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PENELITIAN 

 

Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Kepatuhan Pasien CKD Untuk 

Mempertahankan Kualitas Hidup Di RSUD PandanarangBoyolali 

  

Sandy Arditawati.* 

ArifWidodo, A.Kep.,M.Kes ** 

Noor AlisSetiyadi, SKM, MKM*** 

 

Abstrak 

 

Salah satu penyebab dilakukannya hemodialisa pada penderita CKD adalah 

diabetes mellitus dan hipertensi. Tinggi rendahnya kepatuhan pasien dalam 

penatalaksanaan penyakitnya dapat mempengaruhi proses dalam mempertahankan 

kualitas hidup pasien tersebut sehingga dapat mempengaruhi keadaan umumnya. 

Terapi konservatif dan terapi pengganti ginjal menjadi satu-satunya jalan untuk 

mempertahankan fungsi tubuh. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap kepatuhan pasien CKD untuk mempertahankan kualitas hidup di RSUD 

Pandanarang Boyolali. Metode Penelitian ini adalah quasi eksperiment, dengan 

rancangan penelitian pretest posttest with control group design dengan sampel 

pasien CKD stage v yang menjalani hemodialisa pada bulan agustus 2013 di 

RSUD PandanarangBoyolali.Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive samplingyaitu 66 orang. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan 

data diuji menggunakan ujit-test. 

Hasil uji perbedaan denganuji paired t-testkelompokperlakuanuntukkepatuhan 

diperoleh nilai p = 0.000 maka disimpulkan adanya perbedaan kepatuhan 

kelompok eksperimen sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan. p = 0,000 ada 

perbedaan kepatuhan kelompok kontrol sebelum dan sesudah posttest. Uji beda 

kelompok ke ksperimen dan kontrol didapatkan p = 0,504  tidak terdapat 

perbedaan posttest kepatuhan kelompokek speriment dan kontrol. 

 

 

Kata kunci: pendidikan kesehatan, kepatuhan, CKD 
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EFFECT OF HEALTH EDUCATION AGAINST CKD PATIENT 

ADHERENCE TO MAINTAIN QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL 

PANDANARANG BOYOLALI 

 

Sandy Arditawati. * 

ArifWidodo, A.Kep.,Kes ** 

Noor AlisSetiyadi, SKM, MKM *** 

 

Abstract 

 

One cause does hemodialysis in patients with CKD are diabetes mellitus 

and hypertension. High and low patient compliance in treatment of the disease 

can affect the process in maintaining the patient's quality of life can affect the 

state general sehinnga. 

Conservative therapy and renal replacement therapy is the only way to 

maintain body functions. 

This study aimed to clarify the effect of health education on compliance of 

CKD patients to maintain the quality of life in hospitals PandanarangBoyolali. 

Methods This study is a quasi experiment, the research design with pretest 

posttest control group design with a sample stage V CKD patients undergoing 

hemodialysis in August 2013 in the Hospital PandanarangBoyolali. Using 

purposive sampling technique sampling is 66 people. Research instruments such 

as questionnaires and the data were tested using t-test. 

Test result differences with paired t-test test treatment group compliance 

values obtained for p = 0.000, we conclude the existence of differences in 

adherence experimental group before and after health education. p = 0.000 there 

are differences compliance control groups before and after the posttest. Test 

different experimental and control groups obtained p = 0.504 there is no 

difference posttest experimental and control group compliance. 

