
 

 

46    Universitas Muhammadiyah Magelang 

PENGARUH PENDIDKAN KESEHATAN MANAJEMEN DEPRESI 

TERHADAP TINGKAT DEPRESI PADA PASIEN HEMODIALISA YANG 

MENGALAMI GAGAL GINJAL KRONIK DI RST.TK.II dr.SOEDJONO 

MAGELANG 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  

Sarjana Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan  

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang 

 

 

 
 

 

 

 

Yanah  

NIM 17.0603.0074 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI  ILMU KEPERAWATAN 

FAKULTAS KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG 

2019 

 



 

 

46    Universitas Muhammadiyah Magelang 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di RST Tk. II dr. Soedjono 

Kota Magelang mengenai pengaruh pendidikan kesehatan manajemen depresi 

terhadap tingkat  depresi pada pasien hemodialisa yang mengalami gagal ginjal 

kronik di RST Tk. II dr. Soedjono Kota Magelang, maka didapatkan hasil yang 

penulis sajikan berupa hasil penelitian, pembahasan dan keterbatasan penelitian. 

Hasil penelitian didapatkan dari 32 responden pada kelompok perlakuan, dan 32 

responden dari kelompok perilaku. Secara detail akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Karakteristik Pasien Hemodialisa  

Pada penelitian yang sudah dilakukan didapatkan data karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Secara rinci dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.1 Gambaran Karakteristik Jenis Kelamin dan Pendidikan Pasien 

Hemodialisa  di RST Tk. II dr. Soedjono Kota Magelang 

 

Variabel Kategori 

Kelompok Jumlah 

Intervensi Kontrol 
n % 

N % n % 

Jenis Kelamin 

Perempuan 17 53,1 18 56,2   

Laki-laki 15 46,9 14 43,8   

TOTAL 32 100 32 100 64 100 

Tingkat 

Pendidikan 

SD 12 37,5 12 37,5  29,7 

SMP 1 3,1 7 21,9  15,6 

SMA/K 17 53,1 13 40,6  51,6 

Perguruan Tinggi 2 6,2 0 0  3,1 

TOTAL 32 100 32 32 64 100 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui sebagian besar pasien hemodialisa jenis 

kelamin pada kelompok intervensi terbanyak pada jenis kelamin perempuan 

sejumlah 17 responden (53,1%), untuk tingkat pendidikan terbanyak pada 
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kelompok intervensi dengan kategori SMA/K sejumlah 17 pasien (53,1%). Pada 

kelompok kontrol jenis kelamin terbanyak dengan jenis kelamin perempuan 

dengan jumlah 18 pasien (56,2%), dan tingkat pendidikan pada kelompok kontrol 

terbanyak dengan tingkat pendidikan SMA/K sejumlah 13 pasien (40,6%).  

 

4.1.2 Gambaran Usia Pasien hemodialisa  

Pada penelitian yang sudah dilakukan didapatkan data karakteristik responden 

berdasarkan usia, secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 Gambaran Usia Pasien Hemodialisa  di RST Tk. II dr. Soedjono 

Kota Magelang 

Variabel Kelompok n 
 Nilai 

Mean Median Mode SD Min Max 

Usia Intervensi 32 49,93 50 34 14,27 25 79 

Kontrol 32 46,12 47 32 13,75 18 72 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada kelompok perlakuan rata-

rata usia adalah 49,93 (50) tahun, nilai tengah usia 50 tahun, usia yang sering 

muncul 34 tahun, usia terendah 25 tahun dan usia tertinggi 79. Pada kelompok 

kontrol rata-rata usia adalah 46,12 (46) tahun, nilai tengah usia 47 tahun, usia 

yang sering muncul 32 tahun, usia terendah 18 tahun dan usia tertinggi 72. 

