


JUDUL PENELITIAN

“HUBUNGAN ANTARA RETINOPATI DIABETIKA DENGAN

GANGGUAN KOGNITIF PADA PENDERITA

PASCA STROKE ISKEMIK”

INSTANSI PELAKSANA : RS DR. KARIADI SEMARANG
PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

(INFORMED CONSENT)

Berikut ini naskah yang akan dibacakan pada Responden / Keluarga Responden

Penelitian (antara lain berisi penjelasan apa yang akan dialami oleh responden,

misalnya : wawancara, pemeriksaan funduskopi, dan pemeriksaan/ tes fungsi

kognitif).

Bapak/Ibu/Sdr Yth

Anda terpilih sebagai responden penelitian yang berhubungan dengan

diabetes melitus sebagai faktor risiko pada penderita stroke yang anda / keluarga

anda alami.

Tindakan yang akan Bapak/Ibu/Sdr alami :

Dilakukan anamnesis (menggunakan kuesioner) dan pemeriksaan fisik

neurologik (menggunakan palu reflek dan senter).

Pemeriksaan funduskopi untuk mengetahui kondisi dan stadium dari

retinopati diabetika yang diderita.

Pemeriksaan dan tes fungsi kognitif.

Setiap data (anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemerisaan

funduskopi ) dijamin kerahasiaannya.

Sebagai responden keikutsertaan ini bersifat sukarela, setiap waktu Bapak/

Ibu/ saudara dapat mengundurkan diri dari penelitian ini tanpa mengurangi

kualitas terapi yang dijalani.

Bapak/ Ibu/ saudara dapat menghubungi kami sebagai peneliti :

Nama : dr. Ari Kurniati

Alamat : Jl. Dr.Kariadi No. 550. Randusari, Semarang Selatan

HP : 081311128150
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Lampiran
Tanggal pengisian :

DAFTAR KUESIONER DAN PEMERIKSAAN

No PERTANYAAN JAWABA
N

IDENTITAS
1. No. Penelitian :

2. Nama : Tidak
dikode

3. No. CM :
4. Tanggal Masuk RS :
5. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki

2. Wanita

6. Usia (tahun) :
7. Tinggi badan (cm) :
8. Berat badan (kg) :
9. Status Perkawinan : 1. Kawin

2. Janda
3. Duda
4. Tidak kawin

10. Pendidikan : 1. SD
2. SLTP
3. SLTA
4. Universitas
5. Tidak sekolah

11. Pekerjaan : 1. Pegawai Negeri / TNI
2. Wiraswasta
3. Dagang
4. Buruh/tani
5. Lain-lain
6. Tidak bekerja

12. Alamat : Tidak

dikode

ANAMNESIS

13. Keluhan Utama : Tidak
dikode

14. Riwayat Stroke sebelumnya : 1. Ya
2. Tidak

15. Hipertensi : 1. Ya 2. Tidak
16. DM : 1. Ya 2. Tidak

17. Menjalani pengobatan DM : 1. Ya 2. Tidak



19. Dislipidemia : : : 1. Ya 2. Tidak
20. Jantung : 1. Ya 2. Tidak
21. Merokok : 1. Ya 2. Tidak
22. Riw. Obat yang diminum

