

15 ml/mnt. Terapi pengganti ginjal tersebut dapat berupa hemodialisis, peritoneal 

dialisis atau transplantasi ginjal. 

Suwitra (2009), perencanaan tatalaksana ginjal (action plan) PGK sesuai 

dengan derajatnya pada dapat di lihat pada tabel 2.2 di bawah ini: 
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Tabel 2.2 Stadium PGK dan penatalksanaannya 

Derajat  Penjelasan  LFG 
(mm/min/1.73m2) 

Rencana 
talaksanananya 

1 Kerusakan ginjal dengan LFG 
normal atau meningkat 

≥ 90 Terapi penyakit 
dasar. Kondisi 
kormobid, evaluasi 
perburukan 
(progrevisitas) 
fungsi 
ginjal,memperkecil 
resiko 
kardiovaskuler 
 

2 Kerusakan ginjal dengan 
penuruna LFG ringan 

60-89 Menghambat 
perburukan 
(progrevisitas) 
fungsi ginjal 
 

3 Kerusakan ginjal dengan 
penurunan LFG sedang 

30-59 Evaluasi dan terapi 
komplikasi 
 

4 
 
 

Kerusakan ginjal dengan 
penurunan LFG berat 

15-29 Persiapan terapi  
pengganti ginjal 

5 Gagal ginjal <15 
(dialisis) 

Terapi pengganti 
ginjal 

 

2.2 Hemodialisis (HD) 

2.2.1  Pengertian Hemodialisis 

  Hemodialisis adalah  suatu metode terapi dialisis  yang digunakan untuk 

mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam tubuh ketika secara akut 

maupun progresif ginjal tidak mampu melaksanakan prroses tersebut. Terapi ini 

dilakukan dengan menggunakan sebuah mesin yang dilengkapi dengan membran 

penyaring semipermeabel (ginjal buatan) (Muttaqin and Sari, 2011). HD 

merupakan proses pada pasien dalam keadaan sakit akut dan memerlukan terapi 

dialisis (beberapa hari hingga bebrapa minggu) atau klien dengan PGK stadium 

terminal (End Stagr Renal Disease) yang membutuhkan terapi jangka panjang  

(Smeltzer & Bare 2008). Hemodialisis / proses cuci darah merupakan tindakan 
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yang dapat dilakukan sebagai upaya  memperpanjang usia (jika kondisi ginjal 

sudah tidak berfungsi diatas 75%). Hemodialisis tidak dapat menyembuhkan 

penyakit gagal ginjal  tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan klien PGK 

(Kemenkes, 2017)  

2.2.2  Tujuan Hemodialisis 

   Tujuan Hemodialisis menurut (Nuari and Widayati, 2017) adalah: 

1. Menggantikan fungsi ginjal (fungsi ekskresi),yaitu membuang sisa-sisa 

metabolisme dalam tubuh seperti ureum, kreatinin dan yang lainnya. 

2. Menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan urin 

3. Meningkatkan kualitas hidup klien PGK 

4. Mengganti fungsi ginjal sementara sambil menunggu program pengobatan 

yang lain 

2.2.3 Prinsip dasar HD 

  Prinsip dasar  HD adalah membuang (translokasi) zat yang kadarnya 

berlebihan keluar dari dalam tubuh seperti toksik, urea, kalium dan air atau serum 

darah melalui 3 prinsip yaitu: difusi ,osmosis, dan ultrafiltrasi. Toksin dan zat 

limba didalam darah dikeluarkan melalui proses difusi dengan cara bergerak dari 

darah yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Cairan dialisat tersusun dari 

semua elektrolit yang penting dengan konsentrasi ekstrasel yang ideal. Kadar 

elektrolit darah dapat dikendalikan dengan mengatur rendaman dialisat (dialysate 

bath) secara tepat. Air yang berlebihan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui 

proses osmosis. Pengeluaran air dapat dikendalikan dengan menciptakan gradien 

tekanan. Air bergerak dari daerah dengan tekanan yang lebih tinggi (tubuh klen) 

ke tekanan yang lebih rendah (cairan dialisat) ( Smeltzer & Bare 2008) 
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2.2.4 Indikasi HD 

  Indikasi dilakukan HD menurut (Suyono, 2004) adalah: 

1. LFG  5 – 10 mL/menit. 

2. Asidosis metabolik yang tidak dapat diatasi dengan obat-obatan 

3. Hiperkalemia yang tidak dapat diatasi dengan obat-obatan 

4. Overload cairan (edema paru) 

5. Ensefalopati uremik; penurunan kesadaran 

6. Efusi perikardial 

7. Sindrom uremia: mual muntah, anoreksia, neuropati yang memburuk.  

2.2.5 Komplikasi Hemodialisis 

 Komplikasi yang terjadi selama hemodialisis  (Sukandar,2006) adalah : 

1. Hipotensi 

Hipotensi adalah menurunnya tekanan darah ≥30 mmHg (pada penderita 

normal/hipertensi) atau tekanan sistolik predialisis < 100 mmHg pada tekanan 

darah sistemik dipengaruhi oleh resisten pembuluh darah perifer dan curah 

jantung. 

2. Kram  

Kram dipicu oleh adanya penurunan BB dibawah BB kering dan gangguan  

dialisat rendah natrium 

3. Sakit dada 

Sakit dada dapat menyertai hipotensi dan sindrom disequilibrium atau angina 

pectoris, hemolisis, emboli udara oleh atau cairan dialisat hipotonik 
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4. Kejang 

Kejang karena metilguanidin, polimorfonuklear leukosit elatase, HT, oleh 

karena hipervolemi, dialisat asetat atau sindrom disequlibrium. 

5. Gatal  

Faktor penyebab diduga deposit kristal kalium-fosfor (hiperparatiroidisme), 

kulit yang kering karena atropi dari kelenjar keringat, hiperfosfatemia, dialisis 

yang tidak adekuat, anemia, A-hipervitaminosis, disfungsi imun. 

6. Demam dan menggigil 

Demam dan menggigil berhubungan dengan reaksi infeksi mikroorganisme 

7. Sakit kepala 

Sakit kepala disebabkan oleh waktu dialisis yang panjang, ultrafiltrasi terlalu 

besar dan pengurangan ureum terlalu cepat, sindrom disequlibrium. 

2.3  Interdialytic Weight Gain (IDWG) 

  IDWG adalah peningkatan voline cairan tubuh yang dimanifestasikan 

dengan peningkatan berat badan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah cairan 

yang masuk sselama periode intersialitik (Istanti, 2014). 

 Penambahan nilai IDWG yang terlalu tinggi akan dapat menimbulkan efek 

komplikasi terhadap kondisi pasien seperti hipertensi, penyakit kardio vaskuler, 

dan komplikasi pernapasan (Ibrahim et al., 2017). Terdapat   sebanyak 60% - 80% 

klien meninggal akibat kelebihan  masukan cairan dan makanan pada  pada 

periode interdialitik. Kondisi ini akan mengakibtkan edema atau kongesti paru, 

sehingga monitoring masukan cairan pada pasien merupakan tindakan utama yang 

harus di perhatikan oleh perawat ( Sonnier, B 2000 dan Daugirdas  ,et al., 2007 

dalam Istanti, 2014). Bebrapa faktor lain  yang dapat mempengaruhi IDWG klien 
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yang menjalani hemodialisis antara lain usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan 

dan lamanya klien menjalan  hemodialisis (Mustikasari, et al.,2017) 

  Malawat (2001) mengklasifikasikan pertambahan IDWG menjadi 3 

kelompok, yaitu pertambahan ringan <4%, pertambahn rata-rata 4-6% dan 

pertambahan bahaya > 6%. Sedangkan Price and Wilson (2006) mengelopokan  

penambahan berat badan menjadi 3 yaitu: penambahn ringan 2%, penambahan 

sedang 5% dan penambahan berat 8%. Klasifikasi IDWG dapat dilihat seperti 

tabel dibawah ini  

Tabel 2.3 Klasifikasi IDWG ( Malawat 2001; Price and Wilson 2006) 

 Rentang persentasi kenaikan 
Klasifikasi Malawat 2001 Price and Wilson 2006  

Ringan  <4% 2% 
Sedang  4-6% 5% 
Berat  >6% 8% 

 

IDWG diukur berdasarkan berat badan kering (dry weight) klien. Berat 

bada kering menurut National Kidney Foundation (NKF) adalah berat badan 

normal tanpa kelebihan cairan dalam tubuh cairan. Dikatakan sudah memiliki 

berat badan kering jika tekanan darah normal setelah dialisis atau sebelum dialisis 

berikutnya, tidak mengalami pusing dan kram diantara sesi dialisis, tidak terdapat 

bengkak pada kaki, lengan dan sekitar mata, serta tidak sesak napas             

(KPCDI, 2016). 

IDWG diukur dengan cara menghitung BB klien post HD sesi pertama 

(periode I) dan BB klien pre HD sesi berikutnya (periode II). Selanjutnya 

menghitung selisih antara pengukuran periode II dikurangii periode I di bagi 

pengukuran periode II di kalikan 100 % (Istanti 2014). 
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𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ:
𝐵𝐵𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝐻𝐷: 56𝑘𝑔. 𝐵𝐵 𝑝𝑟𝑒 𝐻𝐷  𝑠𝑒𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑢𝑡𝑛𝑦𝑎 : 60𝑘𝑔

𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝐷𝐺𝑊 =  
(60−56)

60
× 100% = 6,6%

   

2.4 Asupan Cairan pada Klien PGK selama Hemodialisis 

  Asupan cairan membutuhkan regulasi yang hati-hati dalam penyakit ginjal 

kronis. Rasa haus klien PGK merupakan paduan yang tidak dapat di yakini 

mengenai keadaan hidrasi pasien. Berat badan harian merupakan parameter 

penting yang dipantau, selain catatan yang akurat mengenai asupan dan keluaran. 

Asupan yang terlalu bebas dapat menyebabkan kelebihan beban sirkulasi, edema 

dan intoksikasi cairan. Asupan yang kurang dari optimal dapat menyebabkan 

dehidrasi, hipotensi dan pemburukan fungsi ginjal. Aturan minum untuk asupan 

cairan adalah keluaran urin dalam 24 jam + 500 ml mencerminkan cairan yang 

tidak disadari atau insesible water loss (IWL) (Price and Wilson, 2006). 

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ ∶
𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑢𝑟𝑖𝑛 𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 24 𝑗𝑎𝑚 = 400𝑚𝑙
𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ:

400 + 500 = 900𝑚𝑙 

   

 Menurut Anemia Nurse Specialist Assossiation (ANSA)(2010), penyebab 

utama peningkatan asupan cairan adalah: 

1. Peningkatan asupan garam 

Natrium adalah elektrolit yang mengontrol bagian cairan yang masuk dan 

keluar dari sel. Nartium merupakan mineral penting yang ada dalam garam meja. 

Natrium dalam tubuh digunakan untuk mengatur tekanan dan volume darah, 

transmisi saraf, kontraksi otot, dan keasaman darah dan cairan tubuh. Kadar 

natrium tinggi berkontribusi terhadap hipertensi, edema, gagal jantung, edema 

paru dan kerusakan lanjut fungsi ginjal. Akibat penurunan fungsi ginjal, 

kemampuan ginjal mengeluarkan natrium menurun. Asupan natrium yang 
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berlebih memicu mekanisme haus sehingga meningkatkan asupan cairan. Cairan 

berlebih diantara sesi dialisis secara langsung trkait dengan asupan natrium dan 

rasa haus, karena itu pembatasan natrium merupakan cara efektif dan penting 

membatasi cairan terkait IDWG. 

2. Cairan  

Setiap cairan yang cair pada suhu kamar di hitung sebagai bagian dari asupan 

cairan harian. Klien perlu diingatkan bahwa makanan lainnya berkontribusi 

terhadap asupan cairan meskipun mungkin kurang jelas seperti es, gelatin, es 

krim, susu dan sup. Selain cairan yang jelas seperti air, jus, teh, kopi,susu,atau 

minuman bersoda. Buah dan sayuran yang mengandung sejumlah besar air antara 

lain melon, anggur,apel,jeruk,tomat,selada, dan mentimun ( Beck, 2011) 

2.5     Konsep Self Help Group (SHG) 

Self Help Group (SHG) merupakan model asli dari Alcoholics 

Anonymmous (AA), didirikan pada tahun 1935 oleh Bill W dan Dr.Bob Smith dari 

Akron, Ohio (Ahmadi, 2016). SHG adalah suatu bentuk terapi kelompok yang 

dapat dilakukan dalam berbagai situsi dan kondisi, terdiri dari beberapa orang 

yang memiliki masalah serupa untuk saling berbagi pengalaman dan cara 

mengatasi maslah bersama ( Mugihartandi et al., 2015) 

Tujuan dari SHG adalah saling membantu mencapai kesembuhan. SHG  

memberikan dukungan terhadap klien sehingga mampu menyelesaikan krisis 

krisis yang dihadapi dengan cara membangun hubungan yang bersifat suportif 

antara klien-terapis, meningkatkan kekuatan klien, meningkatkan kemampuan 

koping klien, meningkatkan kemampuan klien menggunakan sumber kopingnya, 

meningkatkan otonomi klien dalam keputusan tentang pengobatan, meningkatkan 
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kemampuan klien mencapai kemandirian seoptimal mungkin, serta meningkatkan 

kemampuan mengurangi distres subyektif dan respon koping yang maldaptif          

( Cook et,al., dalam Chien, Chan dan Thompson, 2006) 

SHG dilaksanakan secara informal, sesuai dengan format atau program. 

Kelompok biasanya bertemu secara lokal, dirumah anggota atau ruang komunitas 

seperti di gereja, sekolah dan lain-lain (Ahmadi, 2016). SHG dapat diterapkan 

pada masalah kesehatan seperti psikologis penderita atau  keluarga yang 

menderita  kanker pasca-perawatan, kecanduan  atau kondisi umum lain seperti 

hipertensi atau diabetes, penyakit langka (misalnya, chorea huntington), dukungan 

dan advokasi sosial bagi anggota keluarga pasien kejiwaan, dll (Nayar, et al., 

2004)  

Karakteristik dari SHG adalah merupakan kelompok kecil, terdiri dari  2-

12 orang,  non politik, saling membantu. Hal yang harus dipenuhi adalah 

mengembangkan rasa menyatu dan berbagi dalam kelompok,  meningkatkan 

kemampuan komunikasi dalam kelompok, saling membantu untuk meningkatkan 

status kesehatan 

2.5.1 Prinsip SHG 

Prinsip yang harus dilakukan dalam SHG seperti yang dikemukan (self 

help nottingham 2005 dalam Utami, 2008) adalah sebagai berikut: 

a. Mutuality 

Pengambilan keputusan dengan melibatkan kelompok merupakan hal yang 

sangat positif dan sebagai upaya pemebrdayaan. Beberapa anggota kelompok 

akan saling melihat bagaimana mereka merasakan, bertindak dan mengatasi suatu 
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masalah. SHG dapat berbagi pengetahuan dan harapan terhadap pemecahan 

masalah serta menemukan solusi. 

b. Reciprocity (hubungan timbal balik) 

Seseorang yang bergabung dalam  kelompok akan belajar mengenal masalah 

masing-masing dan memeproleh tambahan informasi. Harapan dan inspirasi dapat 

diperoleh dari pengalaman anggota yang lain yang telah survive dalam mengatasi 

masalah kesehatan. 

c. Berbagi tanggung jawab dan manfaat 

Anggota kelompok akan merasa lebih baik dengan saling membantu seperti 

dapat memperbaiki self worth dan self value. Beberapa manfaat yang dirasakan 

dengan saling berbagi adalah mendapat kesempatan untuk memberikan hal yang 

sama seperti mendapat tambahan inspirasi dan dukungan dari pengalaman orang 

lain, kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru, dapat menurunkan 

kecemasan.. 

2.5.2 Tahapan SHG 

Tahapan SHG yang dikembangkan oleh Dombeck & Moran (2000) 

sebagai berikut: 

Langah  1-4 mengaanalisia  masalah, dengan cara: 

1. Memahami masalah 

Tiap anggota harus  memahami masalah  dan sifata masalah yang dialami. 