 

4.1.3 Gambaran Tingkat Depresi pada Pasien Hemodialisa di RST Tk. II 

dr. Soedjono Kota Magelang 

 

Hasil penelitian mengenai gambaran tingkat depresi pada pasien hemodialisa di 

RST Tk. II dr. Soedjono Kota Magelang (n=64) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Gambaran Tingkat Depresi pada Pasien Hemodialisa di RST Tk. II 

dr. Soedjono Kota Magelang 

Variabel Kategori 

Kelompok Jumlah 

Intervensi Kontrol 
N % 

N % N % 

Sebelum 

Depresi Ringan 11 34,4 13 40,6 24 37,5 

Depresi Sedang 21 65,6 19 59,4 40 62,5 

Depresi Berat - - - - - - 

Depresi Berat Sekali - - - - - - 

TOTAL 32 100 32 32 64 100 
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Variabel Kategori 

Kelompok Jumlah 

Intervensi Kontrol 
N % 

N % N % 

Sesudah 

Depresi Ringan 20 62,5 16 50,0 36 56,25 

Depresi Sedang 12 37,5 16 50,0 28 43,75 

Depresi Berat - - - - - - 

Depresi Berat Sekali - - - - - - 

TOTAL 32 100 32 32 64 100 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui tingkat depresi pada kelompok intervensi 

sebelum dilakukan perlakuan pendidikan kesehatan manajemen depresi terbanyak 

pada kategori sedang sejumlah 21 pasien (65,6%), setelah perlakuan pendidikan 

kesehatan manajemen depresi terhadap tingkat  depresi terbanyak pada kategori 

ringan sejumlah 20 pasien (62,5%). Pada kelompok kontrol yang tidak diberikan 

perlakuan dilakukan perlakuan pendidikan kesehatan manajemen depresi 

(sebelum) terbanyak pada kategori sedang sejumlah 19 pasien (59,4%), tingkat  

depresi pada kelompok yang tidak diberi perlakuan pendidikan kesehatan 

manajemen depresi (sebelum) kategori ringan dan sedang seimbang sejumlah 16 

pasien (50,0%). 

 

4.1.4 Uji Prasyarat (Uji Normalitas Data) 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data tingkat depresi pretest dan 

postest baik kelompok perlakuan dan kontrol berdistribusi secara normal atau 

tidak. Uji ini sebagai prasyarat jika dilakukan uji parametrik yaitu paired sample 

T-test dan Independent sample T-test. Metode yang digunakan dalam uji 

normalitas mengunakan Shapiro-Wilk karena jumlah sampel lebih kecil atau 

kurang dari 50. Kriteria pengambilan keputusan data berdistribusi normal jika 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

 

Tabel 4.5 Hasil uji Normalitas 

No Data tingkat depresi Shapiro-Wilk Df Signifikansi 

1 Pre Test Kelompok Perlakuan 0.857 32 0,001 

2 Post Test Kelompok 

Perlakuan 
0.689 32 0,000 

3 Pre Test Kontrol 0.859 32 0,001 
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No Data tingkat depresi Shapiro-Wilk Df Signifikansi 

4 Post Test Kontrol 0.795 32 0,000 

 

Berdasarkan tabel 4.5  di atas diketahui bahwa semua data berdistribusi tidak 

normal karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga uji parametrik 

tidak dapat dilakukan menggunakan uji dependen atau paired sampel t test. 

Selanjutnya uji yang digunakan pada kelompok perlakuan pre dan post 

menggunakan uji 2 grup berpasangan namun data tidak normal dengan uji 

Wilcoxon, demikian pula pada kelompok kontrol pre dan post menggunakan uji 2 

grup berpasangan namun data tidak normal dengan uji Wilcoxon. 