sebelumnya
: 1. Ya

2. Tidak
23. Riwayat kejang/ Epilepsi : 1. Ya

2. Tidak
24. Riwayat gangguan psikiatri : 1. Psikosis

2. Depresi
3. Ansietas

25. Riwayat trauma kepala : 1. Ya 2. Tidak
26. Riwayat tumor otak : 1. Ya 2. Tidak

27. Riwayat infeksi otak : 1. ya 2. Tidak
PEMERIKSAAN

28. Tekanan Darah : Sistolik
Diastolik

29. Nadi (x/mnt) :
30. Respirasi (x/mnt) :
31. Temperatur :
32. Jantung : 1. Normal

2. Tidak Normal
33. Hemianopsia : 1. Ya 2. Tidak
34. Pemeriksaan Funduskopi : 1.Retinopati diabetika (+)

2. Retinopati diabetika (-)

36. Retinopati hipertensi : 1. Ya 2. Tidak

STATUS NEUROLOGIS

37. Afasia : 1. Ada ( )
2. Tidak ada

38. Gangguan Nn. Kranialis : 1. Ada ( )
2. Tidak ada

39. Gangguan motorik : 1. Ada ( )
2. Tidak ada

40. Gangguan sensorik : 1. Ada ( )
2. Tidak ada

41. Gangguan vegetatif : 1. Ada ( )
2. Tidak ada

42. Skor MoCA- INA :
PEMERIKSAAN CT SCAN KEPALA



44. Tanggal Pemeriksaan :
45. Lokasi lesi :
46. Ukuran lesi :
PEMERIKSAAN

LABORATORIUM
47. Kadar gula darah puasa :
48. Kadar gula darah 2 jam pp
49. Kadar kolesterol total (mg/ dl) :
50. Kadar HDL (mg/ dl) :
51. Kadar LDL (mg/ dl) :
52. Kadar Trigliserida (mg/ dl) :
53. Kadar Asam urat (mg/ dl) :
54. Pemeriksaan EKG :



Lampiran
Pemeriksaan Skrining Montreal Cognitive Assesment Versi Indonesia
(MoCA-Ina)

KEMAMPUAN MENGENAL RUANG DAN BENTUK /
MELAKSANAKAN TUGAS
1. Menelusuri Jejak Secara Bergantian (Alternating Trail Making)

Instruksi:
“ Buatlah garis yang menghubungkan sebuah angka dan sebuah huruf dengan
urutan meningkat. Mulailah di sini (tunjuk angka [1]) dan tariklah sebuah garis
dari angka 1 ke huruf A, kemudian menuju angka 2 dan selanjutnya akhiri
disini (tunjuk huruf [E])

Nilai 1
Penilaian:
Berikan nilai 1 bila subyek menggambar dengan sempurna mengikuti pola
berikut ini : 1-A-2-B-3-C-4-D-5-E, tanpa ada garis yang salah. Setiap kesalahan
yang tidak segera diperbaiki sendiri oleh subyek diberi nilai 0.

2. Kemampuan visuokontruksional (kubus)
Instruksi:
“ Contohlah gambar berikut setepat mungkin pada tempat yang disediakan di
bawah ini”

Nilai 1
Penilaian:
Berilah nilai 1 untuk gambar yang benar :

Gambar harus tiga dimensi
Semua garis tergambar
Tidak terdapat garis tambahan



Garis-garis tersebut relatif sejajar dan panjangnya sesuai (bentuk
prisma segi empat dapat diterima)

Nilai tidak diberikan untuk masing-masing elemen jika kriteria di atas tidak
dipenuhi

3. Kemampuan visuokonstruksional (jam dinding)
Instruksi:
Gambarlah sebuah jam dinding, lengkapi dengan angka-angkanya dan buat
waktunya menjadi pukul 11 lewat 10 menit”
Bentuk Jam ( ) Angka ( ) Jarum Jam ( )

Nilai 3
Penilaian:
Berikan nilai 1 untuk masing-masing dari tiga kriteria berikut :

Bentuk (nilai 1) : bentuk jam harus berupa lingkaran dengan hanya
sedikit distorsi (mis: ketidaksempurnaan dalam menutup lingkaran)
Angka (nilai 1) : semua angka yang terlihat dalam jam harus lengkap
tanpa tambahan angka, angka harus diletakkan dalam urutan yang tepat
dan dalam kuadran yang sesuai dengan bentuk jam, angka-angka
Romawi dapat diterima, angka dapat diletakkan di luar lingkaran
Jarum jam (nilai1) : harus terdapat dua jarum jam yang secara
bersamaan menunjukkan waktu yang dimaksud. Jarum yang
menunnjukkan jam harus secara jelas lebih pendek dari jarum yang
menunjukkan menit, jarum jam harus berpusat di dalam lingkaran
dengan pertemuan kedua jarum berada dekat dengan pusat lingkaran

Nilai tidak diberikan untuk masing-masing elemen jika kriteria di atas tidak
dipenuhi

PENAMAAN
4. Penamaan

Instruksi:
“Katakan kepada saya nama dari binatang ini (dimulai dari kiri)”

Nilai 3
Penilaian:
Masing-masing 1 nilai diberikan untuk jawaban berikut (1) Gajah, (2) Badak,
(3) Unta



