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Abstrak 

Gagal ginjal kronis atau stadium akhir penyakit ginjal / End Stage renal Disease (ESRD), 

adalah kemunduran fungsi ginjal yang progresif dan ireversibel dimana kemampuan tubuh 

untuk menjaga keseimbangan metabolik, cairan dan elektrolit terganggu, mengakibatkan 

uremia atau azotemia (retensi urea dan nitrogen lainnya. Limbah dalam darah). ESRD bisa 

disebabkan oleh penyakit sistemik, seperti diabetes mellitus (penyebab utama); hipertensi; 

Glomerulonefritis kronis; Pielonefritis (radang panggul ginjal); Penyumbatan saluran kemih; 

Lesi herediter, seperti pada penyakit ginjal polikistik; Gangguan vaskular; Infeksi; Obat-

obatan; Atau agen beracun. Kondisi komorbid yang berkembang selama insufisiensi ginjal 

kronis berkontribusi pada morbiditas dan mortalitas yang tinggi di antara pasien dengan 

ESRD. Beberapa hal pada aspek sosial pasien yang menjalani dialysis diantaranya emosi, 

gaya hidup, fungsi seksual dan perubahan peran sangat  berpengaruh pada kualitas hidup 

pasien ESRD. Gangguan psikososial pasien ESRD yang sering muncul adalah depresi, 

harga diri rendah dan tahap yang lebih lanjut adalah isolasi sosial. 

Intervensi psikososial harus dilakukan sedini mungkin sejak diagnosis gagal ginjal 

ditetapkan dilakukan secara terus menerus untuk membuatnya lebih baik, antara lain 

implikasi keperawatan (peran perawat), membina hubungan saling percaya, edukasi, 

motivasi, pemberian dukungan, membesarkan hati, mengajarkan cara membantu diri sendiri 

dan memonitor diri sendiri akan meningkatkan kualitas hidup pasien. Selain beberapa hal 

tersebut terapi yang sedang dikembangkan adalah Terapi Spiritual Emotional Freedom 

Technique (SEFT) dan Support group. Terapi SEFT berpengaruh untuk penurunan tingkat 

depresi pada pasien hemodialisa. Unsur kekuatan do’a terapi SEFT efektif menurunkan 

depresi yang diberikan dapat membuat perasaan tenang, membangkitkan harapan, rasa 

percaya diri dan menambah keimanan seseorang sehingga dampak psikologis dari penyakit 

dan terapi hemodialisa yang dijalani dapat diatasi dengan terapi ini. 

Support group merupakan salah satu proses terapi pada suatu kelompok yang memiliki 

permasalahan yang sama untuk saling memotivasi dan belajar bersama dalam perawatan 

sesuai dengan permasalahnya sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka.  

 

enyakit Ginjal Kronis (PGK) 

menurut National Kidney 

Foundation Kidney Disease 

Outcome Quality Initiative (NKF-KDOQI) 

adalah kerusakan ginjal yang telah 

berlangsung selama 3 bulan atau lebih, 

berupa kelainan struktur ginjal atau 

gangguan fungsi ginjal, dengan atau 

tanpa penurunan laju filtrasi glumerulus, 

yang ditandai dengan kelainan patofis 

atau adanya pertanda kerusakan ginjal, 

termasuk kelainan komposisi darah atau 

urine, atau kelainan dalam evaluasi 

radiologis, atau penurunan laju filtrasi 

grumerulus.  

Penderita penyakit ginjal tahap akhir atau 

disebut juga dengan End Stage Renal 

Disease (ESRD) di Amerika Serikat tahun 

2013 yaitu 468.000 diantaranya menjalani 

hemodialisis  dan 193.000 menjalani 
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transplantasi ginjal (United States Renal 

Data System /USRDS) (2013). 

Prevalensi PGK tertinggi didapatkan di 

Jepang dengan jumlah 2000 per juta 

penduduk, di Amerika 1500 per juta 

penduduk, di Eropa 800 per juta 

penduduk. Di Malaysia, dengan populasi 

18 juta, diperkirakan terdapat 1800 kasus 

baru Penyakit Ginjal Kronis pertahunnya. 

Di negara - negara berkembang lainnya, 

insiden ini diperkirakan sekitar 40 - 60 

kasus perjuta penduduk per tahun. 

