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SURAKARTA". Penelitian ini merupakan salah satu kegiatan dalam 

menyelesaikan tugas akhir di Program Studi Ilmu Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). 
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Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara  

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  

 

Judul Penelitian : Makna Hidup Pasien Hemodialisa, Studi Kasus di 

Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta 

Peneliti  : KAROLINA HITIJAHUBESSY 

NIM   : 462012035 

Identitas Responden Penelitian 

Nama    : 

Jenis Kelamin   : 

Tempat Tanggal Lahir  : 

Usia    : 

Anak ke   : 

Agama    : 

Pendidikan terakhir  : 

Pekerjaan   : 

Alamat    : 
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Tanggal diagnosa  : 

Tanggal HD (Hemodialisa) : 

Jadwal HD   : 

Jumlah HD   : 

Keterangan   :   

No. Pertanyaan Penelitian Teknik 
Pengumpulan 

Data 

  1 Hemodialisa  1. Kapan anda pertama kali 
menjalani terapi ini? 

2. Bagaimana perasaan anda 
saat didiagnosa gagal ginjal 
dan harus menjalani terapi ini? 

3. Apa kebiasaan anda sebelum 
terdiagnosa penyakit ini? 
(misalnya: Perokok, miras, dll). 

4. Pernakah terlintas dipikiran 
anda untuk berhenti melakukan 
terapi ini? Jika ya dan tidak 
mengapa? 

5. Apa ada   perubahan setelah 
menjalani terapi ini? 
jika ya, apa yang berubah, dan 
mengapa? dan tidak ada, 
mengapa?. 

6. Bagaimana perubahan yang 
anda rasakan sebelum dan 
sesudah anda menjalani terapi 
ini? 

7. Siapa yang memberi semangat 
untuk anda dalam menjalani 
terapi ini? 

8. Bagaimana perasaan anda 
jika, orang yang dekat 
meninggalkan anda dalam 
kondisi seperti ini? 

9. Bagaimana perasaan dan 
sikap orang tua anda, ketika 
melihat anda dalam kondisi 
seperti ini? 

 
 
 

Wawancara 
dan  Partisipatif 
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2.  Makna Hidup  1. Bagaimana arti hidup menurut 
anda? 

2. Kebahagian seperti apa yang 
anda dambakan dalam hidup 
ini? 

3. Apakah ada hal-hal yang 
menghalangi/menghambat 
anda dalam meraih 
kebahagiaan tersebut? 

4. Apa yang menjadi motivasi 
dalam kehidupan anda? 

5. Hal-hal positif apa saja yang 
anda dapat dari lingkungan 
anda? 

6. Dalam situasi seperti ini, 
apakah ada orang terdekat 
anda pergi? Jika ya, mengapa. 
Jika tidak, mengapa? 

Wawancara 
dan Partisipatif 

3.  Karakteristik 
Makna Hidup 

 1. Anda termasuk dalam tipe 
orang seperti  apa sebelum 
dan sesudah terdiagnosa? 
(misalnya: cuek, mudah marah, 
tenang, dan mudah 
tersinggung, dll). 

2. Jelaskan hal apa yang 
membuat anda merasa 
istimewa dan berbeda dengan 
orang lain? 

3. Ceritakan energi positif dan 
negatif dari setiap pengalaman 
anda? 

4. Hal-hal apa yang membuat 
anda begitu berarti? 

5. Ceritakan pelajaran berharga 
yang anda dapatkan dari 
situasi anda saat ini? 

6. Apa pesan moral yang anda 
bisa bagikan bagi orang lain? 

Wawancara 
dan Partisipatif 

4.  Nilai Sumber 
Makna Hidup 

a. Nilai Kreatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hal apa saja yang pernah anda 
lakukan, dan berguna bagi 
banyak orang? jika iya, apa itu? 
mengapa?. jika tidak, 
mengapa? 

2. Bagaimna perasaan yang anda 
rasakan sebelum dan sesudah 
anda terdiagnosa penyakit ini 
sehubungan dengan pekerjaan 
anda saat ini? 

3. Bagaimana perasaan dan sikap 
orang tua anda, sehubungan 

Wawancara 
dan Partisipatif 
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b. Nilai 
Pengalama
n  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dengan pekerjaan anda saat 
ini? 

4. Selain bekerja atau tidak 
bekerja, adakah suatu kegiatan 
yang dilakukan sehari-hari 
sebagai suatu 
kesibukan?Apakah ada 
hubungannya dengan kondisi 
anda saat ini? 

5. Manfaat apa yang anda peroleh 
dari kegiatan yang dilakukan 
sehari-harinya? 

6. Jelaskan perubahan apa  terkait 
dengan hasil karya anda? 

7. Apakah anda tetap semangat 
dalam menjalankan pekerjaan 
anda? Jika iya, apa yang 
membuat anda bersemangat? 
mengapa. Jika tidak, apa yang 
membuat anda tidak 
bersemangat?, mengapa? 

8. Tanggung jawab apa saja yang 
harus anda lakukan saat ini? 

9. Bagaimana anda melakukan 
tanggung jawab tersebut 
sehubungan dengan kondisi 
anda saat ini? 
 

1. Bagaimana dengan agama 
yang anda yakini saat ini? 
Apakah ada suatu makna 
tertentu yang anda peroleh dari 
keyakinan anda? Jika ada, 
apakah itu dan mengapa? Jika 
tidak ada mengapa? 

2. Pengaruh apa yang anda 
rasakan dari keyakinan anda 
tersebut, sehubungan dengan 
pertama kali anda terdiagnosa 
dan sampai saat ini anda harus 
menjalani  terapi ini? 

3. Apakah anda mengikuti suatu 
kegiatan keagamaan sesuai 
dengan agama yang anda 
yakini saat ini dan apakah 
manfaat yang anda peroleh dari 
kegiatan tersebut?  

4. Setelah anda terdiagnosa dan 
harus menjalani terapi ini, 
apakah anda masih merasakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara 
dan  Partisipatif 
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c. Nilai Sikap 

suatu cinta dari orang lain? Dari 
siapa? Bagaimana anda 
merasakan cinta tersebut? 
Apakah ada suatu wujud nyata 
cinta tersebut sehingga anda 
mengetahui bahwa orang lain 
mencintai anda? 

5.  Apakah makna cinta yang anda 
rasakan sama atau berbeda 
sebelum dan sesudah anda 
terdiagnosa penyakit ini? Jika 
berbeda, apa bedanya dan apa 
yang membedakan? Jika tidak, 
mengapa? 

6. Siapa yang anda cintai saat ini 
setelah anda terdiagnosa dan 
harus menjalani terapi ini? 
Mengapa mencintainya? 

7. Ceritakan pengalaman yang 
paling menarik yang anda 
rasakan selama ini? 

8. Dalam lingkungan anda, 
apakah ada hal-hal yang 
membuat anda merasa tidak 
nyaman? 

9. Setelah anda menghadapi hal 
ini, apakah anda memiliki 
keyakinan bahwa akan ada 
perubahan dalam hidup anda? 

10. Harapan yang bagaiman anda 
miliki setelah terdiagnosa dan 
harus menjalani terapi ini? 

 
1. Bagaimana sikap anda untuk 

mengatasi rasa 
ketidaknyamanan itu? 

2. Bagaimana anda menghadapi 
kejadian/kondisi saat ini? 

3. Apa yang membuat anda yakin 
dengan diri anda sendiri, bahwa 
anda mampu melewati masalah 
ini? 

4. Apakah anda lebih mudah 
menerima pendapat atau 
kritikan dari orang lain? 
Ataukah anda lebih 
mengandalkan pemikiran 
sendiri? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara 
dan  Partisipatif 
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5. Faktor-faktor 
yang 
Mempengaru
hi 
Pencapaian 

a. Pemaham
an Diri 

 
b. Makna 

Hidup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Pengubah
an Sikap 

 
 
d. Keikatan 

Diri(komit
men) 

 
 
 
e. Kegiatan 

Terarah 
 
 
 
 
 

f. Dukungan 
Sosial 

1. Apakah anda merasa kecewa 
terhadap diri sendiri pada kondisi 
seperti ini? 

1. Apa impian terbesar anda yang 
telah anda capai? 

2. Ketika anda gagal dalam 
mencapai impian/tujuan 
tersebut, Apakah anda berhenti 
untuk mencapainya?Ataukah 
anda tetap semangat untuk 
mencapainya?Dan bagaimana 
cara anda untuk mencapai 
impian/tujuan tersebut? 
 

1. Bagaimana sikap anda sebelum 
dan sesudah berada dalam 
kondisi seperti ini? 
 

1. Mengapa anda tetap 
berkomitmen dengan 
pencapaian tujuan anda? 

2. Pernah anda mudah goyah 
dengan komitmen anda? 
 

1. Kegiatan/aktivitas seperti apa 
yang sering anda lakukan di 
rumah/tempat kerja? 

2. Siapa saja yang selalu 
memberikan semangat dalam 
melakukan kegiatan tersebut? 

 
1. Apakah dalam kondisi seperti 

ini membatasi anda untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan 
pengembangan potensi yang 
anda miliki? 

2. Dalam kondisi seperti ini, 
apakah anda tetap menjalani 
hubungan yang baik dengan 
orang lain? 

3. Siapa saja yang anda andalkan 
dan percaya dalam menjalani 
terapi ini? 

Wawancara 
dan  Partisipatif 
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Lampiran 3. Surat Ijin Studi Pendahuluan  
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Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian dari RS.Panti Waluyo Surakarta 
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Lampiran 6. VERBATIM 

Identitas Partisipan 1(Ruang Hemodialisa Rabu 19 Maret 2016 Pukul 07.20-10.00 
WIB). 

Inisial                    : Sdr. A 
Usia                      : 26 Tahun  
Agama                  : Kristen Protestan 
Pekerjaan             : Montir 

S Isi Wawancara Kode 

P Kapan kakak pertama kali terdiagnosa penyakit ini kak?  

P1 Mei 2015, ini sudah hampir satu tahun kok cuci darah, kalau tanggalnya 
tidak tahu persis mbk. 

 
 

P Bagaimana perasaan kakak saat terdiagnosa gagal ginjal?                                                                                                             

P1 ya mungkin pertama, sebagai anak mudah, frustasi yang pasti, merasa 
takut, terus dulu waktu di suruh cuci darah itu, saya juga tidak mau 
berangkat, tunggu  sampai satu bulan di rumah dulu, terus di kasih 
minum obat herbal, di minum sampai muntah-muntah begitu warnahnya 
hijau, terus tambah parah, akhirnya di bawah kesini, di periksa, ternyata 
kreatininya sudah 23 lebih, harus cuci darah, mau tidak mau harus cuci 
darah. 

5 
 
 
 
 

10 
 

P Apa kebiasaan kakak sebelum terdiagnosa penyakit ini? (mis, perokok, 
miras, dll). 

 
 

P1 tidak sering minum, tapi kata dokter itu  hipertensi yang bawah biasanya 
170/110 mmHg, terus  dulu bapak saya juga cuci darah, katanya ada 
yang bilang keturunan ginjal, ginjalnya lemah.  terus minum obat-obat  
untuk hipertensi, sampai  sakit ginjal ini, karena hipertensi itu mbk 

 
15 
 
 

P Pernakah terlintas dipikiran kakak untuk berhenti melakukan terapi ini?  

P1 ya, pasti anak mudah punya pikiran seperti itu, kenapa  tidak bisa kaya 
orang lain, orang lain seumurn saya, msih bisa main, tetapi ya bagimana 
lagi mbk, terpaksa harus jalani terapi ini, ya pasrah pada Tuhan saja 
mbk. 

 
20 
 
 

P Bagaimana perubahan yang kakak rasakan sebelum dan sesudah kakak 
menjalani terapi ini? 

