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Program Studi Ners Tahap Akademik 2020 
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( xvii + 44 + lampiran) 

 

Gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi renal yang progresif dan ireversibel 

dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan 

keseimbangan cairan dan elektrolit. Hemodialisa merupakan salah satu metode 

terapi yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam 

tubuh. Selama menjalani terapi hemodialisa banyak masalah yang dialami oleh 

pasien, baik masalah biologis maupun masalah psikososial yang muncul dalam 

kehidupan pasien. Pasien yang melaksanakan hemodialisis tentunya mempunyai 

berbagai tanggapan atau reaksi (koping). Maka diperlukan mekanisme koping 

untuk mengarahkan pasien berperilaku konstruktif.. Tujuan penelitian mengetahui 

gambaran mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan. Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian deskriptif. Metode pengambilan data accidental sampling 20 

responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dari 20 responden di rumah sakit santa elisabeth 

medan sebanyak 1 orang (5.0%) mengalami mekanisme koping maladaptif, 

sedangkan 19 orang (95.0%) mengalami mekanisme koping adaptif. Mekanisme 

koping adaptif mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar dan mencapai 

tujuan. Sedangkan mekanisme koping maladaptif menghambat fungsi integrasi, 

memecah pertumbuhan, dan cenderung menguasai lingkungan. Dari hasil tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi 

hemodialisa di Unit Hemodialisa Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan sebagian 

besar menggunakan mekanisme koping adaptif dan masih ada yang menggunakan 

mekanisme koping yang maladaptif.  
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Failing kidneys Chronic is interference function of renal progressive and 

irreversible in which the ability of the body fails to maintain metabolism and 

balance of fluids and electrolytes . Hemodialysis is one of the methods of therapy 

that is used to eject fluid and product waste from the body . During undergoing 

therapy hemodialysis many problems that experienced by the patient , either the 

problem of biological or problems psychosocial that arise in the life of the patient 

. Patients who carry out hemodialysis certainly have a variety of responses or 

reactions ( coping ). Then needed a mechanism coping to direct the patient to 

behave constructively .. The purpose of the study knowing illustration mechanisms 

of coping of patients failing kidney chronic who undergo hemodialysis at Home 

Hospital Santa Elisabeth Medan. This research uses descriptive research design . 

Methods of collection of data accidental sampling 20 respondents . Instruments 

are used in research this is the questionnaire . Results of the study showed that 

out of 20 respondents in the house sick saint elisabeth field as much as 1 (5.0%) 

experienced a mechanism coping maladaptive , whereas 19 (95.0%) experienced 

a mechanism coping adaptive . Adaptive coping mechanisms support the functions 

of integration , growth , learning and achieving goals . While maladaptive coping 

mechanisms inhibit the function of integration , break down growth , reduce 

autonomy and tend to dominate the environment . From the results of these it can 

be concluded that the patient failed kidney chronic who underwent therapy 

hemodialysis in Unit Hemodialysis Home Hospital Saint Elizabeth Terrain uses a 

mechanism coping adaptive . 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Gagal ginjal kronik adalah kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan 

metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit akibat destruksi struktur 

ginjal yang progresif dengan manifestasi penumpukan sisa metabolisme (toksik 

uremik) di dalam darah (Muttaqin & Sari, 2011). (Pasien dengan gagal ginjal 

kronik mengalami perubahan fisik seperti urine output sedikit sampai tidak dapat 

BAK, gelisah sampai penurunan kesadaran, tidak selera makan (anoreksi), mual, 

muntah, mulut terasa kering, rasa lelah, napas berbau ureum), dan gatal pada kulit 

(Muttaqin & Sari, 2011).  

  Berdasarkan data dari National Chronic Kidney Disease Fact Sheet 2014 

memperkirakan bahwa lebih dari 10% orang dewasa di Amerika Serikat atau lebih 

dari 20 juta orang menderita gagal ginjal kronik. Berdasarkan Perkumpulan 

Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) dalam program Indonesia Renal Registry (IRR) 

pada tahun 2014 jumlah pasien gagal ginjal kronik di Indonesia sebanyak 16.408. 

Menurut Riskesdas (2013) menunjukkan prevalensi gagal ginjal kronis di 

Indonesia sebesar 0,2%. Prevalensi tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 0,5%, 

diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-masing 0,4%. Sementara 

Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah,  

Yogyakarta, dan Jawa Timur masing-masing 0,3%. Provinsi Sumatra utara 

sebesar 0,2%. Hasil Riskesdas 2013 juga menunjukkan prevalensi meningkat 

seiring dengan bertambahnya umur, dengan peningkatan tajam pada kelompok 

umur 35-44 tahun dibandingkan kelompok umur 25-34 tahun. Prevalensi pada 

1 
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laki-laki (0,3%) lebih tinggi dari perempuan (0,2%), prevalensi lebih tinggi terjadi 

pada masyarakat perdesaan (0,3%), tidak bersekolah (0,4%), pekerjaan 

wiraswasta, petani/nelayan/buruh (0,3%), dan kuintil indeks kepemilikan 

terbawah dan menengah bawah masing-masing 0,3% (Riskesdas, 2013).  

  Jumlah pasien penyakit ginjal di Sumatera Utara menurut data yang 

diperoleh dari RSUP H. Adam Malik Medan yang menjalani hemodialisis rutin 

pada tahun 2009 adalah 166 orang, data ini meningkat pada tahun 2013 menjadi 

191 pasien. Data di rumah sakit Dr. Pirngadi Medan pada tahun 2011 tercatat 

sebanyak 123 pasien, dan meningkat menjadi 126 orang pada tahun berikutnya, 

tahun 2013 tercatat 173 orang dan terakhir tahun 2014 bulan November tercatat 

174 pasien yang rutin menjalani hemodialisis. 

  Pada pasien Gagal Ginjal Kronik (GGK), tindakan hemodialisa dapat 

menurunkan risiko kerusakan organ-organ vital lainnya akibat akumulasi zat 

toksin dalam sirkulasi, tetapi tindakan hemodialisa tidak menyembuhkan atau 

mengembalikan fungsi ginjal secara permanen. Klien GGK biasanya harus 

menjalani terapi dialisis sepanjang hidupnya (biasanya dilakukan 3 kali seminggu 

selam 3 atau 4 jam per hari) atau sampai mendapat ginjal baru melalui 

transplantasi ginjal (Muttaqin, 2017). Berdasarkan IRR (2014) diketahui bahwa 

jenis layanan terapi pengganti ginjal yang diberikan oleh renal unit terbanyak 

adalah layanan hemodialisa (82%), transplantasi (2,6%), dan CAPD (12,8%), 

serta CRRT (2,3%), dengan demikian hemodialisa merupakan jenis terapi yang 

paling banyak digunakan oleh penderita gagal ginjal di Indonesia. Riskesdas 

(2018), mengatakan pasien hemodialisa di Indonesia ada sekitar 19,3%, di  DKI 
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sekitas 38,7% dan Sumatra Utara berada pada posisi 22. kualitas hidup yang 

rendah sebanyak 57,2%, dan kualitas hidup pada tingkat tinggi sebanyak 42,9%  

(Bestari, 2016). 

  Seseorang yang menjalani hemodialisa sangat menjadi jenuh terhadap 

pengobatannya sehingga menimbulkan masalah emosional seperti stress, 

pembatasan diet dan cairan, keterbatasan fisik penyakit penyerta, dan efek 

samping obat, serta ketergantungan terhadap hemodialisa akan berdampak 

terhadap menurunnya kualitas hidup pasien (Mailani, 2015). Aspek-aspek yang 

mempengaruhi kualitas fisik seseorang seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, 

nilai dan budaya, spiritualitas, hubungan sosial ekonomi yang mencakup 

pekerjaan, perumahan, sekolah, dan lingkungan pasien, depresi, beratnya/stage 

penyakit ginjal, lamanya hemodialisis dan kadar hemoglobin (Mailani, 2015). 

