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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Setting Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta  

Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta  merupakan salah 

satu unit kerja Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum 

(Yakkum) Cabang Surakarta dan merupakan salah satu rumah 

sakit swasta yang terletak di bagian barat Kota Solo, yaitu di 

Jalan A. Yani No. 1-2 dan Jalan Brigjen Slamet Riyadi 544-546 

Solo. Rumah Sakit Panti Waluyo-Yakkum Surakarta merupakan 

rumah sakit tipe C dan telah lulus akreditasi 5 pelayanan pada 

tahun 1998 serta 12 pelayanan pada tahun 2010. Sejak tahun 

2011 telah  mempersiapkan diri untuk melaksanakan akreditasi 

16 pelayanan. Rumah Sakit Panti Waluyo-Yakkum Surakarta 

mempunyai tanggung jawab yang besar dan harus dilaksanakan 

dengan sepenuh hati, profesional dan berdasarkan kasih. 

Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta menyelenggarakan 

unit-unit pelayanan yang mengemban tugas untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan profesional. Unit 

pelayanan RS. Panti Waluyo Surakarta terdiri atas: Unit 

Pelayanan Rawat Inap yang memiliki 6 kelas dengan jumlah 

kapasitas 150 tempat tidur (TT), 9 Pelayanan Penunjang lainya 
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dan Unit Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik yang memiliki 21 klinik, 

di dalamnya terdapat pelayanan Hemodialisa (Unit Pelayanan 

Penyakit dalam). Ruang Hemodialisa memiliki kapasitas 9 TT, 

dan pelayanan Hemodialisa dilakukan pada hari senin s/d sabtu 

dari pukul 07:00-18:00 WIB. 

4.2 Proses Pelaksanaan Penelitian  

4.2.1 Persiapan Penelitian  

Peneliti menyiapkan beberapa hal yang menunjang 

pelaksanaan penelitian. Peneliti  terlebih dahulu menentukan 

karakteristik partisipan yang terdiagnosa gagal ginjal kronik pada 

stadium 4-5, yang menjalani terapi hemodialisa, berusia produktif, 

pasien rawat jalan, bisa membaca dan menulis, dan bersedia 

menjadi partisipan. Peneliti terlebih dahulu melakukan bina 

hubungan saling percaya (BHSP) selama tiga hari dengan ke 

empat partisipan maupun keluarga partisipan saat menjalani 

terapi hemodialisa pada tanggal 19, 24, 25 Maret 2016 di Ruang 

Hemodialisa Rumah Sakit Panti  Waluyo. Kemudian peneliti 

mulai mempersiapkan berbagai surat untuk ijin penelitian pada 

tanggal 8 April 2016 dan mendapatkan ijin penelitian dari Rumah 

Sakit pada tanggal 15 April 2016. Penelitian ini mulai dilakukan 

pada tanggal 18 April 2016. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik wawancara dan partisipatif. 
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Peneliti menyiapkan panduan wawancara dan juga peneliti 

menyediakan informed consent yang berisi penjelasan penelitian 

dan surat persetujuan menjadi partisipan. Dalam proses 

wawancara, peneliti juga menggunakan alat perekam untuk 

merekam hasil wawancara serta alat tulis untuk mencatat hasil 

wawancara atau data-data tambahan dalam bentuk tertulis yang 

berasal dari partisipan maupun Rekam Medik (RM) partisipan. 

Selain itu peneliti menggunakan alat camera untuk mengambil 

gambar partisipan sebagai dokumentasi. Penggunaan alat 

perekam dan alat camera dilakukan apabila mendapat ijin dari 

partisipan dan tidak keberatan. 

 4.2.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 18 April 2016 

setelah mendapatkan surat ijin dari Rumah Sakit Panti Waluyo 

Surakarta.   

Tabel 4.2.2.1 Kegiatan Penelitian 

Partisi

pan 

Hari/Tanggal/Bulan/

Tahun 

Waktu Kegiatan 

P1. A  Rabu 19 

Maret 2016  

 

 

 

 

 

07:20 - 

10:00 

WIB. 

 

 

 

 

 Mengucapkan salam pada 

partisipan  

 Menjelaskan penelitian  

 Kontrak waktu dengan 

partisipan 

 Bina Hubungan Saling 

Percaya dengan Partisipan 
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 Rabu 20 

April 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rabu 4 Mei 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30 -  

10:30 

WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15 - 

14:20 

WIB. 

(BHSP) 

 Penandatanganan pada 

informed concent  

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan dan 

keluarga 

 Dokumentasi 

 

 Mengucapkan salam pada 

partisipan  

 Menjelaskan penelitian 

 Kontrak waktu dengan 

partisipan 

 Melengkapi data 

melakukan dan member 

checking dengan partisipan 

 Melakukan wawancara 

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan 

 Dokumentasi 

 

 Mengucapkan salam pada 

partisipan  

 Menjelaskan penelitian 

 Kontrak waktu dengan 

partisipan 

 Melengkapi data 

melakukan dan member 
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checking dengan partisipan 

 Melakukan wawancara 

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan 

 Dokumentas 

P2. M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rabu 19 

Maret 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rabu  20 

April 2016  

 

 

 

 

 

 

 

10:30 -

14:30 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 -

14:45 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 Mengucapkan salam pada 

partisipan  

 Menjelaskan penelitian  

 Kontrak waktu dengan 

partisipan 

 Bina Hubungan Saling 

Percaya dengan 

Paartisipan (BHSP) 

 Penandatanganan pada 

informed concent  

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan 

 Dokumentasi 

 

 Mengucapkan salam pada 

partisipan  

 Menjelaskan penelitian 

 Kontrak waktu dengan 

pasien 

 Melengkapi data 

melakukan dan member 

checking dengan partisipan 

 Melakukan wawancara 
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P3. P 

 

 

 

 

 

 

 Sabtu 23 

April 2016 

 

 

 

 

 

 

  Rabu 27 

April 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jumat 25 

Maret 2016 

 

 

 

 

 

09:00-

18:00 

WIB 

 

 

 

 

 

08:00 - 

14:30 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:35 -

16:00 

WIB 

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan 

 Dokumentasi 

 

 Kunjungan satu hari di 

rumah dan tempat kerja 

partisipan. 

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan dan 

keluarga 

 Dokumentasi 

 

 Mengucapkan salam pada 

partisipan  

 Menjelaskan penelitian 

 Kontrak waktu dengan 

partisipan 

 Melengkapi data dan 

member check dengan 

partisipan 

 Melakukan wawancara 

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan 

 Dokumentasi 

 

 Mengucapkan salam pada 

partisipan  

 Menjelaskan penelitian  
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 Jumat 22 

April 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kamis 28 

April 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 - 

16:00 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 - 

22:00 

 Kontrak waktu dengan 

partisipan 

 Bina Hubungan Saling 

Percaya dengan 

Paartisipan (BHSP) 

 Penandatanganan pada 

informed concent  

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan dan 

keluarga 

 Dokumentasi 

 

 Mengucapkan salam pada 

partisipan  

 Menjelaskan penelitian 

 Kontrak waktu dengan 

pasien 

 Melengkapi data 

melakukan dan member 

checking dengan partisipan 

 Melakukan wawancara 

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan 

 Dokumentasi 

 

 

 Kunjungan satu hari di 

rumah dan tempat kerja 
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P4. C 

 

 

 

 

 

 

 Kamis 24  

April 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senin 18 

April  2016 

 

 

 

 

 

 

WIB 

 

 

 

 

 

12:00 - 

18:00 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 - 

18:20 

WIB 

 

 

 

 

 

partisipan. 