 
 

P1 Sebelum: waktu belum cuci darah itu, masih merasa lemas, maksudnya 
kalau, dulu belum cuci darah, mau jalan rasanya pusing, rasa mau tidur 
terus. 
sesudah: ya sekarang ini rasanya enak, bisa kemana-mana, ikut ibadah, 
berdoa dengan keluarga saya 

25 
 
 
 
 

P Siapa yang memberi semangat untuk kakak dalam menjalani terapi ini? 30 

P1 kadang ibu, tapi ya, saya 1 minggu 2 kali, itu hari rabu ibu, kalu hari sabtu 
ini  adik saya, jadi bergantian.. yaaa ibu yang selalu memberi semangat, 
mendampingi, kakak saya yang nomor satu juga memberi semangat   
biasanya saya ikut keluar kota untuk beribadah. kalau ayah saya sudah 
meninggal karena cuci darah itu, ayah saya dulu dua kali cuci, terus 
mungkin sudah komplikasi jadi meninggal. makanya pertama kali saya di 
fonis itu, saya juga takut, karena dulu pengalaman ayah saya juga, ya 
cukup mengerikan mbk, sampai alat-alatnya dicabut ayah saya, karena 
stress, dan frustasi itu. Tetapi kalau saya,  sudah sampai terasa badan 
mulai sakit, ya saya harus cuci darah mbk. 

 
 
 
 

35 
 
 
 
 

40 

P Bagaimana perasaan dan sikap orang tua kakak, ketika mendengar 
kakak didiagnosa penyakit ini? 

 
 

P1 Ya ada yang sedih, ya bagimana ya mbk  kalau dari keluarga si nenek 
mereka sedih, ikut jaga, maksudnya itu kan tidak boleh banyak minum,  
ya kalau saya minum banyak itu di tegor, di marahin. Kalau ibu dan 
keluarga lapang dada ya kita jalani dulu terapinya mungkin 

 
 

45 
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Tuhanmemberikan mujisat kesimbuhan.  

P Bagaimana arti hidup menurut kakak?  

P1 hidup itu perlu diperjuangkan dan dipertanggung jawabkan.  

P Kebahagiaan seperti apa yang kakak  dambakan dalam hidup ini? 50 

P1 kalau kebahagiaan, ya mungkin sekarang kita mendapat kesembuhan, 
intensitas cucui darah juga berkurang ya maksudnya,  dari 2 kali cuci 
darah seminggu, berkurang jadi 1 kali cuci darah seminggu sampai 
sebulan sekali. ya itu yang menjadi impian atau kebahagian saya 
sekarang mbk. 

 
 
 
 

55 

P Apakah ada hal-hal yang menghalangi/ menghambat kakak dalam 
meraih kebahagiaan tersebut? 

 
 

P1 ya mungkin ya anak mudah, memikirkan pasangan hidup kadang 
terlintas, kapan bisa mendapat pekerjaan lagi untuk membahagiakan 
orang tua, itu kan menjadi beban pikiran saya, kadang ingin seperti itu 
dan  pasti kalau saya berfikir seperti itu, pasti tensi saya juga naik, itu 
saya berusaha mencoba menengkan diri saya sendiri dengan cara 
berdoa, biarlah Tuhan yang menentukan semuanya, saya berserah pada 
Tuhan. 
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P Apa yang menjadi motivasi dalam kehidupan kakak? 65 

P1 ya itu kebahagian orang tua, pengen kerja, dapat uang sendiri, bisa beli 
obat dengan uang sendri mkb,  tapi kalau sudah keluar kota, nanti 
pulangnya tenaga sudah habis, ingin tidur terus, tidak mau buat apa-apa 
lagi mbk 

 
 
 
 

P Hal-hal positif apa saja yang kakak dapat dari lingkungan kakak? 70 

P1 ya dari keluarga, maupun teman-teman saya, sangat mendukung saya, 
ajak main, mereka selalu simpatik dengan saya, dan mereka tidak 
meninggalkan saya 

 
 
 

P Dalam situasi seperti ini, apakah ada orang terdekat kakak pergi? jika ya 
mengapa, jika tidak mengapa? 

 
75 

P1 ya pasti ada mbk, teman-teman saya yang lain itu, ya mereka cuma ingin 
main sendiri, kadang tidak mau jenguk, mereka itu tidak mau tahu, tapi ya 
saya biarinlah mbk mereka menikmati hidup mereka. 

 
 
 

P kakak termasuk dalam tipe orang seperti apa, sebelum dan sesudah 
terdiagnosa? (mis: cuek, mudah marah, tenang, mudah tersinggung dll) 

 
80 

P1 yang pasti saya orangnya cepat marah, itu bawaan hipertensi ,itupun 
kalau ada masalah besar, pasti saya marah-marah karena emosi saya 
tetapi semua itu jarang sekali mbk. 
kalau mau cerita mbk, karena dulu saya masih punya pacar, waktu itu 
kita main berdua, saya terhibur dan senang sekali sampai lupa tentang 
penyakit saya ini, saya minum air yang 350 ml itu mbk, sampai akhirnya 
malam itu sudah sesak nafas, terus besok masuk ICU, saya emosi 
sampai diikat di ranjang takut di cabut, itu pengalaman yang sangat 
menakutkan mbk 
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P Jelaskan hal apa yang membuat kakak merasa istimewa dan berbeda 
dengan orang lain? 

90 
 

P1 ya dulu saya sempat berfikir  kenapa saya tidak bisa seperti teman-teman 
saya yang masih bisa main, bekerja  tetapi  saya merasa, saya dikasih 
Tuhan lebih, karunia dan itu yang membuat saya tetap semangat, kuat 
dalam menghadapi semuanya, kita di doakan oleh hamba-hamba Tuhan, 
dan saya menjadi lebih kuat lagi, saya tidak berfikir dengan sakit ginjal ini 
dan  pikiran saya santai, saya cukup terbantu, dan saya lebih mengerti 
arti hidup, dan saya harus melayani seperti apa. 

 
 
 

95 
 
 
 

P Ceritakan energi positif  dari setiap pengalaman kakak?  

P1 saya lebih kuat, lebih menghargai kesehatan saya saat ini, ketika saya 
lebih dekat lagi dengan Tuhan, mengerti arti hidup. 

100 
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P Apakah ada hal-hal yang membuat kakak begitu berarti? apakah itu, dan 
mengapa?, jika tidak, mengapa? 

 
 

P1 ya pasti sangat berartilah mbk, saya masuk ICU sudah tiga kali, terus 
saat ini saya masih diberi hidup, diselamatkan, dan masih sadar mbk, 
terus saya dalam kondisi seperti ini adik saya masih membutuhkan 
bantuan saya untuk memperbaiki motor walaupun saya hanya 
mengarahkan saja mbk. 

 
105 

 
 
 

P Ceritakan pelajaran berharga yang anda dapatkan dari situasi kakak saat 
ini? 

 
110 

P1 ya dulu mungkin hidup saya ya anak mudah, kalau main seperti itu saya 
sering tidak pulang rumah, terus tidur juga jam-jam 03:00 WIB 04:00 WIB  
subuh itu yang membuat tekanan darah saya naik.  Tetapi sekarang ini 
membuat saya bisa menghargai hidup ini, menjaga kesehatan ini mbk 

 
 
 
 

P Apa pesan moral yang kakak bisa bagikan bagi orang lain? 115 

P1 yang pasti jaga hiduplah buat anak-anak mudah sekarang ini, main itu 
juga bagus kita bisa kumpul dengan teman-teman.  Tetapi kalau main 
dari malam sampai subuh, terus minum-minuman alkohol itu tidak 
membawah keuntungan malahan keburukan yang kita dapat. Jadi 
kesehatan itu lebih penting.Terus mbk saya ingin ada pelayanan di RS. 
berdoa buat orang-orang yang sakit, meskipun saya juga sakit, tetapi kita 
harus saling mendoakan. 

 
 
 
 

120 
 
 

P Hal apa saja yang pernah kakak lakukan dan berguna bagi banyak 
orang? jika ya, apa itu, mengapa? jika tidak, mengapa? 

 
 

P1 Dulu saya bekerja sekarang sudah berhenti, dulu kerja jadi  operator 
mesin di pabrik. tapi sekarang ini ya saya  masih bantu adik saya untuk 
perbaiki motor, walaupun saya hannya mengarahkan adik saya saja, ya 
karena saya ingin  membantu, dan juga mencari hiburan aja. 

125 
 
 
 

P Bagaimana perasaan dan sikap yang kakak rasakan sebelum dan 
sesudah kakak terdiagnosa penyakit ini, sehubungan dengan pekerjaan 
kaka? 

 
130 

 

P1 Sebelum: ya saya merasa senang, main-main dengan teman-teman, dan 
juga pekerjaan saya tetap jalani seperti biasa aja. 
Sesudah: ya sekarang ini, kalau saya merasa lelah pasti membuat saya 
merasa takut, sedih: sepertinya penyakit ini mengintimidasi perasaan ini 
mbk 

 
 
 

135 
 

P Bagaimana perasaan dan sikap orang tua kakak, sehubungan dengan 
pekerjaan kakak saat ini? 

 
 

P1 Sebelum: ya perasaan orang tua saya senang, selalu memberi 
semangat, karena saya bisa membantu perekonomian keluarga.  
Sesudah: ya sekarang ini, pasti perasaan orang tua sedih, mereka peduli 
dengan keadaan saya saat ini, memberi semangat, dorongan, 
mendampingi saya terus, selalu berdoa bersama, dan juga tidak nyangka 
kalau seperti ini. 

 
140 

 
 
 
 

P Selain bekerja atau tidak bekerja, adakah suatu kegiatan yang dilakukan 
sehari-hari sebagai suatu kesibukan? apakah ada hubungannya dengan 
kondisi kakak saat ini? 

145 
 
 

P1 ya kalau kegiatan, saya selalu ikut doa bersama keluarga, pergi ke gereja 
setiap hari minggu dan sabtu. ya tentu semua ini ada hubungannya 
dengan penyakit ini, karena membuat saya lebih mendekatkan diri lagi 
sama Tuhan,  saya tidak mau berharap tentang suatu pekerjaan, dan 
aktifitas yang melelahkan, karena kondisi seperti ini, membuat saya tidak 
bisa memaksakan diri untuk bekerja. 

 
 

150 
 
 
 

P Manfaat apa yang kakak peroleh dari kegiatan yang dilakukan sehari-
harinya? 

 
155 

P1 Manfaatnya banyak banget, membuat saya lebih berserah, kuat dalam  
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menghadapai penyakit ini. 

P Adakah perubahan yang terkait dengan pekerjaan kakak?, apa 
perubahannya?, mengapa?, jika tidak, mengapa? 

 
 

P1 ya saat ini tidak bisa lelah, jadi saya tidak bisa bekerja seperti dulu lagi, 
paling saya hanya arahin adik saya saja kalau perbaiki motor. 
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P Apakah kakak tetap semangat dalam menjalankan pekerjaan kakak? jika 
ya mengapa? apa yang membuat kakak tetap semangat? mengapa. jika 
tidak, mengapa? 

 
 
 

P1 Tetap semangat, tetapi waktu kambuh sepertinya membebani saya, dan 
itu membuat semangat saya menjadi hilang, dan keluarga saya selalu 
memberikan semangat dan doa buat saya. Saya mau membantu 
perekonomian keluarga seperti dulu lagi 
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P Tanggungjawab apa yang pernah kakak lakukan?  

P1 Ya kita jalani saja, apa pun yang dikerjakan tetap harus selesai, seperti 
kita perbaiki motor, ya harus betul-betul kerja sampai motornya bisa 
berfungsi lagi. 
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P Bagaimana kakak melakukan tanggung jawab tersebut, sehubungan 
dengan kondisi kakak saat ini? 

 
 

P1 saya tetap membantu memperbaiki motornya, walaupun  saya hanya 
mengarahkan saja 
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P Bagaimana dengan agama yang anda yakini saat ini? Apakah ada suatu 
makna tertentu yang anda peroleh dari keyakinan anda? Jika ada, 
apakah itu dan mengapa? Jika tidak ada mengapa? 