 

 

Keywords: health education, compliance, CKD 

 

 

 

 

 

 



Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Kepatuhan Pasien CKD Untuk Mempertahankan 

Kualitas Hidup Di RSUD PandanarangBoyolali 

(Sandy Arditawati) 

 

PENDAHULUAN 

Ginjal berperan sangat 

penting bagi sistem pengeluaran 

(ekskresi) manusia. Ginjal memiliki 

fungsi untuk mengeluarkan bahan 

dan sisa-sisa metabolisme yang tidak 

diperlukan oleh tubuh lagi, ginjal 

membuang zat-zat yang tidak 

diperlukan lagi dan mengambil zat-

zat yang masih diperlukan tubuh, 

ginjal juga bertugas mengatur kadar 

air dan bahan lainnya di dalam tubuh 

(Corwin, 2009) 

Menurut world health 

organization (WHO), data hingga 

2015 diperkirakan tingkat presentase 

dari 2009 sampai 2011 ada sebanyak 

36 juta warga dunia meninggal 

akibatcronic kidneys disease (CKD) 

Lebih dari 26 juta orang dewasa  di 

Amerika atau sekitar 17 % dari 

populasi orang dewasa terkena CKD 

(bomback and Bakris, 2011). 

Indonesia termasuk pada 

tingkat gagal ginjal yang cukup 

tinggi, sampai januari 2011 

diperkirakan terdapat 70.000 

penderita gagal ginjal di Indonesia 

yang membutuhkan cangkok ginjal, 

menurut Persatuan Nefrologi 

Indonesia (Pernefri, 2011). 

Menurut Corwin (2009), 

gagal ginjal kronik merupakan 

destruksi struktur ginjal yang 

progresif dan terus menerus. 

Terapi yang diberikan pada 

pasien CKD atau gagal ginjal kronik 

yaitu dengan terapi konservatif dan 

terapi pengganti. Terapi konservatif 

digunakan untuk pasien CKD dengan 

tingkat clieren dan kreatin 

25ml/menit. Bila pasien CKD  sudah 

berada dalam tahap end stage renal 

disease maka terapi pengganti ginjal 

menjadi satu-satunya jalan untuk 

mempertahankan fungsi tubuh. Saat 

ini hemodialisa adalah merupakan 

terapi pengganti ginjal yang paling 

banyak dilakukan dan jumlah 

penggunaannya terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Data dari Indonesia 

Renal Registry jumlah pasien di 

Indonesia mencapai 2260 orang pada 

tahun 2008, terjadi peningkatan 5,2 

% dari tahun 2007. 

Berdasarkan survey 

pendahuluanolehpeneliti di 

rumahsakitumumdaerah (RSUD) 

PandanarangBoyolalididapatkan data 

jumlahpesertahemodialisaperharinyaa

dasekitar 25 orang. Tinggi rendahnya 

pasien yang menderita CKD 

dandilakukanhemodialisamengalamip

eningkatansetiap tahun, 

inidibuktikandarijumlahpeserta yang 

bertambah setiap tahunnya. Pada 

tahun 2009 terdapat 71 pasien CKD 

yang dilakukanhemodialisa, 

padatahun 2010 terdapat 71 pasien, 

tahun 2011 bertambah menjadi 79 

pasien dan pada tahun 2012 

didapatkan 79 pasien yang 

diterapihemodialisa. Jumlah dari 

tahun 2009 sampai 2013 pada bulan 

ini terdapat 300 pasien CKD yang 

mendapatkanterapihemodialisa. 

Penyebabdarikebanyakanpasien CKD 

yang dihemodialisaadalah Diabetes 

mellitus dan hipertensi sehingga 

pasien 

harusdilakukanterapihemodialisis. 

Kopingmasing-

masingpasiendalampenatalaksanaanp

enyakithinggamendapathemodialisac

enderungbaik, tetapi ada juga yang 

mempunyaikopingkurangbaik, 

selainhemodialisaterdapatjugaterapi 

lain seperti pasien harus 

mengkonsumsi obatdanmematuhidiit 

yang 

dianjurkansepertimembatasiasupanca
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iran,makanmakanantinggiprotein,ren

dahkaliumdanrendahfosfor. 