 

4.1.5 Pengaruh Pendidikan Kesehatan Manajemen Depresi terhadap 

Tingkat Depresi antara Sebelum Dan Sesudah pada Kelompok Perlakuan 

dan Kelompok Kontrol 

 

Hasil penelitian yang dilakukan tentang uji pengaruh pendidikan kesehatan 

manajemen depresi terhadap penurunan tingkat depresi yang telah dilakukan 

secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6  Uji Wilcoxon Pengaruh Pendidikan Kesehatan Manajemen 

Depresi terhadap Tingkat Depresi pada Kelompok Perlakuan dan Kelompok 

Kontrol Pasien Hemodialisa di RST Tk. II dr. Soedjono Kota Magelang 

 

Kelompok Perlakuan N Means SD 
Median 

(Minimum-Maksimum) 
p-value 

Intervensi Sebelum 32 29,59 7,75 30 (21-42) 

0,000 Sesudah 32 24,03 4,57 21 (21-35) 

Selisih 32 5,56 3,18  

Kontrol Sebelum 32 28,37 7,22 28,5 (21-42) 

0,000 Sesudah 32 26,09 6,17 22,5 (21-39) 

Selisih 32 2,28 1.05  

 

Dari hasil analisis diatas diperoleh kesimpulan bahwa rerata tingkat depresi pre 

intervensi pendidikan kesehatan manajemen depresi mendapatkan skor sejumlah 

29,59 dan masuk ke dalam kategori tingkat depresi sedang, sedangkan rerata 

tingkat depresi post intervensi pendidikan kesehatan manajemen depresi 
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mendapatkan skor sejumlah 24,03 dan masuk ke dalam kategori tingkat depresi 

sedang. Antara pre intervensi dan post intervensi mendapatkan selisih penurunan 

tingkat depresi sejumlah 5,56. Hasil analisis menunjukkan ada perbedaan yang 

signifikan antara tingkat depresi pre intervensi pendidikan kesehatan manajemen 

depresi dan post intervensi pendidikan kesehatan manajemen depresi dengan 

ditunjukkan pada analisis Wilcoxon dengan hasil signifikansi p-value= 0,000 

(0,05). Kesimpulannya terdapat kesimpulan yang signifikan pengaruh pendidikan 

kesehatan manajemen depresi terhadap penurunan tingkat depresi. Pada kelompok 

kontrol bahwa rerata tingkat depresi pengukuran pertama mendapatkan skor 

sejumlah 28,37 dan masuk ke dalam kategori tingkat depresi sedang, sedangkan 

rerata tingkat tingkat depresi pada pengukuran terakhir mendapatkan skor 

sejumlah 26,09 dan masuk ke dalam kategori tingkat depresi sedang, terdapat 

selisih yang menunjukkan penurunan tingkat depresi sebesar 2,28. Hasil analisis 

menunjukkan analisis Wilcoxon dengan hasil signifikansi p-value= 0,000 (0,05). 

Keduanya antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sama-sama 

mengalami penurunan tingkat depresi, akan tetapi penurunan yang yang signifikan 

terjadi pada kelompok perlakuan yang diberikan pendidikan kesehatan 

manajemen depresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan 

manajemen depresi sangat efektif menurunkan tingkat depresi. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Karakteristik Jenis Kelamin, Pendidikan dan Usia Pasien 

Hemodialisa di RST Tk. II dr. Soedjono Kota Magelang 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di RST Tk. II dr. Soedjono 

diketahui sebagian besar pasien hemodialisa, jenis kelamin pada kelompok 

intervensi terbanyak pada jenis kelamin perempuan sejumlah 17 responden 

(53,1%), pada kelompok kontrol jenis kelamin terbanyak dengan jenis kelamin 

perempuan dengan jumlah 18 pasien (56,2%). Pada penelitian yang dilakukan 

pada kelompok perlakuan menunjukkan jumlah porsi yang seimbang antara laki-

laki dan perempuan, pada kelompok kontrol lebih banyak pada laki-laki. Jenis 

kelamin tidak dihubungkan secara analisa manakah yang akan berpotensi untuk 
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mengalami depresi. Menurut Brizendine dalam Tartum, dkk. (2016) 

mengemukakan terdapat perbedaan diantara keduanya (kali-laki dan perempuan). 