 
 
 

P1 saya tetap percaya sama Tuhan, Sekarang ini lebih mendekatkan diri 
dengan Tuhan, jadi saya tetap berserah dan berdoa pada Tuhan. Tanpa 
Tuhan saya tidak bisa menghadapi semuanya. 
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P Pengaruh apa yang kakak rasakan dari keyakinan anda tersebut, 
sehubungan dengan pertama kali anda terdiagnosa dan sampai saat ini 
anda harus menjalani  terapi ini? 
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P1 Pengaruhnya besar sekali kita lebih kuat, merasakan mujizat dari Tuhan 
Itu waktu saya masuk ICU, katanya kalau orang sudah masuk ICU dan 
terpasang fentilator, hanya nasib yang menentukan, saya bersyukur 
sekali bisa keluar dari ICU, terus waktu kambuh samapi mulut berbusa-
busa, katanya itu sudah mau meninggal, tapi akhirnya di RS bisa sadar 
lagi, Yang pastinya kita tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan itu pasti 
memberikan rencana yang baik buat kita, jadi kita tidak perlu takut 
dengan kematian 
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P Apakah kakak mengikuti suatu kegiatan keagamaan sesuai dengan 
agama yang kakak yakini saat ini dan apakah manfaat yang kakak 
peroleh dari kegiatan tersebut? 
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P1 ya saya biasanya ikut KKR, Ibadah bersama Manfaatnya, yaa saya 
mendapatkan dukungan doa, dan kalau saat kambuh, dan masuk RS 
pasti saya selalu mendapat dukungan doa dari teman saya. 

 
 
 

P Setelah kakak terdiagnosa dan harus menjalani terapi ini, apakah kakak 
masih merasakan suatu cinta dari orang lain? Dari siapa? Bagaimana 
kakak merasakan cinta tersebut? Apakah ada suatu wujud nyata cinta 
tersebut sehingga kakak mengetahui bahwa orang lain mencintai kakak? 
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P1 saya masih merasakan cinta dan kasih sayang dari keluarga dan teman-
teman saya.  
Mereka selalu ada buat saya, mereka selalu memberikan perhatian 
khusus buat saya, seperti makanan dan minuman saya, semua 
kebutuhan saya. 
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P Apakah makna cinta yang kakak rasakan sama atau berbeda sebelum 
dan sesudah kakak terdiagnosa penyakit ini? Jika berbeda, apa bedanya 
dan apa yang membedakan? Jika tidak, mengapa? 

 
210 
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P1 Sebelum: mereka sayang, namun yang saya rasakan biasa-biasa saja, 
karena saya orangnya lebih cuek, lebih memikirkan diri sendiri . 
Sesudah: sekarang ini, saya sangat diperhatikan, lebih disayangi oleh 
keluarga dan teman-teman saya. 
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P Siapa yang kakak cintai saat ini setelah kakak terdiagnosa dan harus 
menjalani terapi ini? Mengapa mencintainya? 

 
 

P1 saya lebih menyayangi ibu saya, karena ibu saya yang selalu ada buat 
saya, menegur saya kalau bandel. 
sosok seorang ibu, ibu itu penyayang, sabar, sosok yang kuat, menerima 
apa adanya keadaan anak-anaknya 
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P Ceritakan pengalaman yang paling menarik yang kakak rasakan selama 
ini? 

 
 

P1 Pengalaman saya masuk ICU, itu pengalaman saya dengan Tuhan  

P Setelah kakak menghadapi hal ini, apakah kakak memiliki keyakinan 
bahwa akan ada perubahan dalam hidup anda? 

225 
 

P1 ya pastinya, saya punya keyakinan, dan mau untuk ada perubahan jarak 
cuci darah saya, misalnya dari 2 kali  seminggu, sampai jadi 1 kali 
seminggu, bahkan sampai 1  bulan sekali 

 
 
 

P Harapan yang bagaiman kakak miliki setelah terdiagnosa dan harus 
menjalani terapi ini? 

230 
 

P1 Harapan saya bisa sembuh dan kembali bekerja seperti dulu lagi, 
Pasangan hidup saya, sebenarnya belum terpikirkan, namun  kita tetap 
berdoa saja kepada Tuhan semoga diberikan yang terbaik, dan benar-
benar menerima kita apa adanya 
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P Dalam lingkungan kakak, apakah ada hal-hal yang membuat kakak 
merasa tidak nyaman? 

 
 

P1 kan di tempat saya itu, ada produksi mebel, kadang siang mau istirahat, 
tidak bisa, tapi untungnya rumah saya dekat dengan rumah si mbh jadi 
pergi untuk beristirahat, kadang buat saya emosi 
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P Bagaimana sikap kakak untuk mengatasi rasa ketidaknyamanan itu?  

P1 pergi ke rumah si mbh untuk beristirahat mbk  

P Bagaimana kakak menghadapi kejadian/kondisi saat ini?  

P1 kita lebih berserah pada Tuhan, dan banyak berdoa saja  

P Apa yang membuat kakak yakin dengan diri kakak sendiri, bahwa kakak 
mampu melewati masalah ini? 

245 
 

P1 punya semangat buat keluarga, pengen menghasilkan uang  sendiri, 
Percaya dan berserah pada Tuhan 

 
 

P Apakah kakak lebih mudah menerima pendapat atau kritikan dari orang 
lain? Ataukah kakak lebih mengandalkan pemikiran sendiri? 
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P1 saya orangnya lebih menerima mbk, kalau ada yang bilang coba obat 
tradisional ya saya coba dulu, nanti kalau seminggu tidak ada perubahan, 
ya saya berhenti mbk 

 
 
 

P Apakah kakak merasa kecewa terhadap diri sendiri pada kondisi seperti 
ini? 
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P1 Pernah saya sempat merasa kecewa, karena kenapa dulunya kita tidak 
mengatur hidup dengan baik, lebih banyak istirahat, kurangin main sama 
teman-teman, tidak minum alkohol, dan kenapa kita dulu tidak lebih 
berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan 
Kita harus tetap berserah pada Tuhan, meskipun banyak  masalah yang 
kita hadapi sangat berat. Jangan sia-siakan masa mudah kita 
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P Apa impian terbesar kakak yang telah kakak capai?  

P1 waktu itu kita udah kerja, sekarang kita mau menikah dengan pacar kita, 
tapi pas kena penyakit ini tidak bisa lagi, tetapi kita harus semangat dan 
optimis, walaupun belum mendapatkan pengganti, yang penting 
sekarang sudah bisa usaha sembuh 

 
 

270 
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P Ketika kakak gagal dalam mencapai impian/tujuan tersebut, Apakah 
kakak berhenti untuk mencapainya? Ataukah kakak tetap semangat 
untuk mencapainya? Dan bagaimana cara kakak untuk mencapai 
impian/tujuan tersebut? 
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P1 ya pasti kita semangat untuk mencapainya, kita lebih banyak bergaul 
sama teman, saling mendoakan minta sama Tuhan 

 
 

P Bagaimana sikap kakak sebelum dan sesudah berada dalam kondisi 
seperti ini? 

 
 

P1 sebelum: dulunya saya masih tergesah-gesah, emosian. 
sesudah: sekarang ini saya lebih sabar, membatasi diri untuk tidak emosi 
saat ada masalah,saya lebih tenang 
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P Mengapa kakak tetap berkomitmen dengan pencapaian tujuan anda?  

P1 ya pasti kita tetap komitmen, bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik, dan 
untuk proses penyembuhan saya tetap menjalani terapi ini 
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P Pernahkah kakak mudah goyah dengan komitmen anda/tidak?  

P1 ya pastinya tidak, kita tetap optimis harus tetap sembuh  

P Kegiatan/aktivitas seperti apa yang sering kakak lakukan di rumah/tempat 
kerja? 

 
 

P1 di rumah ya saya nonton TV, istirahat, trus bantu ngarahin ade kerja 
motor, trus ada jam-jam doa,ibadah ya saya ikut dengan keluarga 
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P Siapa saja yang selalu memberikan semangat dalam melakukan kegiatan 
tersebut? 

 
 

P1 Ibu, kakak, dan ade saya, keluarga besar juga, mereka memberi 
semangat buat saya. 
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P Apakah dalam kondisi seperti ini membatasi kakak untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan potensi yang kakak miliki? 

 
 

P1 ya pastinya sangat membatasi saya mbk, tapi saya ingin seperti dulu lagi 
mbk 

 
 

P Dalam kondisi seperti ini, apakah kakak tetap menjalani hubungan yang 
baik dengan orang lain? 
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P1 ya tetap mbk, kita harus welcome dengan siapa saja, kalau mantan saya 
gitu kalau mau main ke rumah ya saya welcome aja menerimanya 

 
 

P Siapa saja yang kakak andalkan dan percaya dalam menjalani terapi ini?  

P1 ya ibu, dan keluarga saya 305 

 

Identitas Partisipan 2  (Ruang HemodialisaRabu 19  Maret 2016 Pukul 10:30 -14:30 
WIB) 

Inisial                    : Sdr. M 
Usia                      : 24 Tahun  
Agama                  : Islam 
Pekerjaan             : Montir 

S Isi Wawancara Kode 

P Kapan kakak pertama kali terdiagnosa penyakit ini?  

P2 15 Agustus  2015 mbk  

P Bagaimana perasaan kakak saat terdiagnosa gagal ginjal?  

P2 merasa sedih, kecewa, kenapa dulu aku minum ekstrajos, kukubima 
seperti itu, jadi ya aku tidak tahu kalau bisa menyerang ginjal, ya itu aku 
tidak tahu 
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P Apa kebiasaan kakak sebelum terdiagnosa penyakit ini? (mis, perokok, 
miras, dll). 

 
 

P2 kalau aku minum minuman keras tidak, tapi kalau merokok ya kadang-
kadang, tapi yang paling sering aku minum itu exstrajos, kukubima, itu 
sering 

 
10 
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P Pernakah terlintas dipikiran kakak untuk berhenti melakukan terapi ini?  
 

P2 ya dulu pernah, karena aku merasa lelah, kesal, harus bolak balik rumah 
sakit setiap hari rabu dan sabtu untuk melakukan terapi ini mbk. Tetapi ya 
sekarang ini di semangati keluarga, mereka mendukung, agar tidak putus 
asa, tetap semangat, jadi saat ini aku mulai menerima dan aku tetap 
semangat saja 

 
15 
 
 

P Bagaimana perubahan yang kakak rasakan sebelum dan sesudah anda 
menjalani terapi ini? 
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P2 Ada banyak mbk. 
Sebelum: Dulu itu aku rasa badanku lemas, mudah cape, mau tidur-tidur 
terus. 
Sesudah: ya sekarang ini aku merasa badan mulai enak, bisa jalan-jalan, 
tidak seperti dulu" "fisik: ya ada dulu kulit saya cerah, kalau sekarang ini 
sedikit gelap. terus sekarang ini nafsu makan mulai bertambah. tetapi 
aktifitasku sekarang ini belum semaksimal kaya dulu lagi, yang dulu aku 
bisa kerja di bengkel bantu papaku 
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P Siapa yang memberi semangat untuk kakak dalam menjalani terapi ini?  

P2 ya semua keluarga, orang tua dan teman-teman ku, merekalah yang 
selalu memberi semangat buat aku. kalau keluargaku mereka bilang aku 
tidak usah pikir macam-macam, jangan putus asa, biar cepat sembuh. 
kalau orang tuaku mereka bilang ya semangat, jangan putus asa, lawan 
penyakitmu, biar cepat sembuh, bisa kerja seperti biasa lagi. sedangkan 
kalau teman-temanku mereka bilang ya semangat jangan menyerah, biar 
besok sembuh, bisa main sama-sama lagi 
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P Bagaimana perasaan dan sikap orang tua kakak, ketika mendengar 
kakak didiagnosa penyakit ini? 

 
 

P2 ya pastinya orang tuaku mereka merasa sedih mbk, kasihan lihat aku, 
bingung kalau aku pas sesak nafas begitu, ibuku bingung bagimana cara 
mengobati aku mbk. Khawatir, ya kata mamaku, kalau anaknya sakit 
pasti ia juga ikut sakit.  Tetapi ya mereka selalu memberi semangat dan 
perhatian yang lebih buat aku ya kalau aku makan ibuku suapin aku, aku 
diingatkan untuk minum obat, jaga kondisi tidak boleh banyak gerak, 
nanti kecapean. mereka juga membuat suasana rumah yang nyaman 
buat aku mbk 
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P Bagaimana arti hidup menurut kakak?  