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan dan 

keluarga 

 Dokumentasi 

 

 Mengucapkan salam pada 

partisipan  

 Menjelaskan penelitian  

 Kontrak waktu dengan 

partisipan 

 Bina Hubungan Saling 

Percaya dengan 

Paartisipan (BHSP) 

 Penandatanganan pada 

informed concent  

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan 

 Dokumentasi 

 

 Mengucapkan salam pada 

partisipan  

 Menjelaskan penelitian 

 Kontrak waktu dengan 

partisipan 

 Melengkapi data 

melakukan dan member 

checking dengan partisipan 
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 Senin 2 Mei 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:15 - 

18:20 

WIB 

 Melakukan wawancara 

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan 

 Dokumentasi 

 

 Mengucapkan salam pada 

partisipan  

 Menjelaskan penelitian 

 Kontrak waktu dengan 

partisipan 

 Melengkapi data 

melakukan dan member 

checking dengan partisipan 

 Melakukan wawancara 

 Mengucapkan terima kasih 

pada partisipan 

 Dokumentasi 

 

 

Pada 18 April 2016 peneliti melakukan wawancara dengan 

partisipan di ruang Hemodialisa Rumah Sakit Panti Waluyo 

Surakarta. Sebelum wawancara dilakukan peneliti terlebih dahulu 

memberikan penjelasan kepada partisipan tentang tujuan dari 

penelitian ini. Setelah partisipan menyetujui, kemudian melakukan 

tanda tangan pada informed concent. Sesudah itu, peneliti 

melakukan kontrak waktu untuk wawancara dan melakukan 
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member check dengan partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data selain peneliti melakukan wawancara di 

Rumah Sakit. Peneliti juga berperan sebagai partisipatif, yang 

seharusnya tinggal bersama partisipan dan keluarga, namun dari 

partisipan dan keluarga keberatan, untuk itu peneliti melakukan 

kunjungan satu hari di rumah partisipan dan peneliti mengikuti 

setiap kegiatan kerja partisipan baik di rumah maupun di tempat 

kerja partisipan. Dua diantara ke empat partisipan, peneliti tidak 

dapat melakukan kunjungan sehari di rumah, dikarenakan kondisi  

dari partisipan P1 semakin menurun dan sempat masuk ICU yang 

ke tiga kalinya pada akhir bulan April 2016, sedangkan partisipan 

P4 sendirilah yang keberatan untuk peneliti melakukan kunjungan 

sehari di rumahnya. Peneliti mengalami kesulitan dalam menggali 

perasaan partisipan, dikarenakan beberapa partisipan menjawab 

pertanyaan secara singkat, dan keberatan untuk peneliti 

melakukan kunjungan sehari di rumah partisipan. 

4.3 Hasil Penelitian  

4.3.1 Gambaran Umum Partisipan Penelitian  

Partisipan berjumlah 4 orang pasien yang mengalami 

penyakit gagal ginjal kronik pada stadium 4-5 dan harus menjalani 

terapi hemodialisa kurang lebih 1 tahun. Usia partisipan saat ini 

adalah 26, 24, 31,36 tahun. Seluruh partisipan berjenis kelamin 

laki-laki, bersuku Jawa dan berdomisili di Surakarta. 
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Tabel 4.3.2 Karakteristik Partisipan Penelitian 

Partisipan P1 P2 P3 P4 

Nama 

(Inisial) 

A M P C 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki 

Tempat 

Tanggal 

Lahir 

Solo 25 Juli 

1990 

Sukoharjo 

16 Juli 1992 

Sukoharjo 

18 Februari 

1986 

Sukoharjo 

26 

September 

1980 

Usia 26 tahun 24 tahun 31 tahun 36 tahun 

Anak ke 2 (4 

bersaudara) 

1 (2 

bersaudara) 

2(4 

bersaudara) 

4(5 

bersaudara) 

Agama Kristen Islam Kristen Islam 

Pendidikan 

Terakhir 

D1Teknik 

Komputer 

SMK SMA 

 

D1 

Komputer 

Pekerjaan Montir pabrik 

(Operator 

Mesin 

Pabrik) 

Montir 

(Bengkel) 

 

Swasta Cleaning 

service 

Alamat GulonRT.2/ 

RW. 

21Jebres 

Surakarta. 

Tegal Mulyo 

RT.3/RW.8 

Pabelan 

Kartasura 

SKH. 

Suronanda 

RT. 3/2 

Sukoharjo.S

urakarta 

Brojodipan 

RW 01/04 

Makamhaji 

Kartasura 

Sukoharjo 

Tanggal 

Diagnosa 

Mei 2015 15 Agustus 

2015 

23 Maret 

2015 

20 Maret 

2015 
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Tanggal 

HD 

7 Juli 2015 20 Agustus 

2015 

18 Mei 2015 16 April 

2015 

Jadwal HD Hari Rabu & 

Sabtu, jam 

07:00 - 

12:00 WIB 

Hari Rabu & 

Sabtu, jam 

07:00 - 

12:00 WIB 

Hari Selasa 

& Jumat, 

jam 12:00-

18:00 WIB 

Hari Senin & 

Kamis, jam 

13-00 - 

17:00 WIB 

Jumlah HD 85 kali HD 

(Hemodialis

a) 

53 kali HD 

(Hemodialis

a) 

112 kali HD 

(Hemodialis

a) 

110 kali HD 

(Hemodialis

a) 

Keterangan Tinggal satu 

rumah 

bersama 

Ibu, kakak, 

dan adik 

kandungnya 

Tinggal satu 

rumah 

bersama 

Ayah,Ibu, 

dan Adik 

kandungnya. 

Tinggl satu 

rumah 

bersama 

Ayah, Ibu, 

Kakak 

beserta 

suami dan 

anak, Adik 

beserta istri 

dan anak, 

dan adik 

bungsu. 

