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Lampiran 1 

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

No 

 

Kegiatan 

Januari 

2020 

Februari 

2020 
Maret 2020 April 2020 Mei 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan Proposal                     
2 Seminar Proposal                     
3 Revisi Proposal                     
4 Pengurusan Izin 

Penelitian 
                    

5 Pengumpulan Data                     
6 Pengolahan Data                     
7 Analisis Data                     
8 Penyusunan  Laporan                     
9 Sidang Hasil Penelitian                     
10 Revisi Laporan                     
11 Pengumpulan KTI                     
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Lampiran 2 

REALISASI ANGGARAN BIAYA PENELITIAN 

GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN  PEMBERIAN TERAPI 

RELAKSASI PROGRESIF UNTUK MENURUNKAN ANSIETAS PASIEN  

GAGAL GINJAL KRONIS YANG MENJALANI  HEMODIALISIS DI   

 

Studi kasus ini dilakukan di RSD Mangusada Badung 2020 

 

  Dana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

No Keterangan Biaya 

A Tahap Persiapan  

 Penyusunan Proposal Rp. 300.000 

 Penggandaan Proposal Rp. 200.000 

 Presentasi Proposal Rp. 50.000 

 Revisi Proposal Rp. 100.000 

B Tahap Pelaksanaan  

 Pengurusan Izin Penelitian Rp. 200.000 

 Transportasi dan Akomodasi Rp. 100.000 

C Tahap Akhir  

 Penyusunan Laporan Rp. 300.000 

 Penggandaan Laporan Rp. 200.000 

 Presentasi Laporan Rp.  50.000 

 Revisi Laporan Rp.  100.000 

 Biaya Tidak Terduga  Rp.  200.000 

Total biaya Rp. 1.800.000 
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Lampiran 3 

 

FORMAT PENGUMPULAN DATA 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah setiap pertanyaan lembar studi dokumentasi dengan teliti dan benar 

2. Jawablah pada kolom yang tersedia, dengan cara memberi tanda            pada 

kolom yang sesuai dengan keadaan klien 

A. PENGKAJIAN DAN SKALA ANSIETAS 

 

No 

 

Data Subjektif dan Data Objektif 
Subjek 1 Subjek 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Data Subjektif Mayor     

 a. Merasa bingung  √  √ 

 b. Merawa kawatir √  √  

 c. Sulit konsentrasi √  √  

2 Data Objektif Mayor     

 d. Gelisah √  √  

 e. Tampak tegang √  √  

 f. Sulit tidur √  √  

3 Data Subjektif Minor     

 g. Pusing  √  √ 

 h. Anoreksia  √  √ 

 i. Palpitasi  √  √ 

 j. Merasa tidak berdaya  √  √ 

4 Data Objektif Minor     

 k. Sulit tidur  √  √ 

 l. Nadi meningkat √  √  

√ 
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 m. Napas meningkat √   √ 

 n. Tekanan darah meningkat  √  √ 

 o. Diaforesis  √  √ 

 p. Tremor  √  √ 

 q. Muka pucat  √  √ 

 r. Suara bergetar  √  √ 

 s. Kontak mata buruk  √  √ 

 t. Sering berkemih  √  √ 

 u. Berorientasi masa lalu  √ √ √ 

 

 

B. DIAGNOSA KEPERAWATAN 

 

No 

 

Dianosa Keperawatan (PES) 
Subjek 1 Subjek 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Problem     

 Ansietas √  √  

2 Etiology     

 Ancaman terhadap kematian √  √  

3 Sign and Symptom     

 a.  Merasa bingung  √  √ 

 b. Merawa kawatir √  √  

 c.  Sulit konsentrasi √  √  

 d. Gelisah √  √  

 e. Tampak tegang √  √  

 f. Sulit tidur √  √  

 g. Pusing  √  √ 

 h. Anoreksia  √  √ 
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 i. Palpitasi  √  √ 

 j. Merasa tidak berdaya  √  √ 

 k. Sulit tidur  √  √ 

 l. Nadi meningkat √  √  

 m. Napas meningkat √   √ 

 n. Tekanan darah meningkat  √  √ 

 o. Diaforesis  √  √ 

 p. Tremor  √  √ 

 q. Muka pucat  √  √ 

 r. Suara bergetar  √  √ 

 s. Kontak mata buruk  √  √ 

 t. Sering berkemih  √  √ 

 u. Berorientasi masa lalu  √ √ √ 

 

 

C. INTERVENSI KEPERAWATAN 

 

No 

 

Intervensi Keperawatan  
Subjek 1 Subjek 1 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Meminta kepada klien untuk melonggarkan pakaian, ikat 

pinggang membuka sepatu dan kaos kaki.  