Perhatiakan kemungkinan yang cenderung terjadi terhadap maslah. 
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2. Memecahkan masalah kedalam bagian-bagian kecil 

Ketika sudah memahami maslah, kemudian mencoba menamgkap masalah, 

membaginya kedalam bagian-bagian. Selanjutnya buat rencana bagimana  

memperbaiaki masalah tersebut 

3. Menetukan tujuan 

Pada sesi ini setiap masalah sudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil, 

selanjutnya membuat tujuan dan berapa lama akan diselesaiakan 

4. Menentukan cara mencapai tujuan 

Beberapa cara untuk mengukur pencapaian tujuan adalah apa permasalahan 

utama yang terlihat, berapa lama waktu untuk mencapai tujuan, apa yang 

telah dilakukan untuk mencapai tujuan 

Langkah 5-8 : merencanakan solusi 

5. Memberikan pendidikan tentang pemecahan masalah dengan belajar metode-

metode yang tersedia untuk membantu mengelola masalah, sehingga akan 

tahu apa yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah yang dialami. 

Bicarakan dengan anggota yang lain bagaimana pendapat tiap anggota atau 

yang perna mengalami permasalahan yang sama. 

6. Memilih solusi yang baik 

Setelah mempelajari sebanyak mungkin tentang cara memcahkan masalah, 

pilih cara yang dipakai berdasarkan faktor kekuatan dan kelemahan yang ada. 

7. Menulis rencana 

Hal yang dilakukan setelah mengerti adalah apa permasalahan yang ingin 

dirubah, bagaimana cara merubahnya, apa tujuan dan sasaran dari 

permasalahan, bagaimana cara mengukur kemajuan, pemecahan masalah apa 
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yang akan dipilih, metode dan pilihan apa yang terbaik sesuai dengan situasi 

dan kondisi. Tulis semua rencana dalam kertas pilihan  metode, pendekatan 

teknis yang akan digunakan untuk menyelesaikan renana dan batas waktu 

8. Melakukan tindakan sesuai rencana 

Pada langkah ini melakukan rencana yang disusun dan komitmen untuk tetap 

berpegang pada rencana. Tanamkan dalam diri bahwa masalah yang sedang 

diselesaiakan akan membantu mengatasi masalah yang lebih besar. Tindakan 

yang dilakukan saat ini agar malah tidak bertambah buruk.Tetap berpedoman 

pada rencana bila terjadi kekambuhan. 

2.5.3 Pedoman Pelaksanaan Self Help Group 

SHG merupkan bagian dari terapi kelompok, sehingga pada tahap 

pembentukan di jelaskan tentang dasar-dasar pembentukan kelompok. Hasil 

penelitian Utami ( 2008) ada 8 langkah  dalam SHG yang  dimodifikasi sehingga 

tidak terlalu panjang dan waktu penelitian singkat sehingga langkah-langkah 

dalam pelaksanaan SHG  menjadi 5 dengan tidak mengurangi hasil yang 

diharapkan. Tempat pelaksanaan SHG menggunakan seting komunitas yang dapat 

dilakukan dirumah keluarga, balai pertemuan ataupun sarana lainnya yang 

tersedia di masyarakat. Dalam penelitian ini dilaksanakan di RS karena pasiennya 

menunggu untuk HD. Metode yang dilakukan adalah  dinamika kelompok, diskusi 

dan tanya jawab. 
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Strategi pelaksanaa SHG terbagi menjadi  tahap yaitu: 

1. Pembentukan SHG 

Pada tahap ini terdiri dari 4x pertemuan. Pertemuan pertama menjelaskan 

tentang konsep SHG, pertemuan kedua dan seterusnya melakukan role play 5 

langkah SHG. 

Lima langkah SHG adalah: 

1) Langkah I : memahami masalah  

Kegiatan yang dilakukan adalah mendiskusikan masalah yang dihadapi  

oleh klien dengan PGK. Setiap anggota  mengungkapkan masalah yang 

dihadapi.  Pertemuan kedua dan seterusnya mendiskusikan kembali apa 

ada masalah lain yang dialami klien. Hasil dari langkah pertama adalah 

kelompok memiliki daftar masalah. 

2)  Langkah II : mengidentifikasi cara penyelesaian masalah 

Kegiatan yang dilakukan adalah  peserta saling berbagi informasi 

bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi berdasarkan daftar 

masalah yang dibuat. Pertemuan kedua dan ketiga  yang dilakukan adalah 

mendiskusikan cara masalah yang lain. Jika cara penyelesaian masalah 

tidak di temukan dapat konsul kepada ahlinya. Hasil dari langkah kedua 

adalah kelompok memiliki  daftar penyelesaian masalah. 

3)  Langkah III: memilih  cara  memecahkan masalah 

Kegiatan yang dilakukan adalah mendiskusikan tiap tiap cara penyelesaian 

masalah yang ada dalam daftar penyelesaian masalah dan memilih cara 

penyelesaian dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan 

penghambat dalamm menyelesaiakn masalah tersebut/ pertemuan kedua 
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dan seterusnya adalah mendiskusikan apakah ada cara lain yang dipilih 

dalam mengatasi masalah. Hasil darai langkah ini adalah kelompok 

memiliki daftar cara penyelesaian yang dipilih 

4)  Langkah IV : melakukan tindakan untuk penyelesaian masalah 

Kegiatan yang dilakukan adalah role play (bermain peran) cara penyelesaian 

masalah yang telah dipilih. Pertemuan kedua dan seterusnya  adalah 

melakukan role play cara lain yang telah dipilih olek kelompok, hasil dari 

langkah keempat adalah kelompok memiliki daftar penyelesaian masalah 

yang dilatih 

5) Langkah V : pencegahan kekambuhan 

Kegiatan yang dilakukan adalah mendiskusikan cara mencegah 

kekambuhan, tanda-tanda kekambuhan dan tindakan yang dilakukan saat 

kekambuhan terjadi. Pertemuan kedua dan ketiga adalah mendiskusikan 

tentang cara lain untuk mencegah kekambuhan dan tindakan yang dilakukan 

saat kekambuhan terjadi. Hasil dari langkah kelima adalah kelompok 

memiliki daftar cara mencegah kekambuhan dan tindakan yang dilakukan 

jika kekambuhan terjadi. 

2. Implementasi SHG 

Implementasi adalah penerapan kegiatan SHG. Implementasi dilakukan 

sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan kegiatan SHG agar dapat mencapai 

tujuan pelaksanaan SHG itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan adalah: 

a) Menyusun jadwal kegiatan SHG 

b) Menyusun topik setiap pertemuan 
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c) Menentukan leader setiap pertemuan (leader yang dipilih adalah merupakan 

anggota kelompok itu sendiri dan setiap anggota kelompok mempunyai 

kesempatan yang sama untuk menjadi leader.) 

d) Melaksanakan 5 langkah SHG yang dimulai dari pembuka kerja dan penutup 

e) Mencatat kemampuan yangg dimiliki kelompok 

f) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok. 

2.6 Konsep Acceptance and Commitment Therapy ( ACT) 

ACT merupakan terapi behavioral yang dikembangkan oleh Hayes pada 

tahun 1986 (Hayes, 1996). ACT bertujuan untuk menciptakan hidup yang kaya 

makna dengan menerima segala rasa sakit yang mengikutinya. Hayes (1996) 

berasumsi bahwa penderitaan psikologis yang dialami individu disebabkan oleh 

perilaku menghindar dan melarikan diri dari masalah yang dihadapi.   

Terapi  ACT adalah suatu terapi  yang menggunakan konsep penerimaan, 

kesadaran, dan penggunaan nilai-nilai pribadi untuk menghindari stresor internal 

jangka panjang, yang dapat menolong seseorang untuk dapat mengidentifikasi 

pikiran dan perasaannya, kemudian menerima kondisi untuk melakukan 

perubahan yang terjadi tersebut, kemudian berkomitmen terhadap diri sendiri 

meskipun dalam perjuangannya harus menemui pengalaman yang tidak 

menyenangkan (Widuri, 2012) 

Ada dua proses utama yang difokuskan dalam terapi ACT yaitu : 

1. Acceptance  

Mengembangkan penerimaan pengalaman-pengalaman pribadi yang tidak 

diinginkan    
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2. Commitment  

Berkomitmen untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan hidup 

klien. 

Klien yang datang dalam sesi terapi biasanya membawa agenda untuk 

mengendalikan emosi negatif. Mereka menginginkan untuk mengendalikan 

pikiran dan perasaan negatif yang dideritanya selama ini (Orsillo and Batten, 

2005) 

Pada terapi ACT, seorang klien tidak diperbolehkan untuk mengurangi, 

mengubah, menghindari, menekan, atau mengontrol pengalaman-pengalaman 

pribadi yang traumatis. Klien belajar untuk berhenti berperang dengan 

pengalaman-pengalaman tersebut, memberikan ruang dan mengizinkan 

pengalaman-pengalaman tersebut untuk datang dan pergi dalam pikiran maupun 

perasaan tanpa ada usaha untuk menekan atau menghindari. Klien didorong untuk 

mengidentifikasi nilai-nilai atau tujuan hidup dan bertindak konsisten dengan 

nilai-nilai tersebut (Harris, 2006) 

2.6.1 Tujuan ACT 

Strosahi  (2002) dalam (Widuri 20012) tujuan ACT adalah : 

1. Membantu klien untuk dapat menggunakan pengalaman langsung untuk 

mendapatkan respon yang lebih efektif untuk dapat tetap bertahan dalam 

hidup  

2. Mampu mengontrol penderitaan yang dialaminya 

3. Menyadari bahwa penerimaan dan kesadaran merupakan upaya alternatif 

untuk tetap bertahan dalam kondisi yang dihadapinya 
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4. Menyadari bahwa penerimaan akan  terbentuk oleh karena adanya pikiran dan 

apa yang diucapkan 

5. Menyadari bahwa diri sendiri sebagai tempat penerimaan dan berkomitmen 

melakukan tindakan yang di hadapi 

6. Memahami bahwa tujuan dari suatu perjalanan hidup adalah memilih nilai 

dalam mencapai tujuan yang lebih berharga. 

2.6.2 Prinsip ACT 

Dalam ATC terdapat enam prinsip yang telah diidentifikasi sebagai pusat 

kemampuan untuk bertahan atau berubah. Gambar 4.2 dibawah ini menunjukan 

hubungan satu keenam  prinsip-prinsip tersebut (Hayes et al., 2006). Prinsip 

tersebut antara lain: 

1. Acceptance (penerimaan) 

Menerima pikiran dan perasaan meskipun terdapat hal-hal yang tidak 

diinginkan / tidak menyenangkan seperti rasa bersalah, rasa malu, rasa cemas dan 

lainnya. Klien berusaha menerima apa yang mereka punya dan miliki dengan 

maksud untuk mengakhiri penderitaan jangka panjang yang dialami tanpa 

merubah atau membuang pikiran yang tidak diinginkan, tetapi dengan melakukan 

berbagai cara latihan dengan menjadikan stresor sebagai bagian dari hidupnya. 

2. Cognitive defusion 

Merupakan teknik untuk mengurangi penolakan terhadap pikiran atau 

pengalaman yang tidak menyenangkan 

3. Being  present 

Klien dibantu untuk mendapatkan pengalaman yang lebih terarah sehingga 

perilaku yang ditujukan menjadi lebih fleksibel dan kegiatan yang dilakukan 
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menjadi lebih konsisten sesuai dengan nilai yang dianutnya. Klien dibantu untuk 

memilih arah hidup mereka dengan cara mengidentifikasi dan fokus pada apa 

yang mereka inginkan dan nilai apa yang akan mereka pikih untuk hidup mereka 

sehingga dapat mencapai tujuan hidup yang lebih berharga. 

4. Self as a contex 

Klien melihat dirinya sebagai pribadi tanpa harus menghakimi dengan nilai 

benar atau salah. Klien dibantu untuk lebih fokus pada dirinya dengan cara latihan 

pikiran dan pengalaman. 

5. Values 

Klien dibantu untuk menetapkan nilai-nilai dan mampu mengambil keputusan 

untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan hidupnya 

6. Commited Action 

Klien berkomitmen secara verbal dan tindakan terhadap kegiatan yang akan 

dipilih termasuk langkah yang diambil untuk mencapai tujuan hidup yang plebih 

berharga. 

 

Gambar 4.2 Model Acceptance and Commitment Therapy (Hayes et al., 2006) 
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2.6.3 Pedoman Pelaksanaan ACT 

Hayes et al., (2006) terdapat enam sesi pelaksanaan ATC namun pada 

pelaksanaannya yang telah di kembangkan oleh Sulistiawati (2012) telah 

memodifikasi menjadi 4 sesi dengan  menggabungkan 2 prinsip dasar ACT yaitu  

acceptance dan cognitive defusion pada sesi 1, present moment dan value pada 

sesi 2, commited action  pada sesi 3, dan komitmen untuk melakukan tindakan 

pada sesi 4. Berikut penjabaran  masing-masing sesi: 

Sesi I.  

Mengidentifikasi kejadian, pikiran, dan perasaan yang muncul serta dampak 

perilaku akibat pikiran yang muncul tersebut. 

Tujuan sesi I 

 Klien mampu membina hubungan saling percaya dengan terapis 

 Klien dapat mengidentifikasi kejadian buruk / tidak menyenangkan yang 

dialami sampai saai ini 

 Klien mampu mengidentifikasi pikiran yang muncul dari kejadian tersebut 

 Klien mampu mengidentifikasi respon yang timbul dari kejadian tersebut 

 Klien mampu mengidentifikasi upaya/ perilaku yang muncul dari perilaku 

dan perasan yang ada terkait kejadian 

Sesi II 

Mengidentifikasi nilai berdasar pengalaman klien 

Tujuan sesi II: 

 Klien mampu mengidentifikasikan kejadian buruk/tidak menyenangkan 

yang terjadi 
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 Klien mampu menceritrakan tentang upaya yang dilakukan terkait 

dengan kejadian tersebut berdasarkan pengalaman klien baik yang 

konstuktif maupun destruktif. 

Sesi III 

Berlatih menerima kejadian dengan menggunakan nilai yang di pilihnya 

Tujuan sesi III: 

 Klien mampu memilih salah satu perilaku yang dilakukan akibat dari 

perilaku dan perasaan yang timbul terkait kejadian yang tidak 

menyenangkan 

 Berlatih untuk mengatasi perilaku yang kurang baik yang sudah dipilih, 

 Memasukan latihan kedalam jadwal kegiatan harian klien 

Sesi IV 

Berkomitmen untuk mencegah kekambuahan 

Tujuan sesi IV: 

 Klien mampu mendiskuskan tetntang apa yang akan dilakukan untuk 

menghindari berulangnya perilaku buruk yang terjadi 

 Klien mampu mengidentifikasi rencana yang akan dilakukan klien 

untuk mempertahankan perilaku yang baik 

 Klien mampu mengidentifikasi apa yang akan di lakukan oleh klien 

untuk meningkatkan kemampuan berperilaku baik 

 Menyebutkan keuntungan memanfatkan pelayanan kesehatan 

 Mampu menyebutkan akibat bila stres tidak di tangani segera 

 Klien mampu menyebutkan manfaat pengobatan 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIFITAS PEMBERIAN SELF... HERIBERTA TUTO SUBAN



51 
 

 

 Klien mampu menyebutkn manfaat terapi modalits melalui 

kesembuhan. 