Ketika perempuan menghadapi suatu konflik lebih sering peka terhadap respon 

psikologis, sedangkan laki-laki lebih peka pada respon fisiologis, sehingga ketika 

perempuan mendapat suatu tekanan akan lebih mudah mengalami stres yang 

kemudian bisa berlanjut menjadi depresi. Perbedaan keduanya terletak pada 

pertahanan diri dari tekanan fisiologis dan psikologis. Laki-laki akan 

menunjukkan lebih mampu mempertahankan fisiknya sehingga secara psikologis 

akan tertangani, namun pada perempuan akan lebih rentan terhadap kedaan 

psikologis yang buruk dan secara bersamaan fisiologis akan mengalami 

penurunan (Tartum, dkk., 2016). 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di RST Tk. II dr. Soedjono 

diketahui sebagian besar pasien hemodialisa, untuk tingkat pendidikan pada 

kelompok intervensi dengan kategori SMA/K sejumlah 17 pasien (53,1%), pada 

kelompok kontrol terbanyak dengan tingkat pendidikan SMA/K sejumlah 13 

pasien (40,6%). Pendidikan pada kedua kelompok rata-rata pada tingkat 

menengah atas (SMA). Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang 

memberikan kontribusi pada penurunan depresi. Pendidikan dan pengetahuan 

yang baik memberikan kontribusi pada perilaku dan motivasi hidup seseorang 

(Notoatmodjo, 2014). Tingkat tersebut termasuk pada kategori yang sudah cukup. 

Pendidikan menggambarkan tingkatan seseorang dalam menempuh 

pendidikannya dibuktikan dengan pengetahuan yang diperoleh dari proses 

tersebut. Semakin pendidikannya tinggi tentunya pengetahuan akan ikut 

meningkat. Terkait dengan masalah depresi, depresi adalah salah satu masalah 

psikologi dan mekanisme pertahanan emosi. Daya tahan psikologi yang dimiliki 

oleh seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi disebabkan oleh pengetahuan 

ketrampilan yang dimiliki, dimana semakin tinggi pengatahuan dan ketrampilan 

yang dimiliki maka ia mampu menguasai emosinya. Selain mampu menguasai 

emosinya, seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung mempunyai 
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mekanisme koping yang lebih efekti dibandingkan mereka yang berpendidikan 

rendah (Potter & Perry, 2015). 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di RST Tk. II dr. Soedjono 

diketahui pada kelompok perlakuan rata-rata usia adalah 49,93 (50) tahun, nilai 

tengah usia 50 tahun, usia yang sering muncul 34 tahun, usia terendah 25 tahun 

dan usia tertinggi 79. Pada kelompok kontrol rata-rata usia adalah 46,12 (46) 

tahun, nilai tengah usia 47 tahun, usia yang sering muncul 32 tahun, usia terendah 

18 tahun dan usia tertinggi 72. Usia menggambarkan pendewasaan diri seseorang 

baik secara fisik dan psikologis. Secara umum ketika seseorang bertambah 

usianya, maka terjadi perubahan kematangan secara fisik dan psikologis, namun 

terdapat pula yang terjadi sebaliknya. Usia menggambarkan maturisasi seseorang 

dalam banyak aspek. Usia berhubungan dengan pengalaman seseorang dalam 

menghadapi berbagai jenis stresor (Stuart dan Laraia, 2014). Rata-rata usia dalam 

penelitian ini adalah 49 tahun, secara usia akan bertambah matur segala aspek. 

Akan tetapi apabila mengalami penyakit ginjal yang dilakukan hemodialisa, 

seseorang akan mengalami penurunan segala aspek, salah satunya depresi. 

Seharusnya usia tersebut sudah bisa untuk memilih kebutuhan dasarnya secara 

baik dan mampu melakukan tindakan yang bisa memperbaiki kondisinya sendiri, 

namun karena keadaan tertentu akan mengakibatkan penurunan keadaan 

seseorang (Tartum, dkk., 2016). 