√  √  

2 Meminta klien untuk memejamkan matanya dengan lembut  √  √  

3 Meminta klien untuk menarik nafas dalam dan 

menghembuskan nafas dengan  panjang 

√  √  

4 Meminta kepada pasien untuk : menarik nafas dalam dan 

menghembuskan dengan panjang   

√  √  

5 Meminta pasien : mengerutkan dahi, mengedipkan mata, 

membuka mulut  lebar-lebar, ,menekan lidah pada langit-

langit mulut, mengatupkan rahang kuat-kuat, bibir 

dimonyongkan kedepan dan tetaplah tegang selama 5 detik, 

√  √  
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hembuskan nafas perlahan dan kendurkan secara perlahan 

katakan dalam hati : “rileks dan pergi”  

6 Meminta pasien menekan kepala kebelakang, anggukkan 

kepala kearah dada  

√  √  

7 Meminta pasien untuk memutar kepala kebahu kanan, dan 

putar kepala kebahu kiri  

√  √  

8 Mengangkat kedua bahu seolah ingin menyentuh telinga, 

mengangkat bahu kanan seolah-olah ingin menyentuh 

telinga, dan mengangkat bahu kiri seolah-olah ingin 

menyentuh telinga  

√  √  

9 Menahan lengan dan tangan mengepal, kemudian 

mengepalkan tangan bengkokkan lengan pada siku, 

mengencangkan lengan sambil tetap mengepalkan tangan, 

tahan 5 detik, hembuskan nafas perlahan sambil 

mengendurkan dan katakan dalam hati “rileks dan pergi”  

√  √  

10 Menarik nafas dalam dan mengencangkan otot-otot dada dan 

tahan 5 detik, hembuskan nafas dan kendurkan secara 

perlahan, sambil katakan dalam hati : “relaks dan pergi”  

√  √  

11 Mengencangkan perut, menekan keluar dan tarik kedalam, 

tahan 5 detik, hembuskan nafas dan kendurkan perlahan 

sambil katakan dalam hati “rileks  dan pergi”  

√  √  

12 Meminta melengkungkan punggung ke belakang sambil 

menarik nafas dalam dan tekan lambung keluar, tahan 5 

detik, hembuskan nafas dan kendurkan secara perlahan, 

katakan : “rileks dan pergi”  

√  √  

13 Meminta mengencangkan pinggang, tekan tumit kaki ke 

lantai, kencangkan otot kaki dibawah lutut, tekuk jari kaki 

kebawah seolah – olah menyentuh telapak kaki, angkat jari 

kaki keatas seolah – olah hendak menyentuh lutut, tahan 5 

detik, hembuskan nafas dan kendurkan secara perlahan, 

katakan : “rileks dan pergi” 

√  √  
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D. IMPLEMENTASI KEPERAWATAN 

 

No 

 

Intervensi Keperawatan  
Subjek 1 Subjek 1 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Meminta kepada klien untuk melonggarkan pakaian, ikat 

pinggang membuka sepatu dan kaos kaki.  

√  √  

2 Meminta klien untuk memejamkan matanya dengan lembut  √  √  

3 Meminta klien untuk menarik nafas dalam dan 

menghembuskan nafas dengan  panjang 

√  √  

4 Meminta kepada pasien untuk : menarik nafas dalam dan 

menghembuskan dengan panjang   

√  √  

5 Meminta pasien : mengerutkan dahi, mengedipkan mata, 

membuka mulut  lebar-lebar, ,menekan lidah pada langit-

langit mulut, mengatupkan rahang kuat-kuat, bibir 

dimonyongkan kedepan dan tetaplah tegang selama 5 detik, 

hembuskan nafas perlahan dan kendurkan secara perlahan 

katakan dalam hati : “rileks dan pergi”  

√  √  

6 Meminta pasien menekan kepala kebelakang, anggukkan 

kepala kearah dada  

√  √  

7 Meminta pasien untuk memutar kepala kebahu kanan, dan 

putar kepala kebahu kiri  

√  √  

8 Mengangkat kedua bahu seolah ingin menyentuh telinga, 

mengangkat bahu kanan seolah-olah ingin menyentuh 

telinga, dan mengangkat bahu kiri seolah-olah ingin 

menyentuh telinga  

√  √  

9 Menahan lengan dan tangan mengepal, kemudian 

mengepalkan tangan bengkokkan lengan pada siku, 

mengencangkan lengan sambil tetap mengepalkan tangan, 

tahan 5 detik, hembuskan nafas perlahan sambil 

mengendurkan dan katakan dalam hati “rileks dan pergi”  