2.7 Keaslian Penelitian  

Keaslian penelitian ini diidentifikasi pada jurnal dengan kata kunci 

Interdialytic Weight Gain, Chronic Kidney Disease, Self Help Group, Acceptance 

and Commitment Therapy,  thirst distress,  dan Penyakit Ginjal Kronik. Tahun 

jurnal 2013- 2018. Data base yang di gunakan Google Scholar, Sience Direct, 

SpingerLink, Repository UA, RecearseGate 

Tabel 2.4 Keaslian penelitian 

No Judul artikel; 
penulis;tahun 

Metode penelitian 
(Disgn, Sample,Variable, 

Instrument, Analysis 

Hasil penelitian 

1 Dietary and Fluid 
Regime Adherence in 
Chronic Kidney 
Disease Patients  
 
(Niraj Beerendrakumar, 
Lakshmi Ramamoorthy, 
and Sathish 
Haridasan,2018) 
 
(ScienceDirect) 
 

Disgn : Cross-sectional 
Sample :  100 patient 
Variable : 
 Independen: level of adherence 
 Dependen : dietary and fluid 

resriction 
Instument  : Dialysis Diet and 

Fluid Non adherence 
Questionnaire(DDFQ) 

Analysis : chi-square test 
 

Considerable proportions of 
the patients werw non 
adherent to the diet and fluid 
retrictions which necessitate 
regular counseling to patient 
and family members. 

2 The effectiveness of 
acceptance and 
commitment therapi on 
anxiety in clients stroke 
 
(Renta Sianturi, Budi 
Anna Keliat, dan Ice 
Yulia Wardani,2018) 
 
(ResearchGate) 
 

Disgn: Quasy-experimental 
Sample :33 responden 
Variable:  
Independen :acceptance and 

commitment therapy, 
Dependen : anxiety 
Instrument : Hamilton Anxiety 

Rating Scale (HARS) 
Analysis : SSPS 

 

Acceptance and commitment 
therapy is a recommended 
treatment for reducing 
anxiety in stroke patients 

3 Faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai 
Interdialytic Weight 
Gain pasien 
Hemodialisa di RSDU 
Penembahan Senopati 
Bantul  

Design :  cross sectional 
Sample : 44 pasien 
Variable: 
Independen: Jenis kelamin, 

usia,tingkat pendidikan, dan 
lama HD 
    

Faktor internal seperti usia, 
jenis kelamin, tingkat 
pendidikan dan lama HD 
tidak mempengaruhi IDWG 
pasien yang menjalani HD 
di RSUD Panembahan 
Senopati Bantul 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIFITAS PEMBERIAN SELF... HERIBERTA TUTO SUBAN



52 
 

 

  
No  Judul artikel; 

penulis;tahun 
Metode penelitian             

(Disg, Sample, Variable,  
Instrument, Analysis) 

Hasil penelitian 

 (Irma Mustikasari, Erika 
Dewi Noorratri, 2017) 

 
 

(Google Scholar) 

Dependen : Interdialytic Weight 
Gain (IDWG) 

Instrument: lembar observasi 
dan timbangan BB 

Analysis : uji regresi linear 
 

 

4 Peningkatan Kualitas 
Hidup penderita kusta 
dengan menggunakan 
metode Self Help 
Group ; 

 
(Ifa Roifa,2017) 
 
(Google Scholar) 
 
 

Disgn :  pra eksperimen 
Sample :  15 responden 
Variable   
Independen: kualitas hidup  
Dependen : Self Help Group 
Instrument : menggunakan 

kuisioner WHOQOL-BREF 
yang terdiri dari 26 item 

Analysis: Wilcoxon Signed Rank 
test 

 

Ada pengaruh pemberian 
terapi Self Help Group  
terhadap kualitas hidup 
penderita kusta di Desa 
Tanjung Kenongo Pacet 
Mojokerto 
 

5 Determinants of thirst 
distress in patients on 
hemodialysis  

 
 
(Belgüzar Kara,2016) 
 
 
(SpingerLink) 
 
 

Disgn :  Cross-sectional 
Sample  :  203 patients 
Variable 
Independen : avoiding salty 

food and limiting salt on food 
 Dependen : determinan thirst 

distres 
Instrument  :  VAS (Visual 

Analog Scale),  
TDS (Thirst Distress Scale)  

Analysi:.Pearson’s correlation 
coefficients and linear 
regression analysis 

 

Patients with higher levels of 
thirst and xerostomia and 
those with a high IWG were 
more likely to have higer 
thirst distress. A greater 
understanding of thirst 
distress and its related 
factors could contribute to 
more effective interventions 
that improve health and 
well-being in patients on HD 

6 Acceptance and 
Commitment Therapy 
(ACT )meningkatkan 
kualitas hidup pasien 
kanker; 

 
(Saverinus 
Suhardin,2016) 

 
 
(Repository UA) 

Disgn : pra-eksperimetal dengan 
rancangan one group pre-post 
test design 

Sample : 12 orang 
Variable: 
Independen: Acceptance and 

Commitment Therapy, 
Dependen: kualitas hidup 
Instrument: EORTC QLQ-C30 

quistionnaire 
Analysis: Paired T Test 

 
 
 
 
 

 

Adanya perubahan 
peningkatan kualitas hidup 
pasien secara signifikan 
setelah penerapan  
ACT 
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No 
 

Judul artikel;  
penulis; tahun 

 

Metode penelitian  
(Disgn, Sample, Variable, 

Instrument, Analysis) 

 Hasil penelitian 

7 Impact of Interdialytic 
Weight Gain (IDWG) 
on Nutritional 
Parameters, 
Cardiovascular Risk 
Factors and Quality of 
Life in Hemodialysis 
patients; 
(Alper Alp & Cagdas 
Akgullu,2015) 
 
(ResearchGate)  

 

Disgn :  Cross- sectional 
Sample : 32 patients 
Variable:  
Independen: Interdialytic 

Weight Gain (IDWG) 
 Dependen : Nutrional 

Parameters, Cardiovascular 
Risk Factor and Quality of 
life 

Insrtument : Subjective Global 
Assessment (SGA)  
SF-36 Quality of Life Scale 

Analysis:  SPSS, Kolmogorov-
smirnov, Mann Whitney, Chi- 
square, Korelation Spearmen 

 
 

Patients with an IDWG ≥ 3% 
have better 
nutritional parameters and 
quality of life scales. The 
limiting of IDWG to 1-2 kg, 
ingoring patient weight 
may give rise to malnutrition 
and a reduced quality of life.  

8 
 

Factors associated with 
self-management by 
people undergoing 
hemodadysis : A 
descriptive study ;  
 
( Hui Li, Ya-fang Jiang, 
and  Chiu-Chu 
Lin;2014 ) 
 
 
(SienceDirect) 
 
 

Disgn : a descriptive study 
design 

Sample:  216 patients 
Variable: 
Independen: knowlegde of 

hemodialysis, self-efficacy, 
anxiety, depression, social 
support 

Dependen:self management 
Instrument  : HDSMI & HADS 
Analysis: Spearmen correlation, 

multiple regression 

The level of self-management 
by those undergroing 
hemodialysis in this study 
was less than ideal, varying 
from ‘rare’ to 
‘sometimes’for use of self- 
management behaviors. 
Patient’s knowlegde, self-
efficacy, the availability of 
social support and 
depression were the main 
factors influencing self 
management. 
 
 

 9 Hubungan Antara 
Masukan Cairan dengan 
Interdialytic Weight 
Gains (IDWG) pada 
pasien Chronic Kidney 
Disease di Unit 
Hemodialisis RS PKU 
Muhammadiyah 
Yogyakarta; 
  
(Yuni Permatasari 
Istanti, 2014) 
 
 
(Google Scholar) 
 
 

Disgn: Deskriptif Analitik 
dengan rancangan Cross 
Sectional 

Sample: 48 pasien 
Variable 
Independen : masukann cairan,  
Dependen: Interdialytic Weight 

Gains 
 
 

Terdapat hubungan yang 
signifikan antara masukan 
cairan dan IDWG, sehingga 
perawat direkomendasikan 
memberikan edukasi kepada 
pasien tentang pengaturan 
cairan untuk mencegah 
tingginya IDGW 
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No Judul artike;    
penulis; tahun 

Metode penelitian           
(Disgn, Sample, Variable, 

Instrument, Analysis) 

Hasil penelitian 

  Instrument : kuisioner untuk 
mengumpulkan data 
demografi dan lembar 
observasi  untuk 
mengumpulkan data 
masukan cairan, dan 
timbangan yang digunakanp 
untuk mengumpulkan data 
IDWG 

Analysis : uji statistik Spermen 
 

 

 1  10 Edukasi dalam 
meningkatkan 
kepatuahn intake cairan 
pasien penyakit ginjal 
kronik (PGK) on 
hemodialisis; 
 
 
(Desak Putu Kuniawati, 
Ika Yuni Widyanti, dan 
Herdina Mariyanti, 
2014) 
 
 
(Repository UA) 

Diisgn: pra – eksperimental 
dengan one group pre test 
dan post test desgn 

Sample: 28 responden 
Variable: variabel independen: 

edukasi, varuabel dependen: 
Interdialytic Weight Gain 
(IDWG) 

Instrument: instrumen yang 
digumalan adalah edukasi  
kepatuhan cairan disusun 
dengan menggunakan SAP 
dan lembar observasi IDWG, 
capaian Qb dan tekanan 
darah (hipotensi) 

Analysis: analisis data menggu 
nakan uji Wilcoxon Signed 
Rank Test 

 

Edukasi memberikan 
pengaruh yang bermakna 
pada kepatuhan intake 
cairan. 
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BAB 3 
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN  

 
 

3.1  Kerangaka Konseptual 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Keterangan:  
 

             : diteliti 
            
              : tidak diteliti 
 
             : garis menyebabkan 
 
 
 
Gambar  3.1   Kerangka konseptual Efektifitas Pemberian Self Help Group  dan 

Accepance and Commitment Therapy terhadap IDWD pada klien 
yang menjalani HD 

 

Pasca hemodialisis  

Kelebihan volume cairan 
 

IDWG tidak terkontrol 
 

Self Help Group 
Acceptance and 

Commitment Therapy 

IDWG terkontrol 

Langkah-langkah SHG 
 

1. Memahami masalah 
2. Mengidentifikasi cara 

penyelesaian masalah 
3. Memilih cara memecahkan 

masalah 
4. Melakukan tindakan untuk 

penyelesaian masalah 
5. Pencegahan kekambuhan / 

perburukan 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prinsip ACT 
 
1. Penerimaan terhadap kondisi 

sakitnya 
2. Berusaha untuk tidak menghindari 

penolakan atau menyangkal 
3. Memilih arah dan tujuan hidup 
4. Lebih fokus pada dirinya dan 

mampu  mengambil keputusan 
untuk tujuan hidupnya 

5. Mampu berkomitmen secara verbal 
dan tindakan sehingga mencapai 
tujuan hidup 
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Penatalaksanaan PGK pada tahap akhir adalah dengan hemodialisis. Klien 

yang menjalani hemodialisis sulit mengontrol asupan cairan karena sulit bisa 

mengendalikan rasa haus, sehingga dapat menyebabkan  kelebihan volume cairan 

pada klien PGK  yang diindikasikan dengan peningkatan BB diantara sesi dialisis 

(IDWG).  IDWG adalah peningkatan BB klien hemodialisis antara dua sesi. 

Penambahan  nilai IDWG yang tinggi dapat menimbuklan efek komplikasi 

terhadap kondisi klien seperti hipertensi, penyakit kadriovaskuler dan komplikasi  

pernapasan. Intervensi  yang dapat diberikan pada PGK untuk dapat mengontrol 

cairan  adalah SHG dan ACT. SHG merupakan terapi kelompok dimana dalam 

anggota kelompok saling membantu, berbagi pengalaman terkait status 

kesehatnnya. ACT merupakan terapi yang dapat di ajarkan pasien uuntuk 

menerima pikiran yang mengganggu dan dianggap tidak menyenangkan dengan 

menempatkan diri sesuai dengan nilai yang dianut sehingga ia akan menerima 

kondisi yang ada (Hayes,2006 dalam Widuri 2012). 

SHG adalah merupakan salah satu tindakan  keperawatan yang bisa 

digunakan untuk membantu  klien dalam mengontrol IDWG. Dalam SHG setiap 

kelompok berbagi pengalaman, menceriterakan masalah yang dialami selama 

menjalani hemodialisis dan cara mengatasi masalah tersebut. Semua anggota 

saling membantu menyelesaikan permsalahan sesuai pengalamannya masing-

masing. Permaslahan yang sering muncul seperti klien susah mengontrol rasa 

haus, sesak napas dan odema karena kelebihan cairan. Setiap pertemuan dalam 

SHG akan membahas tentang permasalahan tersebut dan cara mengatasinya 

sehingga tidak menimbulkan keadaan yang semakin parah. Dukungan dan 

motivasi  dari sesama klien yang menjalani HD sangat penting dalam pembatasan 
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asupan cairan dan dapat mengatasi permaslahan yang dihadapai sehingga 

membuat klien merasa bahwa dia tidak sendirian. Hal ini bisa merubah pola pikir 

klien sehingga dapat merubah perilakunya yang kurang baik menjadi lebih baik. 

Klien akan patuh pada anjuran dokter, membatsi asupan cairan, dan mampu 

mengontrol rasa haus sehingga IDWG dapat terkontrol. 

ATC merupakan terapi yang menggunakan konsep penerimaan dimana 

klien akan mengerti  keadaannya dan memerima  kondisinya. Disini peran 

perawat sangat penting. Perawat akan membina hubungan saling percaya dengan 

klien, mengidentifikasi masalah yang dihadapi klien sesuai dengan 6 prinsi dalam 

ACT yaitu acceptance, cognitive defusion, being present, self as acontex, values, 

dan commited action. Terapi ACT mengajarkan klien yang menjalani HD untuk 

menerima kondisinya, kondisinya akan lebih baik jika klien mematuhi setiap 

saran dari dokter dan perawat, membatasi asupan cairan, selaliu HD sesuai jadwal. 

Klien diajarkan untuk tidak putus asa dan selalu semangat dalam menjalani HD. 

Perawat besama klien akan berdiskusi tentang yang akan dilakukan ketika haus, 

cara meghitung asupan cairan yang dikonsumsi klien yang menjalani HD, dan 

cara menghitung IDWG. Hai ini akan membantu klien lebih memahami tentang 

kondisinya sehingga klien mampu mengambil keputusan untuk dirinya dan mau 

berkomitmen untuk merubah perilaku yang kurang baik menjadi baik dengan 

selalu mematuhi saran dokter dan membatasi asupan cairan yang sudah dtentukan 

agar IDWGnya dapat terkontrol. 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Self Help Group lebih efektif terhadap penurunan Interdialytic Weight 

Gain pada klien yang menjalani hemodialisis 
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BAB 4 
METODE PENELITIAN 

 

4.1      Rancangan penelitian  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Quasy-

experiment dengan rancangan  pre- post test control group design. 

Tabel  4.1  Rancangan Penelitian  Quasi-experiment 

Subyek  Pre-test  Perlakuan  Post-test 

K-A OA X O₁  - A 
K-B OB Y O₁  - B 
K-C OC Z O₁  - C 

    
                                                                                 W 

                                                      
Keterangan: 
 
K-A : Klien PGK pasca HD yang diberikan SHG 
K-B : Klien PGK pasca HD yang diberikan ACT 
K-C  : Klien PGK pasca HD yang mendapat terapi sesuia protap RS 
OA  : Nilai IDWG klien pasca HD sebelum diberikanSHG 
OB : Nilai IDWG klien pasca HD sebelum diberikan ACT 
OC : Nilai IDWG klien pasca HD kelompok pembanding 
X  : pemberian SHG 
Y  : pemberian ATC 
Z  : pemberian tindakan sesuai protap di RS 
O₁  - A  : Nilai IDWG klien pasca HD setelah diberikan SHG 
O₁  - B  : Nilai IDWG klien pasca HD setelah diberikan ACT 
O₁  - C  : Nilai IDWG klien pasca HD kelompok pembanding 
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4.1 Populasi, sampel, besar sampel dan teknik sampling 

 
4.1.1 Popolasi 

Populasi  yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah populasi 

terjangkau yaitu seluruh klien yang menjalani Hemodialisis reguler di Ruang 

Hemodialisis  RSUD Prof. Dr. W. Z . Johannes kupang  NTT sebanyak 138 

orang. 