Di Indonesia, jumlah penderita penyakit 

ginjal kronik (PGK) pada tahun 2014 yang 

menjalani hemodialisa yaitu pasien baru 

17.193, pasien aktif/rutin menjalani HD 

11.689 , menjalani CAPD yaitu 1.423  dan 

diagnosa utama N18 (gagal ginjal terminal 

atau ESRD) jumlah 13.758 (IRR, 2014).  

 

 

Peningkatan epidemi PGK secara global 

yang berakhir pada ESRD merupakan 

masalah yang sangat serius bagi banyak 

negara berkembang. Perawatan terhadap 

pasien yang menjalani dialisis tidak hanya 

fokus pada aspek medis dan teknis, tetapi 

juga terhadap faktor psikososial (seperti 

kualitas hidup dan kepuasan pasien) yang 

juga akan ikut berpengaruh terhadap 

kesehatan pasien. Faktor-faktor lain dalam 

ESRD dengan dialisis, seperti gangguan 

tidur, gangguan fungsi seksual, anemia, 

manifestasi klinis dari penyakit komorbid, 

dan status nutrisi juga turut memberikan 

dampak terhadap kualitas hidup pasien 

(Okpechi et al, 2013). 

Pasien yang menjalani HD dalam waktu 

lama jelas mengalami penurunan kualitas 

hidup. Hal ini terbukti dari beberapa hasil 

studi yang menunjukkan adanya 

penurunan kualitas hidup pasien HD. 

Pada penelitian tahun 2011, di dapatkan 

prevalensi pasien HD yang mempunyai 

kualitas hidup kurang baik mencapai 

47,4% (Nurcahyati, 2011). 

Secara psikologis, pasien dengan ESRD 

mempunyai insiden tinggi terhadap 

kejadian depresi, ansietas, dan 

mengahadapi kesulitan dalam menerima 

penyakitnya (Spiegel et all, 2008). 

Beberapa studi melaporkan tingginya 

angka kejadian depresi pada pasien PGK 

terutama pada pasien yang menjalani 

terapi HD (Hinrichsen et all, 2010). 

Berdasarkan penelitian, prevalensi depresi 

pada pasien HD dengan menggunakan 

skor Beck Depression Inventory (BDI) 

mencapai 51%, selain itu juga ditemukan 

bahwa 55,5% pasien mempunyai kualitas 

hidup yang rendah (Cengic, 2010).  

Pada penelitian tahun 2005, ditemukan 

bahwa prevalensi depresi pada pasien 

PGK yang menjalani HD mencapai 31,1% 

dan sebagian besar komponen kualitas 

hidup mereka lebih rendah dibandingkan 

dengan pasien PGK yang menjalani HD 

tanpa depresi (Wijaya, 2005). Sedangkan 

untuk ansietas, dari hasil penelitian 

terhadap 28 orang (51,9 %) laki-laki dan 

26 orang (48,1 %) perempuan penderita 

PGK yang menjalani HD di Rumah Sakit 

Universitas Kristen Indonesia, terdapat 42 

orang (77,78 %) di antaranya yang 
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mengalami kecemasan. Penderita dengan 

rerata periode dan frekuensi HD 

terpanjang mengalami kecemasan ringan, 

sedangkan penderita dengan rerata 

periode dan frekuensi HD terpendek 

mengalami kecemasan sedang (Luana et 

al, 2012). 

 

Faktor Psikososial 

 

Pada umumnya setelah seorang pasien 

divonis untuk menjalani hemodialisa 

apalagi memasuki lansia maka ia 

mengalami penurunan fungsi kognitif dan 

psikomotor. Fungsi kognitif meliputi proses 

belajar, persepsi, pemahaman, 

pengertian, perhatian dan lain-lain 

sehingga menyebabkan reaksi dan 

perilaku pasien menjadi makin lambat. 

Sementara fungsi psikomotorik  meliputi 

hal-hal yang berhubungan dengan 

dorongan kehendak seperti gerakan, 

tindakan, koordinasi, yang berakibat 

bahwa pasien menjadi kurang cekatan. 