Kepatuhanpasiendalampenata

laksanaanpenyakitnya seperti terapi 

fisik pada penyakit dasarnya dan 

terapi nutrisi (pembatasan asupan 

cairan, kalium, fosfor)dapatmempe-

ngaruhi proses 

dalammempertahankan kualitas 

hidup pasien itu sendiri sehingga 

dapat mempengaruhi keadaan umum 

pasien menjadi lemah, kualitas hidup 

pasien menjadi kurang baik, ini 

dibuktikan dari adanya berbagai 

keluhan pada pasien tersebut seperti 

sesak napas, terdapat edema pada 

sebagian tubuh, ekstremitas atau 

seluruh tubuh, seringnya mondok 

atau rawat inap karena terjadi 

keluhan tersebut hingga mungkin 

mendapatkan pengobatan atau terapi 

hemodialisa sebelum jadwal yang 

ditetapkan. 

Di ruang hemodialisa RSUD 

Pandanarang terdapat sekitar 15 unit 

alat hemodialisis dengan peserta 

CKD yang dilakukan terapi 

hemodialisa ada sebanyak 79 orang, 

dengan jumlah pasien yang tidak 

sedikit maka terapi ini dibagi menjadi 

dua shift yaitu pagi dan siang. 

Masing-masing pasien CKD 

mendapat terapi dua kali dalam 

seminggu dengan dosis 10-15 Jam 

per minggu. 

 

TINJAUAN TEORI 

1. Pendidikankesehatan 

Pendidikan kesehatan adalah 

proses untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam 

memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, dalam keperawatan 

pendidikan kesehatan merupakan 

satu bentuk intervensikeperawatan 

yang mandiri untuk membantu klien 

baik individu, kelompok, maupun 

masyarakat dalam mengatasi masalah 

kesehatannya (Notoatmodjo, 2003). 

Terdapat tujuan pendidikan, yaitu : 

a. Menanamkan pengetahuan, 

pendapat dan konsep-konsep 

b. Mengubah sikap dan persepsi 

c. Menanamkan 

tingkahlakuataukebiasan yang 

baru 

Proses pendidikan kesehatan 

adalah merupakan proses dalam 

belajar untuk memelihara dan 

meningkatkankesehatan (Nursalam 

dan Efendi, 2008). Terdapat 4 

kelompok besar yang mempengaruhi 

proses belajar yaitu faktor instrumen 

(metode), materi, pendidik, alat 

bantu. 

Dalam program kesehatan terdapat 

evaluasi dan monitoring yang 

bertujuan untuk menentukan nilai 

atau jumlah keberhasilan dalam 

usaha pencapaian terhadap 

suatutujuan yang 

ditetapkan.evaluasiadalahbagianpenti

ng dari suatu program kesehatan, 

Evaluasi akan diperoleh umpan balik 

terhadap pelaksanaan kegiatan. 

Evaluasi adalah membandingkan 

antara hasil yang telah dicapai oleh 

suatu program dengan tujuan yang 

direncanakan disamping evaluasi 

juga dilakukan monitoring 

ataupemantauan program yang 

dilakukan sejalan denganevaluasi 

(Notoatmodjo, 2003). 

2. Kepatuhan 
Kepatuhan adalah istilah yang 

dipakaiuntukmenjelaskanketaatanata

upasrahpadatujuan yang 

telahditentukan.Literaturkeperawatan

–

kesehatanmengemukakanbahwakepat

uhanberbandinglurusdengantujuan 

yang dicapai pada program 
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pengobatan yang 

ditentukan.Kepatuhanpada program 

kesehatan merupakan perilaku yang 

dapat di observasi dan dengan begitu 

dapat langsung di ukur (Susan, 

2002). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan antara lain : 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan segala 

upaya pembelajaran yang 

direncanakan untuk memengaruhi 

orang lain sehingga mereka 

melakukan  apa yang diharapkan 

oleh pelaku pendidikan (Maulana, 

2009). 

2. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan merupakan hasil 

dari tahu, dan terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan 

terhadap suatu objek tertentu, 

pengetahuan tersebut akan 

diperoleh baik dari pengalaman 

langsung atau pengalaman orang 

lain. Pengetahuan dapat diukur 

dengan wawancara yang 

menanyakan sesuatu yang akan 

diukur tentang pengetahuan dari 

subjek penelitian 

(Notoatmodjo,2003). 