Tinggal 

seruma 

bersama 

Ayah, Ibu, 

Kakak, dan 

Adiknya 
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4.4 Analisa Data 

4.4.1 Nilai Sumber Makna Hidup  

Dalam setiap situasi dan kondisi dari ekspresi kehidupan 

dan dalam tindakan serta keputusan terhadap masa depan 

bahkan ancaman kematian sekalipun hidup itu tetap bermakna 

dan berarti. Makna hidup ada dalam kehidupan itu sendiri dan 

dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang menyenangkan 

(bahagia) maupun tidak menyenangkan (penderitaan). Untuk itu 

dalam kondisi apa pun setiap individu dituntut untuk 

melaksanakan dan memahami akan kehidupan yang bermakna 

melalui apa yang diberikan kepada kehidupan itu sendiri dengan 

memberikan nilai-nilai kreatif, melalui nilai kebenaran dan cinta, 

serta melalui nilai sikap yang baik/positif terhadap kehidupannya.  

1. Nilai Kreatif 

Nilai kreatif ini lebih menunjukan bagaimana partisipan 

harus bekerja, mencipta dan berkarya. Dalam karya itu 

menjelaskan tentang kualitas hidup dari partisipan itu sendiri 

yaitu bagaimana cara menghargai, menghormati dan 

bertanggung jawab terhadap baik apa yang partisipan lakukan, 

peroleh, maupun alami. 

Berdasarkan data yang didapatkan dari 4 partisipan 

menunjukan bahwa dalam kondisi sakit mereka tetap memiliki 
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nilai-nilai kreatif serta mengaplikasikan melalui pekerjaan dan 

bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. 

P1 sebelum sakit dan terdiagnosa penyakit gagal ginjal 

kronik, P1 bekerja sebagai seorang operator mesin di sebuah 

pabrik di wilayah Surakarta. Pekerjaannya selalu dijalani atau 

dilakukan dengan senang hati dan penuh tanggung jawab, 

namun satu hal yang membuat dia akhirnya tidak melanjutkan 

pekerjaan di pabrik tersebut dikarenakan tekanan darah di atas 

normal 170/110 mmHg (penyakit sistemik) dan genetik yang 

diturunkan dari ayahnya.  

(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. 14-17). 

 
Selain itu, pola atau kebiasaan hidup yang kurang baik 

sehingga membuat P1 terdiagnosa penyakit gagal ginjal kronik 

pada bulan Mei 2015. Pola atau kebiasaan hidup yang kurang 

baik yaitu P1 sering kumpul dan bermain bersama teman-

teman dan sering tidak pulang rumah, pola tidur yang tidak 

baik, sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan tidak 

mendekatkan diri dengan Tuhan karena sikap yang acuh tak 

acuh sering kumpul dan main dengan teman-temannya 

sehingga tidak ada waktu luang dengan keluarganya 

melakukan ibadah. Perasaan sedih, takut, menyesal, kecewa 

sempat terlintas dalam hatinya dan bertanya-tanya dalam hati 
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kenapa? Kenapa dulu kita tidak mengatur pola hidup dengan 

baik, lebih banyak istirahat, mengurangi aktivitas kumpul dan 

bermain bersama teman-teman, tidak mengkonsumsi minuman 

beralkohol, dan kenapa dulu tidak lebih berserah dan 

mendekatkan diri dengan Tuhan meskipun banyak masalah 

yang dihadapi sangat berat.  

(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". 261-266). 

 
Perasaan yang sama pula dirasakan oleh keluarga dan 

ibu P1, namun dengan kepedulian, cinta kasih, dorongan, 

semangat, pendampingan dan dukungan doa selalu diberikan 

kepada P1 sehingga dalam penderitaanya P1 merasa berarti 

dan memiliki keinginan dan kemauan yang besar untuk 

membantu perekonomian keluarganya. Membantu 

perekonomian keluarga tentu menuntut P1 untuk mencari dan 

mendapatkan sebuah pekerjaan. Mendapatkan sebuah 

pekerjaan tidaklah mudah bagi seorang pasien gagal ginjal 

kronik mengingat konsekuensi fisik yang akan dialami oleh 

pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa 

(cuci darah), namun hal itu bukan menjadi sebuah hambatan 

atau penghalang bagi P1 dalam menemukan makna hidupnya 

melalui karya dan kerjanya. P1 mulai mengaplikasikan 
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kemampuan kerjanya dalam penderitaan saat ini. Pekerjaan 

yang ringan itulah yang dilakukan oleh P1, dengan 

mengarahkan saudara kandungnya saat memperbaiki motor 

yang rusak itu sangat berarti bagi P1. Dengan melakukan hal 

yang seperti itu membuat P1 sudah sangat membantu saudara 

kandungnya, karena saudaranya itu selalu memerlukan 

bantuannya (P1) saat memperbaiki motor di rumah. 

Perasaan senang, bahagia dan semangat selalu terlintas 

dalam pikirannya. Ketika dalam penderitaannya orang lain 

masih membutuhkan bantuannya, sehingga P1 merasa berarti, 

berguna, bagi orang lain dan menemukan makna hidupnya.  

Perasaan senang, semangat dan bahagia akan segera padam 

ketika penyakitnya mulai kambuh dan membebani P1, namun 

cinta kasih serta dukungan sosial tidak pernah padam dari 

kehidupanya. Hal ini membuat P1 tetap kuat, berjuang, 

bertahan dan berserah pada Tuhan dalam penderitaannya. P1 

tetap bertahan, berjuang dan bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya, dan merasa dirinya sangat berarti, berguna bagi 

orang lain, sehingga dalam penderitaan sekalipun P1 dapat 

mengaplikasikan keahlian sebagai seorang montir pada saat 

membantu adiknya memperbaiki motor di rumah, dia 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan menemukan 

makna hidupnya.  
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(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" 125-128). 

(P1: "saya tetap membantu memperbaiki motornya, walaupun  saya 
hanya mengarahkan saja"175) 

 
Sementara itu P2 bekerja sebagai seorang montir di 

bengkel milik ayahnya, pekerjaan ini dilakukan oleh P2 sampai 

sekarang. Pekerjaan sebagai seorang montir di Bengkel tentu 

bukanlah pekerjaan yang mudah dan ringan namun 

membutuhkan energi yang besar untuk melakukannya. Untuk 

menambah energi atau stamina selain diperoleh dari makanan 

dan minuman, P2 juga mengkonsumsi multivitamin untuk 

menambah staminanya. Selain itu saat P2 meluangkan waktu 

sebentar untuk beristirahat sambil mengkonsumsi sebatang 

rokok. Seiring dengan berjalannya waktu dan kurangnya 

pengetahuan terhadap dampak / efek samping yang tidak baik 

dari sering mengkonsumsi multivitamin dan merokok. Akhirnya 

pada tanggal 15 Agustus 2015 P2 didiagnosa penyakit gagal 

ginjal kronik. 

(P2: "kalau aku minum minuman keras tidak, tapi kalau merokok ya 
kadang-kadang, tapi yang paling sering aku minum itu exstrajos, kukubima, 
itu sering" 9-11) 

 
Perasaan sedih dan kecewa pun dirasakan oleh P2 saat 

itu. Perasaan yang sama pula di rasakan oleh kedua orang tua 

dan saudara kandungnya. Mereka kasihan, bingung, khawatir 

ketika penyakitnya kambuh kembali dan konsekuensi fisik 
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yang harus dialami oleh P2. Kedua orang tua, keluarga dan 

saudara kandungnya selalu menyayangi, memberi perhatian, 

dukungan dan doa kepada P2 serta mengingatkan P2 

terhadap konsekuensi fisik yang dialami oleh pasien gagal 

ginjal kronik dan P2 harus beristirahat total di rumah. 