Dengan adanya penurunan kedua fungsi 

tersebut, pasien GGK juga mengalami 

perubahan aspek psikososial yang 

berkaitan dengan keadaan 

kepribadiannya. Beberapa perubahan 

tersebut dapat dibedakan berdasarkan 5 

tipe kepribadian  sebagai berikut: 

1)      Tipe Kepribadian Konstruktif 

(Construction personalitiy), biasanya tipe 

ini tidak banyak mengalami gejolak, 

tenang dan mantap. 

2)      Tipe Kepribadian Mandiri 

(Independent personality), pada tipe ini 

ada kecenderungan mengalami post 

power sindrome, apalagi jika pada 

sebelumnya tidak diisi dengan kegiatan 

yang dapat memberikan otonomi pada 

dirinya 

3)      Tipe Kepribadian Tergantung 

(Dependent personalitiy), pada tipe ini 

biasanya sangat dipengaruhi kehidupan 

keluarga, apabila kehidupan keluarga 

selalu harmonis maka pada saat divonis 

untuk menjalani HD tidak bergejolak,  

4)      Tipe Kepribadian Bermusuhan 

(Hostility personality), pada tipe ini setelah 

menjalani HD tetap merasa tidak puas 

dengan kehidupannya, banyak keinginan 

yang kadang-kadang tidak diperhitungkan 

secara seksama sehingga menyebabkan 

kondisi ekonominya menjadi morat-marit. 

5)      Tipe Kepribadian Kritik Diri (Self 

Hate personalitiy), pada tipe ini umumnya 

terlihat sengsara, karena perilakunya 

sendiri sulit dibantu orang lain atau 

cenderung membuat susah dirinya 

 

Berikut ini beberapa hal yang berpengaruh 

pada aspek sosial pasien yang menjalani 

dialysis: 

 

1. Emosi 

 

Pasien dengan gagal ginjal sering kali 

merasa kehilangan kontrol akan dirinya. 

Mereka memerlukan waktu yang panjang 

untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri 

dengan apa yang dialaminya. Perubahan 

peran adalah sesuatu yang tidak bisa 

dihindari. Sebagai contoh seorang pencari 

nafkah di keluarga harus berhenti bekerja 

karena sakitnya. Perasaan menjadi beban 

keluarga akan menjadi masalah buat 

individu ini. 

Perasaan takut adalah ungkapan emosi 

pasien gagal ginjal yang paling sering 

diungkapkan. Pasien sering merasa takut 

akan masa depan yang akan dihadapi dan 

perasaan marah yang berhubungan 

dengan pertanyaan mengapa hal tersebut 

terjadi pada dirinya. Ketakutan dan 

perasaan berduka juga kerap datang 
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karena harus tergantung seumur hidup 

dengan alat cuci ginjal. Perasaan ini tidak 

bisa dielakan dan seringkali afeksi 

emosional ini ditujukan kepada sekeliling 

seperti pasangan, karyawan dan staf di 

rumah sakit. Kondisi ini perlu dikenali oleh 

semua orang yang terlibat dengan pasien. 

 

2. Gaya Hidup 

 

Gaya hidup pasien akan berubah. 

Perubahan diet dan pembatasan air akan 

membuat pasien berupaya untuk 

melakukan perubahan pola makannya. 

Keharusan untuk kontrol atau melakukan 

dialisis di rumah sakit juga akan membuat 

keseharian pasien berubah. Terkadang 

karena adanya komplikasi pasien harus 

berhenti bekerja dan diam di rumah. Hal-

hal ini yang perlu mendapatkan dorongan 

untuk pasien agar lebih mudah 

beradaptasi. 

 

3. Fungsi Seksual 

 

Fungsi seksual pada pasien yang 

mengalami gagal ginjal akan sering 

terpengaruh. Hal ini bisa disebabkan 

karena faktor organik (perubahan 

hormonal atau karena insufisiensi vaskuler 

pada kasus gagal ginjal dengan diabetes), 

psikososial (perubahan harga diri, citra diri 

dan perasaan tidak menarik lagi) atau 

masalah fisik (distensi perut, perasaan 

tidak nyaman dan keluhan-keluhan fisik 

akibat uremmia). Masalah pengobatan 

yang mengganggu fungsi seksual juga 

bisa menjadi masalah. 

 

4. Perubahan Peran 

 

Perubah peran pasien ESRD yang 

menjalani terapi dialysis sangat dirasakan 

oleh pasien. Seorang yang menjadi tulang 

punggung keluarga akan berubah 

seketika. Kebutuhan hidup yang semula 

dipenuhi oleh pasien tidak bisa lagi 

dikerjakan. Hal ini akan menimbulkan 

masalah baru dalam keluarga pasien. 