3. Sikap (attitude) 

Merupakan respon atau reaksi 

seseoarang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau 

objek. Sikap adalah tanggapan 

atau persepsi seseorang terhadap 

apa yang diketahuinya, sikap 

tidak dapat dilihat secara nyata 

tetapi dapat ditafsirkan sebagai 

perilaku yang tertutup, sikap 

belum merupakan suatu tindakan 

atau aktifitas tetapi merupakan 

predisposisi dari tindakan 

(Notoatmodjo,2003) 

4. Tindakan 

Merupakan realisasi dari 

pengetahuan dan sikap yang 

menjadi suatu perbuatan nyata 

yang merupakan respon 

seseorang pada stimulus dalam 

bentuk terbuka 

(Notoatmodjo,2003) 

5. Motivasi 

Motivasi dari petugas kesehatan 

merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan, 

sebagaivariabelpenyelangatau 

yang ikut campur tangan, 

merupakan karakteristik 

psikologis manusia yang 

memberi kontribusi pada tingkat 

komitmen seseorang, termasuk 

faktor-faktor yang menyebabkan, 

menyalurkan, mempertahankan 

tingkahlakumanusiakearahtekadte

rtentu (Nursalam,2008) 

6. Lama menjalanihemodialisa 

Pasiendengandialisisjangkapanjan

gakan merasa khawatir dengan 

kondisi sakitnya. Gaya hidup 

yang 

terbatasberhubungandenganhemo

dialisasertapembatasanasupanma

kanadancairandapat 

mempengaruhi kepatuhan 

dansemangathidupklien. 

7. usia 

3. Penatalaksanaan 

1.

 Tatalaksanakonservatifpadaga

galginjalkronikdapatmeliputiter

api fisik pada penyakit dasarnya 

2. Terapi nutrisi dilakukan untuk 

meminimalkan gejala 

uremik,mengurangi 

ketidakseimbangan cairan dan 

elektrolit dan asam basa, 

meminimalkan gejala anemia, 

mengurangi rentan pasien 
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terhadap infeksi dan membatasi 

katabolisme 

3. Jika gangguan gagal ginjal 

kronik bersifat berat, dialisis 

atau transplantasi ginjal 

diperlukan selain 

penatalaksanaan diatas. 

(Callaghan, 2009 dan Morton 

2012) 

 

Kerangka Konsep 

V. Bebas  : pendidikan kesehatan 

V. Terikat : kepatuhan untuk 

mempertahankan kualitas 

hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variabel 
penggangu : 
1. Terapi obat- 

obatan 

2. Terapi  nutrisi 

3. Dialisis 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep 

 

Hipotesis 

1. Ho (Hipotesis null) :  

Tidak ada pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap kepatuhan pasien 

CKD untuk mempertahankan kualitas 

hidup di RSUD pandanarang 

boyolali. 

2. Ha (hipotesis alternatif ) : 

Ada pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap kepatuhan pasien CKD 

untuk mempertahankan kualitas 

hidup di RSUD pandanarang boyolali 

 

 

 

METODELOGI PENELITIAN 

1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian quasi eksperimendengan 

rancangan pretest posttest with 

control group design. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasidalampenelitianiniadalah

pasien CKD stage V yang 

menjalanipadabulan juli- 

Agustus2013 sebanyak 79 orang. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

66 orang dengan teknik penentuan 

purposive sampling. 

3. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat 

ukur berupa kuesioner. 

4. Analisis Data  

Analisa data pada penelitian ini 

adalah univariat dan bivariat. 