P2 ya hidup itu anugerah mbk, jadi kita harus jalanin sebaik mungkin ya tidak 
boleh melanggar pantangan makan (tidak boleh makan buah dan 
sayuran kecuali pepaya dan sawi, tidak boleh banyak minum air), dan 
hidup itu sebuah perjuangan yang perlu diperjuangkan, ya harus 
semangat, berusaha sebisa aku saja 
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P Kebahagiaan seperti apa yang kakak  dambakan dalam hidup ini?  

P2 ya ingin membahagiakan orang tua, dengan bisa bekerja kembali 
menghasilkan uang, biar kalau orang tua mau minta beli itu ini, aku bisa 
beliin buat mereka, dan juga ingin kumpul-kumpul main bareng sama 
teman-teman seperti dulu lagi mbk 

 
55 
 

P Apakah ada hal-hal yang menghalangi/ menghambat kakak dalam 
meraih kebahagiaan tersebut? 

 
 

P2 ya kondisi seperti ini mbk yang tidak boleh kecapeaan, banyak istirahat, 
nah ini menghambat aku untuk bekerja seperti dulu lagi mbk 
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P Apa yang menjadi motivasi dalam kehidupan kakak?  

P2 ya kebahagiaan kedua orang tua aku yaitu kesembuhan aku  mbk, dan 
keluarga besar aku. dan  juga teman-teman aku yang selalu memberi 
motivasi aku, ya mereka bilang yang sabar, yang kuat ya, pasti kamu 
bisa melewati semuanya, mereka juga mendoakan aku 
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100 
 

P Hal-hal positif apa saja yang kakak dapat dari lingkungan kakak?  

P2 Sekarang ini pas aku sakit semua keluarga besarku selalu jenguk aku di 
RS dan di Rumah, mereka memberi perhatian lebih buat aku mbk" tapi 
yaa kalau negatif itu, dulu pas aku sehat-sehat aja keluarga besarku tidak 
pernah jenguk  aku mbk 
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P Dalam situasi seperti ini, apakah ada orang terdekat kakak pergi? jika ya 
mengapa, jika tidak mengapa? 

 
 

P2 tidak ada. malahan orang tua, keluarga dan teman-temanku lebih dekat 
dengan aku, kalau pacar sih aku belum punya mbk. Terus  mungkin aku 
ini baik di mata mereka jadi mereka lebih sayang dan dekat dengan aku 
mbk 
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P Kakak termasuk dalam tipe orang seperti apa, sebelum dan sesudah 
terdiagnosa? (mis: cuek, mudah marah, tenang, mudah tersinggung dll) 

 
 

P2 aku ini tipe orangnya cuek, dan  pendiam mbk, kalau di ajak bicara ya 
aku tanggapi, tapi kalau tidak ajak aku bicara, ya aku diamin aja mbk, tapi 
aku juga mbk ramah sama orang lain di sekitar aku mbk 
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P Jelaskan hal apa yang membuat kakak merasa istimewa dan berbeda 
dengan orang lain? 

 
 

P2 ya yang membuat aku merasa istimewa, ya itu mbk aku dapat perhatian 
lebih dan khusus dari orang tua, keluarga, dan teman-teman aku, kalau 
perhatian khusus itu, ya orang tua aku jaga dan memperhatikan diet 
makanku mbk, trus juga aku merasa berbeda dengan orang lain karena 
yaa fisik ku sekarang ini tidak sebagus dulu lagi mbk, kulit menjadi gelap, 
fisik lemah, pokoknya tidak seperti dulu lagi mbk 
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P Ceritakan energi positif dan negatif dari setiap pengalaman kakak?  

P2 negatif: ya dulu aku pernah masuk ICU sekali, dan aku tidak mau lagi 
masuk ke sana, rasanya tidak enak sekali mbk. 
Positif: ya alhamdulila saya bisa keluar lagi dari ruang ICU itu dan masih 
bisa bernafas seperti biasa dengan baik, ya aku tahu dan menjaga diet 
makan dan istirahat ku mbk 
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P Apakah ada hal-hal yang membuat kakak begitu berarti? apakah itu, dan 
mengapa?, jika tidak, mengapa? 

 
 

P2 ya ada mbk, yaitu orang tua aku, mamaku bilang aku ini nafas hidupnya, 
semangatnya, jadi aku ini sangat berarti buat orang tua aku 
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P Ceritakan pelajaran berharga yang kakak dapatkan dari situasi kakak 
saat ini? 

 
 

P2 Ya banyak mbk, aku bisa sadar kalau merokok itu tidak baik bagi 
kesehatan, sering minum minum bersuplement seperti ekstrajos, 
kukubima itu tidak baik bagi kesehatan aku, main dengan teman-teman 
sampai larut malam juga tidak baik bagi kesehatan aku, makan tidak 
teratur juga tidak baik bagi kesehatan aku gitu mbk, jagi yaaa sekarang 
kondisi aku seperti ini, mau nyesal juga percuma mbk ya sudah terlanjut 
terjadi mbk 
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P Apa pesan moral yang kakak bisa bagikan bagi orang lain? 110 

P2 Ya jangan seperti aku, yang tidak menjaga kesehatan aku dengan baik, 
jangan sering minum minuman yang bersuplement, jaga makan dan 
istirahat kalian dengan baik 

 
 
 

P Hal apa saja yang pernah kakak lakukan dan berguna bagi banyak 
orang? jika ya, apa itu, mengapa? jika tidak, mengapa? 
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P2 kalau di bengkel, aku sering ikut membantu, biasanya memberi arahan 
bagi teman-teman kerjaku kalau cet mobil begitu harus rata. yaaa aku 
ingin membantu, dan mencari kesenangan saja mbk 

 
 
 

P Bagaimana perasaan dan sikap yang kakak rasakan sebelum dan 
sesudah kakak terdiagnosa penyakit ini, sehubungan dengan pekerjaan 
kakak? 

 
120 



101 
 

 
 

P2 Sebelum: yaaa itu mbk aku merasa senang dengan pekerjaanku, karena 
aku ingin membantu papa, dan melanjuti pekerjaannya, sebagai tukang 
bengkel. Sesudah: sekarang ini, aku sempat merasa kecewa dengan 
diriku sendiri, sempat bertanya-tanya kenapa aku seperti ini, tidak seperti 
teman-teman yang lain, bisa main, kerja, kenapa kok aku sih, sekarang 
aku tidak bisa bantu papa seperti dulu lagi mbk, padahal aku ingin sekali 
membantu papa sebisanya aku 
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P Bagaimana perasaan dan sikap orang tua kakak, sehubungan dengan 
pekerjaan kakak saat ini? 
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P2 Orang tua ku, tidak merasa kecewa, tetapi mereka merasa kasihan, dan 
bingung melihat aku seperti ini yang memiliki semangat untuk bekerja 
membantu orang tua, tetapi dengan semangatnya mereka, perhatian 
lebih dan kasih sayang merekalah yang membuat aku tetap semangat 
bekerja mbk. 
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P Selain bekerja atau tidak bekerja, adakah suatu kegiatan yang dilakukan 
sehari-hari sebagai suatu kesibukan? apakah ada hubungannya dengan 
kondisi kakak saat ini? 

 
 
 

P2 Ya kalau di Rumah sih, aku istirahat, nonton TV, trus kalau bosan di 
Rumah, aku pergi ke bengkelnya papa, untuk cari hiburan gitu mbk 
supaya aku tidak memikirkan penyakit ini. ya ada hubungannya, aku kan 
tidak boleh terlalu capek, harus banyak istirahat mbk 
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P Manfaat apa yang kakak peroleh dari kegiatan yang dilakukan sehari-
harinya? 

 
 

P2 ya lebih tahu lagi mbk, kalau terlalu cape, nanti kondisiku drop lagi, jadi 
paling di bengkel itu, bantu teman-temanku aja, walaupun tidak bekerja 
full seperti dulu lagi, terus bisa tambah wawasan dan pengalaman 
kerjaku aja mbk 
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P Adakah ada perubahan yang terkait dengan pekerjaan kakak?, apa 
perubahannya?, mengapa?, jika tidak, mengapa? 
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P2 ya ada mbk, dulu sebelum sakit, aku bisa kerja full di bengkel papa, bisa 
menghasilkan uang sendiri. Sekarang, kondisiku yaaa seperti ini, tentu 
ada pengaruh ke pekerjaanku, tidak bisa seperti dulu, bekerja full, 
sekarang yaa aku mudah capek, terus kalau kerja kaya gitu, pasti 
kehausan, aku kan tidak bisa minum banyak, ya jadi aku tidak bisa 
banyak membantu di bengkel. 
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P Apakah kakak tetap semangat dalam menjalankan pekerjaan kakak? jika 
ya mengapa? apa yang membuat kakak tetap semangat? mengapa. jika 
tidak, mengapa? 

 
 
 

P2 ya, saya harus tetap semangat dalam menjalankan kehidupan saat ini, 
apalagi aku ingin sekali membantu perekonomian keluargaku, mau bantu 
papa lunasin uang motor, jadi walaupun aku hanya mengarahkan saja, 
aku rasa sudah sangat membantu, apalagi ada banyak dukungan dan 
motivasi dari orang tua, keluarga, dan teman-temanku tentunya buat aku 
semakin bersemangat 
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P Tanggung jawab apa yang pernah kakak lakukan?  

P2 ya itu mbk, kalau aku bantu di bengkel, pasti aku usahakan sampai 
selesai pekerjaannya mbk 

 
 

P Bagaimana kakak melakukan tanggung jawab tersebut, sehubungan 
dengan kondisi anda saat ini? 

 
170 

P2 yaa mbk, dalam kondisiku seperti ini, aku tetap membantu, hannya 
dengan mengarahan saja, dan sebisanya saya saja itu sudah cukup 
buatku mbk 

 
 
 

P Bagaimana dengan agama yang kakak yakini saat ini? Apakah ada suatu 
makna tertentu yang anda peroleh dari keyakinan kakak? Jika ada, 
apakah itu dan mengapa? Jika tidak ada mengapa? 

 
175 
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P2 ya, aku tetap percaya Tuhan, karena Tuhan itu yang memberiku 
hidup,Tuhan itu kalau memberi cobaan tidak pernah melebihi 
kemampuan kita mbk 

 

P Pengaruh apa yang kakak rasakan dari keyakinan kakak tersebut, 
sehubungan dengan pertama kali kakak terdiagnosa dan sampai saat ini 
kakak harus menjalani terapini? 

180 
 

P2 awalnya sempat kecewa ya kok tidak adil, teman-temanku yang minum-
minuman keras saja tidak sakit seperti ini, padahal aku cuma minum 
ekstrajos, kukubima bisa sakit seperti ini.  kenapa aku, kenapa aku sih. 
Tetapi dengan adanya dukungan doa dari orang tua, keluarga, dan 
teman-temanku itu yang membuatku sabar dalam menghadapi semua ini, 
karena aku tahu Tuhan memberi cobaan tidak melibihi kempuan kita, jdi 
aku percaya saja, dan juga mbk membuat saya lebih intim lagi dengan 
Tuhan 
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P Apakah kakak mengikuti suatu kegiatan keagamaan  sesuai dengan 
agama yang kakak yakini saat ini dan apakah manfaat yang kakak 
peroleh dari kegiatan tersebut? 

 
 

P2 ya, ikut mbk. yaa ada manfaatnya, kita bisa lebih dekat dan rukun lagi 
sama orang lain, rajin sholat, terus kita bisa kembali menghidupi Masjid, 
karena dulu Masjidnya sepi, sekarang sudah bisa ramai lagi mbk. 
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P Setelah kakak terdiagnosa dan harus menjalani terapi  ini, apakah kakak 
masih merasakan suatu cinta dari orang lain? Dari siapa? Bagaimana 
anda merasakan cinta tersebut? Apakah ada suatu wujud nyata cinta 
tersebut sehingga anda mengetahui bahwa orang lain mencintai anda? 
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P2 ya tentu mbk, aku mendapat kasih sayang dari orang tua, keluarga, dan 
teman-temanku. sikap mereka yang selalu memberi perhatian khusus, 
peduli dengan aku mbk, itu berarti mereka sangat menyayangi dan 
mencintai aku mbk 

 
 
 
 

P Apakah makna cinta yang kakak rasakan sama atau  berbeda sebelum 
dan sesudah kakak terdiagnosa  penyakit ini? Jika berbeda, apa bedanya 
dan apa yang membedakan? Jika tidak, mengapa? 