Pasien dengan penyakit ginjal kronik yang melaksanakan hemodialisis 

tentunya mempunyai berbagai tanggapan atau reaksi (koping), Berdasarkan 

penilitian yang dilakukan oleh (Ihdaniyati, 2009) tentang mekanisme koping 

didapat 83,3 % responden melakukan koping adaptif dan 16,7 % responden 

melakukan koping maladaptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Maridhaa, 2016) tentang mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik di RS 

PKU Muhammadiyah II terbanyak adalah mekanisme koping adaptif sebanyak 57 

orang (81,4%). Sementara itu pasien yang menggunakan mekanisme koping 

maladaptif sebanyak 13 orang (18,6%) Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Yunianto (2018) yang menunjukkan bahwa lebih banyak 

responden yang memiliki mekanisme koping adaptif sebanyak 43 orang (91,5%) 
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dibandingkan dengan responden yang memiliki mekanisme koping maladaptif 

sebanyak 4 orang (8,5%).  

Kondisi pasien gagal ginjal dapat berakibat gangguan pada gambaran diri 

yang mana berubahnya kondisi fisik pada pasien menumbulkan rasa malu karena 

keadaan yang berbeda sebelum pasien sakit. Hal ini merupakan respon yang mana 

partisipan merasa dirinya tidak sempurna dan mempunyai persepsi yang rendah 

terhadap tubuhnya sehingga mengalami gangguan citra tubuh. Kurangnya 

kemampuan beradaptasi oleh karena adanya mekanisme maladaptif akan 

menimbulkan kondisi merasa tidak mampu menyelesaikan masalah secara efektif, 

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, adanya gangguan fisiologis tubuh 

(Stuart & Sundeen, 2005). Hal ini sesuai dengan pernyataan Charuwanno (2005) 

dimana berbagai isu kesehatan sekunder dapat terjadi pada pasien yang menjalani 

hemodialisa. Gangguan citra tubuh merupakan isu kesehatan sekunder pada 

pasien GGK dengan tindakan Hemodialisis akibat adanya perubahan fungsi 

struktur tubuh pasien (Muttaqim & Sari, 2011) 

  Koping adalah proses yang dilalui oleh individu dalam menyesuaikan 

situasi yang penuh stres. Koping dipandang sebagai suatu usaha untuk menguasai 

situasi tertekan, tanpa memperhatikan akibat dari tekanan tersebut. Namun koping 

bukan merupakan suatu usaha untuk menguasai seluruh situasi menekan, karena 

tidak semua situasi tersebut dapat benar-benar dikuasai. Maka, koping yang 

efektif untuk dilakukan adalah koping yang membantu seseorang untuk 

mentoleransi dan menerima situasi menekan dan tidak merisaukan tekanan yang 

tidak dapat dikuasainya (Rasmun, 2004). 
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  Koping pasien merupakan proses yang aktif dimana menggunakan 

sumber-sumber dari dalam pribadi pasien dan mengembangkan perilaku baru 

yang bertujuan untuk menumbuhkan kekuatan dalam individu, mengurangi 

dampak kecemasan bahkan stress dalam kehidupan. Ada berbagai cara yang 

dilakukan pasien dalam menghadapi masalah tersebut baik secara adaptif seperti 

bicara dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, teknik relaksasi, 

aktivitas, olahraga, dan lain sebagainya atau menggunakan cara yang maladaptif 

seperti minum alkohol, reaksi lambat atau berlebihan, menghindari, mencederai 

diri atau lain sebagainya (Azizah, 2011).  

  Mekanisme koping sangat penting digunakan oleh individu untuk 

memecahkan masalah, koping yang efektif akan membantu individu terbebas dari 

stress yang berkepanjangan. Suatu  studi menunjukkan bahwa mekanisme koping 

memiliki keterkaitan dengan respon individu dalam menghadapi masalah (Nurfita, 

2007). Mekanisme koping mungkin efektif untuk mengatasi suatu masalah namun 

belum tentu efektif dengan masalah lain. Terus berupaya mencari solusi atas 

masalah yang tidak dapat diselesaikan menyebabkan peningkatan rasa frustasi dan 

tidak memberikan manfaat psikologis apapun (Taylor, 2003). Studi kualitatif 

mengenai mekanisme koping pada pasangan infertilitas menunjukkan bahwa 

individu menggunakan respon yang berbeda untuk mengatasi masalah dengan 

berbagai usaha untuk mengatasi stress. Salah satu dampak dari respon koping 

yang digunakan ialah perubahan kualitas hidup yang dimiliki individu. Secara 

umum, kualitas hidup melibatkan perubahan dalam masyarakat dan sistem hidup 

atau sistem sosial daripada satu keadaan yang yang dianggap tidak memuaskan 
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kepada satu keadaan yang lebih baik. Dengan demikian, kualitas hidup 

merangkumi bukan saja pembangunan ekonomi malahan juga melibatkan 

berbagai aspek tertentu yang tidak dapat dipisahkan seperti aspek sosial, 

psikologis, kebudayaan, politik dan alam sekitar. 

  Berdasarkan hasil survei awal dari rekam medis Rumah Sakit Santa 

Elisabeth Medan jumlah pasien gagal ginjal kronis tahun 2019 mencapai 50 orang 

per bulan dengan jumlah tindakan 400-450 per bulan. Pasien gagal ginjal yang 

menjalani hemodialisa, membutuhkan waktu 12-15 jam untuk dialisis setiap 

minggunya, atau paling sedikit 3-4 jam per terapi. Kegiatan ini akan berlangsung 

terus-menerus sepanjang hidupnya bila dili hat dari durasi waktu yang dibutuhkan 

pasien yang menjalani hemodialisa, masalah kesehatan ini sangat berdampak 

serius pada kehidupan sosial pasien yang menjalani hemodialisa. Program 

hemodialisa mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas sosial secara bermakna 

karena pasien tidak dapat melakukan kebiasaan sehari-hari mereka seperti 

biasanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Gambaran mekanisme koping  pasien gagal ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan”.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

Gambaran mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2020.\ 
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1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mekanisme koping 

pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2020.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi mekanisme koping adaptif pada  penderita gagal ginjal 

kronik di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2020.  

2. Mengidentifikasi mekanisme koping maladaptif pada  penderita gagal 

ginjal kronik di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2020. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan serta 

dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk salah satu sumber bacaan penelitian 

dan pengembangan ilmu tentang mekanisme koping pada pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

1. Bagi pendidikan keperawatan  

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi yang berguna 

bagi mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan 

tentang gambaran mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa.  
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2. Bagi rumah sakit  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan tenaga keperawatan dalam meningkatkan 

mekanisme koping  pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa. 

3. Bagi peneliti  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data 

tambahan untuk peneliti selanjutnya terutama berhubungan dengan 

meknaisme koping.  

4. Bagi keluarga pasien  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi 

dan pengetahuan tentang mekanisme koping pada pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisa. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Gagal Ginjal Kronis 

2.1.1 Defenisi  

Gagal ginjal kronik adalah kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan 

metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit akibat destruksi struktur 

ginjal yang progresif dengan manifestasi penumpukan sisa metabolit (toksik 

uremik) didalam darah (Muttaqin, 2012). 

Gagal ginjal kronis sering disebut juga Chronic Kidney Disease (CKD) 

merupakan penurunan fungsi ginjal progresif yang ireversebel ketika ginjal tidak 

mampu mempertahankan keseimbangan metabolic cairan, dan elektrolit yang 

menyebabkan terjadinya uremia dan azotemia (Smeltzer & Bare, 2012).  

Pada penderita penyakit gagal ginjal kronik terjadi penurunan fungsi ginjal 

secara perlahan-lahan. Dengan demikian, gagal ginjal merupakan stadium terberat 

dari gagal ginjal kronis. Oleh karena itu, penderita harus menjalani terapi 

pengganti ginjal, yaitu cuci darah (hemodialysis) atau cangok ginjal yang 

memerlukan biaya yang mahal (Muttaqin, 2012). 

2.1.2 Fungsi Ginjal  

Fungsi ginjal sebagai sebagai organ tubuh sangat vital, seperti menyaring 

darah, menghasilkan hormon, menjaga keseimbangan basa, dan sebagainya. 