Analisis univariat yaitu distribusi 

responden menurut umur, jenis 

kelamin, pendidikan ,jenis pekerjaan, 

sedangkan analisis bivariat pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap 

kepatuhan pasien CKD untuk 

mempertahankan kualitas hidup 

menggunakan uji t-test. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Karakteristik responden 

Distribusi umur responden 

kelompok eksperimen 

Umur  Frek % 

<30 tahun 

30-60 tahun 

>60 tahun 

1 

31 

2 

3,0 

93,9 

6,0 

Jumlah  33 100.0 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa responden berumur 

<30 tahun sebanyak 1 orang (3,0%), 

Kepatuhan 
untuk 

mempertahan
kan kualitas 

hidup 
pasiensebelu

m di 
llakukanpeny

uluhan 

Pendidikank
esehatanpen
atalaksanaa

n CKD 

Perubahan 
kepatuhan 

untuk 
mempertahan
kan kualitas 

pasiensetelah
penyuluhandi
perkuatdenga

n data BB 
dan edema 
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30-60 tahun sebanyak 31 orang 

(93,9%), berumur > 35 tahun 

sebanyak 2 orang (6,0%).  

 

 

Distribusi jenis kelamin responden 

kelompok eksperimen 

Jenis kelamin Frek % 

Laki-laki 

perempuan 

 

19 

14 

 

57,5 

42,4 

 

Jumlah  33 100 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa responden 

denganjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 19 orang (57,5%) dan 

perempuan 14 orang (42,4%). 

 

Distribusi pendidikan responden 

kelompok eksperimen 

Pendidikan Frek % 

SD 

SLTP 

SMA 

PT 

 13 

15 

4 

1 

39,3 

45,5 

12,1 

3,0 

Jumlah   33 100 

Diketahuirespondendengan 

pendidikan SD sebanyak 13 orang 

(39,3%), SLTP sebanyak 15 orang 

(45,5%), SMA4 orang (12,1%) dan 

PT sebanyak 1 orang (3,0%).  

 

Distribusi pekerjaan responden  

kelompok eksperimen 

Pekerjaan  Frek % 

Buruh/tani 

wiraswasta 

PNS 

Swasta 

 17 

10 

   2 

 4 

51,5 

30,3 

  6,0 

12,1 

Jumlah   33 100 

Diketahui responden dengan 

pekerjaan buruh/tani sebanyak 17 

orang (51,5%), wiraswasta 10 orang 

(30,3%), PNS 2 orang (6,0%) dan 

swasta sebanyak 4 orang (12,1%). 

Distribusi umur responden 

kelompok kontrol 

 

Umur  Frek % 

< 30 tahun 

30-60 tahun 

> 60 tahun 

  1 

28 

  3  

  3,0 

84,4 

  9,0 

Jumlah  33 100.0 

 Berdasarkantabel di 

atasdiketahuibahwaumurresponden< 

30 tahunsebanyak1 orang (3,0%), 30-

60 tahunsebanyak 28 orang (84,4%), 

danlebihdari 60 tahunsebanyak3 

orang (13.7%).  

 

Distribusi jenis kelamin responden 

kelompok kontrol 

 

Jenis kelamin  Frek % 

Laki-laki 

perempuan 

 

 22 

 11 

 

66,6 

33,3 

 

Jumlah   33 100.0 

Berdasarkantabel di 

atasdiketahuibahwajeniskelaminlaki-

lakisebanyak 22 orang (66,6%), 

danperempuan 11 orang (33,3%). 

 

Distribusi pendidikan responden 

kelompok kontrol 

 

Pendidikan Frek % 

SD 

SLTP 

SMA 

PT 

 19 

 4 

  9 

 1 

57,5 

12,1 

27,2 

3,0 

Jumlah   33 100 

Diketahuirespondendengan 

pendidikan SD sebanyak 19 orang 

(57,5%), SLTP sebanyak 9 orang 

(27,2%), SMA 1 orang (12,1%) dan 

PT sebanyak 1 orang (3,0%). 