 

Gangguan Psikososial 

 

1. Depresi 

 

Depresi merupakan gangguan mood yang 

berkepanjangan yang mewarnai seluruh 

mental seseorang dalam berperilaku, 

perasaan dan kognitif (berpikir). Depresi 

mempengaruhi masalah dan kondisi 

perasaan seseorang yang mempengaruhi 

kepribadiannya sehingga individu mudah 

marah, cepat sedih, melamun, 

menyalahkan diri sendiri dan cepat 

merasa putus asa. Umumnya mood yang 

secara dominan muncul adalah perasaan 

tidak berdaya dan kehilangan harapan. 

Depresi juga ditandai dengan rasa lesu, 

pesimis, sering menyalahkan diri sendiri, 

memikirkan halhal yangmenyedihkan, 

duka mengeluh, apatis, adanya keinginan 

untuk bunuh diri dan pandangan masa 

depan yang suram (Liembono, 2012).  

 

Pasien gagal ginjal yang menjalani 

hemodialisis menimbulkan gejala depresi 

seperti penolakan terhadap kegiatan 

hemodialisis yang terjadwal, 

ketidakpatuhan terhadap diet ini 

merupakan salah satu hal sebagai upaya 

halus untuk bunuh diri (Andri, 2012). 

Pasien gagal ginjal tahap akhir kehilangan 

kemampuan fisik dan kognitif yang 

akhirnya membawa pasien pada 

kesedihan dan keputusasaan sehingga 

menyebabkan pemutusan dialisis, perilaku 

ini dianggap sebagai pemikiran bunuh diri, 

bunuh diri dipicu akibat kegagalan 

mengatasi depresi dialisis (Kurella et.,al. 

2005). Gangguan mental untuk 

nonpsikotik seperti depresi dapat diatasi 

dengan menggunakan terapi spiritual 

(Wicaksana, 2008). 

 

2. Harga diri rendah 
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Harga diri rendah adalah evaluasi diri, 

perasaan dan pengalaman tentang diri 

atau kemampuan diri yang negatif, yang 

dapat di ekspresikan secara langsung 

maupun tidak langsung. (Towsend, 1998) 

Menurut Schult & Videbech (1998), 

gangguan harga diri rendah adalah 

penilaian negatif seseorang terhadap diri 

dan kemampuan, yang diekspresikan 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Gangguan harga diri rendah digambarkan 

sebagai perasaan yang negatif terhadap 

diri sendiri, termasuk hilangnya percaya 

diri dan harga diri, merasa gagal 

mencapai keinginan  (Budi Ana Keliat, 

1999). 

3. Isolasi sosial  

 

Merupakan keadaan di mana individu atau 

kelompok mengalami atau merasakan 

kebutuhan atau keinginan untuk 

meningkatkan keterlibatan dengan orang 

lain tetapi tidak mampu untuk membuat 

kontak (Carpenito ,L.J, 1998). Menurut 

Rawlins, R.P & Heacock, P.E 

(1988) isolasi sosial menarik diri 

merupakan usaha menghindar dari 

interaksi dan berhubungan dengan orang 

lain, individu merasa kehilangan 

hubungan akrab, tidak mempunyai 

kesempatan dalam berfikir, berperasaan, 

berprestasi, atau selalu dalam kegagalan. 

 

Intervensi Psikososial 

 

Intervensi psikososial harus dilakukan 

sedini mungkin sejak diagnosis gagal 

ginjal ditetapkan. Hal ini juga 

membutuhkan usaha yang terus menerus 

untuk membuatnya lebih baik. 

 

1. Implikasi Keperawatan 

 

Gagal ginjal kronis mempunyai 

karakteristik penurunan kondisi yang 

cepat. Bantuan keperawatan dalam 

bidang psikososial harus berusaha 

memfasilitasi penyesuaian perubahan 

akibat sakit yang dialami. Perawat juga 

perlu memperbaiki interaksi sosial dan 

gaya hidup dengan mencegah kondisi 

sakit yang lebih jauh, mengontrol gejala 

dan menjadikan hemodialisis menjadi 

bagian dari kehidupan normal sehari-hari. 