 

4.2.2 Gambaran Tingkat Depresi pada Kelompok Perlakuan dan Kontrol 

Pasien Hemodialisa di RST Tk. II dr. Soedjono Kota Magelang 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di RST Tk. II dr. Soedjono 

diketahui sebagian besar pasien hemodialisa, tingkat depresi pada kelompok 

intervensi sebelum dilakukan perlakuan pendidikan kesehatan manajemen depresi 

terbanyak pada kategori sedang sejumlah 21 pasien (65,6%), setelah perlakuan 

pendidikan kesehatan manajemen depresi terhadap tingkat  depresi terbanyak 

pada kategori ringan sejumlah 20 pasien (62,5%). Pada kelompok kontrol yang 

tidak diberikan perlakuan dilakukan perlakuan pendidikan kesehatan manajemen 



53 

Universitas Muhammadiyah Magelang 

depresi (sebelum) terbanyak pada kategori sedang sejumlah 19 pasien (59,4%), 

tingkat  depresi pada kelompok yang tidak diberi perlakuan pendidikan kesehatan 

manajemen depresi (sebelum) kategori ringan dan sedang seimbang sejumlah 16 

pasien (50,0%).  

 

Hemodialisa merupakan suatu proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang 

digunakan untuk mengoptimalkan fungsi ginjal yang mengalami kegagalan secara 

permanen. Hemodialisa dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada aspek 

fisik dan aspek psikologis dalam hidup pasiensatu dan itu dapat menjadi pemicu 

stressor berlebihan yang dapat menyebabkan depresi. Oleh karena itu, dukungan 

keluarga sangat diperlukan dalam penatalaksanaan memberikan dukungan kepada 

pasien. Keadaan ketergantungan pada mesin dialysis selamanya, serta 

penyesuaian diri terhadap kondisi sakit mengakibatkan terjadinya perubahan 

dalam hidup pasien. Dampak dari perubahan dalam hidup pasien hemodialisa 

seperti ketidaksejahteraan, kesempatan beraktivitas, dorongan seksual, beban 

biaya hidup yang dikeluarkan. Salah satu dari perubahan tersebut dapat menjadi 

pemicu stressor yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan depresi (Lukman & 

Wowiling dalam Anggraeni, dkk., 2017). Dukungan keluarga adalah bantuan 

yang diberikan oleh keluarga terhadap anggota keluarganya yang membutuhkan 

pertolongan. Bentuk-bentuk dukungan keluarga ini dapat berupa dukungan 

informasional, instrumental, penghargaan, dan dukungan keluarga secara total 

(Tartum, dkk., 2016). 

 

Depresi adalah terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam 

perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur 

dan nafsu makan, anhedonia, konsentrasi, psikomotor, kelelahan rasa putus asa 

dan tidak berdaya. Depresi bisa didapatkan oleh setiap orang termasuk seseorang 

yang menderita penyakit kronik seperti penyakit ginjal kronik yang membutuhkan 

terapi hemodialisis seumur hidup. Dampak depresi pun tidak hanya dirasakan oleh 

pasien, keluarga pasien terutama pasangan hidup pasien akan sangat mudah 

mendapatkan depresi akibat melihat orang yang dicintai menderita, sehingga akan 
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memengaruhi dukungan dan motivasi yang akan diberikan kepada pasien, 

terutama pada pasien yang menjalani hemodialisis yang harus menjalani proses 

cuci darah seumur hidup, sehingga banyak terjadi depresi pada pasien dan 

keluarganya terutama pasangan hidup pasien (Tartum, dkk., 2016). 