 

Distribusi pekerjaan responden  

kelompok kontrol 

Pekerjaan  Frek % 

Buruh/tani  17 51,5 
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Wiraswasta 

PNS 

Swasta 

  9 

   4 

 3 

27,2 

12,1 

  9,0 

Jumlah    33 100 

Diketahui responden dengan 

pekerjaan buruh/tani sebanyak 17 

orang (51,5%), wiraswasta 9 orang 

(27,2%), PNS 4 orang (12,1%) dan 

swasta sebanyak 3 orang (9,0%) 

 

Kepatuhan pasien CKD sebelum 

diberi perlakuan pada kelompok 

eksperimen 

Kategori Frek (%) 

Baik  0    0,0 

cukup 

kurang 

23 

10 

 69,7 

 30,3 

Total 33 100.0 

Tabel diatas diketahui 

kepatuhan pasien sebelum diberi 

perlakuan yaitu baik 0 (0,0%), cukup 

sebanyak 23 responden (69,7%), dan 

kurang  sebanyak 10 responden 

(30,3%).  

 

Kepatuhan pasien CKD sesudah 

diberi perlakuan pada kelompok 

eksperimen 

Kategori Frek  (%) 

Baik 33   100,0 

cukup 

kurang 

   0 

   0 

     0,0 

     0,0 

Total 33 100.0 

Tabel diatas diketahui 

kepatuhan pasien sesudah diberi 

perlakuan yaitu baik sebanyak 33 

responden (100,0%), cukup sebanyak 

0 responden (0,0%), dan kurang  

sebanyak 0 responden (0,0%). 

 

Kepatuhan pasien CKD kelompok 

kontrol saat pretest 

Kategori Frek  (%) 

Baik    3       9,1 

cukup  23     69,7 

kurang    7     21,2 

Total  33 100.0 

Tabel diatas diketahui 

kepatuhan pasien saat pretest pada 

kelompok control yaitu baik 

sebanyak 3 responden (9,1%), cukup 

sebanyak 23 responden (69,7%), dan 

kurang  sebanyak 7 responden 

(21,2%) 

 

Kepatuhan pasien CKD 

kelompokkontrolsaatpostest 

Kategori Frek  (%) 

Baik    0       0,0 

cukup 

kurang 

 33 

   0 

  100,0 

      0,0 

Total  33 100.0 

Tabel diatas diketahui 

kepatuhanpasiensaatpostestpadakelo

mpokkontrolyaitu baik sebanyak 0 

responden (0,0%), cukup sebanyak 

33 responden (100,0%), dan kurang  

sebanyak 0 responden (0,0%) 

 

2. Analisis Bivariat 

Pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap kepatuhan pasien 

CKD untuk mempertahankan 

kualitas hidup 

Perubahan kepatuhan sebelum  

dan sesudah pendidikan 

kesehatan pada kelompok 

eksperimen 

Variabel mean thit ttab p 

Kepatuhan 
sebelum 
mendapat 
perlakuan 
kelompok 
eksperimen 
 
 
Kepatuhan 
sesudah 
mendapat 
perlakuan 
kelompok 
eksperimen  

 
 

20,48 

 
 

 

 

 
 

23,64 

7 
 

 

 
 

 

7,943 

 
 

 

I 
 

 

 
 

 

 
 

 

2,000  

 
 

 
 

 

 
 

 

0,000 
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      Tingkat kepatuhan sebelum 

mendapat perlakuan pada 

kelompok eksperimen didapatkan 

Mean 20,48 yang lebih kecil dari 

kepatuhan sesudah mendapat 

perlakuan 23,64 dengan t hit >t 

tab 7,943 > 2,000 p 0,000 maka 

terdapat perbedaan kepatuhan 

sebelum dan sesudah mendapat 

perlakuan pada kelompok 

eksperimen 

 

Perubahan kepatuhan sebelum 

dan sesudah posttest pada 

kelompok kontrol 

 
 

Variabel Mea

n 

thit ttab p kep 

Kepatuhan 
sebelum 
mendapat 
perlakuan 
kelompok 
kontrol 
 
 
Kepatuhan 
sesudah 
mendapat 
perlakuan 
kelompok 
kontrol  

 

 
21,15 

 

 
 

 

 

 
 

23,12 

7 

 
 

 

 
 

 6,786 

 