DAYA INGAT
5. Daya Ingat

Instruksi:
“Ini adalah pemeriksaan daya ingat. Saya akan membacakan sederet kata yang
harus anda ingat sekarang dan nanti. Dengarkan baik-baik, setelah saya selesai
katakan kepada saya sebanyak mungkin kata yang dapat anda ingat, tidak
masalah disebutkan tidak berurutan”
(kemudian pemeriksa membacakan 5 kata dengan kecepatan satu kata setiap
detik).
Tandai dengan tanda centang ( ) di tempat yang disediakan, untuk tiap kata
yang dapat diingat secara benar oleh subjek pada pemeriksaan pertama. Ketika
subjek menunjukkan bahwa ia telah selesai (telah mengingat semua kata) atau
sudah tidak dapat lagi mengingat kata lainnya, bacakan sederet kata untuk
keduakalinya disertai instruksi berikut :
“Saya akan membacakan sederet kata yang sama untuk keduakalinya. Cobalah
untuk mengingat dan katakan kepada saya sebanyak mungkin kata yang dapat
anda ingat, termasuk kata-kata yang sudah disebutkan di kesempatan pertama”.
Di akhir pemeriksaan kedua, jelaskan kepada subyek bahwa dia akan diminta
lagi untuk mengingat kembali kata-kata tersebut dengan mengatakan “Saya
akan meminta anda untuk mengingat kembali kata-kata tersebut pada akhir
pemeriksaan”.

WAJAH – SUTERA – MASJID – ANGGREK – MERAH
WAJAH SUTERA MASJID ANGGREK MERAH

Pemeriksaan
pertama
Pemeriksaan
kedua

Tidak ada nilai
Penilaian:
Tidak ada nilai yang diberikan untuk pemeriksaan pertama dan kedua

PERHATIAN
6. Perhatian

Rentang Angka Maju (Forward Digit Span)
Instruksi:
“Saya akan mengucapkan beberapa angka, dan setelah saya selesai, ulangi apa
yang saya ucapkan tepat sebagaimana saya mengucapkannya”
(Bacakan kelima angka dengan kecepatan satu angka setiap detik)

2 – 1 – 8 – 5 – 4
Nilai 1



Penilaian:
Berikan nilai 1 untuk tiap urutan angka yang diulangi secara benar

Rentang Angka Mundur (Backward Digit Span)
Instruksi:
“Sekarang saya akan mengucapkan beberapa angka lagi, akan tetapi jika saya
sudah selesai, anda harus mengulangi lagi apa yang saya ucapkan dalam urutan
terbalik”
(Bacakan ketiga urutan angka dengan kecepatan satu angka setiap detik)

7 – 4 – 2
Nilai 1

Penilaian:
Berikan nilai 1 untuk tiap urutan angka yang diulangi secara benar. (N.B.
jawaban yang benar untuk pemeriksaan angka mundur Adalah 2-4-7)

Kewaspadaan
Instruksi:
“Saya akan membacakan sebuah urutan huruf, setiap kali saya mengucapkan
huruf ‘A’, tepuk tangan anda sekali, jika saya mengucapkan huruf lainnya
jangan tepuk tangan anda”

F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B

Nilai 1

Penilaian:
Berikan nilai 1 jika terdapat nol sampai satu kesalahan (tepuk tangan pada huruf
yang salah atau tidak bertepuk tangan pada huruf ‘A’ dihitung sebagai satu
kesalahan)

Rangkaian 7 (Serial 7s)
Instruksi:
“Sekarang saya ingin anda berhitung dengan cara mengurangi, mulai angka 100
dikurang 7 kemudian terus dikurangi dengan angka tujuh sampai saya
memberitahukan anda untuk berhenti”
Ulang instruksi ini untuk kedua kali jika diperlukan

100 – 7 = 93 – 7 , dan seterusnya
93 – 86 – 79 – 72 – 65

Nilai 3

Penilaian:



Nilai maksimal adalah 3. Berikan :
nilai 0 : jika tidak ada jawaban yang benar
nilai 1 : untuk satu jawaban yang benar
nilai 2 : untuk dua sampai tiga jawaban yang benar
nilai 3 : jika subyek dapat memberikan empat atau lima jawaban yang benar
Hitung setiap jawaban pengurangan 7 yang benar dimulai dari 100. Setiap
pengurangan dinilai secara independen, maksudnya jika subyek menjawab
dengan jawaban yang salah akan tetapi melanjutkan pengurangan 7 yang benar
dari angka tersebut, berikan nilai untuk tiap hasil pengurangan yang benar.
Sebagai contoh, seorang subyek menjawab “92-85-78-71-64” yang mana angka
92 adalah jawaban yang salah, akan tetapi semua angka berikutnya dikurangi
tujuh jawabannya benar. Dalam hal ini hanya ada satu kesalahan dan nilai yang
dapat diberikan pada bagian ini adalah 3.

KEMAMPUAN BERBAHASA
7. Pengulangan Kalimat

Instruksi:
“Saya akan membacakan kepada anda sebuah kalimat, setelah itu ulangi kepada
saya tepat seperti apa yang saya bacakan [jeda] :
“Wati membantu saya menyapu lantai hari ini”
Setelah mendapat jawaban, katakan : “Sekarang saya akan membacakan kepada
kalimat berikutnya, setrelah itu ulangi kepada saya tepat seperti apa yang saya
bacakan [jeda] :
“Tikus bersembunyi di bawah dipan ketika kucing datang”

Nilai 2

Penilaian:
Berikan nilai 1 untuk setiap kalimat yang diulangi dengan benar. Pengulangan
kalimat harus urutan yang tepat. Perhatikan kemungkinan kesalahan kecil
seperti kata yang dihilangkan (misalnya, tidak menyertakan kata “saya”,
“ketika”) atau adanya penambahan (misalnya, “Tikus tikus bersembunyi di
bawah dipan ketika kucing datang”)

8. Kelancaran Berbahasa
Instruksi:
“Katakan kepada saya sebanyak mungkin kata yang anda tahu yang dimulai
dengan huruf tertentu yang akan saya katakan sesaat lagi. Anda boleh
menyebut kata apa saja yang anda pikirkan kecuali nama orang / nama kota
(misalnya Budi, Bandung), dan kata yang sama ditambah akhiran kata
(misalnya, bayar, bayaran). Saya akan meminta anda untuk berhenti setelah
satu menit. Apakah anda siap? [jeda],
“Sekarang katakan kepada saya sebanyak mungkin kata yang anda ketahui
yang dimulai dengan dengan huruf S [beri waktu 60 detik]. Berhenti”



Nilai 1

Penilaian:
Berilah nilai 1 jika subyek berhasil memberikan 11 kata atau lebih dalam 60
detik. Tulis jawaban subyek pada bagian bawah atau samping formulir
pemeriksaan.

KEMAMPUAN ABSTRAK
9. Kemampuan Abstrak

Instruksi:
“Katakan kepada saya apa kesamaan antara jeruk dan pisang” jika subyek
menjawab dengan jawaban yang konkrit/tidak abstrak, maka tambahan
pertanyaan hanya sekali lagi : “Katakan kepada saya kesamaan lainnya dari
kedua benda tersebut: Jika subyek tidak memberikan jawaban yang sesuai
(buah), katakan, “Ya, keduanya adalah buah”. Jangan memberikan perintah atau
penjelasan tambahan.
Setelah latihan, katakan : “Sekarang, (beritahu) katakan kepada saya apa
kesamaan kereta api dan sepeda” Setelah mendapat jawaban, lakukan
pemeriksaan yang kedua, dengan mengatakan “Sekarang, (beritahu) katakan
kepada saya kesamaan sebuah penggaris dan jam tangan”. Jangan memberikan
perintah atau penjelasan tambahan.

Nilai 2

Penilaian:
Hanya dua pasangan terakhir yang dinilai. Berikan nilai 1 untuk tiap pasangan
kata yang dijawab secara benar. Jawaban-jawaban berikut ini dianggap benar :
Kereta api – Sepeda = alat transportasi, sarana bepergian, kita dapat melakukan
perjalanan dengan keduanya.
Penggaris – Jam tangan = alat ukur, digunakan untuk mengukur.
Jawaban-jawaban berikut ini dianggap tidak tepat:
Kereta api – Sepeda = keduanya mempunyai roda.
Penggaris – Jam tangan = keduanya mempunyai angka-angka.