Pengetahuan pasien yang baik tentang 

penyakit yang dideritanya akan 

mengurangi kecemasan pasien. Hal ini 

yang membuat sangat penting bagi 

perawat untuk mempunyai keahlian dalam 

menyediakan informasi yang jelas demi 

membantu pasien untuk menentukan 

tujuan dari perawatan dan membantu 

pemecahan masalah untuk kemampuan 

fungsional fisik yang lebih baik. 

 

2. Penilaian Kondisi 

 

Penilaian kondisi pasien akan 

menentukan kebutuhan pasien, 

mengidentifikasi masalah dan masalah-

masalah yang menjadi potensial untuk 

timbul serta mengumpulkan informasi 

untuk rencana pengobatan sehingga 

bantuan yang sesuai bisa diberikan. 

Penilaian ini berfokus pada efek sakit 

terhadap pasien. Beberapa informasi 

berguna termasuk gaya hidup, pola 

kehidupan sehari-hari, kekuatan 

kepribadian dan minat, cara adaptasi 

sehari-hari, pengertian akan penyakit saat 

ini, persepsi terhadap pengobatan yang 

diberikan, tekanan hidup atau perubahan 

belakangan ini dan beberapa masalah 

yang terkait dengan penyakit. Dengan 

mendengarkan pasien dan keluarga 

dalam diskusi, perawat bisa 

mengidentifikasi masalah-masalah 

psikososial yang terkait dengan penyakit 

dan kebutuhan akan bantuan. Diwaktu 

yang sama informasi tentang pengobatan 

yang dilakukan dan bagaimana kondisi 

harapan dari sakit yang diderita bisa 

dijelaskan. 
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3. Bina Hubungan Saling Percaya 

 

Bina hubungan saling percaya dengan 

cara salam terapeutik, beri kesempatan 

pada klien untuk mengungkapkan 

perasaannya,  ciptakan lingkungan yang 

tenang dan Membesarkan hati dan jika 

mungkin membuat pasien mampu 

menerima tanggung jawab akan 

kesehatan dan kebahagiaan serta mampu 

mengisi tanggung jawab mereka di 

keluarga dan masyarakat. Pada kondisi ini 

perawat dapat membesarkan hati pasien 

untuk menerima keterbatasan pribadi 

akibat kondisi sakit dan pengobatannya. 

Kondisi-kondisi seperti ini yang bisa 

memberikan persesi positif dan pengertian 

di antara pasien dan petugas kesehatan. 

 

4. Peningkatan Kualitas Hidup 

 

Pasien dengan karakter  dependen  atau 

tergantung mungkin beradaptasi dengan 

terapi lebih mudah, namun 

ketergantungan yang berlebihan dapat 

menciptakan permintaan yang esktrem 

kepada pengasuh dan dapat menghambat 

rehabilitasi. Beberapa pasien mungkin 

mendapatkan  “secondary gain”  dari 

penyakit yang diderita dan beberapa yang 

lainnya menikmati peran menjadi pasien. 

Perawat dapat memfasilitasi adaptasi 

pasien terhadap hal-hal yang dibutuhkan 

sehubungan dengan perawatan dengan 

memaksimalkan kekuatan pasien dan 

mendorong pasien lebih baik lagi. Terapi 

yang lebih bersifat individu dan 

meminimalkan kompleksitasnya dapat 

membantu perilaku yang lebih kooperatif. 

Edukasi, motivasi, pemberian dukungan, 

membesarkan hati, mengajarkan cara 

membantu diri sendiri dan memonitor diri 

sendiri akan membuat pada akhirnya 

peningkatan kepatuhan pasien dan pasien 

mampu hidup dengan kondisi kronis yang 

dialaminya. 

Jika dalam program rehabilitasi terdapat 

kelompok-kelompok suportif seperti 

latihan fisik bersama, program edukasi 

bersama atau kegiatan bersama lainnya 

maka hal ini akan membuat pasien lebih 

nyaman. Hal ini disebabkan karena 

adanya hubungan kebersamaan dengan 

orang yang senasib dan adanya 

penghargaan sosial serta apresiasi dari 

rekan senasib. Kegiatan ini bisa membuat 

isolasi pasien terhadap lingkungan 

berkurang. Pada akhirnya kegiatan-

kegiatan ini sangat berkontribusi dengan 

peningkatan kepatuhan pasien dalam 

proses terapi. 