205 
 

P2 Adambk. 
Sebelum: yaaa aku merasakan kasih sayang dari orang tua dan keluarga 
bagi aku yaaa biasa-biasa saja mbk, tidak dekat dengan keluarga lain 
seperti sekarang ini. 
Sesudah:ya sekarang ini aku sangat di perhatikan, di  manja, di sayang 
oleh orang tua, dan keluarga ku mbk. 
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P Siapa yang kakak cintai saat ini setelah kakak terdiagnosa dan harus 
menjalani terapi ini? Mengapa mencintainya? 

 
215 

P2 Ya Ibu mbk. karena ibu yang selalu memperhatikan aku, semua yang aku 
butuhkan ibulah yang lakukan buat aku. ibu itu sosok orang  yang 
bertangung jawab, tidak pernah ngeluh, dan memberi semangat buat 
anak-anaknya 

 
 
 
 

P Ceritakan pengalaman yang paling menarik yang kakak rasakan selama 
anda menjalani terapi ini? 
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P2 aku pernah masuk ICU sekali mbk, dan aku tidak mau lagi masuk 
kesana, rasanya tidak enaklah mbk. 

 
 

P Setelah kakak menghadapi hal ini, apakah kakak memiliki keyakinan 
bahwa akan ada perubahan dalam hidup kakak? 

 
225 

P2 Ya ada mbk, aku ingin lebih baik lagi mbk, ingin jadi anak yang sukses 
dan berguna buat orang tua 

 

P Harapan yang bagaiman kakak miliki setelah terdiagnosa dan harus 
menjalani terapi ini? 

 
 

P2 ingin cepat berkurang cuci daranya dan cepat sembuh sembuh, dan 
melanjuti pekerjaan papa di bengkel, terus pengen jadi orang yang baik 

230 
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dan sukses 

P Dalam lingkungan kakak, apakah ada hal-hal yang membuat kakak 
merasa tidak nyaman? 

 

P2 tidak ada mbk, semua keluarga dan teman-teman ku membuat ku 
merasa nyaman, mereka selalu berusaha membuat suasana rumah yang 
nyaman, mereka mengeluarkan kaka-kata yang baik, sehingga itu tidak 
membuat aku merasa tersinggung dan tidak nyaman 

235 
 

P Bagaimana kakak menghadapi kejadian/kondisi saat ini?  

P2 harus semangat, tegas, dan harus bisa menghadapi  semuanya  

P Apa yang membuat kakak yakin dengan diri anda sendiri, bahwa anda 
mampu melewati masalah ini? 
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P2 ya pasti Tuhan, terus punya semangat buat keluarga, pengen 
menghasilkan uang sendiri, Percaya dan berserah pada Tuhan saja mbk. 

 
 

P Apakah kakak lebih mudah menerima pendapat atau kritikan dari orang 
lain?Ataukah anda lebih mengandalkan pemikiran sendiri? 

 
245 

P2 Ya kalau kritikan itu bagus buat aku, yaa aku terima dengan senang hati 
mbk 

 

P Apakah kakak merasa kecewa terhadap diri sendiri pada kondisi seperti 
ini? 

 
 

P2 Ya dulu mbk, aku sempat kecewa awal terdiagnosa  penyakit ini, tapi 
sekarang aku lebih menerima, karena lebih diperhatikan, dan kasih 
sayang yang selalu diberikan keluarga dan orang tua kepada aku 

250 
 

P Apa impian terbesar kakak yang telah kakak capai?  

P2 pernah bekerja di bengkel dan menghasilkan uang sendiri mbk. tetapi 
sekarang aku masih ingin melanjuti bengkel papa ku itu, terus yang jelas 
ingin jadi orang  sukses 
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P Ketika kakak gagal dalam mencapai impian/tujuan tersebut, Apakah 
kakak berhenti untuk mencapainya?Ataukah anda tetap semangat untuk 
mencapainya? dan bagaimana cara anda untuk mencapai impian/ tujuan 
tersebut? 

 
 
 

260 

P2 saat ini aku merasa gagal, karena kondisi ini, tetapi aku harus tetap 
semangat dalam pengobatan ini, sehingga aku bisa sembuh dan dapat 
melanjuti pekerjaan papa di bengkel 

 
 

P Bagaimana sikap kakak sebelum dan sesudah berada dalam kondisi 
seperti ini? 

 
265 

P2 Sebelum: aku memang orangnya pendiam seperti sekarang ini, tetapi 
aku suka bergaul dengan orang lain, ramah dan sopan juga sih. 
Sesudah: sekarang ini aku lebih pendiam, kalau di ajak  ngobrol, ya aku 
ngobrol dengan mereka, mungkin karena kondisi ini yang membuat aku 
cepat capek, jadi aku juga malas ngobrol, tapi  aku tetap ramah dengan 
orang lain. 
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P Apakah  kakak tetap berkomitmen dengan pencapaian tujuan kakak?  

P2 Ya, karena itu tujuanku, apalagi sekarang pola makanku harus di jaga, 
jadi aku harus punya komitment untuk menjaga kesehatanku. 

 
 

P Pernah  kakak mudah goyah dengan komitmen kaka? 275 

P2 Ya terkadang goyah juga komitmenku mbk, karena banyak tawaran 
pengobatan tu mbk, seperti minum obat herbal, terapi lain kaya begitu 
mbk. 

 
 

P Kegiatan/aktivitas seperti apa yang sering anda lakukan di rumah/tempat 
kerja? 

 
280 

P2 ya itu mbk, kalau ada ibadah di Mesjid, ya aku ikut dengan teman-teman, 
tetapi sekarang ini kondisiku membatasi  aku untuk ngumpul sama 
teman-teman  seperti dulu. 

 
 

P Siapa saja yang selalu memberikan semangat dalam  melakukan 
kegiatan tersebut? 
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P2 ya orang tua dan keluargaku mbk.  

P Apakah dalam kondisi seperti ini membatasi kakak untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan potensi yang kakak miliki? 

 

P2 Ya mbk, sekarang memang kondisi ini membatasi aku untuk ngumpul 
sama teman-teman seperti dulu, tapi aku sering main di bengkel papa 
biar tambah wawasan dan pengalaman kerja juga mbk. 
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P Dalam kondisi seperti ini, apakah anda tetap menjalani hubungan yang 
baik dengan orang lain? 

 
 

P2 Ya mbk, walaupun aku ini orangnya pendiam, tetapi selalu melakukan 
hubungan yang baik dengan orang lain, biar lebih rukun dan hubungan 
pertemanan lebih baik lagi mbk. 
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P Siapa saja yang kakak andalkan dan percaya dalam menjalani terapi ini?  

P2 Ibu, karena ibu yang paling dekat dengan saya.  

 

Identitas Partisipan 3  (Ruang HemodialisaJumat 25 Maret 2016 Pukul 12.35 -16.00 
WIB) 

Inisial                    : Sdr. P 
Usia                      : 31 Tahun  
Agama                  : Kristen Protestan 
Pekerjaan             : Swasta 

S Isi Wawancara Kode  

P Kapan kakak pertama kali terdiagnosa penyakit ini?  

P3 saya pertama kali terdiagnosa itu tanggal 23 Maret 2015  

P Bagaimana perasaan kakak saat terdiagnosa gagal ginjal?  

P3 Biasa saja, ya kita jalani secara normal saja, jadi tidak usah seperti orang 
sakit, karena kalau pikiran kita sehat, badan dan jiwa kita juga ikut sehat, 
terus ada semangat untuk hidup. yaa semuanya kita jalani cuci darah 
secara teratur 
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P Apa kebiasaan kakak sebelum terdiagnosa penyakit ini? (mis, perokok, 
miras, dll). 

 
 

P3 saya tidak pernah merokok, minum minuman keras juga tidak, tapi ya ibu 
faktor tekanan darah saya yang meningkat biasanya 180/110 mmHg, 
karena ada keturunan darah tinggi dari keluarga ibu 
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P Pernakah terlintas dipikiran kakak untuk berhenti melakukan terapi ini?  

P3 sementara tidak, karena itu memang pertolongan untuk kelangsungan 
hidup saya, jadi ya saya harus tetap melakukan terapi ini, jadi kalau saya 
tidak cuci darah, pasti badan saya lemas, badan tidak terasa enak, 
proses metabolisme kurang lancar, perut saya terasa mual dan muntah. 
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P Bagaimana perubahan yang kakak rasakan sebelum dan sesudah kakak 
menjalani terapi ini? 

 
 

P3 Sebelum: Badan terasa lemas, mau melakukan aktivitas susah, terus 
sesak nafas juga, susah tidur, nafsu makan juga menurun. 
Sesudah: ya sekarang ini badan saya terasa enak, melakukan aktivitas 
juga jadi mudah, tidur agak nyenyak, tidak terlalu sesak nafas, terus 
nafsu makan mulai membaik, ya terapi ini sangat membantu mbk 
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P Siapa yang memberi semangat untuk kakak dalam menjalani terapi ini? 25 

P3 ya orang tua, keluarga, dan pacar saya yang selalu menyemangati saya 
untuk melakukan terapi ini, karena mereka sayang, peduli dan perhatian 
buat saya. orang tua saya selalu menemani saya waktu di RS, memberi 
dorongan buat saya, dukungan doa, kalau keluarga saya ya mereka 
selalu menemani saya dalam keadaan suka maupun duka, ikut merawat 
saya kalau waktu lemah, sedangkan pacar saya,  selalu membantu apa 
yang dibutuhkan untuk menjalani terapi ini, dia juga ikut antar jemput 
saya di RS. 
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P Bagaimana perasaan dan sikap orang tua kaka, ketika mendengar kakak 
didiagnosa penyakit ini? 

 
35 

P3 ya mereka menerima semua, karena semuanya itu datang dari Tuhan 
dan ini cobaan hidup. kita tidak bisa memilih dalam kehidupan, semua 
cobaan yang Tuhan berikan, kita terima dengan besar hati dan lapang 
dada. 

 
 
 
 

P Bagaimana arti hidup menurut kakak? 40 

P3 Suatu anugerah dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita manusia, 
sebagai kesempatan kita di dunia untuk mengisi kehidupan kita dengan 
baik, yaa dengan cara kita berbuat baik kepada orang lai, tolong 
menolong, mengasihi, memberi semangat buat orang lain, dan saling 
memaafkan. 

 
 
 
 

45 

P Kebahagiaan seperti apa yang kakak  dambakan dalam hidup ini?  

P3 Ya mungkin ukuran kebahagian dalam arti semuanya sehat (orang tua, 
keluarga besar dan pacar saya), kehidupan harmonis (yaa kehidupan 
yang diciptakan dengan ikatan keluarga yang erat, saling menyayangi 
satu sama lain, saling tolong menolong), semua hidup rukun, itu yang 
menjadi suatu kebahagiaan saya dan keluarga. dan juga tentunya 
mendapat pekerjaan, bisa membantu perekonomian keluarga. 

 
 
 

50 
 
 

P Apakah ada hal-hal yang menghalangi/ menghambat kakak dalam 
meraih kebahagiaan tersebut? 

 
 

P3 ya sakit ini yang menghambat, jadi ketika saya sudah merasa lemas dan 
tidak enak badan tentu ini yang membuat saya tidak bisa melakukan 
pekerjaan dengan baik 
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P Apa yang menjadi motivasi dalam kehidupan kakak?  

P3 yang menjadi motivasi saya yaitu sukses dalam berkarir, dan punya 
keluarga yang harmonis 
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P Hal-hal positif apa saja yang kakak dapat dari lingkungan kakak?  

P3 banyak teman, punya banyak pengalaman, pekerjaan saya juga selalu 
berfariasi. terus kalau di rumah pikiran saya menjadi tenang, karena 
keluarga saya membuat suasana hati yang nyaman 

 
 
 

P Dalam situasi seperti ini, apakah ada orang terdekat kakak pergi? jika ya 
mengapa, jika tidak mengapa? 

65 
 

P3 tidak ada, karena keluarga besar saya memandang saya orang yang 
baik, jadi mereka tidak meninggalkan saya 

 
 

P Kakak termasuk dalam tipe orang seperti apa, sebelum dan sesudah 
terdiagnosa? (mis: cuek, mudah marah, tenang, mudah tersinggung dll). 
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P3 yaa saya orangnya sabar, penyayang, baik dan juga tenang  

P Jelaskan hal apa yang membuat kakak merasa istimewa dan berbeda 
dengan orang lain? 