Ginjal mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: 

9 
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a. Membuang racun dan produksi buangan/limbah dari darah. Racun didalam 

darah diantaranya urea dan uric acid. Jika kandungan kedua racun ini 

terlalu berlebihan, maka akan mengganggu metabolisme tubuh.  

b. Menjaga kebersihan darah dan regulasi seluruh cairan (air dan garam) 

didalam tubuh. 

c. Meregulasi tekanan darah  

Ginjal menghasilkan enzim renin yang bertugas mengontrol tekanan darah 

dan keseimbangan elektrolisis. Renin mengubah protein dalam darah 

menjadi hormon angiostensis. Mengabsorsisodium dan air kedalam darah. 

d. Mengatur keseimbangan pH darah 

e. Memproses vitamin D sehingga dapat distimulasi oleh tulang 

f. Memproses hormon erythropoiethin yang bertugas mempoduksi sel darah 

merah ditulang. 

g. Mengeksresikan zat-zat metabolisme yang mengandung nitrogen misalnya 

ammonia. 

h. Mengeksresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan (misalnya gula dan 

vitamin) dan berbahaya (misalnya obat-obatan, bakteri, dan zat warna). 

i. Mengatur keseimbangan air dan garam. 

j. Mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan 

asam atau basa (Manurung, 2017). 

2.1.3 Etiologi 

a. Gangguan pembuluh darah ginjal : Berbagai jenis lesi vascular dapat 

menyebabkan iskemik ginjal dan kematian jaringan ginjal. Lesi yang 
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paling sering adalah aterosklerosis pada arteri renalis yang besar, dengan 

konstriksi skleratik progresif pada pembuluh darah. Hyperplasia 

fibromuskular pada satu atau lebih arteri besar yang juga menimbulkan 

sumbatan pembuluh darah. Nefrosklerosis yaitu suatu kondisi yang 

disebabkan oleh hipertensi lama yang tidak diobati, dikarakteristikkan oleh 

penebalan, hilangnya elastis sistem, perubahan darah ginjal mengakibatkan 

penurunan aliran darah dan akhirnya gagal ginjal. 

b. Gangguan I munologis: Seperti glumerulo nefritis & SLE 

c. Infeksi : Dapat disebaabkan oleh beberapa jenis bakteri terutama E. Coli 

yang berasal dari kontaminasi tinja pada traktus urinariu bakteri. Bakteri 

ini mencapai ginjal melalui aliran darah atau yang lebih sering secara 

ascenden dari traktus urinarius bagi. Bawah lewat ureter ke ginjal sehingga 

dapat menimbulkan kerusakan irreversibel ginjal yang disebut 

plenlonefritis. 

d. Gangguan metabolik : Seperti DM yang menyebabkan mobilisasi lemak 

meningkat sehingga terjadi penebalan membrane kapiler dan diginjal dan 

berlanjut dengan disfungsi endotel sehingga terjadi nefropati amiloidosis 

yang disebabkan oleh endapan zat-zat proteinemia abnormal pada dinding 

pembuluh darah secara serius merusak membran glomerulus. 

e. Gangguan tubulus primer : Terjadinya nefrotoksis akibat analgesik atau 

logam berat. 

f. Obstruksi traktus urinarius : Oleh batu ginjal, hipertrofi prostat, dan 

konstriksi uretra 
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g. Kelainan congenital dan herediter : Penyakit polikistik = kondisi 

keturunan yang dikarakteristik oleh terjadinya kista/kantong berisi cairan 

didalam ginjal dan organ lain, serta tidak adanya jar. Ginjal yang bersifat 

kongenital (hipoplasia renalis) serta adanya asidosis (Wijaya & Putri, 

2013). 

 

2.2 Hemodialisa 

2.2.1 Pengertian 

Hemodialisa adalah proses dimana terjadi difusi partikel tetrlarut (solut) 

dan air secara pasif melalui satu kompartemen cair yaitu darah dan menuju 

kompartemen lainnya yaitu cairan dialysat melalui membrane semipermeabel 

dalam dialiser. Pasien GGK yang menjalani hemodialisa membutuhkan 12-5 jam 

setiap mingguna, atau paling sedikit 3-4 jam per terapi. Pasien GGK harus terus 

menjalani hemodialisis seumur hidup untuk menggantikan fungsi ginjalnya (Dani, 

2015). 

Hemodialisa adalah proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme, zat 

toksik lainnya melalui membran semi permeabel sebagai pemisah antara darah 

dan cairan diaksat yang sengaja dibuat dalam dializer (Wijaya, 2013). 

Hemodialisis merupakan suatu proses yang digunakan pada pasien dalam 

keadaan sakit akut dan memerlukan terapi dialisis jangka pendek (beberapa hari 

hingga beberapa minggu) atau pasien dengan penyakit ginjal stadium terminal 

yang membutuhkan terapi jangka panjang atau permanen. 

Hemodialisa adalah terapi pengganti pada gagal ginjal terminal dengan 

mengalirkan darah kedalam suatu zat yang terdiri dari 2 kompartemen yaitu: 
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1. Kelompok darah yang didalamnya mengalir darah dibatasi oleh selaput 

semipermiabel buatan. 

2. Kompartemen yang berisi cairan dialisat bebas pirogen berisi larutan 

dengan komposisi elektrolit mirip serum normal (Wijaya, 2013). 

3. Hemodialisis akan mencegah kematian bagi penderita gagal ginjal kronis, 

hemodialisis tidak menyembuhkan atau memulihkan penyakit ginjal dan 

tidak mampu mengimbangi hilangnya aktivitas metabolik atau endokrin 

yang dilaksanakan ginjal dan dampak dari gagal ginjal serta serta terapinya 

terhadap kualitas hidup pasien. Pasien-pasien ini harus menjalani terapi 

dialisis sepanjang hidupnya (biasanya 3 kali seminggu selama paling 

sedikit 3 atau 4 jam per kali terapi) atau sampai mendapat ginjal baru 

melalui operasi pencangkokan yang berhasil (Smeltzer, 2001). 

2.2.2 Tujuan 

1. Membuang sisa produk metabolisme protein seperti : urea, kreatinin dan 

asam urat 

2. Membuang kelebihan air dengan mempengaruhi tekanan banding antara 

darah dan bagian cairan 

3. Mempertahankan atau mengembalikkan sistem buffer tubuh 

4. Mempertahankan atau mengembalikkan sadar elektrolit tubuh 

2.2.3 Indikasi 

1. Pasien yang memerlukan hemodialisa adalah pasien GGK dan GGA untuk 

sementara sampai fungsi ginjalnya pulih (LFG <5 ml) 
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2. Pasien-pasien tersebut dinyatakan memerlukan hemodialisa apabila 

terdapat indikasi: 

a. Hiperkalemia (K+ darah >6 meq) 

b. Asidosis 

c. Kegagalan terapi konservatif 

d. Kadar ureum / kreatinin dalam darah (Ureum >200 mg%, kreatinin 

serum >6 meq/l 

e. Kelebihan cairan 

f. Mual dan muntah hebat 

3. Intoksikasi obat dan zat kimia 

4. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berat 

5. Sindrom hepatorenal dengan kriteria 

a. K+ pH darah <7,10 → asidosis 

b. Oliguria / an uria > 5 hr 

c. GFR < 5 ml/i pada GGK 

d. Ureum darah >200mg/dl 

2.2.4 Kontraindikasi 

a. Hipertensi berat (TD >200/100 mmhg) 

b. Hipotensi ( <100 mmhg) 

c. Adanya perdarahan hebat 

d. Demam tinggi (Smeltzer, 2001) 
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2.2.5 Komplikasi 

(Sulistini, 2010) menyatakan bahwa komplikasi yang terjadi selama 

prosedur hemodialisis terbagi menjadi 2 yaitu komplikasi teknik dan non teknik. 

Komplikasi teknik dapat dicegah dengan melakukan pengawasan dan monitoring 

kompartemen darah dan dialisat.Pada komplikasi non teknik sering terjadi di 

antaranya adalah hipotensi, kram otot, mual, muntah, sakit kepala, sakit dada, 

sakit punggung, gatal, demam dan menggigil. 

Komplikasi lain yang dapat terjadi pada pasien PGK yang menjalani 

hemodialisis (Smeltzer, 2001) adalah: 

1. Hipotensi 

Dapat terjadi selama terapi dialisis ketika cairan dikeluarkan 

2. Emboli udara 

Merupakan komplikasi yang jarang tetapi bisa dapat saja terjadi jika 

udara memasuki system vaskuler pasien 

a. Nyeri dada 

Dapat terjadi karena pCO2 menurun bersamaan dengan terjadinya 

sirkulasi darah diluar tubuh 

b. Pruritus 

Dapat terjadi selama terapi dialisis ketika produk-akhir metabolisme 

meninggalkan kulit. 

c. Gangguan keseimbangan dialisis 

Terjadi karena perpindahan cairan serebral dan muncul sebagai 

serangan kejang. Komplikasi ini kemungkin terjadinya lebih besar 

jika terdapat gejala uremia yang berat 
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d. Kram otot yang nyeri 

Terjadi ketika cairan dan elekrolit dengan cepat meninggalkan 

ruang ekstrasel 

e. Mual dan muntah 

Merupakan peristiwa yang sering terjadi 

f. Fatigue dan Kram 

Fatigue dan kram Pasien PGK yang menjalani hemodialisis akan 

mudah mengalami fatigue akibat hipoksia yang disebabkan oleh 

edema pulmoner. Edema pulmoner terjadi akibat retensi cairan dan 

sodium, sedangkan hipoksia bisa terjadi akibat pneumonitis uremik. 