5. Terapi Spiritual Emotional Freedom 

Technique (SEFT) 

Terapi SEFT berpengaruh untuk 

penurunan tingkat depresi pada pasien 

hemodialisa. Unsur kekuatan do’a terapi 

SEFT efektif menurunkan depresi yang 

diberikan dapat membuat perasaan 

tenang, membangkitkan harapan, rasa 

percaya diri dan menambah keimanan 

seseorang sehingga dampak psikologis 

dari penyakit dan terapi hemodialisa yang 

dijalani dapat diatasi dengan terapi ini. 

Hal yang sama diperkuat oleh teori Hawari 

(2008) bahwa terapi psikoreligius dapat 

membangkitkan harapan (hope), rasa 

percaya diri (self confidence) dan 

keimanan (faith) pada diri seseorang. Hal 

ini sama diperkuat oleh Sholeh (2007) 

bahwa respon emosional yang positif atau 

dari pengaruh terapi psikoreligius dengan 

doa berjalan mengalir dalam tubuh dan 

diterima oleh batang otak. Setelah 

diformat dengan bahasa otak, kemudian 

ditransmisikan ke salah satu bagian otak 

besar yakni thalamus, kemudian, 

thalamus menstransmisikan impuls 

hipokampus (pusat memori yang vital 

untuk mengkoordinasikan segala hal yang 

diserap indera) untuk mensekresikan 
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GABA (Gama Amino Batiric Acid) yang 

bertugas sebagai pengontrol respon 

emosi, dan menghambat asetylcholine, 

serotonin dan neurotransmiter yang lain 

yang memproduksi sekresi kortisol. 

Sehingga akan terjadi proses homeostasis 

(keseimbangan) sehingga akan 

memperbaiki sistem neurotransmitter yang 

terganggu dan memunculkan optimisme, 

dan menghilangkan pikiran negatif, 

sehingga akan memunculkan pikiran-

pikiran yang positif. 

 

6. Support Group 

Support group atau dukungan kelompok 

adalah suatu dukungan oleh kelompok 

yang memiliki permasalahan yang sama 

untuk mengkondisikan dan memberi 

penguatan pada kelompok maupun 

perorangan dalam kelompok. Kelompok 

yang memiliki problem yang relatif sama 

dengan cara sharing informasi tentang 

permasalahan yang dialami serta solusi 

yang perlu dilakukan sekaligus proses 

saling belajar dan menguatkan, sering 

disebut kelompok sebaya (Lazuardi, 

2017). 

 

Tujuan utama dari intervensi Support 

Group adalah tercapainya kemampuan 

coping yang efektif terhadap masalah 

ataupun trauma yang dialami. 

Dukungan kelompok dapat diberikan 

dalam bentuk emotional support, esteem 

support, informational support, 

instrumental or tangible support, dan 

companionship support. 

 

Emotional support adalah dukungan 

dengan melibatkan ekspresi empati, 

perhatian, pemberian semangat, 

kehangatan pribadi, cinta, atau bantuan 

emosional. Seperti bantuan ketika ada 

anggota kelompok yang mengalami 

kecemasan saat hemodialisa, teman 

dalam kelompok dapat menjadi support 

koping yang dapat menenangkannya. 

 

Esteem support adalah dukungan terjadi 

melalui ekspresi penghargaan yang 

positif, dorongan yang semangat, atau 

persetujuan dengan ide atau perasaan 

yang dikemukakan individu serta 

perbandingan yang positif antara individu 

dengan orang lain. Ketika ada subjek 

pasien yang baru dilakukan tindakan 

hemodialisa, temannya dapat memberikan 

semangat dan motivasi kepada subjek 

untuk mampu senantiasa menjaga 

kesehatannya. 

 

Instrumental support adalah pemberian 

dukungan yang melibatkan bantuan 

secara langsung, seperti bantuan finansial 

ataupun mengerjakan tugas rumah sehari-

hari. Ketika saat temannya kesulitan saat 

menuju ke instalasi hemodialisa, teman 

lainnya dapat membantu bersama menuju 

ke ruang tersebut. 