 
 

P3 Ya pengalaman saya di sana banyak hal yang saya hadapi dan temui 
dari setiap pengalaman itu, terus talenta yang saya miliki yaitu saya bisa 
memperbaiki mesin komputer yang rusak. ya itu saya merasa saya 
orangnya istimewa, dan berbeda dengan orang lain 
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P Ceritakan energi positif dan negatif dari setiap pengalaman kakak?  

P3 positif: ilmu pengetahuan bertambah, bisa menyelesaikan suatu 
permasalahan dengan baik, cara berfikir lebih baik lagi, dan membuat 
saya lebih dewasa. 
negatif: godaan untuk merokok, miras dari teman-teman, terus saya juga 
pernah mendapat cemooh, dan penghinaan dari lingkungan saya 

 
80 
 
 
 

P Apakah ada hal-hal yang membuat kakak begitu berarti? apakah itu, dan 
mengapa?, jika tidak, mengapa? 
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P3 yaa saya merasa berbeda dengan orang lain, banyak pengalaman yang 
dirasakan, cara menyelesaikan masalah, terus yaa mungkin dengan 
keahlian saya yang bisa memperbaiki komuter itu membuat orang lain 
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sangat membutuhkan bantuan saya, jadi dari situ mungkin membuat 
saya begitu berarti bagi banyak orang 
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P Ceritakan pelajaran berharga yang kakak dapatkan dari situasi kakak 
saat ini? 

 
 

P3 Pelajaran hidup: dari masalah penyakit ini membuat saya baru menyadari 
bahwa sangat berharganya kesehatan itu, kenapa saya bilang kesehatan 
sangat berharga ya karena kalau ketika kita sakit, pasti banyak biaya 
yang dikeluarkan, rugi waktu dalam artian waktu kita untuk bekerja, 
malahan digunakan untuk periksa di RS, apalagi kalau cuci darah pasti 
makan waktu 4-5 jam. untuk itu saya tidak mau menyianyiakan 
kesempatan yang akan diberikan. 
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P Apa pesan moral yang kakak bisa bagikan bagi orang lain? 100 

P3 Kita harus bisa hati-hati menjaga dan memelihara kesehatan kita dengan 
baik, 
dan setiap masalah, kita harus bisa dan kuat menghadapi dengan lapang 
dada segala pergumulan dan cobaan hidup yang diberikan. 

 
 
 
 

P Hal apa saja yang pernah kakak lakukan dan berguna bagi banyak 
orang? jika ya, apa itu, mengapa? jika tidak, mengapa? 
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P3 Ada sih, saya memodifikasi moter boad yang lama dengan yang baru, 
pekerjaan ini sudah saya lakukan selama 3 tahun di PT ini. 

 
 

P Bagaimana perasaan dan sikap yang kakak rasakan sebelum dan 
sesudah kakak terdiagnosa penyakit ini, sehubungan dengan pekerjaan 
kakak? 

 
110 

 

P3 Sebelum: yaa namanya sehat itu senang, tidak ada beban apa-apa, 
aktivitas juga bisa full, dan fisik juga masih bagus. 
Sesudah: yaa sekarang ini fisik saya sudah mulai menurun, banyak 
keterbatasan, mau apa-apa susah, tidak leluasa bekerja. 
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P Bagaimana perasaan dan sikap orang tua kakak, sehubungan dengan 
pekerjaan kakak saat ini? 

 
 

P3 Ya orang tua saya senang, kalau udah punya pekerjaan dan 
menghasilkan uang sendiri, dan tidak membebani orang tua lagi. kalau 
sikap mereka sih, mendukung setiap aktivitas/pekerjaan yang saya 
lakukan setiap hari. 
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P Selain bekerja atau tidak bekerja, adakah suatu kegiatan yang dilakukan 
sehari-hari sebagai suatu kesibukan? apakah ada hubungannya dengan 
kondisi kakak saat ini? 

 
 
 

P3 setelah sakit ini, saya banyak istirahat, tidak bisa ikut kegiatan, karena 
fisik saya lemah. Di rumah itu saya istirahat total, kalau tidak istirahat, 
pasti kondisi saya semakin memburuk/menurun. 
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P Manfaat apa yang kakak peroleh dari kegiatan yang dilakukan sehari-
harinya? 

 
 

P3 kondisi yang seperti ini, yaa dengan terpaksa harus istirahat total, tidak 
paksakan diri untuk beraktivitas lebih 
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P Adakah ada perubahan yang terkait dengan pekerjaan kakak?, apa 
perubahannya?, mengapa?, jika tidak, mengapa? 

 
 

P3 yaa kalau perubahan ada, stamina menurun, mudah lelah, jadi pekerjaan 
juga kurang maksimal, dan keterbatasan untuk melakukan pekerjaan 
lainnya 
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P Apakah kakak tetap semangat dalam menjalankan pekerjaan kakak? jika 
ya mengapa? apa yang membuat kakak tetap semangat? mengapa. jika 
tidak, mengapa? 

 
 
 

P3 masih ada semangat untuk bekerja, cuman intensitasnya berbeda dalam 
artian orang yang sehat dan orang yang sakit ada perbedaanya, kalau 
orang yang sehat bisa bekerja full, tetapi orang yang sakit bekerja 
dengan setengah tenaga 
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 karena ada kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk kita terus 
berjuang dan berkarya, jadi yaaa harus tetap semangat. 

 
145 

P Tanggung jawab apa yang pernah kakak lakukan?  

P3 ya setiap pekerjaan, pastinya ada tanggung jawab yang dilakukan  

P Bagaimana kakak melakukan tanggung jawab tersebut, sehubungan 
dengan kondisi kakak saat ini? 

 

P3 ya kita selesaikan pekerjaan itu sebaik mungkin dan sebagus mungkin 
agar hasilnya juga bagus dan memuaskan 
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P Bagaimana dengan agama yang kakak yakini saat ini? Apakah ada suatu 
makna tertentu yang kakak peroleh dari keyakinan kakak? Jika ada, 
apakah itu dan mengapa? Jika tidak ada mengapa? 

 
 
 

P3 Kita percaya penuh pada Tuhan atas segala sesuatu yang di berikan 
Tuhan pada kita baik hal yang buruk maupun hal yang baik. pasti 
mendapat makna kehidupan dari setiap persoalan yang dihadapi, dan hal 
itu membuat kedewasaan iman, cara berfikir, cara memutuskan sesuatu, 
cara menghadapi sesuatu, dan cara menyelesaikan sesuatu. 

155 
 
 
 
 

P Pengaruh apa yang kakak rasakan dari keyakinan kakak tersebut, 
sehubungan dengan pertama kali kakak terdiagnosa dan sampai saat ini 
kakak harus menjalani  terapi ini? 
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P3 Ya semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua Tuhan sudah 
ijinkan pada kita, dalam segala kondisi baik maupun buruk yang kita 
alami. pertama kali terdiagnosa yaa saya pasrah, karena semuanya 
Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah 
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P Apakah kakak mengikuti suatu kegiatan keagamaan sesuai dengan 
agama yang kakak yakini saat ini dan apakah manfaat yang kakak 
peroleh dari kegiatan tersebut? 

 
 
 

P3 sering, biasanya saya ikut ret-ret, persekutuan doa, KKR. manfaatnya, 
yaa saya diberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. 
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P Setelah kakak terdiagnosa dan harus menjalani terapi ini, apakah kakak 
masih merasakan suatu cinta dari orang lain? Dari siapa?Bagaimana 
kakak merasakan cinta tersebut? Apakah ada suatu wujud nyata cinta 
tersebut sehingga kakak mengetahui bahwa orang lain mencintai kakak? 
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P3 ya masih mendapat kasih sayang dari orang tua (mereka itu selalu 
mendoakan saya, memberi semangat buat saya, mau menemani saya 
dalam suka dan duka, apa yang saya butuhkan mereka pasti membantu 
dan mengusahakannya), keluarga besar (mereka memberikan dukugan 
moral, dukungan doa, menemani di RS), pacar (dia selalu menemani, 
mendampingi, dia mengusahakan yang terbaik buat saya dengan cara 
dia mencari solusi, mencari pengobatan buat penyakit saya ini).  kalau  
teman-teman saya mereka mengerti kondisi saya saat ini, mereka 
memberi semangat, dukungan doa juga buat saya. 

 
 
 
 
180 
 
 
 
 

P Apakah makna cinta yang kakak rasakan sama atau berbeda sebelum 
dan sesudah kakak terdiagnosa penyakit ini? Jika berbeda, apa bedanya 
dan apa yang membedakan? Jika tidak, mengapa? 

185 
 
 

P3 Sebelum: dulu waktu saya sehat jarang diperhatikan 
Sesudah: sekarang ini saya sudah sakit, mereka selalu memberikan 
perhatian lebih buat saya 

 
 
190 

P Siapa yang kakak cintai saat ini setelah kakak terdiagnosa dan harus 
menjalani terapi ini? Mengapa mencintainya? 

 
 

P3 Orang tua, dan pacar saya, karena mereka yang paling dekat dengan 
saya dalam kondisi seperti ini, mereka yang selalu memberikan 
pertolongan pertama buat saya pada saat saya lemah, mereka yang 
selalu mendampingi saya saat di RS, merekalah yang selalu 
mengusahakan yang terbaik buat saya. 

 
 

195 
 
 

P Ceritakan pengalaman yang paling menarik yang kakak rasakan selama  
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kakak menjalani terapi ini?  

P3 Ketika kreatinin mencapai 30 saya masih kuat untuk beraktifitas dan 
melakukan kegiatan saya. selain itu saya juga mendapat teman baru 
yang senasip dengan saya (GGK), ada hubungan yang baik dengan 
perawat dan dokter HD, dan juga kesehatan saya lebih diperhatikan lagi 
oleh dokter dan perawat. 

200 
 
 
 
 

P Setelah kakak menghadapi hal ini, apakah kakak memiliki keyakinan 
bahwa akan ada perubahan dalam hidup kakak? 

205 
 

P3 ada, ya ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya pasti ada 
perubahan yaitu ya lebih baik lagi, kondisinya dengan perlahan-lahan 
bisa pulih lagi seperti sedia kala. 

 
 
 

P Harapan yang bagaiman kakak miliki setelah terdiagnosa dan harus 
menjalani terapi ini? 

210 
 

P3 tentu ada harapan saya yaitu saya bisa sembuh total dari penyakit ini, jdi 
saja harus tetap percaya, berdoa dan terus melakukan terapi ini dengan 
baik 

 
 
 

P Dalam lingkungan kakak, apakah ada hal-hal yang membuat kakak 
merasa tidak nyaman? 

215 
 

P3 di tempat kerja ada yang membuat saya tidak nyaman, ya kadang beda 
pendapat, persaingan, cara mereka menyelesaikan pekerjaan dengan 
baik 
di rumah: ya di lingkungan rumah saya itu, kadang-kadang ada 
perselisihan, tauran,  trus banyak yang suka mabuk-mabukan. kalau 
sikap saya, harus menghindar, biar tidak ikut arus dan terjerumus dalam 
lingkungan yang tidak baik itu. 

 
 
 
220 
 
 
 

P Bagaimana kakak menghadapi kejadian/ kondisi saat ini?  

P3 Dengan ketenangan, lapang dada, dengan penerimaan  dengan apa 
yang Tuhan berikan, karena itu semua Tuhan sudah tentukan jalannya 
seperti ini 

225 
 
 

P Apa yang membuat kakak yakin dengan diri kakak sendiri, bahwa kakak 
mampu melewati masalah ini? 

 
 

P3 kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita masih di berikan 
pengharapan untuk kita bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. 

230 
 

P Apakah kakak lebih mudah menerima pendapat atau kritikan dari orang 
lain? Ataukah kakak lebih mengandalkan pemikiran sendiri? 

 
 

P3 kedua-duanya bisa sih, ya kita menerima, dan juga kita harus 
mengemukakan pendapat kita sendiri, kalau pendapat itu baik untuk 
saya, ya saya terima dengan senang hati. 