Walaupun begitu, dirinya memiliki motivasi untuk 

membahagiakan orang tuanya dengan cara bekerja kembali, 

menghasilkan uang sendiri, dan membantu ayahnya melunasi 

motor miliki mereka, serta memenuhi kebutuhan keluarganya 

itulah yang menjadi tanggung jawab P2 sebagai anak sulung 

dalam keluarga. Motivasi dan tanggung jawab untuk 

membahagiakan kedua orang tuanyalah yang membuat P2 

tetap semangat, bertahan dan berjuang. Namun sering kali 

konsekuensi fisik itulah yang menghambat P2 untuk 

mewujudkan impiannya dengan bekerja kembali seperti dulu. 

Ada satu hal yang membuat P2 bangkit kembali dari 

penderitaannya, yaitu arti sebuah kehidupan baginya. Hidup 

merupakan anugerah terindah yang Tuhan berikan baginya, 

untuk tetap berjuang, semangat, bersyukur, dan menjalani 

kehidupan ini sebaik dan sebisa mungkin. Hal inilah yang 

membuat P2 dapat menemukan makna hidupnya sekalipun 

jatuh dapat kembali bangkit dari penderitaan. 

(P2: "ya pastinya orang tuaku mereka merasa sedih mbk, kasihan 
lihat aku, bingung kalau aku pas sesak nafas begitu, ibuku bingung 



55 
 

 
 

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." 39-46) 

 
P2 mulai kembali membantu ayahnya di bengkel dengan 

memberi arahan kepada teman-teman kerjanya saat bekerja. 

Inilah tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh P2 dengan 

mengusahakan pekerjaanya sampai selesai dan 

membawahkan hasil yang baik pula. Apalagi ada banyak 

dukungan yang P2 terima dari keluarga, teman-teman dan 

saudara kandungnya membuat P2 semakin bersemangat, 

berguna, berarti, dan bermakna dalam hidupnya maupun 

orang lain.  

Sementara itu, P3 adalah seorang yang memodifikasi 

mother board komputer di salah satu perusahaan di Surakarta. 

Pekerjaan ini sudah dilakukan P3 kurang lebih 3 tahun sampai 

sekarang. Sebelum sakitpun pekerjaan ini sudah ditekuni oleh 

P3. P3 sangat menikmati dan semangat dalam melakukan 

tanggung jawabnya sebagai karyawan di PT tersebut. Banyak 

pengalaman yang P3 dapat dan temukan dari  pekerjaannya. 

Pengalaman itu membuat P3 lebih dewasa dalam mengambil 

keputusan dan menyelesaikan sebuah masalah serta 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi P3. Pengalaman 

dan keahlian dalam memodifikasi komputer membuat P3 
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merasa senang dan orang lain pun sangat membutuhkan 

bantuannya. Demikian juga dengan perasaan orang tuanya, 

mereka merasa senang dan mendukung setiap aktivitas 

maupun pekerjaanya. P3 sebagai anak ke 2 dari 3 bersaudara 

sudah bisa menghasilkan uang sendiri untuk membantu 

perekonomia keluarganya. Hari-hari hidupnya, P3 lalui dengan 

baik, setiap aktivitas dan pekerjaan dilakukan dengan baik pula 

dan dengan penuh tanggung jawab. Namun P3 tidak 

menyadari bahwa akan mengalami persoalan yang berat 

dalam kehidupannya.  

Pada tanggal 23 Maret 2015, P3 terdiagnosa penyakit 

gagal ginjal kronik, disebabkan karena tekanan darah di atas 

normal (hipertensi) 180/110 mmHg dan memiliki riwayat 

keturunan hipertensi dari ibunya. Perasaan pertama kali 

terdiagnosa saat itu adalah P3 merasa biasa saja, dia berfikir 

bahwa ketika pikiran kita sehat maka badan dan jiwa kita pun 

sehat, jadi kita tidak perlu seperti orang sakit dan tentu kita 

jalani secara normal kehidupan ini. Setelah sakit P3 banyak 

istirahat di rumah, tidak terlalu memaksakan dirinya untuk 

melakukan kegiatan yang lain dikarenakan konsekuensi fisik 

yang dialaminya.  

(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" 4-7) 
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kondisi sakit saat ini, membuat keluarga, orang tua, 

saudara kandung, pacar, teman-teman prihatin terhadapnya, 

mereka selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, 

perhatian, pendampingan dan dukungan doa baginya, 

walaupun  ada semangat sendiri yang timbul dari dirinya untuk 

tetap semangat dalam melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya di PT tempat dia bekerja. P3 tetap melakukan 

pekerjaannya setiap hari namun intensitas pekerjaannya tidak 

sebanding dengan sebelum sakit, namun dia tahu bahwa ada 

kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi dia untuk terus 

berjuang, berkarya serta menemukan makna hidupnya 

sekalipun dalam penderitaan ini. Hal inilah yang membuat P3 

tetap semangat serta melakukan tanggung jawab dengan baik 

terhadap pekerjaannya dan menyelesaikan pekerjaan itu 

sampai tuntas sehingga membawakan hasil yang baik pula 

dan memuaskan bagi diri sendiri, orang lain dan PT tempat dia 

bekerja, dengan demikian dalam kondisi sakit sekalipun P3 

tetap memiliki makna hidupnya lewat karya, kerja yang P3 

lakukan. 

(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 karena ada kesempatan hidup yang 
Tuhan berikan untuk kita terus berjuang dan berkarya, jadi yaaa harus tetap 
semangat." 140-145) 

(P3:" ya setiap pekerjaan, pastinya ada tanggung jawab yang 
dilakukan." 147) 