4.1.2 Sampel dan besar sample 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  klien PGK dengan 

hemodialisis yang terpilih menjadi sampel dengan kriteria : 

1. Kriteria inklusi 

1) Klien PGK yang berusia 20 s/d >65 tahun. 

2) Klien PGK yang menjalani HD 2x dalam seminggu 

3) Klien dengan IDWG ≥2% 

4) Lama HD 6 bulan – 5 tahun. 

2. Kriteria eksklusi 

1) Pasien yang tidak bisa membaca dan menulis 

2) Klien yang delirium dan confuse 

Sampel dikeluarkan dari penelitian apabila termasuk dalam kriteria drop out  

(DO) yaitu : 

1. Tidak mengikuti 2 sesi pertemuan 

2. Meninggal sebelum selesai penelitian. 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumus 

Dahlan (2013): 
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n₁  ₌  n2 =   𝑍𝛼 2𝑃𝑄  +𝑧𝛽 𝑃1𝑄1+𝑃2𝑄2 

𝑃1−𝑃2
 

2

 

n₁  ₌  n2 =  
 1,96 2 0,3  0,7 +1,28  0,6  0,4 + 0  1  

0,6−0
 

2

 

n₁  ₌  n2 =  
 1,96 0,42+1,28  0,6  0,4 + 0  1  

0,6
 

2

 

n₁  ₌  n2 =  
 1,274+0,6272 

0,6
 

2

 

n₁  = n2 =16,03 = 17 

n₁ = n2 =n₃  = 17 

keterangan: 
n = besar sampel 
Zα = kesalahan tipe I , α (ditetapkan) = 5% dua arah =1,96 
Zβ = kesalahan tipe 2, β (ditetapkan) = 20% dua arah = 1,28 
P1 = proporsi pada kelompokk yang sudah diketahuii nilainya 
P2 = proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan harapan peneliti 
P  = proporsi total= (P1+P2) x ⅟ ₂  
Q = 1− P 
Q1 = 1− P1 
Q2 = 1− P2 
 
Peneliti juga melakukan perhitungan untuk antisipasi adanya sampel yang 

mengalami drop out yaitu sebanyak 10% dari sampel yang dihitung. Penambahan 

responden menjadi 10% x 16 = 1,6 dibuatkan menjadi 2, sehingga jumlah 

responden menjadi 17+ 2 = 19 untuk masing-masing kelompok. Jadi total sampel 

adalah 57 orang 

 
4.2.2 Teknik sampling 

Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. 
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4.3 Variabel penelitian dan definisi operasional penelitian 

4.3.1  Variabel penelitian 

Variabel penelitian terdiri dari: 

1. Variabel Independent (bebas) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  Self Help Group dan Acceptance 

and Commitment Therapy 

2. Variabel Dependent (tergantung) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Interdialityc Weight Gain 

4.3.2 Definisi operasional penelitian 

Tabel 4.2  Definisi operasional efektifitas Self Help Group denganAcceptance and 
Commitment Therapi terhadap Interdialitai Weight Gain pada Klien 
yang menjalani Hemodialisis 

 
Variabel Definisi 

Operasional 
Parameter   Alat ukur    Skala Skor 

Independen: 
 Self Help Group 
(SHG) 

 

Suatu intervensi 
kelompok yang 
bertujuan untuk 
membantu klien 
PGK yang 
menjalani HD 
dalam menontrol 
IDWG 

1.Jumlah pertemuan 4x 
2.Lamanya pertemuan 30-45 

menit 
3.Pertemuan setiap minggu 2x 
 
 

SAK 
(Satuan 
Acara 
Kegiatan) 
dan booklet 
 

- - 

Independen 
Acceptance and 
commitment 
therapy 

Suatu terapi yang 
di gunakan untuk 
membantu klien 
PGK dalam 
menerima 
kindisinya dan 
menetukan yang 
terbaik untuk 
dirinnya dan 
berkomitmen 
dengan apa yang 
sudah 
ditentukannya 

1.Jumlah pertemuan 4x 
2.Lamanya pertemuan  30-45 

menit 
3.Pertemuan setiap hari 
 
     

SAK 
(Satuan 
Acara 
Kegiatan) 
dan booklet 

- - 

Dependen 
Interdialytic  
Weight Gain 

Penambahan BB 
diantara dua sesi 
HD  

 
𝐵𝐵 𝑝𝑟𝑒 𝐻𝐷 − 𝐵𝐵 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝐻𝐷

𝐵𝐵 𝑝𝑟𝑒 𝐻𝐷
𝑥100 

Standar 
IDWG oleh 
Malawat 
(2001),  
timbangan 
BB, lembar 
observasi 
 
 

  Interval  <4%:ringan, 
 4-6%: sedang  
 >6% :berat 
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4.4     Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk menilai variabel 

independen SHG menggunakan satuan acara kegiatan SHG, buku catatan dan 

booklet. Satuan acara kegiatan SHG digunakan peneliti dalam mengarahkan 

responden mengikuti SHG. Buku catatan di gunakan oleh responden untuk 

mencatat sesuai petunjuk peneliti. 

Untuk variabel independen ACT menggunakan satuan acara kegiatan 

ACT, buku catatan dan booklet. Satuan acara kegiatan ACT digunakan peneliti 

dalam mengarahkan klien mengikuti ACT. Buku catatan digunakan oleh 

responden untuk mencatat sesuai petunjuk peneliti  

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk menilai variabel 

dependen IDWG adalah standar IDWG menurut Price & Wilson (2006), 

timbangan berat badan, lembar observasi minimal 4 sesi HD. Peneliti akan 

mengukur BB responden diantara 2 sesi HD yakni berat post HD sesi pertama dan 

berat pre HD sesi kedua. Hasil pengukuran diketahui sebagai IDWG yang dialami 

responden.  

4.5     Lokasi dan waktu pengambilan data 

Pengambilan data telah dilakukan dari tanggal 8 Desember 2018 s/d 

tanggal 8 Januari 2019 di RSUD Prof. Dr. W.Z.Johannes Kupang-NTT 

4.6    Prosedur pengumpulan dan pengambilan data 

Pengumpulan data peneliti mengambil data dari rekam medik. Pada 

tanggal 31 November 2018 peneliti mengantar surat permohonan bantuan fasilitas 

pengambilan data penelitian dari FKP Unair kepada RSUD Prof .DR. W.Z. 

Johannes Kupang. Rekomendasi didapat tanggal 8 Desember 2018, peneliti 
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kemudian memohon ijin kepada Kepala Ruangan Unit Hemodialisis. Kepala 

Ruangan menyambut baik kegiatan penelitian ini dan mengarahkan peneliti Ke CI 

ruangan terkait hal teknisi pelaksanaan penelitian. Peneliti langsung melakukan 

pengambilan data pada saat itu juga. Adapun pengumpulan data itu meliputi 

antara lain:  

1) Pengumpulan Data untuk kelompok Pembanding 

Kelompok pembanding tidak diberikan SHG dan ACT. Jumlah 

pertemuan 2x. Pertemuan pertama, tanggal 8 Desember peneliti mengukur 

IDWG sebagai nilai IDWG untuk pre. Peneliti mendapatkan 19 responden 

sesuai target. Pertemuan kedua, tanggal 26 Desember 2018 peneliti mengukur 

IDWG sebagai nilai IDWG untuk post. Peneliti memberikan pendidikan 

kesehatan sederhana terkait pembatasan asupan cairan, cara mengendalikan 

haus dan cara mengukur IDWG. Diakhir pertemuan peneliti memberikan 

souvenir kepada responden sebagai bentuk rasa terima kasih. 

2) Pengumpulan Data untuk kelompok SHG 

SHG dilakukan sebanyak 4x pertemuan. Setiap minggu dilakukan SHG 2x 

sesuai dengan jadwal HD responden. Pertemuan dilaksanakan sebelum 

responden menjalani HD dengan durasi pertemuan 30-45 menit. Peneliti 

mendapatkan 19 responden sesuai target. Kelompok SHG dibagi 2 kelompok 

lagi sesuai jadwal HD responden yaitu kelompok pagi 12 orang dan 

kelompok siang 7 orang. 

a. Pertemuan pertama tanggal  10 Desember 2018. 

Saat klien datang untuk menjalani HD, peneliti menimbang BB klien dan 

yang masuk dalam kriteria inklusi peneliti meminta untuk menjadi 
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responden dan mendandatangani informed concent. Pada pertemuan 

pertama pembentukan kelompok dan pemilihan ketua kelompok. 

Masalah yang didapat dari responden adalah  : badan lemah, pusing, 

perut bengkak, kali bengkak, wajah sembab, badan gatal-gatal, susah 

tidur, sesak napas, mual dan muntah.  Kemudian kelompok berdiskusi 

membuat penyelesaian masalah dan memilih cara pemecahan masalah 

tersebut  peneliti memberikan booklet tentang penyakit ginjal kronis yang 

didalamnya terdapat cara menghitung IDWG.Responden diminta 

mencatat jumalah minum damn jumlah urin selama 24 jam dan peneliti 

melihatnya di pertemuan berikutnya. Pada pertemaun kedua hari kamis. 

b. Pertemuan kedua,13 Desember 2018  

Pada pertemuan ini masih membahas masalah lain yang dialami lagi. 

Kelompok menyepakati cara untuk mengatasi haus adalah: responden 

untuk membatasi minum adalah : mengukur urin setiap hari, 

menyediakan air yang diminum selama satu hari dalam satu botol, 

mengurangi makanan yang asin. Sedangkan cara untuk mengendalikan 

rasa haus adalah : melakukan kumur-kumur dengan air dingin/hangat, 

menyiram badan dengan air, mengulum es batu, dan mengunya permen 

karet rendah gula serta mencari kesibukan sehingga melupakan rasa haus.  

c. Pada pertemuan ketiga tanggal  17 Desember 2018  

Pada pertemuan ini ada 3 responden yang tidak hadir. Peneliti sebagai 

fasilitator. Diskusi dipimpin oleh ketua kelompok. Dalam pertemuan ini 

membahas lagi penerapan cara yang di sepakati untuk membatasi asupan 

cairan dan mengontrol haus. Sebagian besar sudah melakukan apa yang 
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disepakati. Namun beberapa responden mengaatakan belum terlalu 

merasakan efek dari kumur-kumur air. Peneliti melihat lagi catatan 

asupan cairan responden. Sebagian besar sudah bisa mencatat dengan 

baik, namun 3 responden belum rutin mencatat urin karena lupa. 

sebagian besar responden sudah dapat menghitung IDWG sendiri. 

d. Pertemuann keempat, tanggal 20 Desember 2018 

Pada pertemuan keempat peneliti mengukur  IDWG sebagai nilai IDWG 

post SHG dan diakhir pertemuan peneliti memberikan souvenir kepada 

responden sebagai bentuk rasa terima kasih. 

3) Pengumpulan Data untuk kelompok ACT 

Hari Selasa, 11 Desember 2018 saat klien datang untuk menjalani HD, 

peneliti menimbang BB klien dan yang masuk dalam kriteria inklusi peneliti 

meminta untuk menjadi responden dan menandatangani informed concent. 

Peneliti mendapat 19 responden sesuai target. Saat pelaksanaa ACT, peneliti 

dibantu oleh 1 orang asisten (teman perawat yang bekerja diklinik yang 

sebelumya telah di beriakan penjelasan terkait prosedur pelaksanaan ACT 

sebanyak 2x. ACT diberikan sebanyak 4x. Pelaksanaan ACT dilakukan 

dirumah responden karena perimbangan RS terlalu ramai. Setiap minggu 

dilakukan ACT sebanyak 2x s/d 3x sesuai jadwal HD responden dengan 

durasi pertemuan 30-45 menit. 

a. Pertemuan pertama 

Pada pertemuan pertama ini hampir semua responden menceritakan bahwa 

mereka tidak menerima saat didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronis 

dan harus HD. Sebagian besar mengatakan belum mau langsung cuci 
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darah dan menempuh pengobatan alternatif, namun ada 1 responden yang 

langsung setuju untuk HD karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh dokter 

saat responden menjalani operasi batu ginjal. Selama menjalani HD 

sebagian responden mendapat dukungan dari keluarga dan orang-orang 

terdekat, namun ada yang tidak, bahkan responden  dengan kode B15 

sempat berpikir untuk tidak melanjutkan HD lagi karena tidak ada yang 

memperhatikannya.pada pertemuan pertama peneliti mengajarkan kepada 

responden agar menerima kondisinya, memberikan semangat kepada 

responden bahwa tindakan  HD bukan untuk menyembuhkan tetapi dengan 

rutin menjalani HD, mengikuti anjuran dokter, kodisi responden akan lebih 

baik. peneliti juga memberikan booklet tentang penyaki ginjal kronis dan 

meminta responden untuk mencatat jumlah minum dan jumlah urin selama 

24 jam. 

b. Pertemuan kedua  

Pada pertemuan kedua, peneliti menanyakan lagi tentang masalah yang di 

alami, cara yang dilakukan dan memeriksakan catatan asupan cairan. 

Hampir semua responden mencatat asupan cairan yang diminum, namuan 

bebrapa responden yang lupa mencatat urin karena tidak dikumpukan. 

Pada pertemuan kedua ini responden diajarkan cara menghitung IDWG. 

semua responden  mengatakan belum perna diajarkan sama sekali. Hampir 

semua responden mengatakan belum tau cara membatasi minum dan cara 

mengendalikan rasa haus. Semua responden mengatakan, mereka disaran 

kan untuk batasi ABG (air, buah dan garam). Responden dg kode B12 

mengatakan ketika masak masih tetep menggunakan garam seperti biasa, 
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karena responden mengatakan tidak bisa makan kalau rasa hambar. 

Peneliti menganjurkan kepada responden B12 untuk mencoba mengurangi 

penambahan garam dan pada masakan. Peneliti mengajarkan cara 

membatasi minum,dan cara menegedalikan rasa haus. hampir sua 

responden mulai mencatat asupan minum dan urin. Beberapa responden 

sudah bisa menghitung IDWG. 

c. Pertemuan ketiga 

Pada pertemuan keempat peneliti  memeriksakan buku catatan responden. 

Semua sudah mencatatnya dengan baik. Responden B12 mengatakan akan 

mencoba mengurangi garam pada masakan. Semua responden sudah mulai 

paham kegunaan dari mengukur urin 24 jam sehingga bisa membatasi 

minum walaupun kadang lebih sedikit. Responden B2, B3 dan B7 

mengatakan mencoba kumur-kumur air dan mengulum es batu dan 

mengatakan cukup membantu mengurangi rasa haus.Responden B6 

mengatakan cara mebatasi haus dengan meyediakan air  minum di satu 

botol untuk 1 hari. Hampir semua responden bisa menghitung IDWG. 

responden  B12 dan B16 masih binggung menghitung IDWG. 

d. Pertemuan keempat 

Pada pertemuan ini peneliti melakukan evaluasi, semua responden 

mengatakan senang dan berterima kasih sudah mengunjungi dan 

mengajarkan banyak hal. Responden mengatakan manfaat ketika 

minumnya dibatasi. Responden B12 mengatakan akan berusaha untuk 

mengurangi asupan garam pada makanan. Di akhir pertemuan peneliti 

mengukur IDWG dan memberikan souvenir sebagai ucapan terima kasih. 
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4.7     Analisis data  

Proses analisis data paling tidak ada empat tahapan dalam pengolahan data 

yang harus dilalui yaitu: 

1. Editting 

Peneliti peneliti melakukan pengelompokan  nilai IDWG  pre dan post 

antara kelompok SHG, kelompok ACT dan kelompok pembanding 

2.  Coding 

Pada kelompok SHG peneliti dikode “A”, kelompok ACT diberi kode 

“B”dan kelompok  Pembanding diberi kode “C”. Sedangkan untuk usia 

17-25tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan PNS dan  

lama HD <1 tahun diberi kode “1”, usia 26-35tahun, jenis kelamin 

perempuan, pendidikan SMP, pekerjaan TNI dan lama HD 1-3 tahun 

diberi kode “2”,  usia 36-45 tahun,pendidikan SMA, pensiunan, dan lama 

HD 3-3 tahun diberi kode “3”, usia 46-55 tahun, pendidikan diploma, 

wiraswasta dan lama HD > 5 tahun diberi kode “4”, usia 56-65 tahun, 

pendidikan sarjana, IRT diberi kode “5”, usia >65 tahun dan petani diberi 

kode “6”, pendeta diberi kode “7”. Kode tersebut hanya di ketahui oleh 

peneliti sendiri dan bertujuan untuk  memudahkan peneliti dalam 

pengolahan dan analisis data 

3. Tabulasi 

Peneliti melakukan tabulasi nilai  IDWG reponden. Nilai IDWG antara 

kelompok SHG , kelompok  ACT dan kelompok pembanding  dibuat 

masing-masing.  
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4. Uji statistik 

Peneliti melakukan uji statistik Wilcoxon Sign Rank Test dengan tingkat 

kemaknaan p=<0,05  dan uji Paired T Test dengan tingkat kemaknaan 

p=<0,05 yaitu untuk menganalisis nilai IDWG pre-post, sedangkan uji 

statistik Mann Whitney U Test  untuk membandingkan kelompok SHG 

dengan kelompok ACT, kelompok SHG dengan kelompok pembanding 

dan kelompok ACT dengan kelompok pembanding dengan tingkat 

kemaknaan p=<0,05. Dikatakan lebih efektif jika nilai p value lebih kecil. 
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4.7 Kerangka kerja penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.1 Kerangka Kerja Penelitian Pengaruh SHG dan ATC terhadap IDWG 
klien yang menjalani HD 

 
 
 
 
 

Populasi terjangkau 
Klien PGK yang menjalani HD di RSUD Prof. Dr. 