Fatigue merupakan komplikasi dengan prevalensi tinggi pada pasien 

hemodialisis. 

 

2.3 Mekanisme Koping  

2.3.1 Defenisi koping  

Mekanisme koping diartikan sebagai cara yang dilakukan individu dalam 

menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan serta respon 

terhadap situasi yang mengancam (Keliat,1999). Sedangkan menurut Lazarus 

(1985), koping adalah perubahan kognitif dan perilaku secara konstan dalam 

upaya untuk mengatasi tuntutan internal dan atau eksternal khusus yang 

melelahkan atau melebihi sumber individu.  

Koping bukan peristiwa tunggal melainkan sesuatu yang dinamik 

(gabungan metode koping , yaitu skill dan strategi yang yang dipakai) yang 

berkesinambungan mengadakan perubahan hubungan individu dan lingkungan.  
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2.3.2. Jenis dan bentuk strategi koping 

Jenis strategi koping menurut Lazarus dan Folkman (1984) yang biasa 

dilakukan menghadapi stres yaitu strategi koping fokus masalah (problem focused 

coping) dan strategi koping fokus emosi (emotional focused coping) adalah 

sebagai berikut: 

1. Problem-focused coping 

Adalah upaya untuk melakukan suatu aktivitas untuk menghilangkan 

keadaan yang menimbulkan stres. Cara tindakan dalam coping berfokus masalah 

meliputi tiga cara: 

1) Planful problem solving, yaitu bereaksi dengan melakukan usaha-usaha 

tertentu yang bertujuan untuk mengubah keadaan. 

2)  Confrontative coping, yaitu reaksi mengubah keadaan yang 

menggambarkan tingkat risiko yang harus diambil. 

3) Seeking social support, yaitu bereaksi dengan mencari dukungan dari 

pihak luar, baik berupa informasi, bantuan nyata, maupun dukungan 

emosional. 

2. Emotion-focused coping 

Adalah upaya untuk mengontrol konsekuensi emosional dari peristiwa 

yang menimbulkan stres atau berpotensi menimbulkan stres. Kemudian pada 

coping terfokus pada emosi, individu melakukan berbagai usaha yang bertujuan 

untuk memodifikasi fungsi emosi, tanpa melakukan usaha mengubah stresor 

secara langsung. Dalam strategi ini terdapat lima 

cara sebagai berikut. 
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1) Self controlling, yaitu bereaksi melakukan regulasi, baik dalam perasaan 

maupun tindakan. 

2) Distancing, yaitu tidak melibatkan diri dalam permasalahan. 

3) Escape avoidance, yaitu menghindar atau melarikan diri dari masalah 

yang dihadapi. 

4) Accepting responsibility, yaitu bereaksi dengan menumbuhkan kesadaran 

akan peran diri dalam permasalahan yang dihadapi, dan berusaha 

mendudukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Positive reappraisal, 

yaitu beraksi dengan menciptakan makna positif dalam diri, yang 

bertujuan untuk mengembangkan diri termasuk melibatkan hal-hal yang 

religious (Ekawarna, 2018). 

2.3.3. Klasifikasi mekanisme koping 

Mekanisme koping dibagi mejadi dua, yaitu : 

1. Mekanisme koping adaptif merupakan mekanisme koping yang 

mendukung fungsi integrasi pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan. 

Kategorinya adalah berbicara dengan orang lain, memecahkan masalah 

secara efektif, tehnik relaksasi, latihan seimbang, dan aktivitas konstruktif. 

2.  Mekanisme koping maladaptif merupakan mekanisme koping yang 

menghambat fungsi integrasi, memecahkan pertumbuhan, menurunkan 

otonomi, dan cenderung menguasai lingkungan. 

2.3.4. Pengkajian koping 

Koping dapat dikaji melalui berbagai aspek, salah satunya merupakan 

psikososial sebagai berikut : 
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1. Reaksi orientasi tugas 

Berorientasi terhadap tindakan untuk memenuhi tuntutan dari situasi stress 

secara realistis, dapat berupa konstruktif atau destruktif sebagai berikut : 

a. Perilaku menyerang (agresif), biasanya untuk menghilangkan atau 

mengatasi rintangan untuk memuaskan kebutuhan. 

b. Perilaku menarik diri (isolasi sosial), digunakan untuk menghilangkan 

sumber-sumber ancaman, baik secara fisik atau psikologis. (Nasir, 2011). 

c.  Perilaku kompromi (win-win solution), digunakan untuk mengubah cara 

melakukan, tujuan, atau memuaskan aspek kebutuhan pribadi seseorang. 

2. Mekanisme pertahan ego 

Mekanisme pertahanan ego sering disebut mekanisme pertahanan mental. 

Adapun mekanisme pertahanan ego adalah sebagai berikut: 

a. Kompensasi merupakan proses dimana seseorang memperbaiki penurunan 

citra diri dengan secara tegas menonjolkan keistimewaan atau kelebihan 

yang dimilikinya atau menutupi kelemahannya dengan menonjolkan 

kemampuan atau kelebihannya. 

b. Penyangkalan (denial) merupakan menyatakan ketidaksetujuan terhadap 

realitas dengan mengingkari realitas tersebut atau menolak untuk 

menerima atau menghadapi kenyataan yang tidak enak. 

c. Pemindahan (displacement) merupakan pengalihan emosi yang semula 

ditujukan pada seseorang atau benda lain yang biasanya netral atau lebih 

sedikit mengancam dirinya. 
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d. Disosiasi merupakan pemisahan atau suatu kelompok proses mental atau 

perilaku dari kesadaran atau identitasnya. Keadaan dimana terdapat dua 

atau lebih kepribadian pada diri seseorang individu. 

e. Identifikasi (identification) merupakan proses dimana seseorang untuk 

menjadi seseorang yang ia kagumi berupaya dengan mengambil atau  

menirukan pikiran-pikiran, perilaku, dan selera orang tersebut 

(Nasir,2011). 

f. Intelektualisasi (intellectualization) merupakan menggunakan logika dan 

alasan yang berlebihan untuk menghindari pengalaman yang mengganggu 

perasaaanya. 

g. Introjeksi (introjection) merupakan suatu jenis identifikasi yang kuat 

dimana seseorang mengambil dan meleburkan nilai-nilai serta kualitas 

seseorang atau suatu kelompok ke dalam struktur egonya sendiri, yang 

berasal dari hati nurani. 

h. Isolasi merupakan pemisahan unsur emosional dari suatu pikiran yang 

mengganggu dapat bersifat sementara atau berjangka lama. 

i. Proyeksi merupakan pengalihan buah pikiran atau impuls pada diri sendiri 

kepada orang lain terutama keinginan, perasaan, emosional, dan motivasi 

yang tidak dapat ditoleransi (Nasir, 2011). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konsep Penelitian  

Kerangka konsep ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mekanisme 

koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit 

Santa Elisabeth Medan. 

Bagan 3.1.: Kerangka Konseptual Gambaran Mekanisme Koping Pasien 

Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisa Di Rumah 

Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2020. 
 

     

                       

 

 

 

 

 

 

Keterangan   : 

 

: Diteliti 

 

 

 

 

 

MEKANISME KOPING  

 

1. Mekanisme 

koping adaptif 

2. Mekanisme 

koping 

maladaptif 

21 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

22 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah keseluruhan rencana untuk mendapatkan 

jawaban atas pertanyaan yang sedang dipelajari dan untuk menangani berbagai 

tantangan terhadap bukti penelitian yang layak (Creswell, 2009).  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian mengamati, menggambarkan, dan 

mendokumentasikan aspek situasi seperti yang terjadi secara dan kadang untuk 

dijadikan titik awal untuk hipotesis generasi atau teori pembangunan penelitian 

(Polit, 2012). 