(P3."ya kita selesaikan pekerjaan itu sebaik mungkin dan sebagus 
mungkin agar hasilnya juga bagus dan memuaskan" 150-151) 
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Sedangkan, P4 bekerja di sebuah Kantor sebagai 

cleaning service sampai sekarang. P4 juga mencari kesibukan 

sebagai pengusaha jamur kuping pemberian kakaknya. Usaha 

dan pekerjaan yang dilakukan P4 guna membantu ibunya 

dalam memenuhi perekonomian keluarga dikarenakan 

ayahnya sudah meninggal dunia. Pekerjaan ibunya setiap hari 

adalah menjual gorengan tahu, tempe dan nasi pecel di 

lingkungan rumahnya. Melihat pekerjaan ibunya dan kadang 

hasil jualannya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga 

setiap hari, untuk itu P4 mengambil keputusan untuk 

membantu perekonomian keluarganya. Dalam melakukan 

pekerjaan, kadang P4 bekerja sampai full dan terkadang pula 

P4 lembur dalam bekerja. Tentu hal ini akan membutuhkan 

stamina yang baik dalam melakukan pekerjaan itu. Oleh 

karena itu, P4 sering mengkonsumsi multivitamin agar 

menjaga stamina saat bekerja. P4 juga memiliki pola atau 

kebiasaan tidur dan makan yang kurang baik. Kedua hal inilah 

menyebabkan P4 mengalami gagal ginjal kronik pada tanggal 

20 Maret 2015. Sedih, kecewa dan menjadi down itulah 

perasaan pertama kali P4 didiagnosa penyakit tersebut. P4 

harus melakukan terapi hemodialisa (cuci darah). Perasaan 

yang sama pula dirasakan oleh ibu, keluarga dan saudaranya, 

karena melihat kondisinya seperti ini tentu akan membawa 
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pengaruh dalam pekerjaannya. Saat ini P4 melakukan 

pekerjaannya tidak bisa seperti dulu lagi mengingat 

konsekuensi fisik yang akan dialami oleh P4.  

(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". 5-7) 

(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 
multivitamin itu, tapi saya tidak tahu  serikonya seperti ini mbk, akhirnya saya 
sakit ginjal."10-14) 

 
Konsekuensi fisik yang dialami P4 kadang-kadang 

menjadi beban bagi P4 saat bekerja, namun ada semangat, 

motivasi, dorongan dan cinta kasih dari keluarga, ibu, saudara, 

teman-teman maupun lingkungan sosialnya terhadap P4 

sehingga membuat P4 memiliki semangat untuk bekerja, 

berkarya, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain 

dan membantu perekonomia keluarga. Perkerjaan sebagai 

cleaning service  dan mengusaha jamur kuping merupakan 

tanggung jawab besar bagi P4. Dalam melakukan 

pekerjaannya P4 mengusahakan, melakukan sesuai dengan 

kemampuannya dan menyelesaikan pekerjaan itu sampai 

tuntas sehingga membawakan hasil yang memuaskan bagi 

dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dalam penderitaannya 

sekalipun P4 dapat menemukan makan hidupnya lewat 

tanggung jawab terhadapt pekerjaannya. 

(P4: "apa yang saya miliki saya gunakan sebaik mungkin, 
terkhususnya pekerjaan saya mbk" 130-131) 



60 
 

(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". 134-136) 

 
2. Nilai Pengalaman 

Nilai pengalaman meliputi kebenaran, keindahan, kasih 

dan keyakinan diri. Apa pun yang bisa dilakukan partisipan 

berusahalah untuk menemukan kebenaran, keindahan dan 

cinta, karena nilai-nilai  tersebut dapat memberikan makna 

sebanyak nilai-nilai daya cipta. 

Berikut ini pernyataan dari 4 partisipan menunjukan 

bahwa dalam kondisi sakit seperti ini mereka tidak kehilangan  

cinta kasih dan dukungan dari keluarga, orang tua, pacar dan 

teman-teman, maupun kelompok doa mereka, serta memaknai 

akan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan dalam 

penderitaan mereka. 

P1 telah mengalami penyakit gagal ginjal kronik selama 

1 tahun 2 bulan dan 85 kali P1 menjalani terapi hemodialisa 

(cuci darah). P1 memaknai penderitaannya untuk lebih 

mendekatkan diri dengan keluarga besar, ibu serta 

saudaranya dan terlebih mendekatkan diri dengan Tuhan. 

Kesempatan besar yang Tuhan berikan bagi P1 selama 

melakukan terapi hemodialisa dan masuk ICU 3 kali. 

Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, membuat P1 

mengubah semua sikap negatif menjadi sikap positif. Hal yang 
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positif adalah P1 lebih lagi mendekatkan diri dengan Tuhan, 

berdoa, berserah, pasrah, percaya, menerima dalam menjalani 

semuanya dengan lapang dada, serta melakukan hal yang 

baik di mata Tuhan dengan melakukan ibadah bersama, KKR, 

mau mendoakan orang sakit di rumah sakit, dan berbuat baik 

kepada orang lain. P1 memiliki keyakinan yang sungguh 

bahwa Tuhan akan memberikan yang tebaik bagi 

kehidupannya. P1 juga mendapatkan dukungan doa dari 

hamba-hamba Tuhan dan teman-temannya. 

(P1: "saya lebih kuat, lebih menghargai kesehatan saya saat ini, 
ketika saya lebih dekat lagi dengan Tuhan, mengerti arti hidup" 100-101) 

(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" 105-108) 

(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"180-183) 

 
Kemudian P1 memaknai cinta kasih sebagai pendorong, 

dan semangat dalam menjalani terapi hemodialisa. Cinta kasih 

ibu, kakak, adik, nenek, keluarga, dan teman-teman doa 

menjadi hidupnya berarti, dan tetap bertahan dalam 

penderitaanya, serta P1 dapat menemukan makna hidupnya.  

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" 204-208) 

 
P2 dalam menjalani terapi hemodialisa (cuci darah) 

sudah hampir 1 tahun dan 53 kali terapi hemodialisa. P2 
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memaknai penderitaannya untuk lebih mendekatkan diri 

dengan Tuhan, rajin sholat dan tetap percaya kepada Tuhan 

bahwa Tuhan yang memberi hidup baginya dan Tuhan tidak 

pernah memberi cobaan melebihi kemampuannya. Walaupun 

sebelumnya P2 kecewa pada Tuhan, karena P2 merasa 

semuanya ini tidak adil, mengingat P2 hannya mengkonsumsi 

multivitamin saja P2 menderita penyakit seperti ini, 

dibandingkan dengan teman-temannya yang mengkonsumsi 

minuman beralkohol tidak mengalami penyakit ini. Namun 

dengan cinta kasih dan dukungan dari lingkungannya P2 mulai 

mengadari dan menerima semuanya dalam menghadapi 

kenyataan ini, karena P2 tahu dan percaya bahwa Tuhan yang 

memberi hidup dan membuat P2 lebih mendekatkan diri 

dengan Tuhan. Kemudian P2 memaknai cinta kasih dari orang 

tua, adik, keluarga besar, teman-teman yang tulus dan iklas 

membuat P2 termotivasi, bersemangat, dan tetap bertahan, 

berjuang dalam melakukan terapi hemodialisa serta membuat 

P2 merasa berarti, berguna bagi diri sendiri, keluarga, orang 

lain, dan terlebih untuk Tuhan dan P2 berhasil menemukan 

makna hidup dalam penderitaannya. 