 
 

I 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2,000  

 

 

 

 
 

 

 
 

0,000 

 

 
 

 

 
 

sign 

 

Tingkat kepatuhansaatsebelum 

dan sesudah posttest pada kelompok 

control didapatkan mean 21,15 yang 

lebih kecil dari 23,12 dengan t hit >t 

tab 6,786 > 2,000 p 0,000 maka 

terdapat perbedaan kepatuhan saat 

pretest dan posttest 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

1. Karakteristik responden 

 

Karakteristik responden dalam 

penelitian ini, pada kelompok 

responden eksperimenpaling banyak 

berumur antara 30–60 tahun yaitu 

sebanyak sebanyak31 orang (93,9%), 

pada kelompok kontrol kebanyakan 

responden berumur 30-60 tahun yaitu 

sebanyak 28 orang (84,8%), tingkat 

pendidikan pada kelompok 

eksperimen kebanyakan responden 

berpendidikan SLTP yaitu sebanyak 

15 orang (45,5%), Pada kelompok 

kontrol kebanyakan responden 

berpendidikan SD yaitu 19 orang 

(57,5%), menurut jenis pekerjaan, 

kebanyakan pasien pada kelompok 

eksperimen mempunyai pekerjaan 

sebagai buruh/tani yaitu 17 orang 

(51,5%), pada kelompok kontrol juga 

didapatkan kebanyakan responden 

mempunyai pekerjaan sebagai 

buruh/tani 17 orang (51,5%). 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa responden sebelum 

mendapatkan pendidikan kesehatan 

yang mendominasi tergolong 

20.48

23.64

21.15

23.12

18.5

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22

22.5
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kepatuhan cukup sebanyak 23 orang 

(69,7%). Hal ini berarti bahwa 

kebanyakan pasien CKD untuk 

mempertahankan kualitas hidup di 

RSUD Pandan Arang sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan 

mempunyai kepatuhan tergolong 

cukup sebanyak 23 orang (69,7%) 

dari keseluruhan responden. 

 Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa responden sesudah 

mendapatkan pendidikan kesehatan 

semuanya tergolong kepatuhan baik 

sebanyak 33 orang (100%). Hal ini 

berarti bahwa kebanyakan pasien 

CKD untuk mempertahankan kualitas 

hidup di RSUD Pandan Arang 

sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan mempunyai kepatuhan 

tergolong baik sebanyak 33 orang 

(100,0%) dari keseluruhan responden. 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa responden saat 

pretest yang mendominasi tergolong 

kepatuhan cukup sebanyak 23 orang 

(69,7%). Hal ini berarti bahwa 

kebanyakan pasien CKD untuk 

mempertahankan kualitas hidup di 

RSUD Pandan Arang saat prestest 

mempunyai kepatuhan tergolong 

cukup sebanyak 23 orang (69,7%) 

dari keseluruhan responden. 

 Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa responden saat 

posttest yang semuanya tergolong 

kepatuhan cukup sebanyak 33 orang 

(100%). Hal ini berarti bahwa semua 

pasien CKD untuk mempertahankan 

kualitas hidup di RSUD Pandan 

Arang saat posttest mempunyai 

kepatuhan tergolong cukup sebanyak 

33 orang (100%) dari keseluruhan 

responden. 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahuibahwanilaithitung>ttabelatau 

0,675 > 2, 000 dengan nilai 

probabilitas 0,504 yang nilainya lebih 

besar dari 0,05, ini berarti Ho diterima 

yang artinya tidak terdapat perbedaan 

posttest kepatuhan antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. 