W.Z Johannes Kupang sebayak 138 orang 
 
 
 
 
 

∑ sampel : 57orang 
Sesuai dengan kriteria inklusi 

purposive sampling 

Kelompok intervensi 
 

Kelompok intervensi 
 

Diberikan intervensi 
SHG dan protap RS 

 
 

Diberikan intervensi  
ATC dan protap RS  

 

Pengumpulan data 

Uji Statistik :  
 Paired T Test,  
 Wilcoxon Sign Rank Test  
 Mann Whithney 

 
 

         Populasi target klien PGK di RSUD Prof, 
Dr. W.Z.Johanne Kupang sebanyak 199 orang 

Kelompok kontrol 
 

Diberikan tindakan 
sesuai protap RS 
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4.8 Ethical Clearence 

Penelitian dengan judul “Efektifitas Pemberian Self Help Group dengan 

Acceptance and Commitment Therapy terhadap Interdialytic Weight Gain pada 

klien yang menjalani Hemodialisis” telah dinyatakan lolos kaji etik dan 

mendapatkan sertifikat Ethical Approval dengan No. 1209-KEPK  Pada tanggal 7 

Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KEPK Fakultas keperawatan Universitas 

Airlangga. 

Pada penelitian ini, responden yang diteliti adalah seorang manusia yang 

merupakan satu kesatuan yang utuh dan unik. Maka peneliti berusaha untuk 

memperhatiakn hak-hak responden sebagai subyek penelitian. Pertanyaan yang 

diajukan ke subyek yang diteliti dengan menekankan pada masalah etik yang 

meliputi : 

1. Informed Consent 

Peneliti menjelaskan informasi tentang tujuan, manfaat dan prosedur 

penelitian kepada calon responden sebelum menyatakan bersedia menjadi 

responden. Calon responden yang bersedia  ikut serta dalam penelitian 

diminta untuk menandatangani lembar informed consent menjadi subyek 

penelitian. 

2. Anonimity (tanpa nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, maka peneliti tidak 

mencantumkan nama responden pada lembar kuisioner. Lembar tersebut 

hanya diberi kode tertentu dan hanya di ketahui oleh peneliti sendiri 
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3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi yang telah diberikan  responden dijamin oleh peneliti 

karena hanya kelompok data tertentu saja yang akan dilaporkan sebagai hasil 

penelitian. 

4. Beneficence 

Penelitian ini memberikan manfaat positif pada responden dalam mengontol 

IDGW secara kelompok maupun mandiri. 

5.  Non Maleficience 

Penelitian ini diupayakan bebas dari rasa tidak nyaman dengan meberikan 

penjelasan secara lisan maupun tertulis tentang maksud dan tujuan penelitian 

dan melaksanakan sesuai kontrak waktu yang disepakati. 

4.9 Keterbatasan  

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun peneliti masih menemukan keterbatasan  diantaranya: 

1) Pembagian kelompok  tidak sama rata antara rentang usia, tingkat pendidikan 

dan lamanya HD yang bisa mempengaruhi proses diskusi SHG 

2) Teknik sampling yang digunakan dalan penelitian ini adalah purposive 

sampling sehingga tidak ada jaminan bahwa sampel yang digunakan 

representatif dalam segi jumlah dan tidak dapat digunakan sebagai 

generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik 

3) Peneliti tidak melihat variabel perancu seperti faktor stess, pola hidup seperti 

takaran penggunaan garam yang mempengaruhi IDGW 
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BAB 5 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
   

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

tentang efektifitas pemberian Self Help Group (SHG) dengan Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) terhadap Interdialytic Weight Gain (IDWG) pada 

klien yang menjalani hemodialisis di RSUD Prof DR. W.Z Johannes Kupang 

yang dilakukan  pada tanggal 8 Desember 2018 s/d 8 Januari 2019.  

5.1  Gambaran Lokasi Penelitian 

  RSUD Prof DR. W.Z Johannes Kupang berlokasi di Jl. Moch Hatta No.19 

Kupang NTT atas keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

HK.02.03/I/0765/2015 tentang : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. 

W.Z. Johannes Kupang sebagai Rumah Sakit tipe B Pendidikan dengan luas 

wilayah 51.670 m² dan luas bangunan 42.418 m². RSUD Prof DR. W.Z Johannes 

Kupang terdiri dari Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Instalasi 

Gawat Darurat, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komperhensif 

(PONEK), Pelayanan Kamar Operasi (Bedah Sentral), Pelayanan Endoskopi, 

Pelayanan PKT-AP (Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak), 

Pelayanan Kemoterapi, dan Pelayanan Echo Chardiografi.  

 Unit  Pelayanan Dialisis di RSUD Prof Dr. W.Z Johannes Kupang 

merupakan bagian Pelayanan Rawat Jalan memiliki mesin HD sebanyak 21 unit,  

3  unit diantaranya merupakan mesin khusus infeksius dan 18 unit lainnya untuk 

yang non infeksius. Unit pelayanan dialisis  dapat melayani tindakan HD 

sebanyak 38- 42 klien dalam satu  hari.  
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5. 2 Hasil Penelitian  

 Peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut: 

5.2.1 Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden peneliti akan menguraikan berdasarkan usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lama menjalani HD. Untuk rentang usia 

responden, peneliti menggunakan menggunakan rentang usia berasarkan  Depkes 

RI ( 2009). 

Tabel 5.1 Karakteristik Responden  kelompok SHG, kelompok ACT, dan 
kelompok Pembanding di RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang 
dari tanggal 8 Desember  2018 s/d 8 Januari 2019   

Karakteristik 
Responden 

Kelompok  
SHG 

Kelompok  
ACT 

Kelompok  
Pembanding 

f(x ) % f(x) % f(x) % 
Usia 

      17-25 tahun 1 5 1 5 0 0 
26-35 tahun 1 5 3 16 2 11 
36-45 tahun 3 16 1 5 4 21 
46-55 tahun 5 26 8 42 6 32 
56-65 tahun 8 42 4 21 7 37 
>65 tahun 1 5 2 11 0 0 
 ∑ Responden 19 100 19 100 19 100 

Jenis Kelamin 
       Laki-laki 11 58 10 53 11 58 

 Perempuan 8 42 9 47 8 42 
∑ Responden 19 100 19 100 19 100% 

Pendidikan 
      SD 4 21 2 11 3 16 

SMP 4 21 6 32 8 42 
SMA 6 32 6 32 4 21 
Diploma 1 5 1 5 2 11 
 Sarjana 4 21 4 21 2 11 
∑ Responden 19 100 19 100 19 100 

Pekerjaan 
      PNS 3 16 6 32 3 16 

TNI 1 5 0 0 3 16 
Pensiunan 4 21 2 11 1 5 
Wiraswasta 4 21 4 21 5 26 
IRT 4 21 7 37 7 37 
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Karakteristik 
Responden 

Kelompok  
SHG 

Kelompok  
ACT 

Kelompok  
Pembanding 

f(x ) % f(x) % f(x) % 
Petani  
Pendeta  

2 
1 

11   
5 

      0 
      0 

0 
     0 

      0 
      0 

      0 
      0 

∑ Responden 19 100      19     100      19       19  

Lama HD       

<1 tahun 5 26 5 26 5 26 
1-3 tahun 10 53 11 58 9 47 
 >3 tahun 4 21 3 16 5 26 
∑ Responden 19 100 19 100 19 100 

  

Berdasarkan tabel 5.1 dari 57 responden, pada  kelompok SHG didapatkan 

sebagian besar berusia 56-65 tahun, berjenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, 

dengan pekerjaan paling banyak adalah wiraswata, pensiunan dan IRT serta 

menjalani HD paling lama adalah tahun 1-3 tahun. Pada  kelompok ACT 

didapatkan sebagian besar berusia 46-55 tahun, berjenis kelamin laki-laki, 

pendidikan SMP dan SMA, dengan pekerjaan paling banyak PNS serta menjalani 

HD paling lama ada lah tahun 1-3 tahun .Pada  kelompok pembanding didapatkan 

sebagian besar berusia 56-65 tahun, berjenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP, 

dengan pekerjaan paling banyak IRT serta menjalani HD paling lama adalah tahun 

1-3 tahun. 

5.2.2 Hasil observasi  nilai IDWG sebelum dan sesudah pada kelompok 
SHG, kelompok ACT dan kelompok Pembanding 

 
 Hasil observasi nilai IDWG antara kelompok SHG,kelompok ACT dan 

kelompok pembanding sebelum dan sesudah diberikan SHG dan ACT dapat 

dilihat pada tabel 5.2 di bawah ini. 
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Tabel 5.2 Hasil Observasi nilai IDWG sebelum dan sesudah antara kelompok  
SHG, kelompok ACT dan Kelompok Pembanding di RSUD Prof. 
DR.W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 8 Desember 2018 s/d 8 
Januari 2019 

  

Berdasarkan tabel 5.2 dari 19 responden kelompok SHG, sebelum 

diberikan SHG didapatkan hampir setengah dari responden memiliki nilai IDWG 

pada kategori ringan dan sedang serta sebagian kecilnya memiliki nilai IDWG 

pada kategori berat, sedangkan setelah diberikan SHG, hampir seluruh responden 

memiliki nilai IDWG ringan, dan dilakukan uji Wilcoxon Sign Rank Test 

didapatkan nilai p=0,002  yang berarti SHG efektif terhadap penurunan  nilai 

IDWG pada klien yang menjalani Hemodialisis. 

Pada kelompok ACT, dari 19 responden, sebelum diberikan ACT 

didapatkan sebagian besar responden memiliki nilai IDWG pada kategori sedang,  

sebagian kecil pada kategori ringan dan berat, sedangkan setelah diberikan ACT 

 
 

Nilai 
IDWG 

Kelompok 
SHG 

Kelompok 
ACT 

Kelompok  
Pembanding 

Pre  Post  Pre  Post  Pre  Post  
    f(x) 

 
  %    f(x) 

  
 %    f(x) 

 
  %     f(x ) %     f(x) 

 
%      f(x) 

 
  % 

   Ringan   7    36,8 18    94,7  4     21,2 18     94,7   10    52,6    11    57,9 
   Sedang   8    42,1 1  5,3  10     52,6 1   5,3  7    36,8    5    26,3 
   Berat   4    21,1 0 0 5      26,3 0   0  2    10,5    3    15,8 
   Total    19  100 19  100  19 100 19 100  19 100 19    100 
  

Uji Shapiro-Wilk pre SHG 
p=0,014 

Uji Shapiro-Wilk post SHG 
p=0,045 

 

 
Uji Shapiro-Wilk post ACT 

p=0,190 
Uji Shapiro-Wilk post ACT 

p=0,550 
 

 
Uji Shapiro-Wilk  pre 
Pembanding p=0,000 
Uji Shapiro-Wilk  post 
Pembanding p=0,489 

   
 Uji Wilcoxon Sign Rank 

Test p=0,002   
Uji Paired T Test p=0,000    Uji Wilcoxon Sign Rank 

Test p=0,224    
 Uji Mann Whithney SHG-ACT p=0,838 

 
Uji Mann Whitney SHG-Pembanding p= 0,044 
 

 Uji Mann Whitney ACT- Pembanding p= 0,015 
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hampir seluruh responden memiliki nilai IDWG ringan, dan dilakukan uji Paired 

T Test nilai p=0,000  yang bermakna bahwa ACT efektif terhadap penurunan 

IDWG. 

 Pada kelompok pembanding, dari 19 responden sebelum diberikan  SHG 

dan ACT pada kelompok perlakuan,  sebagian besar responden memiliki nilai 

IDWG ringan, hampir setengahnya memiliki nilai IDGW sedang dan sebagian 

kecilnya memiliki nilai IDWG berat. Setelah diberikan SHG dan ACT pada 

kelompok perlakuan, nilai IDWG pada kelompok pembanding didapat sebagian 

besar tetap memiliki IDWG ringan, hampir setengahnya memiliki IDWG sedang 

dan sebagian kecil  memiliki IDWG berat. Uji Wilcoxon Sign Rank Test nilai 

p=0,224 yang bermakna bahwa tidak ada perubahan  nilai IDWG pada kelompok 

pembanding. 

 Uji beda Mann Whitney antar IDWG post SHG dan IDWG post ACT 

didapatkan nilai p=0,838 yang bermakna tidak ada perbedaan yang bermakna 

antara  kelompok  SHG dan kelompok ACT. Dengan kata lain pemberian SHG 

dan ACT efektif terhadap penurunuan IDWG pada klien yang menjalani HD. 

Untuk mengetahui mana yang lebih efektif maka dilakukan uji beda antara 

kelompok SHG-pembanding dan kelompok ACT-pembanding  

 Uji Mann Whithney antara IDWG post kelompok SHG dan  IDWG post 

kelompok pembanding didapat nilai p kurang dari α (≤ 0,05) yaitu p= 0,044 yang 

bermakna pemberian SHG efektif terhadap penurunan IDWG. Hasil uji Mann 

Whithney antara IDWG post kelompok ACT dan post kelompok pembanding 

didapat nilai p kurang dari α (α ≤ 0,05) yaitu p= 0,015 yang bermakna pemberian 

ACT efektif terhadap penurunan IDWG. Dari kedua tidakan tersebut di atas 
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dikatakan lebih efektif  jika p valuenya mendekati nilai α (α ≤ 0,05), sehingga 

dapat disimpulkan pemberian ACT lebih efektif terhadap penurunan IDWG pada 

klien yang menjalani HD, artinya hipotesis penelitian ini ditolak. 