 

Keadaan ketergantungan pada mesin dialysis seumur hidupnya mengakibatkan 

terjadi perubahan  dalam  kehidupan  penderita GGK.  Status  kesehatan,  keadaan  

ekonomi,  serta proses hemodialisis itu sendiri dapat mempengaruhi perubahan 

dalam kehidupan penderita, yang  mana  semua  itu  merupakan  salah  satu  

pemicu  atau  penyebab  terjadinya  stress.  Pasien GGK menjalani terapi  

Hemodialisis  2-3  kali  setiap  minggunya  dan  menghabiskan  waktu  beberapa  

jam akan  membuat  mereka  mengalami  ketegangan,  kecemasan,  stress  serta  

depresi  yang berbeda-beda  seteiap  individu  yang  berdampak  negative  

terhadap  kualitas  hidup  dan kesehatanya (Saputra dalam Rahayu, dkk., 2018). 

 

4.2.3 Pengaruh Pendidikan Kesehatan Manajemen Depresi terhadap 

Tingkat Depresi antara Sebelum Dan Sesudah pada Kelompok Perlakuan 

dan Kelompok Kontrol Pasien Hemodialisa di RST Tk. II dr. Soedjono Kota 

Magelang 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di RST Tk. II dr. Soedjono 

diketahui bahwa rerata tingkat depresi pre intervensi pendidikan kesehatan 

manajemen depresi mendapatkan skor sejumlah 29,59 dan masuk ke dalam 

kategori tingkat depresi sedang, sedangkan rerata tingkat depresi post intervensi 

pendidikan kesehatan manajemen depresi mendapatkan skor sejumlah 24,03 dan 

masuk ke dalam kategori tingkat depresi sedang. Antara pre intervensi dan post 

intervensi mendapatkan selisih penurunan tingkat depresi sejumlah 5,56. Pada 

kelompok kontrol bahwa rerata tingkat depresi pengukuran pertama mendapatkan 

skor sejumlah 28,37 dan masuk ke dalam kategori tingkat depresi sedang, 

sedangkan rerata tingkat tingkat depresi pada pengukuran terakhir mendapatkan 

skor sejumlah 26,09 dan masuk ke dalam kategori tingkat depresi sedang, terdapat 

selisih yang menunjukkan penurunan tingkat depresi sebesar 2,28.  Kedua 



55 

Universitas Muhammadiyah Magelang 

kelompok memiliki hasil analisis menunjukkan analisis Wilcoxon dengan hasil 

signifikansi p-value= 0,000 (0,05). Keduanya antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol sama-sama mengalami penurunan tingkat depresi, akan tetapi 

penurunan yang yang signifikan terjadi pada kelompok perlakuan yang diberikan 

pendidikan kesehatan manajemen depresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan kesehatan manajemen depresi sangat efektif menurunkan tingkat 

depresi. 

 

Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan pendidikan 

manajemen depresi sangat mempengaruhi terhadap penurunan depresi pada pasien 

hemodialisa. Akan tetapi pada kelompok kontrol juga mengalami penurunan. 

Kedua kelompok yang saling mengalami penurunan lebih signifikan pada 

kelompok perlakuan yang lebih besar dibandingkan pada kelompok kontrol. 

Peneiti memiliki asumsi bahwa dimungkinkan penurunan pada kelompok kontrol 

dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti dukungan keluarga, obat dan juga lama 

menderita dan dirawat hemodialisa. Peneliti tidak mengontrol faktor lain yang 

dapat mempengaruhi penurunan tersebut. Faktor lain misalnya bahwa di RST Tk. 

II dr. Soedjono baik di bangsal hemodialisa dan bangsal lain terdapat kegiatan 

berupa edukasi selain pendidikan kesehatan manajemen depresi. Edukasi sering 

dilakukan terhadap pasien untuk memberikan informasi tentang penyakit yang 

diderita sehingga dengan edukasi tersebut, pasien dapat terjadi penurunan depresi 

walaupun tidak terlalu signifikan dikarenakan tidak spesifik dibandingkan dengan 

pendidikan kesehatan manajemen depresi. 