(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" 
194-196)  

(P2: "ya, aku tetap percaya Tuhan, karena Tuhan itu yang memberiku 
hidup,Tuhan itu kalau memberi cobaan tidak pernah melebihi kemampuan 
kita mbk" 177-179) 
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Sementara itu, P3 yang hidup cukup lama dan 

melakukan terapi cukup banyak dari kedua partisipan 

sebelumnya, P3 menjalani terapi hemodialisa selama 1 tahun 

4 bulan dan 112 kali terapi. P3 beserta keluarga menerima dan 

menjalaninya dengan tenang serta lapang dada, karena 

semuanya ini datang dari Tuhan dan P3 menyadari hal ini 

sebagai cobaan hidupnya. P3 hidup cukup lama dari diadnosa 

medis membuat P3 mengartikan kehidupannya saat ini 

sebagai suatu anugerah, karunia dan kesempatan yang Tuhan 

berikan untuk mengisi kehidupan dengan baik, dengan cara 

berbuat baik bagi orang lain, tolong menolong, mengasih dan 

saling memaafkan orang lain. Dalam penderitaan sekalipun P3 

masih memberikan semangat dan motivasi bagi orang lain. 

(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" 
36-39) 

(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" 41-45) 

 
Kemudian, P3 memaknai cinta kasih dari orang tua, 

saudara, keluarga besar, pacar, dan teman-teman sebagai 

sebuah motivasi, dorongan, semangat, sehingga membuat P3 

merasa berarti, berguna dan mendapatkan makna hidupnya. 

Dengan demikian dalam penderitaan sekalipun P3 dapat 

menemukan makna hidupnya. 
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Sedangkan P4 telah mengalami gagal ginjal kronik 

selama 1 tahun 4 bulan dan 110 kali terapi. Awalnya P4 tidak 

bisa menerima dan menyalahkan dirinya sendiri terhadap 

kenyataan yang dialaminya. Namun dengan cinta kasih yang 

tulus, motivasi, dorongan, dan semangat dalam menjalani 

terapi hemodialisa yang P4 dapat dari ibu, kakak, keluarga 

membuat P4 berarti, berguna serta menemukan makna 

hidupnya. 

Selain itu, P4 memaknai akan keyakinan dan 

kepercayaannya kepada Tuhan untuk tetap bersyukur. 

Keyakinannya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah 

memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya, karena 

semua yang diberikan pasti ada makna yang didapat. Serta 

dengan adanya penyakit ini membuat dia lebih mendekatkan 

diri dengan Tuhan, memiliki harapan baru, mengintrospeksi 

diri, serta menemukan makna hidupnya.  

(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" 140-144) 

(P4: "ada pengaruh ya mbk, dengan adanya penyakit ini, membuat 
saya lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, dan mengintropeksi diri saya 
mbk" 148-149) 

 
3. Nilai Sikap  

Selain nilai kreatif dan nilai pengalaman ada pula nilai 

sikap yang merupakan salah satu dari nilai sumber makna 
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hidup. Nilai ini menunjukan bagaimana penerimaan partisipan 

dalam mengambil sebuah sikap yang tepat terhadap derita 

yang tidak dapat dihindari. 

 Dalam situasi dan kondisi apa pun yang dialami 

partisipan memberikan kesempatan yang sangat besar bagi 

partisipan untuk menemukan makna hidupnya, jika partisipan 

dapat menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan 

keberanian segala bentuk penderitaan sekalipun. 

 Awal terdiagnosa P1 belum menerima kenyataan 

bahwa dia mengalami penyakit gagal ginjal kronik dan harus 

melakukan terapi hemodialisa (cuci darah). P1 merasa takut 

dikarenakan pengalaman ayahnya sebelumnya juga menderita 

penyakit yang sama. Dua kali ayahnya melakukan terapi dan 

sudah komplikasi akhirnya meninggal dunia. Itulah yang 

membuat dia tidak mau pergi ke rumah sakit untuk melakukan 

terapi hemodialisa. Selama 1 bulan di rumah, P1 melakukan 

pengobatan alternatif yang diberikan oleh keluarganya. dia 

melakukan pengobatan tersebut namun tidak membawahkan 

hasil yang baik. Kondisi P1 semakin memburuk, akhirnya dia di 

bawah ke rumah sakit oleh keluarga untuk periksa kondisinya. 

Alhasil dia menerima dan mau melakukan terapi ini 

dikarenakan kreatininnya sudah mencapai 23 lebih. Perubahan 

dan konsekuensi fisik yang dirasakan oleh P1 sebelum 
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menjalani terapi ini adalah badan terasa sakit, merasa lemas, 

merasa pusing saat melakukan aktivitas, nafsu makan 

menurun. Sedangkan perubahan dan konsekuensi fisik 

sesudah melakukan terapi ini adalah nafsu makan meningkat, 

dapat melakukan aktivitas dengan baik, dan mengalami 

perubahan warna kulit menjadi gelap. 

(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" 5-11) 

 
Dalam menjalani terapi P1 selalu mendapat motivasi, 

semangat, dorongan, pendampingan dan dukungan doa dari 

ibu, kakak, adik, keluarga, dan teman-teman doa, sehingga dia 

tetap semangat dalam menjalani terapi ini. Kondisi yang tidak 

baik atau penderitaan ini membuat dia mengintrospeksi diri, 

mengubah kebiasaan yang tidak baik, bisa sadar, lebih kuat, 

lebih menghargai dan menjaga kesehatannya. 

Sementara itu, dalam menjalani terapi hemodialisa (cuci 

darah) P2 dulu pernah sempat merasa lelah, kesal dan tidak 

mau  melakukan cuci darah secara rutin, tetapi keluarga, ibu, 

ayah, teman-teman, saudara mereka selalu ada dan 

memberikan semangat, dukungan agar P2 tidak putus asa, 

tetap semangat dan akhirnya P2 mulai menerima 
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penderitaannya dan tetap semangat dalam 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" 14-18) 

 
Dalam penderitaan dan harus menjalani terapi 

hemodialisa secara rutin, membuat P3 tetap menjalaninya 

secara normal. P3 beranggapan bahwa menjalani terapi ini 

merupakan pertolongan pertama untuk kelangsungan 

hidupnya, jika tidak menjalani terapi ini maka konsekuensi fisik 

akan dirasakan oleh P3 sehingga hal itu, dapat menghambat 

aktivitasnya.   

Pelajaran berharga yang P3 dapat dari pederitaan ini 

adalah membuat P3 menyadari bahwa sangat berharganya 

kesehatan itu, mengapa demikian karena ketika sakit pasti 

membutuhkan biaya yang mahal dalam pengobatan, dan juga 

rugi waktu dalam artian bahwa waktu yang seharusnya 

digunakan untuk bekerja namun digunakan untuk melakukan 

pengobatan di rumah sakit, apalagi dalam menjalani terapi ini 

waktu yang diperlukan 4-5 jam. Untuk itu membuat P3 tidak 

mau menyia-nyiakan kesempatan yang akan diberikan. 