5.3 Pembahasan  

5.3.1 Kelompok SHG 

Setelah diberikan SHG 4x masih didapatkan 1 responden memiliki IDWG 

pada kategori sedang. Reponden ini   berusia 64 tahun  berpendidikan SD , sudah 

menjalani HD selama 1 tahun 2 bulan dan mendapat 3 macam obat. Responden 

tidak mendapat terapi antidiuretik. Saat di wawancara  responden mengatakan 

sulit mengendalikan rasa haus. Ketika haus responden minum sedikit sedikit tetapi 

tidak pernah tahu berapa banyak yang harus diminum. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Mustikasari et al, (2017) mengatakan bahwa faktor seperti usia, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan dan  lama HD tidak mempengaruhi  nilai IDWG 

klien yang menjalani HD. Hasil penelitiannya menyatakan faktor jenis kelamin 

mempunyai resiko yang sama untuk terjadinya peningkatan IDWG. Kemampuan 

melakukan perawatan mandiri selama menjalani Hemodialisis terutama 

pengelolaan IDWG tidak hanya di pengaruhi oleh pendidikan namun sikap dan 

tindakan pasien dalam menjalankan diet yang diperoleh melalui pengalaman 

sendiri atau orang lain. Penelitian Istanti (2016) mengatakan bahwa faktor –faktor 

yang berhubungan dengan IDWG adalah rasa haus, asupan cairan dan self efficacy 

dimana jika semakin tinggi rasa haus maka IDWG semakin meningkat, asupan 

cairan semakin banyak maka IDWG semakin tinggi dan  jika self efficcay semakin 

tinggi maka IDWG semakin menurun. Peneliti berasumsi bahwa responden ini 

tidak mengalami penurunan nilai IDWG karena dari hasil observasi dan analisis 
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responden ini tidak tahu tentang cara membatasi cairan dan mengendalikan rasa 

haus.  

Ada 4 responden  yang sebelumnya memiliki IDWG berat, setelah 

diberikan SHG didapatkan nilai IDWG menjadi ringan. Keempat responden ini 

dari latar belakang dan karekteristik yang berbeda. Dalam SHG, responden akan 

menemukan berbagai macam cara  yang dapat dilakukan untuk mencegah 

terjadinya peningkatan IDWG dengan membatasi minum dan mengendalikan rasa 

haus . SHG  juga dapat  meningkatkan kemampuan responden memahami 

masalah antara anggota kelompok, saling membantu untuk meningkatkan status 

kesehatan.. Hasil penelitian ini mendukung prinsip dari SHG yaitu Mutuality, 

Recyprocity dan berbagi tanggung jawab serta manfaat dimana semua anggota 

berbagi pengalaman dan menemukan solusi, anggota akan mengenal masalah dan 

memperoleh informasi tambahan pengalaman anggota lain yang telah survive 

dalam mengatasi masalah (Utami, 2008). Penelitian Welss JR & Anderson ST 

(2011) dalam Mugihartandi et al., (2016) menyatakan dukungan dari sesama 

anggota yang menderita  penyakit yang sama, secara efektif meningkatkan 

pengetahuan tentang kondisi yang dirasakan secara nyata diantara anggota dan 

mereka merasakan bahwa  yang menderita penyakit tersebut bukan  dia sendiri. 

Diperkuat lagi dengan hasil penelitian Nadi et al.,(2014) mengatakan kedekatan 

klien dengan sesama yang menjalani HD dapat menimbulkan ikatan emosional. 

Ikatan emosional ini dapat dirasakan sebagai dukungan sosial yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan klien dalam pembatasan asupan cairan, sehingga 

peneliti berasumsi bahwa nilai IDWG yang turun pada kelompok SHG ini dapat 

terjadi karena selama diskusi SHG responden aktif bertanya sehingga yang 
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sebelumnya tidak tahu menjadi tahu dari pengalaman teman-teman yang lain, 

responden sudah merapakan cara membatasi asupan cairan dan cara 

mengendalikan rasa haus yang telah disepakati kelompok.  

5.3.2 Kelompok ACT 

Pada kelompok ACT masih terdapat 1 responden masih memiliki IDWG 

pada kategori sedang saat post. Responden ini berusia 35 tahun pendidikan SMP 

dan lama menjlani HD 4 tahun, mendapat terapi 5 macam obat oral. Responden 

tidak mendapat terapi antidiuretik. Saat diwawancara responden mangatakan 

selama ini belum bisa mengurangi garam pada masakannya karena kebiasaan 

dalam keluarga. Responden mengatakan selama ini hanya minum sedikit-sedikit 

tetapi tidak tahu jumlah yang seharusnya di minum. Pasien yang telah mengalami 

penurunan fungsi ginjal terutama pada tahap akhir akan mengalami keadaan 

dimana ginjal tidak mampu mempertahankan keseimbangan kadar cairan dan 

elektrolit. Cairan dalam tubuh tidak mampu dikeluarkan oleh ginjal akibat 

kerusakan pada tubulus yang berfungsi melakukan  reasorbsi dan ekskresi cairan 

dan elektrolit, yang pada akhirnya cairan tertahan di dalam tubuh sehingga terjadi 

penimbunan cairan dan elektrolit terutama natrium dan kalium (O‟Callaghan, 

2007). Peneliti berasumsi bahwa konsumsi garam yang banyak merangsang  haus 

sehingga mendorong responden untuk minum dan kurangnya motivasi dari 

pasiennya sendiri untuk membatasi asupan garam sehingga mengakibatkan 

terjadinya penumpukan cairan dan peningkatan IDWG 

Saat pertemuan pertama semua hampir semua responden mengatakan tidak 

menerima kondisinya saat pertama terdiagnosis untuk HD. Dalam penerapan 

ACT, peneliti mengarahkan klien untuk mampu berdamai atau menerima kondisi 
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saat ini yaitu tetap semangat menjalani HD sesuai jadwal, mengikuti anjuran 

dokter terkait pembatasan asupan cairan. Peneliti juga mengajarkan cara 

mengendalikan rasa haus dan menghitung IDWG. Jika responden mampu 

menerima kondisi sakitnya dan berkomitmen menjalani HD rutin, membatasi 

asupan cairan maka tidak terjadi peningkatan BB yang membahayakan responden 

sendiri.  

Setelah diberikan ACT responden dapat menerima kondisinya. Mereka 

mengatakan bahawa HD memang tidak untuk menyembuhkan tetapi bisa 

memperpanjang umur. Dan kondisi mereka akan lebih baik jika mereka 

membatasi minum dan menerapakan cara mengendalikan rasa haus. Responden 

sudah bisa membatasi minum, sudah bisa menghitung IDWG sendiri. Ini terlihat 

pada post ACT, sebagian besar  nilai IDWG responden berada pada kategori 

ringan.Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Widuri (2012) mengatakan  

bahwa  terapi ACT sangat berguna dalam mengatasi masalah kronik karena 

berfokus pada membangun perilaku lebih baik. Diperkuat lagi oleh hasil 

penelitian  (Pilecki & Mckay,2012)  yang menyatakan bahwa dengan menerapkan 

konseling dengan pendekatan ACT, konselor mengubah tingkah laku yang tidak 

diinginkan dengan mengubah  bahasa lisan dalam pikirannya.  Didukung oleh 

penelitian Suhardin (2016) mengatakan penerapan ACT mampu meningkatkan 

kualitas hidup pasien kanker, dimana  jika klien mampu menerima kondisi 

sakitnya dan berkomitmen mengikuti terapi atau pengobatan, persepsi akan 

dirinya sendiri menjadi lebih bermakna. Persepsi inilah yang membentuk kualitas 

hidup seseorang. 
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Di sini peneliti berasumsi bahwa penurunan IDWG pada kelompok ACT 

dalam penelitian ini selain karena proses dialisis rutin juga karena pada kelompok 

ini diberikan perlakuan selama 4x sehingga dapat mengubah pola pikir dan pola 

perilaku klien dalam mengontrol rasa haus dan pembatasan asupan cairan. ACT 

yang diberikan berdampak baik dengan terlihat pada perubahan IDWG klien jika 

didukung juga oleh dukungan keluarga dan motivasi dari pasien sendiri juga.  

5.3.3 Kelompok Pembanding 

Pada kelompok pembanding menunjukan tidak ditemukan perubahan yang 

bermakan pada nilai IDWG pre dan post. Selama penelitian, untuk mengatasi 

peningkatan IDWG pada  kelompok pembanding, klien hanya mengikuti protap 

yang ada di RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes yaitu dilakukan Ultrafiltrasi sesuai 

kenaikan BB klien dan edukasi secara individu tentang pembatasan cairan setiap 

selesai HD. Saat wawancara hampir semua responden mengatakan belum tahu 

tentang cara membatasi minum dan cara mengatasi rasa haus. Responden  

mengatakan  hanya disarankan  minum sedikit sedikit tanpa tahu berapa banyak 

yang harus diminum dalam sehari, kurangi makan buah dan batasi garam. 

Responden mengatakan belum pernah diajarkan untuk mengitung IDWG sendiri. 

Dikatakan lagi mereka sering  lupa jika tidak diingatkan lagi oleh keluarga 

dirumah. 

 Hasil observasi  terjadi peningkatan persentasi pada kategori ringan dari 

52,6% menjadi 57,9%. Hasil ini menunjukan bahwa tanpa diberikan SGH dan 

ACT, IDWG klien yang menjani HD dapat turun. Terdapat 2 orang mengalami 

penurunan IDWG. Responden dengan kode C4 adalah berusia 46 tahun, 

pendidikan S1, bekerja sebagai PNS dan menjalani HD 6 bulan. Responden 
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mendapat 3 macam obat dan tidak mendapat antidiuretik. Saat wawancara  

responden mengatakan mendapat dukungan dari keluarga. Istri selalu menemani 

saat HD, selalu menyiapkan air yang diminum selama 24 jam. Responden juga 

sering mencari tau sendiri di internet terkait pantangan untuk klien yang menjalani 

HD. Untuk responden C5, berusia 52 tahun, berpendidikan SMP, bekerja senagai 

TNI dan menjalani HD selama 9 bulan. Responden mendapat terapi 5 macam obat 

dan tidak mendapat antidiuretik. Saat di wawancara responden mengatakan selalu 

mengikuti saran dari dokter karena responden perna mengalami sesak napas hebat 

akibat minum banyak. Responden mengatakan anakanya selalu 

memperhatiaknnya dengan baik, mengingatakan untuk membatasi minum (istri 

responden sudah meninggal). Anak-anaknya selalu bergantian mengantarkan 

responden saat HD. Berdasarkan pengamatan peneliti hampir semua klien yang 

menjalani HD didampingi oleh keluarganya. 

Menurut Friedman (2010) salah satu tugas keluarga adalah merawat 

melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Dukungan dari keluarga  

merupakan faktor yang penting ketika seseorang menghadapi  masalah kesehatan, 

memberikan dorongan dan motivasi serta  membantu meningkatkan semangat 

hidup dan komitmen pasien untuk tetap menjalani pengobatan (Hidayati & 

Sitorus, 2014). Hal ini didukung oleh pernyataan Andriani (2013) yaitu seseorang 

yang mendapat dukungan akan merasa diperhatikan, merasa berharga, percaya diri 

dan menumbuhkan rasa yakin sehingga pasien mampu mentaati aturan yang harus 

dijalani, dan hal ini akan mendukung pasien dalam kepatuhan pembatasan cairan.   
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Disini peneliti berasumsi terjadi penururnan IDWG 2 responden pada  

kelompok pembanding ini karena adanya dukungan yang baik dari keluarga  

terhadap responden seperti selalu mendamping responden  saat  menjalani HD, 

mengingatkan responden untuk membatasai asupan cairan sehingga responden 

merasa diperhatikan dan memiliki semangat untuk tetap bertahan hidup. Selain itu 

juga adanya semangat dan motivasi dari responden sendiri untuk mencari tau 

sendiri terkait penyakit ginjal kronis di internet. 

Hasil uji statistik pada tabel 5.2  diketahui bahwa antara SHG dan ACT 

efektif terhadap penurunan IDWG pada klien yang menjalani hemodialisis. Dalam 

penelitian ini ACT lebih efektif terhadap penurunan IDWG pada klien yang 

menjalani hemodialisis. Prinsip acce ptance  dalam  ACT mengajarkan seseorang 

untuk mengerti dan setuju. Sehingga disini ditekankan bahwa seseorang harus  

terlebih dahulu  mengerti mengenai keadaanya, setelah itu barulah ia bisa 

menerima  dengan kondisinya  (Varcalorolis, 2010 dalam Sulistiowati et al.,2016). 

Hal ini dapat membuat  seseorang untuk merubah perilakunya dan berkomitmen 

untuk menjadi lebih baik untuk dirinya. Sedangkan pada SHG mungkin terjadi 

perubahan perilaku dengan mendapat  pengalaman dari anggota kelompok namun 

responden tidak diajarkan untuk meneri ma kondisinya, sehingga responden 

belum menerima kondisinya dan belum berkomitmen untuk dirinya. Dukungan 

dari sesama yang menderita sakit yang sama memang  baik namun motivasi dari 

diri sendiri akan mendorong seseorang berperilaku dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan. 
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BAB 6 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 
 Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang efektifitas pemberian SHG dengan ACT terhadap IDWG pada klien PGK 

yang menjalani Hemodialisis di unit dialisis RSUD prof. DR.W.Z. Johannes 

Kupang NTT. 

6.1 Simpulan 

1. Nilai Interdialytic Weight Gain (IDWG) klien mengalami perubahan yang 

bermakna pada sebelum dan sesudah di berikan SHG  

2. Nilai Interdialytic Weight Gain (IDWG) klien mengalami perubahan yang 

bermakna pada sebelum dan sesudah di berikan ACT  

3. Penerapan Self Help Group dengan Acceptance and Commitment Therapy 

efektif terhadap  penurunan Interdialytic Weight Gain (IDWG) pada klien 

PGK yang menjalani HD 

6.2 Saran 

1. Untuk  Profesi Keperawatan 

Self Help Group dengan Acceptance and Commitment Therapy dapat  

diterapkan untuk terapi  pada klien PGK yang menjalani HD agar bisa 

merubah perilaku klien sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam 

pembatasan cairan 

2. Untuk Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini  sebagai informasi yang dapat digunakan oleh perawat 

untuk memberikan edukasi kepada klien yang menjalani HD terkait cara 
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membatasi asupan carian sehingga tidak terjadi peningkatan IDWG klien di 

RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

1) Peneliti selanjutnya hendaknya memperhatikan pengelompkan pada SHG 

terkait  rentang usia, tingkat pendidikan dan lama HD yang bisa 

berpengaruh pada preoses SHG sehingga berdampak pada IDWG. 

2) Teknik pengambilan sampling sebaiknya menggunakan random sampling 

sehingga sampel yang terpilih cenderung lebih tersebar dalam 

keseluruhan populasi sehingga sampel dianggap lebih representatif. 

3) Peneliti selanjutnya hendaknya  mempertimbangkan variabel perancu 

seperti faktor stress, pola hidup : asupan natrium yang mempengaruhi 

IDWG.  
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Lampiran 6a 
 

INFORMED CONSENT PENELITI 

Dengan Hormat,  
 Sehubungan dengann penyelesaian Tugas Akhir di Program Studi Pendidikan 

Keperawa tan Universitas Airlangga Surabaya, maka saya: 

Nama :  Heriberta Tuto Suban 

NIM : 131711123026 

 Akan melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Pemberian Self Help 

Group dengan Acceptance and Commitment Therapy terhadap Interdialytic 

Weight Gain pada Klien yang menjalani Hemodialisis”. Saya mohon 

kesediannya untuk menjadi responden saya. 

 Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini saya mohon 

untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah tersedia. Partisipasi Anda 

mengisi formulir ini saya sangat hargai dan atas perhatian dan kesediaannya saya 

ucapkan terima kasih 

 
             Kupang,       November 2018 
        Hormat Saya, 
 
 
       Heriberta Tuto Suban 
       NIM. 131711123026 
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Lampiran 6b 

INFORMED CONSENT PENELITI 

Saya sebagai peneliti. 

Nama   : Heriberta Tuto Suban 

NIM   : 131711123026 

Prodi   : Pendidikan Keperawatan 

Fakultas   : Keperawatan 

Universitas  : Airlangga   

Saya bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. 