 
235 

 

P Apakah kakak merasa kecewa terhadap diri sendiri pada kondisi seperti 
ini? 

 
 

P3 tidak. karena segala sesuatu itu datang dari Tuhan entah baik atau buruk, 
kita manusia hanya bisa menerima, menghadapi, menjalaninya dengan 
penuh sukacita 

 
240 

 

P Apa impian terbesar anda yang telah kakak capai?  

P3 ya menjadi seorang IT sekarang ini  

P Ketika kakak gagal dalam mencapai impian/ tujuan  tersebut, Apakah 
kakak berhenti untuk mencapainya? Ataukah kakak tetap semangat 
untuk mencapainya? Dan bagaimana cara kakak untuk mencapai impian/ 
tujuan tersebut? 

 
245 

 
 

P3 Pernah gagal, tetapi hal itu tidak pernah membuat saya untuk 
menyerah/berhenti untuk mencapainya dengan cara saya yaitu, saya 
tetap belajar lagi agar bisa mendapatkannya 

 
 

250 

P Bagaimana sikap kakak sebelum dan sesudah berada dalam kondisi 
seperti ini? 

 
 

P3 Sebelum: sikap saya ya biasa saja, karena ya kita manusia hannya bisa  
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menerima, menghadapi dan melalui semuanya. 
Sesudah: saat ini saya merasakan masalah ini, baru saya menyadari  
bahwa itu semua pelajaran yang sangat berarti, membuat saya lebih 
menghargai hidup ini, terkhususnya kesehatan saya 

 
255 

 
 

P Mengapa kakak tetap berkomitmen dengan pencapaian tujuan anda?  

P3 komitment itu patokan/arah yang mau di capai, yaitu kesembuhan saya, 
mau kembali sehat, dan normal seperti dulu lagi. 

 
260 

P Pernah kakak mudah goyah dengan komitmen kakak?  

P3 terkadang saya goyah memegang komitment saya, karena banyak 
tawaran yang saya hadapi, hal ini tawaran pengobatan penyakit saya. 
misalnya terapi pijat, apukuntur, obat herbal itu saya sendiri yang mencari 
kalau tidak berhasil, ya saya berhenti, dan saya jalani terapi ini saja. 

 
 
 

265 

P Kegiatan/aktivitas seperti apa yang sering kakak lakukan di rumah/tempat 
kerja?   

 
 

P3 tempat kerja: ya saya selalu perbaiki komputer, CPUnya,  Windows. 
kalau di rumah, ya saya nonton TV, dan kumpul sama keluarga besar 
saya 

 
 

270 

P Siapa saja yang selalu memberikan semangat dalam melakukan kegiatan 
tersebut? 

 
 

P3 Ya keluarga, orang tua, dan pacar saya, yaa mereka selalu 
mendampingi, menghibur hati saya, mendoakan, mengantar jemput di 
RS, memberi kasih sayang selalu buat saya 

 
 

275 

P Apakah dalam kondisi seperti ini membatasi anda  untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan potensi yang anda miliki? 

 
 

P3 yaaa fisik saya yang lemah ini, stamina berkurang  

P Dalam kondisi seperti ini, apakah anda tetap menjalani hubungan yang 
baik dengan orang lain? 

 
280 

P3 ya, walaupun dalam kondisi seperti ini kita harus terus menjalani 
hubungan yang baik dengan orang lain, seperti kita saling tolong 
menolong, saling menghormati, saling menjaga kerukunan. 

 
 
 

P Siapa saja yang anda andalkan dan percaya dalam menjalani terapi ini?  

P3 orang tua, pacar, keluarga, yaa karena mereka selalu yang  dekat  
dengan saya 

285 

 

Identitas Partisipan 4  (Ruang Hemodialisa Kamis 24 Maret 2016 Pukul 12:00 -18:00 
WIB) 

Inisial                    : Sdr. C 
Usia                      : 36 Tahun 
Agama                  : Islam 
Pekerjaan             : Cleaning Service 

S Isi Wawancara Kode 

P Kapan kakak pertama kali terdiagnosa penyakit ini?  

P4 saya didiagnosa penyakit ini tanggal 20an Maret 2015 mbk, ini sudah 
satu tahun menjalani HD 

 

P Bagaimana perasaan kakak saat terdiagnosa gagal ginjal?  

P4 perasaan pertamakali, menjadi down, terasanya kok bisa sakit kaya gitu, 
tapi lama-lama bisa semangat lagi, karena ada dukungan dan semangat 
dri keluarga, orang tua dan orang di sekitar saya mbk. 

5 
 
 

P Apa kebiasaan kakak sebelum terdiagnosa penyakit ini? (mis, perokok, 
miras, dll). 

 
 

P4 tidak sering minum alkohol, dan merokok, tapi saya kan  sering kerja full, 
kadang lupa makan jadi saya minum multivitamin gitu mbk biar tetap 
kuat, saya tahu multivitamin itu dari iklan-iklan, terus saya minum 

10 
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multivitamin itu, tapi saya tidak tahu  serikonya seperti ini mbk, akhirnya 
saya sakit ginjal. 

 
 

P Pernakah terlintas dipikiran kakak untuk berhenti melakukan terapi ini? 15 

P4 kadang-kadang ada, tapi karena ada dorong dari keluarga, jadi semangat 
lagi, biasanya mereka antar jemput saya, jadi saya tetap semangat 

 
 

P Bagaimana perubahan yang kakak rasakan sebelum dan sesudah anda 
menjalani terapi ini? 

 
 

P4 Ada banyak mbk. 
sebelum: dulu lemas, kurang makan, tidak ada semangat. 
sesudah: lebih seger, makan menjadi banyak, muali ada semangat lagi, 
warna kulit saya menjadi hitam, rambut saya menjadi rontok, kelihatan 
tua. 

20 
 
 
 
 

P Siapa yang memberi semangat untuk kakak dalam menjalani terapi ini? 25 

P4 orang tua, keluarga, tetangga, dan teman saya, yang selalu memberikan  
semangat buat saya, ya perhatian mereka, kadang jenguk, menemani di 
rumah, ada dukungan doa dari mereka. 

 
 
 

P Bagaimana perasaan dan sikap orang tua kakak, ketika mendengar 
kakak didiagnosa penyakit ini?  

 
30 

P4 merasa sedih, kenapa kok  bisa kamu kenapa penyakit seperti ini  

P Bagaimana arti hidup menurut kakak?  

P4 mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, ya nafas hidup dan hikmat itu  
mbk. 

 
 

P Kebahagiaan seperti apa yang kakak  dambakan dalam hidup ini? 35 

P4 cepat sembuh aja mbk  

P Apakah ada hal-hal yang menghalangi/ menghambat kakak dalam 
meraih kebahagiaan tersebut? 

 
 

P4 ya ada mbk, kadang ada teman saya satu, dua orang gitu dari lingkungan 
kerja saya mbk, biasanya mereka iri dengan pekerjaan saya ya tingkah 
laku dan perkataan mereka mbk, karena kondisi saya sekarang ini 
kurang maksimal sehingga pekerjaan saya juga tidak full. 

 
40 
 
 

P Apa yang menjadi motivasi dalam kehidupan kakak?  

P4 saya ingin menikah, itu yang menjadi motivasi saya sampai sekarang, 
jadi saya harus tetap bertahan hidup 

 
45 

P Hal-hal positif apa saja yang kakak dapat dari lingkungan kakak?  

P4 ya kadang ketemu ada mendapat semangat dari teman, kalau negatif: 
yaa kadang ada iri dan dengki dari teman-teman saya, karena pekerjaan 
yang tidak baik, kadang rasa iri mereka tidak diungkapakan 

 
 
 

P Dalam situasi seperti ini, apakah ada orang terdekat kakak pergi? jika ya 
mengapa, jika tidak mengapa? 

50 
 

P4 kalau teman tidak ada, kalau pacar ya sebelum saya terdiagnosa 
penyakit ini  baru pergi meninggalkan saya, kalau keluarga malah lebih 
mendekat. 

 
 
 

P kakak termasuk dalam tipe orang seperti apa, sebelum dan sesudah 
terdiagnosa? (mis: cuek, mudah marah, tenang, mudah tersinggung dll) 

55 
 

P4 diam-diam menghanyutkan, biasanya saya suka pendam rasa mbk, 
kadang-kadang saya juga cuek, mudah marah karena kondisi saya saat 
ini mbk 

 
 
 

P Jelaskan hal apa yang membuat kakak merasa istimewa dan berbeda 
dengan orang lain? 

60 
 

P4 Ya mungkin Tuhan kasih cobaan ini, biar saya lebih dekat lagi dengan 
Tuhan , orang lain mungkin belum diberikan cobaan lebih seperti saya ini 
mbk, terus pekerjaan saya tidak maksimal lagi mbk 

 
 
 

P Ceritakan energi positif dan negatif dari setiap pengalaman kakak? 65 

P4 positif: saya lebih menghargai hidup, mengetahui benar-benar orang 
yang mencintai saya mbk. 
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negatif: Tubuh saya tidak bagus seperti dulu lagi mbk, kulit saya 
menghitam, yaa karena pengaruh HD ini mbk 

 
 

P Apakah ada hal-hal yang membuat kakak begitu berarti? apakah itu, dan 
mengapa?, jika tidak, mengapa? 

70 
 

P4 ya saya merasa sangat berarti buat keluarga saya mbk, walaupun dalam 
kondisi seperti ini tetap masih bisa berkarya dan membantu 
perekonomian keluarga saya mbk, dan pekerjaan saya sekarang ini OB 
di Kantor 

 
 
 

75 

P Ceritakan pelajaran berharga yang kakak dapatkan dari situasi anda saat 
ini? 

 
 

P4 ya kalau ada apa-apa harus berbagi dengan orang lain, biar lebih tahu 
kondisi kita,  bisa dikasih jalan keluarnya, dna membantu mbk 

 
 

P Apa pesan moral yang kakak bisa bagikan bagi orang lain? 80 

P4 Ya bagi orang yang sehat, syukuri setiap-setiap detik hidup, biar pola 
hidup lebih baik, dan kalau ada apa-apa berbagilah dengan orang lain 

 
 

P Hal apa saja yang pernah kakak lakukan dan berguna bagi banyak 
orang? jika ya, apa itu, mengapa? jika tidak, mengapa? 

 
 

P4 sekarang ini saya usaha jamur kuping, di kasih oleh kaka saya yang 
pertama, terus saja juga bekerja di sebuah kantor sebagi cleaning service 

85 

P Bagaimana perasaan dan sikap yang kakak rasakan sebelum dan 
sesudah kakak terdiagnosa penyakit ini, sehubungan dengan pekerjaan 
kakak? 

 
 
 

P4 Sebelum: ya sikap saya mbk biasa saja, kan masih sehat jadi perasaan 
senang bisa bekerja full dan menghasilkan uang. 
Sesudah: yaa sekarang ini mbk, saya merasa cepat lelah, tenaga saya 
mulai berkurang, tetapi ada semangat dan dukungan keluarga untuk saya 
tetap bekerja mbk. 

90 
 
 
 

P Bagaimana perasaan dan sikap orang tua kakak, sehubungan dengan 
pekerjaan kakak saat ini? 

95 

P4 kalau perasaan orang tua saya, ya mereka merasa sedih, karena melihat 
kondisi saya yang seperti ini udah sakit, ya keluarga saya, orang tua saya 
selalu peduli dengan saya mereka menyediakan makanan, mendampingi 
saya. 

 
 
 

100 

P Selain bekerja atau tidak bekerja, adakah suatu kegiatan yang dilakukan 
sehari-hari sebagai suatu  kesibukan? apakah ada hubungannya dengan 
kondisi kakak saat ini? 

 

P4 kegiatan saya di rumah, ya usaha jamur kuping untuk  mencari kesibukan 
aja mbk, yaa tentu ada hubungan dengan kondisi saya saat ini mbk, saya 
kalau terlalu fokus kerja pasti saya merasa badan saya lemas, sesak 
nafas, terus kehausan juga mbk 

 
105 

 

P Manfaat apa yang kakak peroleh dari kegiatan yang dilakukan sehari-
harinya? 