MEMORI TERTUNDA
10. Memori tertunda

Insruksi:
“Saya telah membacakan beberapa kata kepada anda sebelumnya, dan saya telah
meminta anda untuk mengingatnya. Beritahukan kepada saya sebanyak
mungkin kata-kata tersebut yang bisa anda ingat”. Beri tanda centang ( ) di
tempat yang telah disediakan untuk setiap kata yang dapat diingat secara
spontan tanpa petunjuk.

WAJAH – SUTERA – MASJID – ANGGREK – MERAH
Nilai 5



Penilaian:
Berikan nilai 1 untuk setiap kata yang dapat diingat secara spontan tanpa
petunjuk apapun.

Pilihan:
Sebagai lanjutan dari tes memori tertunda beri petunjuk kepada subyek dengan
petunjuk kategori semantik yang diberikan di bawah ini untuk tiap kata yang
belum dapat diingat. Beri tanda ( ) pada tempat yang disediakan jika subyek
dapat mengingat kata tersebut dengan bantuan petunjuk kategori atau pilihan
ganda. Informasikan kata-kata yang belum diingat dengan cara berikut ini. Jika
subyek masih belum dapat mengingat kata tersebut setelah diberikan petunjuk
kategori, berikan kepadanya pertanyaan ganda, seperti contoh instruksi berikut,
“Apakah kata tersebut dari pilihan kata berikut ini, HIDUNG, WAJAH atau
TANGAN?”
Gunakan petunjuk kategori dan atau petunjuk pilihan ganda berikut jika
diperlukan:
WAJAH : petunjuk kategori: bagian dari tubuh,

pilihan ganda: hidung, wajah, tangan
SUTERA : petunjuk kategori: jenis kain,

pilihan ganda: katun, beludru, sutera
MASJID : petunjuk kategori: jenis bangunan,

pilihan ganda: masjid, sekolah, rumah sakit
ANGGREK : petunjuk kategori: jenis bunga,

pilihan ganda: mawar, anggrek, melati
MERAH : petunjuk kategori: warna,

pilihan ganda: merah, biru, hijau
Penilaian:
Tidak ada nilai yang diberikan untuk kata-kata yang dapat diingat dengan
bantuan petunjuk. Petunjuk digunakan hanya untuk memperoleh informasi
klinis dan dapar memberikan informasi tambahan yang diperlukan mengenai
jenis kelainan daya ingat. Untuk penurunan daya ingat yang disebabkan oleh
kegagalan proses mengingat kembali (retrieval failures), kinerja dapat
ditingkatkan dengan pemberian petunjuk. Untuk penurunan daya ingat yang
disebabkan oleh kegagalan menerjemahkan sandi ingatan (encoding failures),
kinerja tidak dapat ditingkatkan dengan pemberian petunjuk.

KEMAMPUAN ORIENTASI
11. Kemampuan Orientasi

Instruksi:
“Katakan kepada saya tanggal hari ini”
Jika subyek tidak dapat memberikan jawaban yang lengkap, berikan tanggapan
dengan mengatakan “Katakan kepada saya tahun, bulan, tanggal dan hari pada
saat ini” kemudian katakan : “Sekarang, katakan kepada saya nama tempat ini
dan berada di kota apa?”
1. Tahun :
2. Bulan :



3. Hari :
4. Tanggal :
5. Tempat :
6. Kota :

Nilai 6

Penilaian:
Berikan nilai 1 untuk tiap jawaban yang benar. Subyek harus menjawab secara
tepat untuk tanggal dan nama tempat (nama rumah sakit, klinik, kantor). Tidak
ada nilai yang diberikan jika subyek membuat kesalahan walau satu hari dalam
penyebutan tanggal.

NILAI TOTAL :
Nilai maksimal sebesar 30
Nilai total akhir 26 atau lebih dianggap normal
Berikan tambahan 1 nilai untuk individu yang mempunyai pendidikan formal
selama 12 tahun atau kurang (tamat Sekolah Dasar-tamat Sekolah Menengah
Atas), jika total nilai kurang dari 30.
















