Dengan demikian P3 dapat menerima penderitaan dan tetap 

mempertahankan makna hidupnya. 
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Sedangkan P4, awal penderitaan belum bisa untuk 

menerimanya dan harus melakukan terapi hemodialisa seumur 

hidup. Terkadang pemikiran untuk tidak melakukan terapi ini 

pun terlintas, namun adanya semangat, dorongan, 

pendampingan dari keluarga saat menjalani terapi ini membuat 

P4 menjadi semangat untuk menjalaninya. Dalam penderitaan 

ini membuat P4 mengintrospeksi diri, P4 menyadari akan 

pentingnya kesehatan ini, menjaga, serta mensyukuri setiap 

detik-detik kehidupannya.   

(P4: "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." 230-233) 

(P4: "ada pengaruh ya mbk, dengan adanya penyakit ini, membuat 
saya lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, dan mengintropeksi diri saya 
mbk. 148-149) 

 
4.5. Pembahasan   

Setelah mengkaji dan mendeskripsikan kehidupan 4 partisipan 

yang mengalami penyakit gagal ginjal kronik pada stadium 4-5 dan 

harus melakukan terapi hemodialisa (cuci darah) seumur hidup, peneliti 

memfokuskan penelitian ini dengan melihat dari ketiga nilai sumber 

makna hidup antara lain: nilai kreatif, nilai pengalaman dan nilai sikap. 

Peneliti akan menguraikan atau membahas sebuah hal penting tentang 

makna hidup dari 4 partisipan yang melakukan terapi hemodialisa 

dengan menggunakan teori V.E Frankl. 
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4.5.1. Nilai Sumber Makna Hidup 

i. Nilai Kreatif (Kerja) 

Dalam situasi apa pun, dimana pun, kapan pun dan oleh 

siapa pun makna hidup itu dapat ditemukan, tergantung dari 

pribadi masing-masing orang sendiri V.E Frankl (1973 dalam 

Bastaman, 2007:14). Makna hidup dianggap sangat penting 

dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang. 

Dari hasil penelitan di lapangan ke 4 partisipan (P1, P2, P3, 

dan P4) menemukan makna hidup mereka, walaupun 

menderita penyakit gagal ginjal kronik. Dalam kondisi seperti 

ini, penyakit gagal ginjal kronik tidak menghalangi 4 partisipan 

untuk menemukan makna hidup mereka dengan cara tetap 

berkarya, berjuang dan bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan mereka. Kerja juga merupakan bukti bahwa pasien 

dengan gagal ginjal kronik juga dapat bekerja seperti orang 

sehat walaupun hasilnya tidak sempurna sebelumnya. Mereka 

memaknai kerja sebagai sebuah tanggung jawab yang perlu 

dilakukan untuk mencapai makna hidup dan tujuan hidup 

mereka, serta membuat mereka tetap semangat untuk 

melakukan atau melaksanakan  tanggung jawab tersebut 

sampai tuntas dan membawahkan hasil yang baik. Dengan 

bertanggung jawab atas apa yang dilakukan (pekerjaan) juga 
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membuat hidup mereka bahagia, berguna, berarti dan 

bermakna. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori terkait, 

seperti yang dijelaskan oleh V.E Frankl (dalam Bastaman, 

2007:47-48) tentang nilai kreatif, melalui karya dan kerja 

dapat menemukan arti hidup dan menghayati kehidupan 

secara bermakna. Dalam artian, bekerja dapat menimbulkan 

makna dalam hidup seseorang. Pekerjaan hanyalah 

merupakan sarana yang memberikan kesempatan untuk 

menemukan dan mengembangkan makna hidup. Makna 

hidup tidak terletak pada pekerjaan, tetapi lebih bergantung 

pada pribadi yang bersangkutan, dalam hal ini sikap positif 

dan mencintai pekerjaan itu serta cara bekerja yang 

mencerminkan keterlibatan pribadi (bertanggung jawab) pada 

pekerjaannya.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan 

oleh Damanik, (2012) menjelaskan bahwa pasien gagal ginjal 

kronik memaknai kerja sebagai tanggung jawab dan makna 

hidup, sehingga membuat mereka tetap berkomitmen untuk 

menyelesaikan pekerjaan mereka. 

Sedangkan menurut Koswara, (1992) makna hidup 

menuntut seseorang untuk aktif dan bertanggung jawab 

terhadap apa yang dilakukannya (pekerjaan).   
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ii. Nilai Pengalaman (Keyakinan dan Kepercayaan pada 

Tuhandan Cinta Kasih) 

 Menurut Frankl (1996 dalam Bastaman, 2007 : 48-49) 

menghayati dan meyakini suatu nilai dapat menjadikan 

seseorang berarti dalam hidupnya. Tidak sedikit orang-orang 

yang merasa menemukan arti hidup dari agama yang 

diyakininya, atau ada orang-orang yang menghabiskan 

sebagian besar usianya untuk menemukan satu cabang seni. 

V.E Frankl (1996 dalam Engel, 2014 : 83-84) menjelaskan 

bahwa apapun yang bisa dilakukan individu berusahalah 

untuk menemukan kebenaran, keindahan dan cinta karena 

nilai-nilai tersebut dapat memberikan makna sebanyak nilai-

nilai daya cipta. Sama halnya ketika seseorang mendapatkan 

sebuah masalah atau cobaan dalam  hidup dan ketika 

mereka mulai menyadari dan mengintrospeksi diri serta mau 

mendekatkan diri lagi kepada Tuhan yang memberi hidup, 

maka ada sebuah suka cita yang dirasakan dalam hidupnya.  

 Hasil penelitian di lapangan 4 partisipan, 

mengintrospeksi diri, melakukan hal yang tidak baik menjadi 

baik, mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, serta menemukan 

dan mempertahankan makna hidup mereka.   

 Kemudian 4 partisipan (P1, P2, P3 dan P4) juga 

memaknai cinta kasih setelah mereka hidup lama dan 
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menjalani terapi cuci darah (hemodialisa). Mereka memaknai 

cinta kasih sebagai sebuah motivasi, pemberi semangat 

untuk hidup dan menemukan makna hidup. 

 Analisa peneliti terhadap 4 partisipan (P1, P2, P3 dan 

P4) adalah bahwa cinta kasih yang mereka dapat dan alami 

dalam  kondisi mereka saat ini dari kelompok sosial (ayah, 

ibu, keluarga, saudara, teman-teman, pacar, maupun 

kelompok doa) sangat menentukan penemuan makna hidup 

pasien gagal ginjal kronik. Hal ini erat kaitkan dengan teori 

V.E.Frankl yang menjelaskan bahwa dalam cinta terjadi 

sebuah penerimaan akan keberadaan yang dicintai, dimana 

seseorang menerima sepenuhnya keadaan orang  itu seperti 

apa adanya serta benar-benar dapat memahami sedalam-

dalamnya kepribadiannya dengan penuh pengertian. Cinta 

kasih menjadikan pula seseorang dapat menghayati 

perasaan berarti dalam hidupnya. 

 Hasil penelitian yang mendukung dilakukan oleh 

Damanik, menjelaskan bahwa cinta dari keluarga, suami, 

istri, saudara, gereja, kumpulan marga menjadikan hidup 

mereka berarti dan dihargai. 