Judul Penelitian : Efektifitas Pemberian Self Help Group dengan Acceptance and 

Commitment Therapy terhadap Interdialytic Weight Gain pada 

Klien yang menjalani Hemodialisis 

Tujuan Penelitian: 

Menjelaskan perbandingan Efektifitas Self Help Group dengan Acceptance and 

Commitment Therapy terhadap Interdialytic Weight Gain pada klien yang 

menjalani Hemodialisis 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini menggunakan quasi eksperimental yaitu menjelaskan perbandingan 

pemberian SHG dengan ACT terhadap IDWG. Perlakuan yang diterapkan peneliti 

sebagai berikut: 

1. Pada proses pengumpulan data responden, diambil pada data rekam medis 

ruang hemodialisis RSUD Prof. Dr. W.Z.Johannes Kupang 

2. Responden teroilih diambil secara acak, kemudian responden dibagi dalam 3 

kelompok yaitu kelompok SHG, kelompok ACT dan kelompok kontrol. 

3. Setelah itu responden diberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur 

penelitian. Jika bersedia menjadi responden, responden diminta untuk 

menandatangani informed consent penelitian 

4. Responden diminta untuk menimbang BB untuk IDWG pre intervensi. 

Responden kelomopk SHG diberikan SHG, responden kelompok ACT 

diberikan ACT sedangkan kelompok pembanding sesuai protap di RS. 

5. Setelah selesai intervensi semua responden ditimbang lagi sebagi IDWG post 

intervensi 
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Manfaat 

1. Setelah diberikan  SHG responden  bisa memahami masalah, mengidentifiksi 

cara prnyelesaian masalah, memilih cara memecahkan masalah , melakukan 

tindakan untuk penyelesaian maslah, mengetahui cara mencegah terjadinya 

kekambuhan sehingga dapat mengatur IDWG 

2. Setelah diberikan ACT responden dapat menerima kondisinya dan 

berkomitmen untuk merubah perilakunya sehingga dapat IDWG. 

 

Bahaya potensial 

Bahaya potensial yang diakibatkan dalam penelitian ini beresiko rendah karena 

hanya berupa intervensi yang di berikan kepada responden. 

 

Hak untuk undur diri 

Selama menjadi responden penelitian, responden berhak mengundurkan diri. 

 

Jamianan kerahasiaan data 

Rahasia responden, peneliti akan menyimpan data responden dalam lemari yang 

dikunci dan menggunakan kode yang hanya diketahui oleh peneliti. 

  

Adanya insentif untuk subyek 

 Diakhir penelitian, responden akan diberikan souvenir dari peneliti sebagai 

bentuk apresiasi peneliti kepada responden yang telah sukarela menjadi responden 

dalam penelitian ini. 

 

Informasi tambahan 

Responden bisa menghubungi peneliti 1x24 jam untuk menanyakan  semua hal 

yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menghubung peneliti: 

Heriberta Tuto Suban 

Telp : 08113818136 

Email : heriberta.tuto.suban-2017@fkp.unair.ac.id 
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Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi dalam 

penelitian ini. 

 

       Kupang,     November 2018 

        Hormat Saya, 

 

 

              Heriberta Tuto Suban 
             NIM. 131711123026 
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Lampiran 7 

INFORMED CONSENT RESPONDEN 
 

Saya yang bertanda tangan diawah ini: 
Nama  : 
Umur  : 
Pekerjaan  : 
Alamat  : 
No. Hp  : 
 Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Efektifitas Pemberian Self Help Group dengan 

Acceptance and Commitment Therapy terhadap Interdialytic Weight Gain 

pada Klien yang menjalani Hemodialisis” 

2. Perlakuan yang diterapkan pada responden 

3. Manfaat ikur sebagai responden 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Dan mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia / 

tidak bersedia* secara sukarela untuk menjadi responden penelitian dengan penuh 

kesadaran serta tanpa tekanan dari pihak manapun 

           

       Kupang,   November 2018 

                Hormat Saya, 

 Peneliti,      

 

 Heriberta Tuto Suban                                                  ------------------------- 
 NIM. 131711123026    

     Saksi  

             

     ------------------------------  

          

*) coret salah satu      
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Lampiran 8 
SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

Self Help Group (SHG) 

 

 
Topik  : Efektifitas Pemberian Self Helf Group dengan Acceptanceand  

Commitment Therapy teradap Interdialytic Weight Gain Pada 
Klien Ynag Menjalani Hemodialisis 

 
Sub topik : Pemberian Self Helf Group teradap Interdialytic Weight Gain 

Pada Klien Ynag Menjalani Hemodialisis 
 
Hari / tanggal   : 
Pukul    : 
Waktu     : 30-45 menit 
Tempat   :  
Setting         : fasilitator dan peserta duduk bersama membentuk lingkaran  di 

ruangan yang nyaman 
 

A. Tujuan Kegiatan 
1. Tujuan Umum 

Setelah diberikan SHG klien dapat memahami cara mengontrol IDWG  
2. Tujuan Khusus 

1) Responden dapat memahami masalah akibat peningkatan IDWG 
2) Responden dapan mengidentifikasi cara mengatasi terjadi Peningkatan 

IDWG 
3) Responden  dapat memilih cara untuk mengatasi terjadi peningkatan 

IDWG 
4) Responden dapat melakukan tindakan agar tidakk terjadi pwningkatan 

IDWG 
5) Responden dapat memahami cara mencegah peningkatan IDWG 

sehingga tidak terjadi keburukan kondisi 
 

B. Sasaran  : Klien dengan Penyakit Ginjal Kronik 
 

C. Media  : booklet 
 

D. Metode : diskusi dan tanya jawab 
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E. Kegiatan  

 
No Tahap Durasi Kegiatan 

Fasilitator  Peserta 

1 Prainteraksi  5 menit 1. Mengucapkan salam 
2. Memperkenalkan diri 
3. Menjelaskan tujuan 

dan manfaat SHG 
4. Menyebutkan materi 

yang akan di 
sampaikan. 

 

1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 

penjelasan dari 
fasilitator 

2 Interaksi  35 menit 1. Menyampaikan tentang 
konsep SHG 

2. Menjelaskan tentang 
PGK 

3. Menjelaskan tentang 
Hemodialisis 

4. Menjelaskan tentang 
mengatur minum pada 
klien yang menjalani 
hemodialisis 

1. Mendengarkan 
penjelasan 

2. Berdiskusi, shering 
pengalaman, 
menemukan solusi 

3. Bertanya tentang hal-
hal yang belum 
dipahami. 

3. Terminasi  5 menit 1. Menanyakan  pada 
peserta tentang diskusi 
hari ini 

2. Memberi kesimpulan 
3. Membagikan booklet 
4. Menguucapkan 

terimakasi atas 
peranserta klien 

5. Pengucapkan salam 
penutup 

1. Menjawab pertanyaan 
yang ditanyakan 
fasilitator 

2. Memerima booklet 

 
F. Pengorganisasian 

1. Fasilitator  : Heriberta Tuto Suban 

2. Pembimbing  : Harmayetty, S.Kp.,M.Kes 

        Lailatun Ni‟mah, S.Kep.Ns.,M.Kep 

 

G. Materi  

1. Konsep SHG 

2. Penyakit Ginjal Kronik (PGK) 

3. Hemodialisis 

4. Mengatur minum pada klien  yang menjalani hemodialisis 
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KONSEP SELF HELP GROUP (SHG) 

  

Self Help Group adalah suatu bentuk terapi kelompok yang dapat dilakukan  

dalam berbagai situasi dan kondisi, terdiri dari beberapa orang yang memiliki 

masalah serupa untuk saling berbagi pengalaman dan mengatasi masalah bersama. 

Tujuannya adalah saling membantu meningkatkan kualitas hidup selama mejalani 

hemodilisis. Rencana pertemuan untuk SHG sebanyak 4x. 

Pedoman pelaksanaan SHG adalah: 

1. Pembentukan kelompok 

2. Implementasi : melaksanakan 5 langkah SHG, antara lain: 

1) Memahami masalah  

Yang di tanyakan pada responden adalah : 

 Masalah-masalah apa yang dialami selama menjalani hemodialisis? 

 Responden diminta untuk mecatat masalah-masalah yang dialami 

selama menjalani hemodialisis 

2) Mengidentifikasi cara penyelesaian masalah 

Yang dilakukan  pada responden adalah: 

 Responden diminta berbagi pengalaman tentang cara mengatasi 

maslah yang dialami tersebut  

 Apa yang dirasakan ketika masalah tersebut segera di tangani? 

3) Memilih cara memecahkan masalah 

Yang ditanyakan pada responden adalah: 

 Apa yang dilakukan ketika terjadai masalah seperti rasa haus yang 

susah dikontrol, sesak napas, badan bengkak? 

4) Melakukan tindakan untuk penyelesaian masalah 

Yang dilakukan pada responden adalah : 

 Mengajarkan pada klien cara mengatasi rasa haus, cara membatasi 

asupan cairan,cara menghitungg IDWG 

5) Mencegah kekambuhan 

Yang dilakukan pada klien adalah: 

 Meminta klien menyebutkan hal-hal yang dilakukan agartidak terjadi 

peningkatan IDWG 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIFITAS PEMBERIAN SELF... HERIBERTA TUTO SUBAN



104 
 

 

PENYAKIT GINJAL KRONIS 

 

Penyakit ginjal kronis adalah kelainan struktur dan fungsi ginjal yang berlangsung 

>3 bulan dengan implikasi pada kesehatan.  

Penyebab PGK adalah diabetes melitus, hipertensi, batu ginjal dan penyakit 

infeksi.  

Tanda dan gejala PGK adalah: 

 Badan lemah 

 Nafsu makan menurun 

 Mual muntah 

 Berat badan menurun 

 Anemia 

 Badan gatal-gatal 

 Kaki bengkak 

 Sesak napas 

 Kencing sedikit bahkan tidak ada 

 Tekanan darah tingga 

Penatalaksanan PGK : cuci darah dan cangkok ginjal 

 

HEMODIALISIS 

Hemodialisis adalah suatu metode terapi dialisis  yang digunakan untuk 

mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam tubuh ketika secara akut 

maupun progresif ginjal tidak mampu melaksanakan prroses tersebut. Terapi ini 

dilakukan dengan menggunakan sebuah mesin yang dilengkapi dengan membran 

penyaring semipermeabel (ginjal buatan). 

Tujuan Hemodialisis menurut (Nuari and Widayati, 2017) adalah: 

1. Menggantikan fungsi ginjal (fungsi ekskresi),yaitu membuang sisa-sisa 

metabolisme dalam tubuh seperti ureum, kreatinin dan yang lainnya. 

2. Menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan urin 

3. Meningkatkan kualitas hidup klien PGK 

4. Mengganti fungsi ginjal sementara sambil menunggu program pengobatan 

yang lain 
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Masalah-masalah yang terjadi selama menjalani hemodialisis antara lain: 

hipotensi, kram, nyeri dada, kejang, badan gata-gatal, demam dan menggigil, sakit 

kepala. 

 

MENGATUR MINUM PADA KLIEN YANG MENJALANI HD 

Pembatasan asupan cairan sangat penting karena meminimalkan cairan pada 

pasien hemodialisis. Aturan minum untuk asupan cairan adalah keluaran urin 

dalam 24 jam + 500 ml mencerminkan cairan yang tidak disadari atau insesible 

water loss (IWL) (Price and Wilson, 2006). 

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ ∶
𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑢𝑟𝑖𝑛 𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 24 𝑗𝑎𝑚 = 400𝑚𝑙
𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ:

400 + 500 = 900𝑚𝑙 

  

Jumlah cairan yang tidak seimbang dapat menyebabkan terjadinya komplikasi 

seperti peningkatan berat badan interdialitik / IDWG. 

IDWG adalah peningkatan voline cairan tubuh yang dimanifestasikan dengan 

peningkatan berat badan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah cairan yang 

masuk sselama periode intersialitik (Istanti, 2014).  Penambahan nilai IDWG 

yang terlalu tinggi akan dapat menimbulkan efek komplikasi terhadap kondisi 

pasien seperti hipertensi, penyakit kardio vaskuler, dan komplikasi pernapasan 

(Ibrahim et al., 2017).  

IDWG dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu seperti pada tabel dibawah ini 

 Rentang persentasi kenaikan 
Klasifikasi Malawat 2001 Price and Wilson 2006  

Ringan  <4% 2% 
Sedang  4-6% 5% 
Berat >6% 8% 

 

IDWG diukur dengan cara menghitung BB klien post HD sesi pertama (periode I) 

dan BB klien pre HD sesi berikutnya (periode II). Selanjutnya menghitung selisih 

antara pengukuran periode II dikurangii periode I di bagi pengukuran periode II di 

kalikan 100 % (Istanti 2014). 

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ:
𝐵𝐵𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝐻𝐷: 56𝑘𝑔. 𝐵𝐵 𝑝𝑟𝑒 𝐻𝐷  𝑠𝑒𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑢𝑡𝑛𝑦𝑎 : 60𝑘𝑔

𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝐷𝐺𝑊 =  
(60 − 56)

60
× 100% = 6,6%
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Cara untuk mengatasi rasa haus adalah : 

 Hindari makanan yang asin dan pedis 

 Minum obat dan air saat selesai makan 

 Berkumur-kumur 

 Mengulum es batu 

 Mengunyah permen karet rendah gula 

 Jangan berlama lama di tempat yang panas 
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Lampiran 9 
SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
 

 
Topik  : Efektifitas Pemberian Self Helf Group dengan Acceptanceand  

Commitment Therapy teradap Interdialytic Weight Gain Pada 
Klien Ynag Menjalani Hemodialisis 

 
Sub topik : Pemberian Acceptance and Commitment Therapy terhadap 

Interdialytic Weight Gain Pada Klien Ynag Menjalani 
Hemodialisis 

 
Hari / tanggal   : 
Pukul    : 
Waktu     : 30-45 menit 
Tempat   :  
Setting         : fasilitator dan responden duduk berhadapan  di ruangan yang 

nyaman 
 

A. Tujuan Kegiatan 
1. Tujuan Umum 

 Setelah diberikan ATC klien dapat memahami cara mengontrol IDWG  

2. Tujuan Khusus 
1) Responden dapat menerima kondisinya, mampu mengidentifikasi 

pikiran dan perasaan yang muncul serta dampak perilaku akibat 
pikiran tersebut 

2) Responden dapat mengidentifikas nilai berdasarkan pengalaman 
klien 

3) Responden dapat berlatihh menerima kejadian dengan menggunakan 
nilai yang di pilihnya 

4) Responden mampu berkomitmen untuk mencegah terjadinya 
perburukan 

 
B. Sasaran  : Klien dengan Penyakit Ginjal Kronik 

 
C. Media  : booklet 

 
D. Metode : diskusi dan tanya jawab 
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E. Kegiatan  
 
No Tahap Durasi Kegiatan 

Fasilitator  Responden  

1 Prainteraksi  5 menit 5. Mengucapkan salam 
6. Memperkenalkan diri 
7. Menjelaskan tujuan 

dan manfaat ACT 
8. Menyebutkan materi 

yang akan di 
sampaikan. 

9. Membina hubungan 
saling percaya 

 

3. Menjawab salam 
4. Mendengarkan 

penjelasan dari 
fasilitator 

2 Interaksi  35 menit 5. Menyampaikan tentang 
konsep SACT 

6. Menjelaskan tentang 
PGK 

7. Menjelaskan tentang 
Hemodialisis 

8. Menjelaskan tentang 
mengatur minum pada 
klien yang menjalani 
hemodialisis 

4. Mendengarkan 
penjelasan 

5. Mengajarkan kepada 
responden unruk dapat 
menerima kondisinya 
dan berkomitmenr 
untuk mencegah 
terjadinya perburukan. 