√  √  

10 Menarik nafas dalam dan mengencangkan otot-otot dada dan 

tahan 5 detik, hembuskan nafas dan kendurkan secara 

√  √  
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perlahan, sambil katakan dalam hati : “relaks dan pergi”  

11 Mengencangkan perut, menekan keluar dan tarik kedalam, 

tahan 5 detik, hembuskan nafas dan kendurkan perlahan 

sambil katakan dalam hati “rileks  dan pergi”  

√  √  

12 Meminta melengkungkan punggung ke belakang sambil 

menarik nafas dalam dan tekan lambung keluar, tahan 5 

detik, hembuskan nafas dan kendurkan secara perlahan, 

katakan : “rileks dan pergi”  

√  √  

13 Meminta mengencangkan pinggang, tekan tumit kaki ke 

lantai, kencangkan otot kaki dibawah lutut, tekuk jari kaki 

kebawah seolah – olah menyentuh telapak kaki, angkat jari 

kaki keatas seolah – olah hendak menyentuh lutut, tahan 5 

detik, hembuskan nafas dan kendurkan secara perlahan, 

katakan : “rileks dan pergi” 

√  √  

 

E. EVALUASI KEPERAWATAN 

 

No 

 

Evaluasi 

Subjek 1 Subjek 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Subjective     

 
a. Pasien merasa tenang 

 √ √  

 
b. Pasien merasa aman 

√  √  

 
c. Pasien dapat berkonsentrasi 

√  √  

 
d. Pasien merasa lebih rileks 

 √ √  

2 Objektive     

 a. Pasien tampak tenang  √ √  

 b. Pasien relaks  √ √  

 c. Pasien dapat tidur yang nyenyak √  √  

 d. Frekuensi pernapasan normal (12-

20x/menit) 

 √ √  
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 e. Tidak ada tremor  √ √  

 f. Muka tidak pucat √  √  

3 Analisys √  √  

4 Planning √  √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

Lampiran 4 

 

SOP TERAPI RELAKSASI PROGRESIF 

 

1. Persiapan sebelum melakukan terapi  

f. Ruangan yang nyaman 

g. Musik lembut 

2. Fase Kerja  

b. Meminta kepada klien untuk melonggarkan pakaian, ikat pinggang   

membuka sepatu dan kaos kaki.  

c. Meminta klien untuk memejamkan matanya dengan lembut  

d. Meminta klien untuk menarik nafas dalam dan menghembuskan nafas dengan 

panjang  

e. Meminta kepada pasien untuk : menarik nafas dalam dan menghembuskan 

dengan panjang   

f. Meminta pasien : mengerutkan dahi, mengedipkan mata, membuka mulut  

lebar-lebar, ,menekan lidah pada langit-langit mulut, mengatupkan rahang 

kuat-kuat, bibir dimonyongkan kedepan dan tetaplah tegang selama 5 detik, 

hembuskan nafas perlahan dan kendurkan secara perlahan katakan dalam hati 

: “rileks dan pergi”  

g. Meminta pasien menekan kepala kebelakang, anggukkan kepala kearah dada  

h. Meminta pasien untuk memutar kepala kebahu kanan, dan putar kepala 

kebahu kiri  

i. Mengangkat kedua bahu seolah ingin menyentuh telinga, mengangkat bahu 

kanan seolah-olah ingin menyentuh telinga, dan mengangkat bahu kiri seolah-
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olah ingin menyentuh telinga  

j. Menahan lengan dan tangan mengepal, kemudian mengepalkan tangan 

bengkokkan lengan pada siku, mengencangkan lengan sambil tetap 

mengepalkan tangan, tahan 5 detik, hembuskan nafas perlahan sambil 

mengendurkan dan katakan dalam hati “rileks dan pergi”  

k. Menarik nafas dalam dan mengencangkan otot-otot dada dan tahan 5 detik, 

hembuskan nafas dan kendurkan secara perlahan, sambil katakan dalam hati : 