 Sementara itu hasil penelitian yang yang dilakukan 

oleh  Wiley dan Sons, (2014) menunjukan bahwa dukungan 

dari kerabat dekat, tenaga kesehatan di ruang hemodialisa 
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terhadap pasien gagal ginjal kronik, serta interaksi yang baik 

dapat membuat mereka menemukan dan meningkatkan 

makna hidup. Selain itu dari hasil penelitian ini juga 

menunjukan bahwa keterbukaan dalam berkomunikasi dan 

pengakuan dapat meringankan penderitaan mereka. 

 Dengan adanya dukungan sosial membuat pasien 

gagal ginjal kronik merasa berarti dan merasa dicintai. 

Mencintai dan rasa dicintai seseorang akan merasakan 

hidupnya penuh dengan pengalaman hidup yang 

membahagiakan. Seorang pakar Psikoanalisis modern Erich 

Fromm (1964 dalam Bastaman, 2007: 48-49) menyebutkan 

bahwa empat unsur dari cinta kasih yang murni, yakni 

pengertian (understanding), rasa hormat (respect), perhatian 

(care) dan tanggung jawab (responsibility). Hal ini juga 

ditemukan di dalam hasil wawancara 4 partisipan yang 

menderita penyakit gagal ginjal kronik dan menjalani terapi 

cuci darah (hemodialisa). Cinta kasih dari ayah, ibu, 

keluarga, saudara, teman-teman, pacar, kelompok doa 

menjadikan hidup mereka berarti, berharga dan bermakna. 

Cinta kasih membuat mereka sangat berarti buat orang lain, 

dan cinta kasih menumbuhkan cinta dalam diri mereka 

sendiri untuk menjalani kehidupan mereka. 
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iii. Nilai Sikap (Menerima Penderitaan) 

 Menurut V.E. Frankl (1973 dalam Bastaman, 2007 : 

49-50) sikap menerima dengan penuh ikhlas dan tabah hal-

hal tragis yang terjadi dalam kehidupan dan tidak mungkin 

dihindari lagi sehingga membuat seseorang mengubah sikap 

dari yang semula tidak dapat menerima kenyataan dan pada 

akhirnya akan menerima penderitaan yang semata-mata 

menjadi sebuat pandangan yang mampu melihat makna dan 

hikmah dari penderitaan itu. Makna hidup dapat ditemukan 

dalam keadaan menyenangkan dan tidak menyenangkan 

(penderitaan, sakit, bahkan menjelang kematian). Penemuan 

makna hidup pasien gagal ginjal kronik ditemukan pada saat 

mereka menerima dan melakukan terapi cuci darah 

(hemodialisa) yang cukup lama. 

  Hasil penelitian terhadap 4 partisipan mereka sangat 

bersyukur saat Tuhan masih memberikan kesempatan hidup 

cukup lama dari diagnosa medis. Kesempatan yang diberikan 

Tuhan kepada pasien gagal ginjal kronik terkhususnya 4 

partisipan ini memotivasi dan mendorong mereka untuk hidup 

lebih baik pada saat ini atau masa sekarang dan yang akan 

datang dibandingkan dengan masa sebelumnya. Mereka 

termotivasi untuk tetap semangat dan bertahan hidup serta 

melakukan hal-hal baik dalam hidup mereka. 
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  Mereka mempunyai semangat untuk bertahan hidup 

serta memiliki tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup mereka 

yaitu memperbaiki segala hal yang negatif atau kurang baik 

pada masa lalu menjadi hal yang positif atau yang baik pada 

masa sekarang ini dan akan datang. Hal ini sangat jelas pada 

teori V.E. Frankl (1973) yang menjelaskan bahwa makna 

hidup adalah tujuan hidup yang berorientasi pada masa yang 

akan datang bukan kepada masa lalu. V.E. Frankl 

menjelaskan makna hidup adalah hal-hal yang dianggap 

sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus 

bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam 

kehidupan. Bila hal itu berhasil dipenuhi akan menyebabkan 

seseorang merasakan kehidupan yang berarti dan pada 

akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia. Dan makna 

hidup ada dalam kehidupan itu sendiri, dan dapat ditemukan 

dalam setiap keadaan yang menyenangkan maupun tidak 

menyenangkan (dalam Bastaman: 51-52). Pasien gagal ginjal 

 kronik telah berhasil menemukan makna hidup dan 

menerima kondisi mereka saat ini dan tidak perlu takut pada 

kematian. Contoh P1 mengatakan bahwa "Tuhan itu pasti 

memberikan rencana yang baik buat kita jadi kita tidak perlu 

takut dengan kematian" (P1: 187-194). 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Damanik, (2012) 

menjelaskan bahwa makna hidup apabila berhasil ditemukan 

dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini berarti dan 

mereka yang berhasil menemukan dan mengembangkannya 

akan merasakan kebahagiaan sebagai ganjarannya 

sekaligus terhindar dari keputusasaan. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa pasien gagal ginjal kronik telah berhasil 

menemukan makna hidupnya maka mereka telah menerima 

keadaanya dan bersedia kapanpun dipanggil oleh Tuhan. 

Mereka juga memaknai penderitaan setelah hidup lebih lama 

dari prognosis medis untuk mengintrospeksi diri dan 

berkomitmen memperbaiki sehingga hidupnya berguna untuk 

diri sendiri dan juga untuk orang lain.  

  Kemudian 4 partisipan (P1, P2, P3 dan P4) juga 

memaknai dan menerima akan penderitaan yang mereka 

alami.  P1 memaknai  penderitaanya untuk mengintrospeksi 

diri dan memperbaiki hal yang tidak baik menjadi hal yang 

baik sehingga hidupnya berguna bagi diri sendiri, keluarga, 

orang lain dan terlebih untuk Tuhan. Hal ini memotivasi P1 

menghargai dan menjaga kesehatannya. Selain itu P1 mau 

meningkatkan pelayanan di Gereja dan juga mau melakukan 

pelayanan di rumah sakit untuk mendoakan orang yang 

 sakit sekalipun P1 juga dalam keadaan sakit pula.  
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  Penderitaan memotifasikan P2 untuk merubah sikap 

dan juga menjaga kesehatannya. P2 semakin dekat dengan 

keluarga besarnya dan P2 juga sayang orang tua serta 

saudara kandungnya. Hal ini membuat P2 juga semakin rajin 

sholat dan menghentikan kebiasaan buruknya. Penderitaan 

membuat dan mendorong P3 semakin menerima dan 

 mengerti arti hidup ini sehingga P3 mempunyai tujuan hidup 

yang jelas. P3 semakin berbuat baik, berserah dan pasrah 

pada Tuhan. Penderitaan memotifasikan P4 untuk merubah 

sikap, menjaga kesehatannya, serta menghargai setiap detik 

kehidupanya. 

 