 

Faktor lain yang tidak dapat dikontrol pada kelompok kontrol yang mengalami 

penurunan depresi adalah faktor dukungan keluarga. Pasien yang mengalami 

depresi akan menimbulkan dampak besar secara fisik maupun psikologis bagi 

pasien tersebut dan keluarganya. Keluarga dapat menjadi support system bagi 

pasien untuk mengantisipasi dampak tersebut, baik fisik maupun psikologisnya 

terutama depresi. Klien yang menjalani terapi dialysis akan merasa putus asa 

terhahadap keadaan yang dideritanya. Disitulah keluarga memerankan peranan 
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penting sebagai orang yang dapat memberikan harapan bagi klien tersebut. 

Dukungan keluarga sangat diperlukan dalam penatalaksanaan memberikan 

dukungan kepada pasien. Keadaan ketergantungan pada mesin dialysis selamanya, 

serta penyesuaian diri terhadap kondisi sakit mengakibatkan terjadinya perubahan 

dalam hidup pasien. (Lukman & Wowiling dalam Anggraeni, dkk., 2017). 

 

Lama dirawat atau lama menderita penyakit gagal ginjal menjadi faktor lain yang 

juga dapat mempengaruhi baik pada kelompok perlakuan dan intervensi. Pada 

kelompok kontrol yang tidak spesifik dilakukan pendidikan kesehatan manajemen 

depresi dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor tersebut sehingga mengalami 

penurunan depresi. Lama dirawat atau menderita penyakit tertentu 

menggambarkan bahwa seseorang telah terbiasa mengalami keadaan tersebut. 

Orang yang terbiasa mengalami keadaan, misalkan sakit, akan sedikit memiliki 

kesadaran tentang keadaan dirinya. Mereka akan lebih memahami keadaan 

sakitnya daripada orang yang baru saja mengalami sakit. Menurut Sompie et al 

dalam Wahyuni, dkk. (2018) menjelaskan bahwa pasien yang baru menjalani 

dialysis memiliki tingkat depresi yang bervariasi dari tidak ada depresi, depresi 

ringan, depresi sedang bahkan depresi berat, sedangkan pasien yang sudah lama 

menjalani hemodialisis tetap memiliki depresi tetapi hanya yang ringan saja. Hal 

itu terjadi dikarenakan respon stress yang dialami pasien baru akan lebih banyak 

daripada pada pasien lama, pasien lama tentunya pernah mengalami fase tersebut 

sehingga mekanisme koping akan lebih adaptif. Mereka yang mengalami dialysis 

lebih lama akan menunjukkan sikap yang lebih pasrah dan menerima keadaan 

yang dialaminya (Wahyuni, dkk., 2018) 

 

Pendidikan kesehatan yang telah dilakukan memberikan informasi manajemen 

depresi memberikan dampak positif bagi pasien, melalui kegiatan yang 

terkoordinir dan sistematis selama 3 sesi, yang dalam sesinya berisikan kegiatan 

dan informasi yang mendukung penambahan informasi dan pengetahuan kepada 

pasien hemodialisa sehingga pasien akan merasakan dampaknya, salah satunya 

adalah penurunan depresi. Dimana pasien hemodialisa akan melewati banyak 
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perubahan, secara fisik dan psikologis. Pasien yang didiagnosa penyakit ginjal 

yang dilakukan tindakan hemodialisa untuk waktu pertama akan memberi dampak 

psikologis yang buruk, tidak sedikit pasien yang denial dengan keadaan ini. 

Pendidikan kesehatan yang dimodifikasi dengan informasi manajemen depresi 

memberikan dampak positif, dikarenakan pada saat memberikan pendidikan 

kesehatan terdapat proses transfer informasi dan pengetahuan, sehingga setelah 

seseorang memahami informasi akan melakukan action (tindakan), kemudian 

tindakan tersebut akan dilaksanakan setiap saat menjadi behaviour (kebiasaan), 

kebiasaan melakukan dan menghindari informasi yang diberikan melalui proses 

pendidikan kesehatan tersebut. Hasil yang diharapkan dari suatu pendidikan 

kesehatan adalah perilaku kesehatan, atau perilaku untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan yang kondusif oleh sasaran dari pendidikan kesehatan, 

salah satunya penanganan depresi (Notoatmodjo, 2012). 