6. Bertanya tentang hal-
hal yang belum 
dipahami. 

3 Terminasi  5 menit 6. Menanyakan  pada 
peserta tentang diskusi 
hari ini 

7. Memberi kesimpulan 
8. Membagikan booklet 
9. Menguucapkan 

terimakasi atas 
peranserta klien 

10. Pengucapkan salam 
penutup 

3. Menjawab pertanyaan 
yang ditanyakan 
fasilitator 

4. Memerima booklet 

 
F. Pengorganisasian 

1. Fasilitator  : Heriberta Tuto Suban 

2. Pembimbing  : Harmayetty, S.Kp.,M.Kes 

  Lailatun Ni‟mah, S.Kep.Ns.,M.Kep 

G. Materi  

1. Konsep ATC 

2. Penyakit Ginjal Kronik (PGK) 

3. Hemodialisis 

4. Mengatur minum pada klien  yang menjalani hemodialisis 
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KONSEP ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ATC) 

 

Acceptance and Commitment Therapy adalah suatu terapi  yang menggunakan 

konsep penerimaan, kesadaran, dan penggunaan nilai-nilai pribadi untuk 

menghindari stresor internal jangka panjang, yang dapat menolong seseorang 

untuk dapat mengidentifikasi pikiran dan perasaannya, kemudian menerima 

kondisi untuk melakukan perubahan yang terjadi tersebut, kemudian berkomitmen 

terhadap diri sendiri meskipun dalam perjuangannya harus menemui pengalaman 

yang tidak menyenangkan (Widuri, 2012) 

Ada dua proses utama yang difokuskan dalam terapi ACT yaitu : 

1. Acceptance  

Mengembangkan penerimaan pengalaman-pengalaman pribadi yang tidak 

diinginkan    

2. Commitment  

Berkomitmen untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan hidup klien. 

Dalam ATC terdapat enam prinsip yang telah diidentifikasi sebagai pusat 

kemampuan untuk bertahan atau berubah (Hayes et al., 2006). Prinsip tersebut 

antara lain: 

1. Acceptance (penerimaan) 

Menerima pikiran dan perasaan meskipun terdapat hal-hal yang tidak 

diinginkan / tidak menyenangkan seperti rasa bersalah, rasa malu, rasa cemas dan 

lainnya. Klien berusaha menerima apa yang mereka punya dan miliki dengan 

maksud untuk mengakhiri penderitaan jangka panjang yang dialami tanpa 

merubah atau membuang pikiran yang tidak diinginkan, tetapi dengan melakukan 

berbagai cara latihan dengan menjadikan stresor sebagai bagian dari hidupnya. 

2. Cognitive defusion 

Merupakan teknik untuk mengurangi penolakan terhadap pikiran atau 

pengalaman yang tidak menyenangkan 

3. Being  present 

Klien dibantu untuk mendapatkan pengalaman yang lebih terarah sehingga 

perilaku yang ditujukan menjadi lebih fleksibel dan kegiatan yang dilakukan 

menjadi lebih konsisten sesuai dengan nilai yang dianutnya. Klien dibantu untuk 
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memilih arah hidup mereka dengan cara mengidentifikasi dan fokus pada apa 

yang mereka inginkan dan nilai apa yang akan mereka pikih untuk hidup mereka 

sehingga dapat mencapai tujuan hidup yang lebih berharga. 

4. Self as a contex 

Klien melihat dirinya sebagai pribadi tanpa harus menghakimi dengan nilai 

benar atau salah. Klien dibantu untuk lebih fokus pada dirinya dengan cara latihan 

pikiran dan pengalaman. 

5. Values 

Klien dibantu untuk menetapkan nilai-nilai dan mampu mengambil keputusan 

untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan hidupnya 

6. Commited Action 

Klien berkomitmen secara verbal dan tindakan terhadap kegiatan yang akan 

dipilih termasuk langkah yang diambil untuk mencapai tujuan hidup yang plebih 

berharga. 

 

Pedoman Pelaksanaan ACT  

Dalam pelaksanaan terapi ACT dilakukan 4x pertemuan yang meliputi : 

Sesi 1: Mengidentifikasi kejadian, pikiran, dan perasaan yang muncul serta 

dampak perilaku akibat pikiran yang muncul tersebut dan menerima 

kondisinya. 

 Yang dilakukan pada sesi ini adalah :  

 Membina hubungan saling percaya antara fasilitator dan responden 

 Menanyakan perasaan rsponden saat ini 

 Menanyakan apakah bapak/ibu menerima dengan kondisi saat ini? 

 Apakah bapak/ibu terima jika minumnya dibatasi? 

Sesi 2 :  Mengidentifikasi nilai berdasarkan pengalaman responden 

  Yang dilakukan pada sesi ini adalah : 

 Menanyakan apakah Bapak/Ibu mentaati saran dari dokter untuk 

batasi minum? 

 Apakah yang  Bapak/Ibu rasakan ketika minum tidak sesuai saran 

dokter? 

 Apa yang bapak / ibu lakukan ketika haus? 
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Sesi 3 : berlatih menerima kejadian dengan menggunakan nilai yang ada 

Yang dilakukan pada sesi ini adalah: 

 Meminta klien untuk menyebutkan upaya yang dilakukan ketika 

haus berdasarkan pengalaman 

 Mengajarkan cara mengatasi rasa haus 

 Mengajarkan klien utntuk menghitung IDWG 

Sesi 4 : komitmen dan mencegah kekambuhan 

 Yang dilakukan pada sesi ini adalah: 

 Menanyakan apa yang dilakukan untuk mengontrol rasa haus 

 Meminta klien memyebutkan akibat yang terjadi jika terjadi 

kelebihan cairan didalam tubuh 

 Menanyakan komitmen yang dimilikii klien untuk mencegah 

terjadinya peningkatan IDWG 

 

PENYAKIT GINJAL KRONIS 

Penyakit ginjal kronis adalah kelainan struktur dan fungsi ginjal yang berlangsung 

>3 bulan dengan implikasi pada kesehatan.  

Penyebab PGK adalah diabetes melitus, hipertensi, batu ginjal dan penyakit 

infeksi.  

Tanda dan gejala PGK adalah: 

 Badan lemah 

 Nafsu makan menurun 

 Mual muntah 

 Berat badan menurun 

 Anemia 

 Badan gatal-gatal 

 Kaki bengkak 

 Sesak napas 

 Kencing sedikit bahkan tidak ada 

 Tekanan darah tingga 

Penatalaksanan PGK : cuci darah dan cangkok ginjal 
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HEMODIALISIS 

 

Hemodialisis adalah suatu metode terapi dialisis  yang digunakan untuk 

mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam tubuh ketika secara akut 

maupun progresif ginjal tidak mampu melaksanakan prroses tersebut. Terapi ini 

dilakukan dengan menggunakan sebuah mesin yang dilengkapi dengan membran 

penyaring semipermeabel (ginjal buatan). 

Tujuan Hemodialisis menurut (Nuari and Widayati, 2017) adalah: 

1. Menggantikan fungsi ginjal (fungsi ekskresi),yaitu membuang sisa-sisa 

metabolisme dalam tubuh seperti ureum, kreatinin dan yang lainnya. 

2. Menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan urin 

3. Meningkatkan kualitas hidup klien PGK 

4. Mengganti fungsi ginjal sementara sambil menunggu program pengobatan 

yang lain 

Masalah-masalah yang terjadi selama menjalani hemodialisis antara lain: 

hipotensi, kram, nyeri dada, kejang, badan gata-gatal, demam dan menggigil, sakit 

kepala. 

 

MENGATUR MINUM PADA KLIEN YANG MENJALANI HD 

Pembatasan asupan cairan sangat penting karena meminimalkan cairan pada 

pasien hemodialisis. Aturan minum untuk asupan cairan adalah keluaran urin 

dalam 24 jam + 500 ml mencerminkan cairan yang tidak disadari atau insesible 

water loss (IWL) (Price and Wilson, 2006). 

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ ∶
𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑢𝑟𝑖𝑛 𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 24 𝑗𝑎𝑚 = 400𝑚𝑙
𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ:

400 + 500 = 900𝑚𝑙 

  

Jumlah cairan yang tidak seimbang dapat menyebabkan terjadinya komplikasi 

seperti peningkatan berat badan interdialitik / IDWG. 

IDWG adalah peningkatan voline cairan tubuh yang dimanifestasikan dengan 

peningkatan berat badan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah cairan yang 

masuk sselama periode intersialitik (Istanti, 2014).  Penambahan nilai IDWG 

yang terlalu tinggi akan dapat menimbulkan efek komplikasi terhadap kondisi 
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pasien seperti hipertensi, penyakit kardio vaskuler, dan komplikasi pernapasan 

(Ibrahim et al., 2017).  

IDWG dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu seperti pada tabel dibawah ini 

 Rentang persentasi kenaikan 
Klasifikasi Malawat 2001 Price and Wilson 2006  

Ringan  <4% 2% 
Sedang  4-6% 5% 
Berat >6% 8% 

 

IDWG diukur dengan cara menghitung BB klien post HD sesi pertama (periode I) 

dan BB klien pre HD sesi berikutnya (periode II). Selanjutnya menghitung selisih 

antara pengukuran periode II dikurangii periode I di bagi pengukuran periode II di 

kalikan 100 % (Istanti 2014). 

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ:
𝐵𝐵𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝐻𝐷: 56𝑘𝑔. 𝐵𝐵 𝑝𝑟𝑒 𝐻𝐷  𝑠𝑒𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑢𝑡𝑛𝑦𝑎 : 60𝑘𝑔

𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝐷𝐺𝑊 =  
(60 − 56)

60
× 100% = 6,6%

  

Cara untuk mengatasi rasa haus adalah : 

 Hindari makanan yang asin dan pedis 

 Minum obat dan air saat selesai makan 

 Berkumur-kumur 

 Mengulum es batu 

 Mengunyah permen karet rendah gula 

 Jangan berlama lama di tempat yang panas 
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Lampiran 10 

LEMBAR OBSERVASI  IDWG KELOMPOK SHG (pre- post test) 

 
No  Inisial Responden / 

jenis kelamin 
Berat Badan (Kg) IDWG(%) 

Pre HD Post HD 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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Lampiran 11 

LEMBAR OBSERVASI  IDWG KELOMPOK ACT (pre- post test) 

 
No  Inisial Responden / 

jenis kelamin 
Berat Badan (Kg) IDWG(%) 

Pre HD Post HD 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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Lampiran 12 

LEMBAR OBSERVASI  IDWG  

KELOMPOK PEMBANDING  (pre-post test) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No  Inisial Responden / 
jenis kelamin 

Berat Badan (Kg) IDWG(%) 

Pre HD Post HD 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17      
18     
19     
20     
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Lampiran 13a 
 

HASIL UJI SHAPIRO-WILK  KELOMPOK SHG 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pre-test SHG 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Post-test SHG 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 
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Lampiran 13b 
 

 
Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Pretest Mean 4,8947 ,45784 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,9328  
Upper Bound 5,8566  

5% Trimmed Mean 4,6997  
Median 4,4000  
Variance 3,983  
Std. Deviation 1,99568  
Minimum 2,70  
Maximum 10,60  
Range 7,90  
Interquartile Range 2,60  
Skewness 1,511 ,524 

Kurtosis 2,560 1,014 

Posttest Mean 2,5474 ,36148 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,7879  
Upper Bound 3,3068  

5% Trimmed Mean 2,4249  
Median 2,6000  
Variance 2,483  
Std. Deviation 1,57564  
Minimum ,00  
Maximum 7,30  
Range 7,30  
Interquartile Range 1,60  
Skewness 1,372 ,524 

Kurtosis 3,734 1,014 
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Lampiran 13c 
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest ,170 19 ,148 ,869 19 ,014 

Posttest ,159 19 ,200
*
 ,898 19 ,045 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 14a 
 

HASIL UJI SHAPIRO-WILK  KELOMPOK ACT 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pre-test ACT 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Post-Test ACT 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 
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Lampiran 14b 
 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Pretest Mean 5,1053 ,33894 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,3932  
Upper Bound 5,8174  

5% Trimmed Mean 5,0503  
Median 4,7000  
Variance 2,183  
Std. Deviation 1,47741  
Minimum 3,10  
Maximum 8,10  
Range 5,00  
Interquartile Range 2,10  
Skewness ,703 ,524 

Kurtosis -,401 1,014 

Posttest Mean 2,3579 ,22869 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,8774  
Upper Bound 2,8384  

5% Trimmed Mean 2,3643  
Median 2,5000  
Variance ,994  
Std. Deviation ,99684  
Minimum ,00  
Maximum 4,60  
Range 4,60  
Interquartile Range 1,00  
Skewness -,208 ,524 

Kurtosis 1,656 1,014 
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Lampiran 14c 
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest ,157 19 ,200
*
 ,932 19 ,190 

Posttest ,123 19 ,200
*
 ,959 19 ,550 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIFITAS PEMBERIAN SELF... HERIBERTA TUTO SUBAN



123 
 

 

Lampiran 15a 
 

HASIL UJI SHAPIRO-WILK  KELOMPOK PEMBANDING 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pre-test Pembanding 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Post-test Pembanding 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 
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Lampiran 15b 
 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Pretest Mean 4,2368 ,44236 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,3075  
Upper Bound 5,1662  

5% Trimmed Mean 3,9687  
Median 3,8000  
Variance 3,718  
Std. Deviation 1,92821  
Minimum 2,30  
Maximum 11,00  
Range 8,70  
Interquartile Range 1,40  
Skewness 2,621 ,524 

Kurtosis 8,488 1,014 

Posttest Mean 3,6632 ,46215 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,6922  
Upper Bound 4,6341  

5% Trimmed Mean 3,5924  
Median 3,3000  
Variance 4,058  
Std. Deviation 2,01445  
Minimum ,00  
Maximum 8,60  
Range 8,60  
Interquartile Range 2,20  
Skewness ,739 ,524 

Kurtosis ,920 1,014 
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Lampiran 15c 
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest ,247 19 ,003 ,728 19 ,000 

Posttest ,150 19 ,200
*
 ,956 19 ,489 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 16 
 

HASIL UJI STATISTIK WILCOXON KELOMPOK  SHG 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

POST SHG - PRE SHG Negative Ranks 16
a
 9,81 157,00 

Positive Ranks 2
b
 7,00 14,00 

Ties 1
c
   

Total 19   
a. POST SHG < PRE SHG 

b. POST SHG > PRE SHG 

c. POST SHG = PRE SHG 

 

 
Test Statisticsa 

 
POST SHG - PRE 

SHG 

Z -3,116
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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Lampiran 17 

HASIL UJI STATISTIK PAIRED T TEST KELOMPOK  ACT 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRE ACT 5,1053 19 1,47741 ,33894 

POST ACT 2,3579 19 ,99684 ,22869 

 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PRE ACT & POST ACT 19 ,111 ,652 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

PRE ACT - 

POST ACT 

2,747

37 

1,68832 ,38733 1,93363 3,56111 7,093 18 ,000 
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Lampiran 18 

 

HASIL UJI STATISTIK WILCOXON KELOMPOK  PEMBANDING 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

POST Pembanding - PRE 

Pembanding 

Negative Ranks 9
a
 10,17 91,50 

Positive Ranks 7
b
 6,36 44,50 

Ties 3
c
   

Total 19   
a. POST Pembanding < PRE Pembanding 

b. POST Pembanding > PRE Pembanding 

c. POST Pembanding = PRE Pembanding 

 

 
Test Statisticsa 

 

POST 

Pembanding - 

PRE Pembanding 

Z -1,216
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,224 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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Lampiran 19 

HASIL UJI MANN-WHITNEY 
 

Ranks 

 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

idwg_post SHG 19 15,87 301,50 

Pembanding 19 23,13 439,50 

Total 38   

 

 
Test Statisticsa 

 idwg_post 

Mann-Whitney U 111,500 

Wilcoxon W 301,500 

Z -2,016 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,044 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,043
b
 

a. Grouping Variable: kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

 
 Ranks 

 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

idwg_post ACT 19 15,11 287,00 

Pembanding 19 23,89 454,00 

Total 38   

 

 
Test Statisticsa 

 idwg_post 

Mann-Whitney U 97,000 

Wilcoxon W 287,000 

Z -2,440 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,015 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,014
b
 

a. Grouping Variable: kelompok 

b. Not corrected for ties. 
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Mann-Whitney Test 
 

anks 

 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

idwg_post SHG 19 19,87 377,50 

ACT 19 19,13 363,50 

Total 38   

 
Test Statisticsa 

 idwg_post 

Mann-Whitney U 173,500 

Wilcoxon W 363,500 

Z -,205 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,838 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,840
b
 

a. Grouping Variable: kelompok 

b. Not corrected for ties. 
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