“relaks dan pergi”  

l. Mengencangkan perut, menekan keluar dan tarik kedalam, tahan 5 detik, 

hembuskan nafas dan kendurkan perlahan sambil katakan dalam hati “rileks  

dan pergi”  

m. Meminta melengkungkan punggung ke belakang sambil menarik nafas dalam 

dan tekan lambung keluar, tahan 5 detik, hembuskan nafas dan kendurkan 

secara perlahan, katakan : “rileks dan pergi”  

n. Meminta mengencangkan pinggang, tekan tumit kaki ke lantai, kencangkan 

otot kaki dibawah lutut, tekuk jari kaki kebawah seolah – olah menyentuh 

telapak kaki, angkat jari kaki keatas seolah – olah hendak menyentuh lutut, 

tahan 5 detik, hembuskan nafas dan kendurkan secara perlahan, katakan : 

“rileks dan pergi” 

3. Evaluasi 

b. Mengeksplorasi perasaan pasien 

c. Memberikan kesempatan pasien untuk memberikan umpan balik atas terapi 

yang diberikan 
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Lampiran 5 

 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(INFORMED CONSENT) 

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN 

Yang terhormat Bapak/ Ibu/Saudara/Adik, Kami meminta kesediannya 

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.  Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat 

sukarela/tidak memaksa.  Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah 

denganseksama dan disilahkan bertanya bila ada yang belum dimengerti.   

 

Penelitian ini bertujuan untuk Menggambarkan Asuhan Keperawatan  

Pemberian Terapi  Relaksasi Progresif untuk Menurunkan Ansietas Pada Pasien 

Gagal Ginjal Kronis yang Menjalani Hemodialisis di RSD Mangusada Badung 

Tahun 2020. Jumlah responden sebanyak .........orang dengan syaratnya yaitu 

rekam medis pasien gagal ginjal kronis dengan hemodialisis yang berkasnya 

Judul 

Gambaran Asuhan Keperawatan  Pemberian Terapi  Relaksasi 

Progresif untuk Menurunkan Ansietas Pada Pasien Gagal 

Ginjal Kronis yang Menjalani Hemodialisis di RSD 

Mangusada Badung Tahun 2020 

Peneliti 

Utama 
I Komang Pasek Tri Swetambawa 

Institusi Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar 

Peneliti Lain - 

Lokasi 

Penelitian 
Ruang Hemodialisis RSD Mangusada Badung 

Sumber 

pendanaan 
Swadana 
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lengkap. Observasi dilakukan baik dalam perawatan dan pemberian asuhan 

keperawatannya. 

Peneliti menjamin kerahasiaan semua data peserta penelitian ini dengan 

menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Kepesertaan Bapak/Ibu/Saudara/Adik pada penelitian ini bersifat sukarela.  

Bapak/Ibu/Saudara/Adik dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan pada penelitian atau menghentikan kepesertaan dari penelitian kapan saja 

tanpa ada sanksi.  Keputusan Bapak/Ibu/Saudara/Adik untuk berhenti sebagai 

peserta peneltian tidak akan mempengaruhi mutu dan akses/ kelanjutan 

pengobatan yang akan diberikan. 

Jika setuju untuk menjadi peserta peneltian ini, Bapak/Ibu/Saudara/Adik 

diminta untuk menandatangani formulir „Persetujuan Setelah Penjelasan 

(Informed Consent) Sebagai *Peserta Penelitian/ *Wali‟ setelah 

Bapak/Ibu/Saudara/Adik benar-benar memahami tentang penelitian ini.  

Bapak/Ibu/Saudara/Adik akan diberi Salinan persetujuan yang sudah ditanda 

tangani ini.  

Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang 

dapat mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu/Saudara/Adik untuk kelanjutan 

kepesertaan dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada 

Bapak/Ibu/Saudara/Adik 

Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silakan hubungi 

peneliti : I Komang Pasek Tri Swetambara (0895342574272) 
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Tanda tangan Bapak/Ibu/Saudara/Adik dibawah ini menunjukkan bahwa 

Bapak/Ibu/Saudara/Adik telah membaca, telah memahami dan telah mendapat 

kesempatan untuk bertanya kepada peneliti tentang penelitian ini dan menyetujui 

untuk menjadi peserta *penelitian/Wali. 

 

 

Badung,….......................................2020 

Peserta/ Subyek Penelitian/Wali 

 

 

 

 

(...........................................................) 

 

 

 (Wali dibutuhkan bila calon peserta adalah anak < 14 tahun, lansia, tuna 

grahita, pasien dengan kesadaran kurang – koma) 
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