 

4.2 Populasi dan Sampel  

4.2.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus dimana seorang peneliti 

tertarik. Populasi tidak terbatas pada subyek manusia. Peneliti menentukan 

karakteristik yang membatasi populasi penelitian melalui kriteria (Creswell, 

2009).  

Populasi dalam penelitian adalah pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa di rumah sakit Santa Elisabeth Medan pada bulan Maret 

2020. Rerata pasien per bulan selama periode tahun 2019 sebanyak 50 orang. 

22 
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4.2.2 Sampel  

Sampel dalam penelitian adalah accindental sampling yaitu dilakukan 

dengan pengambilan kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia 

disuatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Polit, 2012). Besar sampel 

dalam penelitian ini sejumlah 50 orang dihitung menggunakan rumus slovin 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 n = jumlah sampel 

N = besar populasi  

d² = tingkat kepercayaan yang diinginkan (0,05) 

 

Jadi jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 44 pasien. dalam 

penelitian ini jumlah responden sebanyak 20 dikarenakn selama masa pandemi 

covid-19 mahasiswa tidak disarankan untuk melakukan penelitian secara langsung 

kepada responden yang berada di ruangan hemodialisa Rumah Sakit  Santa 

Elisabeth Medan. 
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4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

4.3.1 Variabel penelitian  

Variabel adalah perilaku atau karateristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain). Variabel juga merupakan konsep 

dari berbagai level abstrak yang didefinisikan sebagai suatu fasilitas untuk 

pengukuran atau manipulasi suatu penelitian (Nursalam, 2014). 

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan satu variabel, variabel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme koping pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan.  

4.3.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional berasal dari seperangkat prosedur atau tindakan 

progresif yang dilakukan peneliti untuk menerima kesan sensorik yang 

menunjukkan adanya atau tingkat eksistensi suatu variabel (Grove, 2014).  

Tabel 4.2 Definisi Operasional Hubungan Mekanisme Koping Dengan 

Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani 

Hemodialisa Di Rumah Sakit Rasyida Medan 
Variabel Definisi Indikator Alat Ukur Skala Skor 

Mekanisme 

koping  

Mekanisme 

koping 

diartikan 

sebagai cara 

yang 

dilakukan 

individu 

dalam 

menyelesaik

an masalah, 

1.Mekanisme 

koping 

adaptif 

2.Mekanisme 

koping 

maladaptif 

 kuesioner 

terdiri dari 20 

pertanyaan 

dengan 5 

pilihan 

jawaban  

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

 

 

Mekanisme 

koping 

1.maladaptif 

= 20-60 

 

2. adaptif = 

61-100 
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4.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah yang dibahas tentang pengumpulan data yang 

disebut kuesioner. Yang biasanya dipakai dalam wawancara (sebagai pedoman 

wawancara yang berstruktur). Kuesioner di sini dalam arti sebagai daftar 

pernyataan yang telah tersusun dengan baik, sudah matang dimana responden 

tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan jawaban-jawaban tertentu 

(Nursalam, 2014).  

Instrumen untuk mengukur variabel dependen, yaitu mekanisme koping 

adalah kuesioner yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban, 

dengan menggunakan skala likert yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 

Tahu (TT), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS), masing-masing diberi 

nilai 1 sampai 5. Skala ukur yang digunakan pada variabel ini adalah skala 

ordinal, dimana nilainya dengan menggunakan rumus statistik:  

P =  

=  

=  

=  

= 40 

Dimana P= 40 panjang kelas, sebesar 20 (selisih nilai tertinggi dan nilai 

terendah) dan banyak kelas sebanyak 2 kelas (mekanisme koping: adaptif, 

maladaptif) didapatkan panjang kelas sebesar 40. Dengan menggunakan P= 40 
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maka didapatkan hasil dari penelitian tentang mekanisme koping adalah sebagai 

berikut dengan kategori :  

koping maladaptif        = 20-60 

koping adaptif     = 61-100. 

 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

4.5.1 Lokasi   

Penelitian dilaksanakan di ruangan hemodialisa Rumah Sakit Santa 

Elisabeth Medan, Jalan Haji Misbah No.7 Medan. Peneliti memilih Rumah Sakit 

Santa Elisabeth Medan karena merupakan lahan praktik klinik bagi peneliti dan 

merupakan lahan yang dapat memenuhi sampel yang diteliti. 

4.5.2 Waktu  

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2020 di Rumah Sakit Santa 

Elisabeth Medan.  

 

4.6 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data  

4.6.1 Pengambilan data  

Pengambilan data ialah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2013). Pengambilan data pada penelitian ini diperoleh dari:  

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh bantuan dari kakak perawat yang 

bertugas di ruangan hemodialisa melalui kuesioner.  

2. Data sekunder, yaitu data yang diambil oleh peneliti sebelum terjadi pandemi 

covid-19 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan.  
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4.6.2 Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen pengumpulan data berkaitan 

dengan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menitipkan 

kuesioner kepada kakak perawat dan di bantu oleh kakak perawat yang bertugas 

di ruangan hemodialisa untuk membagikan kuesioner kepada subjek penelitian. 

Pengumpulan data dimulai dengan memberikan informed consent kepada 

responden. Setelah responden menyetujui, responden mengisi data demografi dan 

mengisi setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Setelah semua 

pertanyaan dijawab, kakak perawat mengumpulkan kembali lembar jawaban 

responden dan mengucapkan terimakasih atas kesediaannya menjadi responden. 

Setelah itu kakak perawat memberikan kuesioner kepada peneliti, dan peneliti 

mengucapkan terimakasih kepada kakak perawat karena telah membantu dalam 

proses pengumpulan data.  

4.6.3 Uji Validitas dan Reliabilitas   

Uji suatu penelitian, dalam pengumpulan data diperlukan adanya alat dan 

cara pengumpulan data yang baik sehingga data yang dikumpulkan merupakan 

data yang valid, reliabel dan aktual (Nursalam, 2014). Alat ukur yang digunakan 

untuk mengetahui mekanisme koping yang digunakan oleh pasien gagal ginjal 

yang menjalani hemodialisis adalah The ways of coping yang telah dimodifikasi 

oleh Lita Purnama Sari (2013) yang terdiri dari 20 pernyataan. 
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 Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu instrument dalam pengukuran, 

artinya suatu instrumen dikatakan reliabel apabila menghasilkan data yang sama 

meskipun digunakan dalam beberapa kali pengukuran. Reliabilitas adalah 

kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila atau kenyataan hidup tadi 

diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Dalam penelitian ini 

metode pengujian yang dilakukan adalah cronbach’s alpha, didapatkan hasil 

sebesar 0,916 dan dikatakan reliabel.  

 

4.7. Kerangka Operasional  

Bagan 4.1 Kerangka Operasional Hubungan Mekanisme Koping Dengan 

Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik Di Hemodialisa 

Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasyida Medan Tahun 2020 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajuan proposal 

Prosedur izin peneltian 

Memberikan informed consent 

Pengumpulan data 

Pengolahan data 

Analisa Data 

Hasil 
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4.7 Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul, peneliti akan memeriksa apakah semua 

daftar pernyataan telah diisi. Kemuadian peneliti melakukan 

1. Editing 

Setelah kuesioner diisi oleh responden, selanjutnya peneliti melakukan 

pengecekan kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden apakah 

sudah lengkap dan tidak ada yang kosong, apabila ada pernyataan yang 

belum terjawab, maka peneliti memberikan kembali pada responden 

untuk diisi. 

2. Coding 

Kegiatan pemberian kode numeric (angka) terhadap data yang terdiri atas 

beberapa kategori. Peneliti memberikan kode untuk jenis kelamin angka 1 

untuk jenis kelamin laki-laki, kode angka 2 untuk jenis kelamin 

perempuan. Kode 1 untuk suku batak toba, kode 2 suku batak karo, kode 

3 untuk suku jawa, kode 4 untuk suku aceh, kode 5 untuk suku nias. 