 

Informational support adalah dukungan 

diberikan dalam bentuk saran, 

penghargaan dan umpan-balik mengenai 

cara menghadapi atau memecahkan 

masalah yang ada. Ketika pasien tidak 

tahu cara pendaftaran atau kesulitan jalan 

untuk ke instalasi hemodialisa, teman 

pasien membantu untuk mengarahkan ke 

tempat yang dituju. 

 

Companionship support adalah dukungan 

diberikan dalam bentuk kebersamaan 
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sehingga individu merasa sebagai bagian 

dari kelompok. Keterlibatan subjek dalam 

sebuah kelompok pasien hemodialisa. 

Kebersamaan yang ada dalam kelompok 

subjek yaitu saling berbagi pengalaman, 

kekuatan dan harapan. 

 

 
 

 
 

 

Peran keluarga 

 

Anggota keluarga memerankan hal yang 

penting dalam kesejahteraan pasien. 

Mereka tidak boleh dikesampingkan 

dalam proses penanganan pasien. 

Perubahan pola kehidupan keluarga 

mungkin diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan pasien. Pasien dan keluarga 

harus dibantu untuk menceritakan 

perasaan mereka dalam suatu hubuungan 

saling percaya agar dapat menyesuaikan 

dengan proses adaptasi dari sakit pasien. 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan 

bahwa perasaan bersalah, kesedihan dan 

kehilangan yang sangat dan sering terjadi 

pada pasangan pasien. 

Edukasi dan informasi yang adekuat bagi 

pasien dan keluarga tentang penyakit 

yang dialami dan perjalanan penyakit 

akan sangat penting dan harus dimulai 

sejak sebelum memutuskan untuk 

melakukan dialisis. 

Peran petugas  

Petugas kesehatan yang berkecimpung 

dalam bidang ini, dokter spesialis, dokter 

jaga, perawat dan staf lainnya bisa 

mempengaruhi dan dipengaruhi secara 

negatif maupun positif jika berhubungan 

dengan pasien gagal ginjal. Adanya 

harapan hidup dengan program 

rehabilitasi akan membuat sikap positif 

dari para petugas kesehatan yang terlibat. 

Hal ini berhubungan dengan keteraturan 

berobat, latihan dan perawatan diri. 

Namun demikian sering terjadi petugas 

kesehatan menjadi sangat tidak nyaman 

karena perilaku yang sulit dari pasien, 

penurunan kondisi pasien pada pasien 

yang hubungan rapport telah terbina baik 

dan kegagalan terapi. 

Terjadinya kecemasan berkaitan dengan 

tuntutan kerja dan distres spiritual akibat 

kesulitan menemukan arti atau tujuan dari 

kehidudapan pribadi dan profesional 

seringkali dikatakan oleh petugas 

kesehatan. Petugas kesehatan yang 

terlibat dalam tim bisa diberikan 

kesempatan untuk menilai penyebab 

stres, membangun ide-ide, 

membagikannya dengan sejawat dan 

menciptakan kesempatan untuk saling 

menghormati dan memberikan dorongan 

kepada anggota yang lain. Cara lain untuk 

mengganti perhatian dari stres ke hal lain 

adalah mencari hal-hal yang lucu dalam 

pengalaman kerja, belajar dari pasien 

untuk menerima keterbatasan dan untuk 

mengambil waktu yang sesuai lepas dari 

pekerjaan untuk bermain dan beristirahat. 
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Kesimpulan 

Perawat yang bekerja di unit ginjal sering 

dihadapkan pada pasien yang mengalami 

problem psikososial dan perilaku. 

Membangun kemampuan untuk 

mengenali dan beradaptasi dengan 

masalah-masalah itu adalah sesuatu yang 

diperlukan. Sering kali intervensi psikosial 

tidak bekerja karena keterbatasan dari 

segi jumlah perawat. Perawat diharapkan 

dapat belajar cara-cara mengatasi 

masalah psikosial yang terjadi di unitnya 

masing-masing baik yang dialami pasien, 

keluarga maupun petugas di dalam unit itu 

sendiri. 

Beberapa intervensi keperawatan untuk 

mengatasi masalah psikososial antara lain 

pendekatan atau membina hubungan 

saling percaya, meningkatkan 

kepercayaan pasien, terapi SEFT dan 

Support group sangat direkomendasikan 

untuk meningkatkan kualitas hidup pasien 

ESRD yang menjalani terapi dialisis. 
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