 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dalimunthe (2016) yang mengemukakan 

peran perawat sebagai pendidik melalui kegiatan pendidikan kesehatan. 

Pendidikan kesehatan yang dilakukan kepada pasien hemodialisa akan 

memberikan dampak positif seperti pengetahuan yang meningkat. Dengan 

peningkatan pengetahuan akan mempengaruhi mekanisme koping seseorang 

dalam menghadapi stres dan depresi. Peran perawat melalui memberikan 

pelayanan kesehatan pada pasien saat melaksanakan hemodialisa sangat penting 

yaitu berupa asuhan keperawatan yang aman untuk mencegah kelanjutan 

komplikasi. Sementara pendidikan kesehatan merupakan suatu upaya atau 

kegiatan umtuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan 

(Dalimunthe, 2016). 

 

Kejadian depresi sering ditemui pada pasien penyakit ginjal kronik yang harus 

menjalani terapi hemodialisa rutin, Kejadian depresi ini diperberat dengan 

kurangnya pengetahuan pasien tentang penyakit ginjal kronik, prosedur 

hemodialisa dan diit ketat yang harus dijalani (Waluyo, dkk., 2016). Pengetahuan 

dapat diperoleh melalui banyak cara salah satunya adalah pendidikan kesehatan. 
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Pendidikan kesehatan dapat dilakukan dengan banyak cara dan metode. Pasien 

penyakit ginjal yang menjalani terapi hemodialisa cenderung mengalami depresi 

akibat kondisi penyakit yang dialami dengan gejala yang muncul berupa perasaan 

pesimis, putus asa, dan malu dengan kondisi yang dialami saat ini. Menurut 

Waluyo, dkk., (2016) fakta di lapangan di ruang hemodialisis menunjukan bahwa 

kesibukan dan rutinitas perawat dalam mempersiapkan alat-alat untuk 

menjalankan prosedur hemodialisa dan mengontrol jalannya terapi hemodialisa 

telah menyita banyak waktu perawat di ruang hemodialisa sehingga upaya 

penyaluran informasi dalam bentuk pendidikan kesehatan yang diperlukan oleh 

pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisa rutin sering terlupakan. 

Dalam keadaan tersebut pendidikan kesehatan menjadi penting walaupun terjadi 

kesibukan yang sulit terhindarkan pada pasien yang dilakukan tindakan 

hemodialisis. Penting bagi perawat memunculkan perannya sebagai seorang 

educator melalui tindakan pendidikan kesehatan. Peran perawat untuk 

memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit ginjal, terapi hemodialisa dan 

diit pada pasien hemodialisa penting untuk meningkatkan pengetahuan pasien 

dalam rangka mengurangi faktor penyebab terjadinya depresi (Waluyo, dkk., 

2016). 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti sudah melakukan penelitian sesuai prosedur, namun peneliti memiliki 

keterbatasan penelitian yaitu dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan hasil 

yang didapatkan pada pengukuran baik pada kelompok intervensi maupun kontrol 

sudah sesuai dengan skoring yang dilakukan pada responden. Penurunan yang 

terjadi secara analisa dapat dibuktikan bahwa terdapat menurun oleh intervensi 

pendidikan kesehatan manajemen depresi, namun dapat juga dipengaruhi oleh 

faktor lain. Pada kelompok kontrol juga mengalami penurunan dimungkinkan ada 

faktor yang mempengaruhinya seperti di rumah sakit perawat hemodialisa juga 

sering melakukan edukasi sehingga depresi juga dapat mengalami penurunan. 

Baik pada kelompok perlakuan dan kontrol, peneliti tidak dapat mengontrol faktor 

lain yang dimungkinkan dapat menurunkan tingkat depresi seperti dukungan 
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keluarga, obat dan juga lama menderita dan dirawat hemodialisa. Disarankan 

untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap faktor tersebut. 
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