 Namun rata-rata nilai 

kepatuhan pasien sebelum 

mendapatkan pendidikan kesehatan 

sebesar 20,48 yang nilainya lebih 

kecil dari kepatuhan sesudah 

mendapatkan pendidikan kesehatan 

yaitu sebesar 23,64 artinya bahwa 

kepatuhan pasien CKD untuk 

mempertahankan kualitas hidup di 

RSUD PandanArangBoyolalisesudah 

mendapatkan pendidikan kesehatan 

lebih tinggi dan lebih baik 

dibandingkan dengan kepatuhan 

sebelum mendapatkan pendidikan 

kesehatan bagi pasien CKD untuk 

mempertahankan kualitas hidup di 

RSUD PandanArangBoyolali. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Terdapat pengaruh pendidikan 

kesehatanterhadapkepatuhanpa

sienCKD 

untukmempertahankankualitas

hidup di RSUD 

PandanarangBoyolali. 

Didapatkan bahwa kepatuhan 

pasien sebelum diberi 

pendidikan kesehatan 

padakelompokeksperimenadala

hcukupsebanyak 23 orang 

(69,7%). 

Kepatuhanpasiensesudahdiberi 

pendidikan 

kesehatankelompokeksperimen

adalahbaikyaitusejumlah 33 

orang (100,0%). 
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Kepatuhanpasien CKD pada 

kelompok kontrol saat pretest 

didapatkanpasiendengankepatu

hancukupsebanyak 23 orang 

(69,7%). Untuk kepatuhan 

kelompok kontrolsaat posttest 

didapatkanpasiendengankepatu

hancukupsebanyak 33 orang 

(100,0%). 

b. Tidak terdapat perbedaan 

tingkat kepatuhan pasien CKD 

antara kelompok eksperimen 

dan kontrol setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan di 

ruanghemodialisa RSUD 

PandanarangBoyolali. Dimana 

didapatkan t hitung < t tabel 

yaitu 0,675 < 2,000 dengan p 

0,504 lebih besar dari 0,05 

maka tidak terdapat perbedaan 

posttest kelompok perlakuan 

dan kontrol 

 

c. Terdapat pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap 

kepatuhanpasiendalampenatalak

sanaanpenyakit CKD untuk 

mempertahankan kualitas hidup 

penderita CKD stage V di 

RSUD PandanarangBoyolali. 

Pada kelompok eksperimen 

didapatkan t  hitung> t tabel 

7,943 >2,000 dengan p 0,000 

lebih kecil dari 0,05 maka 

terdapat perbedaan atau 

pengaruh kelompok eksperimen 

sebelum dan sesudah perlakuan. 

Pada kelompok control 

didapatkan t hitung > t tabel 

6,786 > 2,000 dengan p 0,000 

lebih kecil dari 0,05 maka 

terdapat perbedaan kepatuhan 

kelompok kontrol saat pretest 

dan posttest 

 

 

Saran  

1. Bagi Pasien 

Diharapkan dapat mengambil 

sumber informasi terkini tentang 

hasil penelitian ini yang berkaitan 

dengan kepatuhan pasien CKD, 

dan diharapkan juga dapat 

mengikuti dan mematuhi petunjuk 

dan 

tekniktentangmempertahankankual

iatshidupselamamenjalani 

perawatan di rumah sakit maupun 

nanti setelah pulang dari rumah 

sakit. 

2. Bagi Profesi Keperawatan  

Diharapkandapatmemberikanaraha

ndanpengertianserta pendidikan 

yang benar tentang bagaimana cara 

mempertahankan kualitas hidup 

bagi pasien CKD seperti 

terapinutrisidanpiting edema. 

3. BagiInstritusiPendidikan 

Diharapkan hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai salah satu 

sumber bacaan untuk menambah 

wawasan bagi mahasiswa 

khususnya yang terkait dengan 

pendidikan kesehatan untuk 

meningkatkan kepatuhan  pasien 

CKD. 

4. Kepada penelitian yang akan 

datang 

Diharapkan dapat menambah 

beberapa hal yang mempengaruhi 

kepatuhan pasien CKD dengan 

tidak hanya pada pendidikan 

kesehatan, misalnya dapat 

menghubungkan beberapa faktor 

yang berhubungan dengan 

kepatuhan pasien, misalnya: 

pendidikan, motivasi, tindakan, 

sikap, umur dan lain sebagainya 
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