 
 

P4 manfaatnya ya, saya mendapat hiburan, kesenangan, terus menambah 
ekonomi keluarga juga mbk, mengalihkan pikiran saya untuk tidak berfikir 
akan penyakit saya ini mbk. 

110 
 

P Adakah perubahan yang terkait dengan pekerjaan anda?, apa 
perubahannya?, mengapa?, jika tidak,  mengapa? 

 
 

P4 ada, dulu saya bekerja samapi full, ada yang lembur juga, tapi sekarang 
ini yaa sudah tidak bisa kerja full lagi mbk, ya karena kondisi saya seperti 
ini mbk 

115 
 

P Apakah kakak tetap semangat dalam menjalankan  pekerjaan kakak? jika 
ya mengapa? apa yang membuat kakak tetap semangat? mengapa. jika 
tidak, mengapa? 

 
 

120 

P4 ya saya tetap semangat, meskipun kita sakit, tetap harus semangat dan 
menghasilakn sesuatu yang berguna bagi orang lain, karena lingkungan 
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saya yang selalu mendukung, mereka sayang, peduli dengan saya, saya 
ini kalau mau berhenti kerja, saya juga perasaan dengan teman-teman 
saya, karena itu mbk mereka itu yang selalu memberi semangat, 
dukungan buat saya mbk. kadang-kadang juga saya sempat tidak 
semangat, pada saat saya sendirian dan duduk melamun itu saya berfikir 
tentang penyakit saya ini, biasanya mood saya ikut berubah juga mbk. 

 
 

125 
 
 

P Tanggungjawab apa yang pernah kakak lakukan?  

P4 apa yang saya miliki saya gunakan sebaik mungkin, terkhususnya 
pekerjaan saya mbk. 

130 

P Bagaimana kakak melakukan tanggungjawab tersebut, sehubungan 
dengan kondisi kakak saat ini? 

 
 

P4 saya melakukannya sesuai dengan kemampuan saya mbk, sebisa saya 
aja mbk. jadi kalau saya kerja terus rasa lelah saya harus istirahat mbk, 
saya tidak bisa memaksakan diri. 

 
135 

P Bagaimana dengan agama yang kakak yakini saat ini? Apakah ada suatu 
makna tertentu yang kakak peroleh dari keyakinan kakak? Jika ada, 
apakah itu dan mengapa? Jika tidak ada mengapa? 

 
 
 

P4 terkadang saya menyalakan diri saya sendiri, kenapa kok saya minum-
minum suplement, ekstrajos seperti itu, tetapi saat ini membuat saya 
lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, bersyukur dengan apa yang 
diberikan, karena semua yang diberikan Tuhan pasti ada makna yang 
tersembunyi 

140 
 
 
 

P Pengaruh apa yang kakak rasakan dari keyakinan kakak tersebut, 
sehubungan dengan pertama kali kakak terdiagnosa dan sampai saat ini 
kakak harus menjalani  terapi ini? 

145 
 

P4 ada pengaruh ya mbk, dengan adanya penyakit ini, membuat saya lebih 
mendekatkan diri dengan Tuhan, dan mengintropeksi diri saya mbk. 

 
 

P Apakah kakak mengikuti suatu kegiatan keagamaan sesuai dengan 
agama yang kakak yakini saat ini dan apakah manfaat yang kakak 
peroleh dari kegiatan tersebut? 

150 
 

P4 tidak ada mbk, karena banyak kesibukan yang saya jalani, sampai lupa 
beribadah. 

 
 

P Setelah kakak terdiagnosa dan harus menjalani terapi ini, apakah kakak 
masih merasakan suatu cinta dari orang lain? Dari siapa? Bagaimana 
kakak merasakan cinta tersebut? Apakah ada suatu wujud nyata cinta 
tersebut sehingga kakak mengetahui bahwa orang lain mencintai anda? 

155 

P4 ya saya masih merasakan kasih sayang dari keluarga, dan  orang tua 
saya, mereka biasanya mengantar saya ke RS untuk terapi, makanan 
dan minuman saya diperhatikan kaya gitu mbk 

 
160 

P Apakah makna cinta yang kakak rasakan sama atau  berbeda sebelum 
dan sesudah kakak terdiagnosa  penyakit ini? Jika berbeda, apa bedanya 
dan apa yang membedakan? Jika tidak, mengapa? 

 
 
 

P4 ya ada bedanya mbk, sebelum saya terdiagnosa itu, saya  mendapat 
kasih sayang yaa biasa aj dari keluarga dan orang tua saya mbk, tpi 
sekarang ini mereka lebih memberi perhatian, lebih peduli, dan kasih 
sayang mereka itu lebih terasa mbk, seperti mengantar saya ke RS untuk 
terapi, makanan dan minuman saya diperhatikan kaya gitu mbk, dan 
lebih banyak waktu kumpul sama keluarga besar saya mbk 

165 
 
 
 
 

170 

P Siapa yang kakak cintai saat ini setelah anda terdiagnosa dan harus 
menjalani terapi ini? Mengapa mencintainya? 

 
 

P4 ibu, sama kaka saya, karena mereka yang selalu memberi perhatian 
lebih buat saya mengantar jemput saya dari RS 

 
 

P Ceritakan pengalaman yang paling menarik yang kakak rasakan selama 
kakak menjalani terapi ini? 

175 

P4 ya saya mendapat teman baru, lebih menghargai kesehatan saya mbk  
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P Setelah kakak menghadapi hal ini, apakah kakak memiliki keyakinan 
bahwa akan ada perubahan dalam hidup kakak? 

 
 

P4 ya pastinya mbk, Tuhan memberi sesuatu pasti ada solusinya mbk, kalau 
perubahan ya saya lebih semangat untuk melakukan terapi ini mbk, dan 
juga saya lebih mengerti dan menghargai kesehatan saya 

180 
 

P Harapan yang bagaiman kakak miliki setelah terdiagnosa dan harus 
menjalani terapi ini? 

 
 

P4 cepat sembuh seperti sediakala, tetap menjalani terapi ini, dan bisa 
kembali bekerja seperti dulu lagi mbk 

185 
 

P Dalam lingkungan kakak, apakah ada hal-hal yang membuat kakak 
merasa tidak nyaman? 

 
 

P4 yaa ada mbk, di lingkungan kerja saya mbk, ada teman saya yang 
membuat saya tidak nyaman, ya kadang hak yang sama tetapi kewajiban 
saya yang berbeda karena kondisi saya saat ini 

 
190 

 

P Bagaimana sikap kakak untuk mengatasi rasa ketidaknyamanan itu?  

P4 yaa saya diamin aja mbk, saya cuek aja mbk, tidak usah peduli, tidak 
usah pikirin, karena dari pada pikiran mending saya cuek aja mbk 

 

P Bagaimana kakak menghadapi kejadian/kondisi saat ini? 195 

P4 disyukuri aja mbk, dan tetap semangat menjalani terapi ini  

P Apa yang membuat kakak yakin dengan diri kakak sendiri, bahwa kakak 
mampu melewati masalah ini? 

 

P4 saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi ujian lebih besar 
dari kemampuan hambanya, semua pasti akan ada jalan keluarnya mbk. 

 
200 

P Apakah kakak lebih mudah menerima pendapat atau  kritikan dari orang 
lain? Ataukah kakak lebih mengandalkan pemikiran sendiri? 

 
 

P4 ya kalau saya sih mbk, kalau pendapat itu lebih menguntungkan buat 
saya ya saya terima, tapi kalau tidak baik yang tidaklahlah mbk. 

 
 

P Apakah kakak merasa kecewa terhadap diri sendiri pada kondisi seperti 
ini? 

205 
 

P4 awal-awal itu saya merasa kecewa mbk, dengan diri saya sendiri, 
kadang-kadang juga saya berfikir seperti itu juga mbk, yaa kecewa aja 
mbk, dengan pola makan saya, pola hidup saya, pola istirahat saya yang 
tidak teratur, yaa memang saya makan 1 hari 3 kali tetapi waktu makan 
itu yang tidak teratur mbk, kalau tidur saya, biasanya larut malam, 
kadang jam-jam 12:00, 01:00 WIB, ada juga tidak tidur sampai pagi mbk 
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P Apa impian terbesar kakak yang telah kakak capai?  

P4 ya itu mbk, membantu perekonomia keluarga saya mbk dengan saya 
menjadi cleaning service, yaa karena ayah saya sudah meninggal ya 
saya bantu ibu saya mbk, ibu saya menjual gorengan tahu, tempe, dan 
nasi pecel. 
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P Ketika kakak gagal dalam mencapai impian/tujuan  tersebut, Apakah 
kakak berhenti untuk mencapainya?  Ataukah kakak tetap semangat 
untuk mencapainya?Dan bagaimana cara kakak untuk mencapai 
impian/tujuan tersebut? 
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P4 sering mbk, tetapi saya harus tetap semangat untuk mencapainya mbk, 
dengan bekerja kembali lagi. 

 

P Bagaimana sikap kakak sebelum dan sesudah berada dalam kondisi 
seperti ini? 
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P4 Sebelum: ya saya ini tidak terlalu memikirkan hidup saya, ya hari ini, ya 
hari ini, saya tidak berfikir untuk hari selanjutnya, saya tidak terlalu peduli 
dengan kesehatan saya, saya belum menyadari pentingnya kesehatan 
saya itu mkb. Sesudah: yaa saat ini saya mulai sadar, dan mulai 
menghargai, dan mensyukuri  akan setiap detik-detik kehidupan saya ini 
mbk, saya sangat menyesal dengan sikap saya yang dulu yang tidak 
menghargai kesehatan ini mbk. 
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P Mengapa kakak tetap berkomitmen dengan pencapaian  tujuan anda?  

P4 membahagiakan orang tua saya, itu komitment saya mbk  

P Pernah kakak mudah goyah dengan komitmen kakak? 235 

P4 sering mbk, karena sering gagal, jdi komitmet itu goyah.  

P Kegiatan/aktivitas seperti apa yang sering kakak lakukan di rumah/tempat 
kerja?  

 
 

P4 ya usaha jamur kuping itu mbk, kalau di tempat kerja ya saya bersih-
bersih kantor mbk 
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P Siapa saja yang selalu memberikan semangat dalam melakukan kegiatan 
tersebut? 

 
 

P4 ya orang tua, keluarga, teman-teman saya, mereka yang selalu memberi 
semangat, dukungan doa, mereka menemani saya di RS, memberi 
perhatian lebih buat saya mbk, menyediaka makanan, dan mengantar 
jemput saya dari RS mbk. 
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P Apakah dalam kondisi seperti ini membatasi kakak untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan potensi yang kakak miliki? 

 
 

P4 ya kadang kondisi ini tidak memungkinkan untuk mengikuti oraganisasi 
lainnya mbk, karena mungkin saya ini cepat lelah, jadi yaa tidak ikut mbk 
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P Dalam kondisi seperti ini, apakah kakak tetap menjalani hubungan yang 
baik dengan orang lain? 

 
 

P4 ya pasti mbk, karena itu penting, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, 
apalagi kita sakit seperti ini pasti membutuhkan orang lain mbk 

 
 

P Siapa saja yang kakak andalkan dan percaya dalam  menjalani terapi ini? 255 

P4 keluarga, orang tua, ya mereka yang selalu dekat dengan saya mbk.  
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Lampiran 7. DOKUMENTASI 

 Partisipan 1 

 

P1 sedang melakukan terapi cuci darah (Hemodialisa) di Ruang 

Hemodialisa, RS.Panti Waluyo Surakarta. 

 Partisipan 2 

 

P2 sedang melakukan terapi cuci darah (Hemodialisa) di Ruang 

Hemodialisa, RS.Panti Waluyo Surakarta. 
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Pekerjaan P2 sehari-hari di Bengkel milik ayahnya. 
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 Partisipan 3 

 

 P3 sedang melakukan terapi cuci darah (Hemodialisa) di Ruang 

Hemodialisa, RS.Panti Waluyo Surakarta. 

 

Pekerjaan P3 sehari-hari yaitu memodifikasi mother board komputer di 

salah satu PT Surakarta. 
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 Partisipan 4 

 

P4 sedang melakukan terapi cuci darah (Hemodialisa) di Ruang 

Hemodialisa, RS.Panti Waluyo Surakarta. 

 