3. Tabulating  

Untuk mempermudah analisis data, pengolahan data, serta pengambilan 

kesimpulan, data dimasukkan kedalam bentuk table distribusi frekuensi 

(Hidayat, 2012). Data yang diperoleh dari responden dimasukkan 

kedalam program komputerisasi. Semua data disajikan dalam bentuk table 

disertai narasi sebagai penjelasan. Pilih analyze, lalu descriptive statistics 

pindahkan ke variabel sebelah kanan nama, jenis kelamin, usia, agama, 

status, pekerjaan, lama menjalani hemodialisa, lalu klik OK. 
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4.8 Analisa Data 

 Analisa deskriptif adalah suatu prosedur pengolahan data dengan 

menggambarkan dan meringkaskan data secara ilmiah dalam bentuk tabel atau 

grafik. Data-data yang merupakan frekuensi, proporsi dan rasio, ukuran-ukuran 

kecendrungan pusat (rata-rata hitung, median, modus, maupun ukuran-ukuran 

variasi. Salah satu pengamatan yang di lakukan pada tahap analisis deskriptif 

adalah pengamatan terhadap tabel frekuensi. Analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisa univariat karena hanya menggambarkan saja.  

 

4.9    Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan peneliti khususnya jika subjek penelitian adalah 

manusia, maka peneliti harus memahami hak dasar manusia. Secara umum prinsip 

etikanya dalah prinsip manfaat, menghargai hak-hak subjek dan prinsip keadilan 

(Nursalam, 2016). Etika membantu dalam merumuskan pedoman etis atau norma-

norma yang diperlakukan dalam kelompok masyarakat, termasuk masyarakat 

professional. Sedangkan etika dalam penelitian menunjuk pada prinsip-prinsip etis 

yang diterapkan dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Peneliti akan memberikan 

penjelasan kepada calon responden tentang tujuan penelitian. Responden 

dipersilahkan untuk menandatangani informed consent karena menyetujui menjadi 

responden. 

Kerahasiaan informasi responden (confidentialidity) dijamin oleh peneliti 

dan hanya kelompok tertentu saja yang akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian atau hasil riset. Beneficienci, peneliti sudah berupaya agar segala 

tindakan kepada responden mengandung prinsip kebaikan. Nonmaleficienci, 
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tindakan atau penelitian yang dilakukan peneliti tidak mengandung unsur 

berbahaya atau merugikan responden. Veracity, penelitian yang dilakukan telah 

dijelaskan secara jujur mengenai manfaatnya, efeknya dan apa yang didapat jika 

responden dilibatkan dalam penelitian tersebut. 

Penelitian ini telah layak etik dari Komisi Etik penelitian kesehatan 

STIKes Santa Elisabeth Medan dengan nomor surat No.0204/KEPK/PE-

DT/III/2020. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

 

  Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dengan judul gambaran 

mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di 

Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan tahun 2020 melalui pengumpulan data yang 

telah di lakukan di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan dengan jumlah responden 

20 orang. 

  Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan dibangun pada tanggal 11 Februari 

1929 dan diresmikan pada tanggal 17 November 1930. Rumah sakit santa 

Elisabeth medan merupakan salah satu rumah sakit swasta yang terletak di kota 

Medan tepatnya di jalan haji misbah nomor 07 Kecamatan Medan Maimun 

Provinsi Sumatera Utara. Saat ini Rumah sakit santa Elisabeth medan merupakan 

rumah sakit tipe B. Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan dikelola oleh sebuah 

kongregasi Fransiskanes Santa Elisabeth. 

  Rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit yang didirikan sebagai 

bentuk pelayanan kepada masyarakat oleh para biarawati dengan motto “ Ketika 

Aku Sakit Kamu Melawat Aku (Mat 25:36)” dengan visi yaitu “Menjadikan tanda 

kehadiran Allah di tengah dunia dengan membuka tangan dan hati untuk 

memberikan pelayanan kasih yang menyembuhkan orang-orang sakit dan 

menderita sesuai dengan tuntutan zaman”. Misi Rumah Sakit Santa Elisabeth 

Medan adalah memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas atas 

dasar kasih, meningkatkan sumber daya manusia secara professional untuk 
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memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, serta meningkatkan 

sarana dan prasarana yang memadai dengan tetap memperhatikan masayarakat 

lemah. Tujuan dari rumah sakit Santa Elisabeth Medan yaitu mewujudkan secara 

nyata Kharisma Kongregasi Fransiskanes Santa Elisabeth dalam bentuk pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat umum tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras 

dan golongan dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh (holistik) 

bagi orang-orang sakit dan menderita serta membutuhkan pertolongan. 

  Banyak fasilitas pelayanan yang diberikan baik secara medis maupun 

perawatan meliputi ruang rawat inap (ruang perawatan internis, bedah, 

perinatology, dan intensive), poli klonik, IGD, OK (Kamar Operasi), radiologi, 

fisioterapi, laboratorium dan farmasi. Rawat inap adalah suatu prosedur dimana 

pasien diterima dan dirawat dalam suatu ruangan terkait pengobatan yang hendak 

dijalaninya dalam proses penyembuhan dan rehabilitas. Rawat jalan adalah suatu 

tindakan individu mengunjungi suatu rumah sakit terkait dalam upaya untuk 

mencari pengobatan yang dapat diselesaikan dalam tempo waktu beberapa jam. 

Ruangan yang menjadi tempat penelitian peneliti adalah ruangan Hemodialisa.  

 

5.2 Hasil Penelitian  

   

  Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai gambaran mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik. Penelitian ini 

dimulai pada bulan maret - april 2020.  

  Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 20 orang pasien gagal 

ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan. 

Berikut adalah karakteristik responden yang menjalani hemodialisa tersebut. 
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Tabel 5.1  Distribusi frekuensi responden berdasarkan data demografi pada 

pasien gagal ginjal kronik dalam menjalani hemodialisa di 

Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan 2020. 

 

Karakteristik Frekuensi (f) Persentase (%) 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 

Perempuan 

11 

9 

55,0 

45,0 

Total 20 100,0 

Usia    

36-45 

46-55 

56-65 

   >65 

2 

12 

3 

3 

10,0 

60,0 

15,0 

15,0 

Total 20 100,0 

Suku    

Batak Toba  

Batak Karo 

Jawa 

Nias 

10 

6 

3 

1 

50,0 

30,0 

15,0 

5,0 

Total 20 100,0 

Status Perkawinan    

Menikah 

Janda 

19 

1 

95,0 

5,0 

Total 20 100,0 

Pekerjaan   

Pegawai Negeri 

Karyawan Swasta 

Wiraswasta 

Tidak Bekerja 

7 

4 

4 

5 

35,0 

20,0 

20,0 

25,0 

Total 20 100,0 

Lama Menjalani 

Hemodialisa  

  

1-2 tahun 

3-4 tahun 

5-6 

9 

6 

5 

45,0 

30,0 

25,0 

Total 20 100,0 

 

Berdasarkan data diperoleh bahwa dari 20 responden terbanyak mayoritas 

pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang (55,0%) dan minoritas pada jenis 

kelamin perempuan sebanyak 9 orang (45,0%). Responden pada rentang usia 
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mayoritas umur 46-55 tahun sebanyak 12 orang (60,0%), 56-65 tahun sebanyak 3 

orang (15,0%), >60 sebanyak 3 orang (15,0%) dan minoritas 36-45 tahun 

sebanyak 2 orang (10.0%). Responden terbanyak mayoritas pada suku Batak Toba 

sebanyak 10 orang (50,0%), Suku Batak Karo sebanyak 6 orang (30,0%) dan 

minoritas pada suku jawa 3 orang (15,0%) , suku nias 1 orang (5,0%). Responden 

mayoritas dengan status sudah menikah sebanyak 19 orang (95,0%), dan janda 1 

orang (5,0%). Responden mayoritas pada  pegawai negri 7 orang (35,0%) , 

karyawan swasta 4 orang (20,0%),  wiraswasta 4 orang (20,0%)  dan tidak bekerja 

5 orang (25,0%). Ditinjau dari lama menderita Hemodialisa responden 1-2 tahun 

sebanyak 9 orang (45,0%), 3-4 tahun sebanyak 6 orang (36,0%) dan minoritas ≥6 

tahun sebanyak 5 orang (25,0%). 

Table 5.2  Distribusi frekuensi responden berdasarkan mekanisme koping 

pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di 

Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2020 

 

Mekanisme koping  Frekuensi (f) Persentase (%) 

Maladaptif  1 5.0 

Adaptif 19 95.0 

 Total 20 100 

 

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 5.2 dapat diketahui bahwa dari 

20 responden di rumah sakit santa elisabeth medan sebanyak 1 orang (5.0%) 

mengalami mekanisme koping maladaptif, sebanyak 19 orang (95.0%) mengalami 

mekanisme koping adaptif.  

