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ABSTRAK 

Rika Isdiarti 

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS HIDUP 

PASIEN GAGAL GINJAL DI RUMAH SAKIT UMUM SUNAN KALIJAGA 

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 

62 halaman + 8 tabel + 2 gambar + 10 lampiran +xvii 

 

Latar Belakang: Pasien yang menjalani hemodialisa dalam jangka waktu panjang 

harus menghadapi berbagai masalah, seperti finansial, kesulitan untuk bekerja, 

dorongan seksual yang menurun, depresi dan ketakutan menghadapi kematian, juga 

gaya hidup yang harus berubah, sedikit banyak mempengaruhi semangat hidup 

seseorang. Kualitas hidup pasien gagal ginjal kronis  yang menjalani hemodialisa 

cukup menarik perhatian bagi profesional kesehatan, karena masalah kualitas hidup 

menjadi sangat penting dalam pemberian layanan keperawatan yang menyeluruh 

bagi pasien, dengan harapan pasien dapat menjalani hemodialisa dan mampu 

bertahan hidup walau dengan bantuan mesin dialisa. 

Tujuan: tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga 

dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisa. Rancangan 

studi korelasi (Correlation study). cara pengambilan sampel adalah dengan teknik 

total sampling dan jumlah responden sebanyak 60 responden. 

Hasil Penelitian: Sebagian besar responden memiliki dukungan keluarga cukup 

sebanyak 37 responden (61.7%). Sebagian besar kualitas hidup responden adalah 

cukup sebanyak 31 responden (51.7%). 

Kesimpulan: Ada hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien 

hemodialisa di Rumah Sakit  Sunan Kalijaga Demak dengan  nilai p-value sebesar 

0.000. 

 

Kata Kunci  : Mekanisme Koping, Hemodialisa, Kualitas Hidup 

Pustaka  : 26 (2000-2012)  
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ABSTRACT 

 
Rika Isdiarti 

RELATION SUPPORT FAMILY PATIENT WITH LIFE QUALITY PATIENT 

FAIL CHRONIC KIDNEY WHICH EXPERIENCE ILL HEMODIALISA AT 

RUMAH SAKIT UMUM SUNAN KALIJAGA DEMAK 2020 

62 pages  + 8 tables  + 2 pictures  + 10 attachments  + xvii 

 

Backgraound Patient experiencing hemodialisa for a long time have to face 

various problem, like finansial, difficulty to work, downhill sexual motivation, fear 

and depresi face death, also life style which must change, more or less influencing 

the spirit of someone life. Quality of patient life fail chronic kidney which 

experience hemodialisa enough draw attention to health professional, because 

problem of the quality of life become of vital importance in treatment service which 

totally to patient, on the chance of patient can experience hemodialisa and can live 

on although constructively machine of dialisa. 

Target of this Research to know family support relation patient with quality of 

patient life fail kidney experiencing hemodialisa. Study correlation device (Study 

Correlation). way of intake of sampel [is] with technique of total responder and 

sampling counted 60 responder. 

Result of Research: Most responder have family support enough counted 37 

responder (61.7%). Most quality of responder life is enough counted 31 responder 

(51.7%). 

Conclusion: There is family support relation with quality of patient life of 

hemodialisa at Rumah Sakit Umum Sunan Kalijaga Demdk 2020 value of p-value 

equal to 0.000. 

Keyword  : Koping Mechanism Hemodialisis, Life Quality  Patient 

Bibliografi  : 26 (2000-2012)  
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MOTTO   

 
Jangan pernah berhenti bermimpi atau berharap, karena harapanmu akan 

mengantarkan sebuah keajaiban 

Learning will not be meaningful without concurrent character 

 

 
 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha 

mulia 

“Dia memberimu hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya Barang 

siapa yang mendapat hikmah itu Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak, 

Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal” 

(Qs. Al-Baqarah:269) 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat” 

(Qs. Al-Mujadalah:11) 
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“Kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata 

yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan 

tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, 

serta mulut yang akan selalu bedoa” 

Alhamdulilahirrabilalaim 

Segala puji bagi Allah SWT, kita memujinya dan meminta pertolongan, 

pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat 

dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima 

kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan 

Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, 

dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga 

aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,.. 

Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua 

pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala 

perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. 

Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..  dan terima kasih 

juga atas dukungan keluarga saya yang selalu menghibur dan memotivasi  terus 

berjuang mencari ilmu. 

Dan tak lupa pula saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang 

senantiasa mendukung dan mendampingiku : 

1. Buat kedua pembimbing saya Ibu Nutrisia Nu’im Haiya dan bapak Iwan 

Ardian  yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk 

menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran 

yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. yang selalu 

sabar, memberikan motivasi arahan selama bimbingan sehingga lebih 

memahami bagaimana memanfaatkan ilmu. Terima kasih banyak saya 

ucapkan kepada kedua ibu saya, yang saya cintai.  

2. Buat seluruh dosen FIK Unissula yang telah memberi dan membagikan 

ilmunya, semoga ilmu yang di berikan berkah dan bermanfaat. Terimakasih 

banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu tetap di hati. 

3. Buat semua sahabat-sahabat  saya ranti, lisa, putri, feni, dan terima kasih 

atas motivasinya dan supportnya. 

4. Buat FIK-ku dan UNISSULA-ku yang selalu terlukis di hati dan kebanggaan 

dimanapun berada 

5. Buat teman sebimbingan semuanya, terima kasih juga atas kerja sama nya 

selama bimbingan 
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Alhamdulillahi robbal’alamin  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas proposal skrisi sebagai 

syarat untuk mencapai sarjana keperawatan dengan segala kerendahan hati penulis 

menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih yang 

sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada yang terhormat : 

1. Ir.  Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 

2. Iwan Ardian SKM. M. Kep. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan 

Universitas Islam Sultan Agung dan selaku dosen pembimbing pertama 

proposal skripsi yang telah sabar meluangkan waktu serta tenaganya dalam 

memberikan bimbingan dan memberikan ilmu serta nasehat yang bermanfaat 

dalam menyusun proposal ini. 

3. Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep, Sp.Kep.An selaku Kaprodi S1 Keperawatan 

Universitas Islam Sultan Agung 

4. Ns. Nutrisia Nu’im Haiya, M.Kep selaku dosen pembimbing  kedua proposal 

skripsi yang telah sabar meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan 

bimbingan dan memberikan ilmu serta nasehat yang bermanfaat dalam 

menyusun proposal ini. 

5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta 

bantuan kepada penulis selama menempuh studi. 
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6. Kepada Orang Tua saya Bapak HM sudarto dan Ibu HJ. Istikomah , yang telah 

memberikan doa dan dukungan. 

7. Kepada kakak – kakak saya  Ririn nurul kurniawati S,ST dan Kurniawan dwi 

S.pd yang senantiasa memotivasi  saya dalam penyusunan proposal ini. 

8. Sahabat - sahabat saya Ranti Kusumaningtiyas, siti alisah , Putri Wulansari, 

Feni Anggraini dan teman – teman satu SMA 1 Demak.   

9. Teman-teman satu bimbingan Departemen Komunitas elta ayu , eradelia, ririn 

yuliani  

10. Teman-teman angkatan 2016 Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang.  

11. Semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka 

dari itu, penulis sangat membutuhkan saran dan kritik sebagai evaluasi bagi penulis. 

Peneliti berharap proposal ini bermanfaat bagi banyak pihak. 

 

 

Semarang, 2  September 2019 

Penulis 

Rika Isdiarti   
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