 

5.3 Pembahasan Dan Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian menunjukkan jumlah pasien gagal ginjal kronik yang 

memiliki mekanisme koping maladaptif 1 orang (5.0%), sedangkan pasien yang 
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memiliki mekanisme koping adaptif 19 orang (95.0%). Dari hasil penelitian 

didapatkan mekanisme koping yang digunakan oleh pasien gagal ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan adalah 

mekanisme koping adaptif.  Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ariyanti (2017) dimana disebutkan bahwa lebih banyak responden 

yang memiliki mekanisme koping adaptif sebanyak 71 (57,7%), sedangkan 

responden dengan mekanisme koping maladaptif sebanyak 52 (42,3%).    

Mekanisme koping berdasarkan penggolongannya dibagi menjadi 2 yaitu 

mekanisme koping adaptif dan maladaptif (Stuart and Laraia, 2009). Mekanisme 

koping adaptif mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar dan mencapai 

tujuan. Sedangkan mekanisme koping maladaptif menghambat fungsi integrasi, 

memecah pertumbuhan, menurunkan otonomi dan cenderung menguasai 

lingkungan. 

Menurut asumsi peneliti, masih ada 1 pasien yang  menggunakan 

mekanisme koping maladaptif disebabkan karena masih adanya responden yang 

khawatir dengan kondisinya, tidak mau berbagi dengan orang lain, sering putus 

asa untuk melakukan pengobatan, belum terbiasa  dan masih beradaptasi dengan 

proses terapi hemodialisa sehingga pasien belum dapat mengantisipasi masalah 

yang ditimbulkan akibat hemodialisa yang dijalaninya. 

Faktor lain yang mempengaruhi mekanisme koping pasien gagal ginjal 

kronik yang cenderung maladaptif yaitu faktor jenis kelamin pasien dimana dalam 

penelitian ini sebanyak 11 orang (55,0%) adalah laki-laki. Laki-laki cenderung 

menggunakan strategi yang lebih menarik diri seperti mencoba menyimpan 
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perasaannya, mencoba menjaga orang lain mengetahui seberapa buruk kejadianya, 

dan mengonsumsi alkohol lebih banyak (Bowden & Jones 2010 ; Istiqomah, 

2013).  

Mekanisme koping yang adaptif dalam penelitian ini ditunjukan dengan 

upaya pasien untuk mencoba berbicara dengan orang lain, mencoba mencari 

informasi yang lebih banyak tentang masalah yang sedang dihadapi, 

menghubungkan situasi atau masalah yang sedang dihadapi dengan kekuatan 

supranatural seperti melakukan kegiatan ibadah dan berdoa.  

Mekanisme koping adalah cara merespon terhadap perubahan lingkungan, 

masalah atau situasi tertentu. Mekanisme koping adaptif adalah membantu 

individu menghadapi kejadian yang menimbulkan stress dan meminimalkan stress 

yang diakibatkan secara efektif. Mekanisme koping adaptif pada pasien gagal 

ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa adalah mampu mengontrol emosi, 

bercerita atau berbagi dengan orang lain, memecahkan masalah, menerima 

dukungan, memiliki kewaspadaan yang tinggi, lebih perhatian pada masalah dan 

memiliki pandangan yang luas. Koping yang didapatkan bersumber dari 

kemampuan, bakat, teknik pertahanan, dukungan social dan motivasi.  

Pasien yang  mendapatkan  dukungan  sosial  akan  percaya bahwa  dirinya  

dicintai oleh orang  lain, dihargai,  dan merasa dirinya  adalah  bagian  dari  suatu  

kelompok  sosial  yang  akan dapat membantu pasien. Sejalan dengan penelitian 

Wahyuningsih (2011) menyatakan bahwa pasien hemodialysis yang mendapat  

dukungan dari  keluarga  akan memiliki ketenangan psikologis dalam menghadapi 

kondisinya, sehingga hal ini akan berdampak pada membaiknya kualitas hidup  



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

38 

penderita serta resiliensi pasien akan meningkat. Sedangkan pasien yang merasa  

kurang mendapatkan dukungan akan memengaruhi berkembangnya penilaian   

negatif terhadap diri sendiri, pasien kurang termotivasi untuk menjaga 

kesehatannya, sehingga kurangnya bantuan dalamperawatan dan pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari kepada pasien akan berdampak pada menurunnya  

keinginan pasien  untuk  bertahan  pada  masa-masa sulit dalam menghadapi    

penyakitnya, sehingga resiliensi pasien akan menurun (Kusuma, 2011). 

Dukungan sosial adalah sumber daya eksternal utama. Sifat dukungan 

sosial dan pengaruhnya pada penyelesaian masalah telah diteliti secara ekstensif 

dan telah terbukti sebagai moderator stress kehidupan yang efektif. Dukungan 

sosial diperlukan terutama dalam menghadapi masalah yang pelik termasuk 

penyulit yang serius. Responden dengan status menikah adalah yang paling 

banyak menggunakan mekanisme koping adaptif. Bentuk dukungan yang 

diberikan terlihat saat menjalani cuci darah di ruang hemodialisa, sebagian besar 

responden sudah menikah ditemani saat cuci darah oleh pasangannya walaupun 

terkadang ada beberapa responden yang tidak ditemani oleh pasangannya tetapi 

ditemani oleh keluarga (anak, saudara). Hal ini dikarenakan dengan adanya 

pasangan (suami/istri) merupakan salah satu sumber dukungan sosial dari 

responden.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Yunie dan Desi (2013) mekanisme 

koping yang adaptif ditunjukan dengan upaya pasien untuk mencoba berbicara 

dengan orang lain,mencoba mencari informasi yang lebih banyak tentang masalah 

yang sedang dihadapi,menghubungkan situasi atau masalah yang sedang dihadapi 
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dengan kekuatan supranatural seperti melakukan kegiatan ibadah dan berdoa, 

melakukan latihan fisik untuk mengurangi ketegangan, membuat berbagai 

alternatif tindakan untuk megurangi situasi, dan mengambil pelajaran atau 

pengalaman masa lalu. 

Pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa jangka panjang, mereka 

telah berada pada tahap resolusi sehingga sudah terbiasa dan mulai dapat 

menerima kenyataan serta dapat menerapkan koping adaptif. Mekanisme koping 

adaptif paling tinggi digunakan pada pasien gagal ginjal kronik yang lama 

menjalani hemodialisa >1 tahun.  

Mekanisme koping sangat diperlukan untuk mengatasi suatu hal atau 

masalah yang dihadapi. Salah satu penggunaan mekanisme koping tergantung dari 

pengalaman masa lalu yang pernah dialami pasien. Sebagian besar pasien 

hemodialisa memiliki mekanisme koping yang adaptif. Hal ini disebabkan karena 

sebagian besar pasien sudah mengalami dialisis berulang kali sehingga sudah 

menjadi pola dalam kehidupanya dan juga mendapat dukungan yang baik dari 

keluarga dimana peran keluarga penting dalam memberikan pandangan atau 

respon yang adaptif bagi pasien. Lama menjalani terapi hemodialisa juga 

menghasilkan mekanisme koping yang adaptif karena penderita memiliki 

kemampuan beradaptasi dan dapat menerima kenyataan terhadap masalah yang 

dihadapi. Koping adaptif yang dimiliki pasien dapat bersumber dari kemampuan, 

bakat, motivasi dan dukungan keluarga.  

Keluarga mempunyai peran/fungsi yang penting dalam proses 

penyembuhan. Salah satu fungsi dari keluarga adalah fungsi afektif. Fungsi afektif 
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berhubungan dengan fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan dari 

keluarga. Fungsi afektif berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial seperti 

anggota keluarga mengembangkan konsep diri yang positif, rasa dimiliki dan 

memiliki, reinforcement dan dukungan, rasa berarti serta merupakan sumber kasih 

sayang (Padila, 2012). 

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan terhadap 

anggota keluarganya berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, 

dukungan instrumental dan dukungan emosional (Friedman, 2010). Anggota 

keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap 

memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan (Padila, 2012). 

Banyak pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa 

mendapatkan dukungan keluarga disebabkan karena pasien mempunyai keluarga 

yang dapat dijadikan sumber dukungan atau support sistem terutama dukungan 

emosional. Klien merasa keluarga merupakan tempat terbaik untuk mencurahkan 

dan merasakan kasih sayang, perhatian dan kebersamaan. Dengan perhatian dan 

kasih sayang tersebut, pasien merasakan ketenangan batin sehingga dapat lebih 

mudah menyesuaikan dengan kondisinya. Menurut Setiadi (2008) dukungan 

emosional merupakan dukungan yang melibatkan ekspresi cinta, emosi, percaya 

dan perhatian kepada orang lain. Hal ini memberikan perasaan aman, terlindungi, 

kebersamaan dan merasa dicintai pada diri seseorang. Dukungan emosional yang 

diberikan oleh anggota keluarga dapat menyebabkan adanya ketenangan batin dan 

perasaan senang dalam diri anggota keluarga yang sakit sehingga lebih mudah 

menerima dan menyesuaikan dengan keadaannya.  
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Menurut Ahyarwahyudi (2010) keyakinan atau pandangan positif menjadi 

sumber daya psikologis yang sangat penting yang akan mengarahkan individu 

pada strategi koping yang lebih baik. Selain memilki keyakinan dan pandangan 

positif, faktor usia juga dapat mempengaruhi mekanisme koping pasien adaptif 

meskipun tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dimana dalam penelitian ini 

pasien berada dalam kategori usia dewasa awal sampai manula. Menurut 

Ahyarwahyudi (2010) semakin bertambah umur akan semakin berkembang pula 

daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin 

membaik. Dengan bertambahnya usia pengalaman akan bertambah, pengetahuan 

lebih baik dan rasa tanggung jawab yang lebih besar akan dapat menutupi 

kekurangan dalam beradaptasi. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil yang ditentukan oleh peneliti tentang gambaran pasien 

gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Santa Elisabeth 

Medan di simpulkan bahwa: 

1. Gambaran karakteristik pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa paling banyak berusia 51-60 tahun sebanyak 8 responden 

(40.0%), jenis kelamin yang paling banyak yaitu laki-laki sebanyak 11 

responden (55.0%), berdasarkan suku yang paling banyak yaitu suku batak 

toba 10 responden (50.0%), dan lama menjalani hemodialisis paling 

banyak 1-2 tahun sebanyak 9 responden (45.0%).  

2. Mekanisme koping pada responden sebagian besar berada pada koping 

adaptif yaitu sebanyak 19 responden (95.0%) dan maladaptif sebanyak 1 

responden (5.0%).  

 

6.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah 20 orang responden dengan 

gambaran mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan tahun 2020 sebagai berikut: 

6.2.1 Teoritis  

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menambah atau sebagai sumber 

sumber referensi yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang 

42 
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bagaimana gambaran karakterisrik pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa.  

6.2.2 Praktis  

1. Bagi Responden  

Diharapkan pasien dapat mempertahankan mekanisme koping yang 

adaptif dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi selama menjalani 

terapi. Dan bagi pasien mekanisme koping maladaptif diharapkan agar 

lebih terbuka kepada sesama, membicarakan masalah dengan orang 

terdekat, dan rutin mrngikuti terapi agar tercapainya mekanisme koping 

yang adaptif.  

2. Bagi Keluarga  

Diharapkan Keluarga pasien dapat lebih memahami peran dan 

fungsi sebagai pemberi dukungan kepada pasien yang menjalani terapi 

hemodialisis. Dukungan keluarga merupakan salah satu poin penting yang 

harus selalu diberikan kepada pasien. 

3. Bagi Institusi Rumah Sakit  

Diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan pelayanan 

keperawatan, khususnya di ruangan hemodialisis. Perawat dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia sehingga 

memberikan masukan dalam pelayanan asuhan keperawatan baik fisik 

maupun psikologis pasien sebelum melakukan prosedur hemodialisis pada 

pasien hemodialisis.  
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4. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang 

hubungan dukungan sesame penderita dengan mekanisme koping pasien 

gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa.  
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INFORMED CONSENT 

(Persetujuan Menjadi Responden) 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : 

Umur : 

Alamat : 

 

Menyatakan bahwasanya: 

1. Telah mendapatkan penjelasan tentang penelitian “Gambaran 

Mekanisme Koping  Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani 

Hemodialisa Di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 

2020”. 

2.  Memahami prosedur penelitian, tujuan, manfaat penelitian yang akan 

dilakukan. 

  

Dengan ini saya memutuskan tanpa paksaan dari pihak manapun juga, 

bahwa saya bersedia menjadi responden dalam peneitian ini. Demikian 

penyataan ini saya buat digunakan seperlunya 

 

Medan,     Maret 2020 

 

Responden 

 

 

(               ) 
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LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 

GAMBARAN MEKANISME KOPING PASIEN GAGAL GINJAL 

KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT 

SANTA ELISABETH MEDAN TAHUN 2020 

 

 

Hari/Tanggal : 

Nama initial : 

Petunjuk pengisian : 

 

1. Diharapkan saudara/i bersedia mengisi pernyataan yang tersedia 

dilembar kuesioner dan pilihlah sesuai pilihan anda tanpa dipengaruhi 

oleh orang lain 

2.  Bacalah pernyataan dengan baik. Jawablah dengan jujur dan tidak ragu-

ragu, karena jawaban anda sangat mempengaruhi hasil penelitian ini. 

 

A. Data Responden 

1. Jenis Kelamin  :            laki-laki             perempuan 

2. Usia   :  Tahun 

3. Suku  : Batak, sebutkan….. 

Jawa 

      Aceh  

      Nias 

      Dan lain-lain, sebutkan….  

4. Status  : Menikah  Janda  Duda 

Singel  

5. Pekerjaan  : Pegawai negeri 

Karyawan swasta  

  Wiraswasta 

  Mahasiswa 

      Tidak bekerja  
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6. Hemodialisa ke  : 

7. Sudah lama menderita :     Tahun 

 

B. KUESIONER MEKANISME KOPING 

 

 Petunjuk : Pilihlah jawaban pada kolom berikut sesuai dengan apa 

yang anda lakukan jika menghadapi masalah terkait 

kondisi selama menjalani hemodialisa dengan 

memberikan tanda centang (√) 

 

 

 

 Keterangan :  SS    = Sangat Setuju 

 S      = Setuju 

 TT   = Tidak Tahu 

 TS   = Tidak Setuju 

 STS = Sangat Tidak Setuju 

 

 

No Pernyataan SS S TT TS STS 

1. Membicarakan masalah dengan keluarga      

2. Mencoba lebih baik lagi dan menerima 

masalah ini sebagai suatu pengalaman  

     

3. Melampiaskan masalah pada orang lain       

4. Berdoa dan bertawakkal       

5. Membicarakan masalah dengan orang 

yang lebih professional (contoh: dokter, 

perawat) 

     

6. Menghindar dari orang lain karena 

kondisi sakit saat ini 

     

7. Meyakinkan diri sendiri bahwa masalah 

ini tidak terlalu penting 

     

8. Mencoba untuk melihat masalah saat ini 

dengan sudut pandang yang berbeda 

dengan memikirkan hal-hal positif 

(contoh: pasrah dan tetap menjalankan 

pengobatan) 

     

9. Mencoba untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi secara 

bertahap (contoh: mencari informasi 

terkait dengan kondisi sakit) 

     

10. Merahasiakan kondisi sakit pada orang 

lain 

     

11. Berfikir masalah ini wajar terjadi karena      
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apa yang sudah dilakukan di masa lalu 

12. Meminta nasihat pada orang lain yang 

memiliki kondisi yang sama 

     

13. Melakukan sesuatu yang berbahaya yang 

belum pernah dilakukan (contoh: 

mencoba bunuh diri) 

     

14. Mengambil hikmah dari masalah yang 

dihadapi saat ini 

     

15. Marah dan menyalahkan orang lain atas 

masalah ini 

     

16. Ketika ada masalah saya 

membicarakannya pada orang terdekat 

     

17. Tetap beraktivitas walaupun dalam 

kondisi sakit 

     

18. Meyakinkan diri sendiri untuk tidak 

khawatir karena setiap masalah pasti ada 

jalan keluarnya 

     

19. Mencoba untuk melupakan masalah      

20. Mencoba untuk melakukan pengobatan 

lain sebelum memutuskan pengobatan 

medis (contoh: pengobatan alternative) 

     

 

Sumber : Penulis menggunakan kuesioner The ways of coping yang telah 

dimodifikasi oleh Lita Purnama Sari (2013). 
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