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A. Konsep Logoterapi  

Logoterapi adalah teknik terapi dalam psikologi yang 

dasarnya adalah konseling. Terapi ini dapat dilakukan secara 

individual (terapis dengan satu pasien) maupun secara kelompok 

(terapis memberikan terapi kepada beberapa pasien dengan 

permasalahan yang sama). Penekanan dalam logoterrapi adalah 

makna hidup seseorang akan tetap ada walaupun dalam kondisi 

penderitaan. Penderitaan adalah situasi yang tidak bisa dihindari 

oleh seseorang, salah satunya adalah sakit kronis. Tujuan 

logoterapi pada pasien penyakit kronis agar pasien (klien) mampu 

memahami makna / hal positif dari penderitaan (sakit) yang dialami. 

Pasien mampu memahami makna dari penderitaan (sakitnya) maka 

akan mampu memahami tujuan hidupnya, optimis menghadapi 

sakitnya dan tidak lagi menjalani hidup untuk menunggu kematian. 

Pasien diharapkan mampu melakukan tindakan yang berguna 

minimal untuk dirinya maka akan mengembangkan penghargaan 

bagi dirinya. 

Peranan terapis adalah membantu klien untuk memamahi 

makna dari penderitaan (sakitnya), memahami pontensi yang 

dimiliki namun sejak sakit tidak lagi di gunakan, mampu berkreasi, 

menghayati kebaikan yang diterima, menentukan sikap yang tepat 

dalam menghadapi sakitnya dan berserah diri dengan Tuhan. 

Pasien (klien) dibantu untuk memahami dan menentukan makna 

hidupnya dalam kondisi sakit, dengan mendayagunakan pontensi 

yang dimiliki agar mampu bermanfaat baik bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain. Pada saat klien mampu menemukan tujuan 

hidup yang ingin diraih dan merasa berguna maka klien akan 

memiliki penghargaan / kebanggan pada dirinya. Kondisi ini 

menunjukan bahwa klien mampu mencapai makna hidupnya. 

Teknik logoterapi yang akan diberikan pada pasien gagal 

ginjal kronis yang menjalani hemodialisis adalah teknik medical 
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ministry, dimana inti dari teknik ini adalah pasien (klien) dibantu 

memahami meaning of suffering, pemahaman potensi diri, 

membangun relasi sosial, pendalaman catur nilai dan pendekatan 

diri pada sang Pencipta.  

 

B. Tujuan Logoterapi 

Tujuan logoterapi diberikan pada pasien gagal ginjal kronis 

yang menjalani heomodialisis agar pasien yang mengalami 

penyakit kronis dan membutuhkan perawatan seumur hidupnya, 

dengan segala keterbatasannya tidak mengalami depresi. Teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah medical ministry 

dimana pasien (klien) diajak memahami makna penderitaan, 

memahami potensi yang dimiliki, menjalin kembali relasi sosial 

yang terputus akibat sakit, pendalaman nilai berkarya, nilai 

penghayatan dari pengalaman hidupnya, nilai bersikap terutama 

ketika menghadapi situasi yang tidak bisa dirubah, nilai harapan 

dan pendekatan diri pada sang pencipta. Pasien yang menjalani 

rangkaian logoterapi ini mampu memahami makna hidupnya dan 

menjalani hidup dengan bahagia walaupun dalam kondisi sakit. 

 

C. Teknis Pelaksanaan Terapi 

Proses rangkaian Logoterapi dilakukan dalam 4 kali 

pertemuan. Pelaksana dalam proses terapi adalah Psikolog yang 

berperan segabai terapis dan peneliti yang berperan sebagai 

observer dan pencatat hasil selama proses terapi. Berikut ini 

adalah rangkaian pelaksnaan logoterapi untuk meningkatkan 

kebermaknaan hidup pasien gagal ginjal kronis yang menjalani 

hemodialisis: 
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1. Pertemuan Pertama, terdiri dari: 

a. Pre-session 

Pada pertemuan awal, terapis dan pasien saling 

mengenal. Terapis juga menjelaskan mengenai proses 

terapi yang akan dijalani pasien dengan terapis (berapa 

lama, tujuan terapi dan proses apa yang akan dijalani). 

Terapis juga meninta izin pada pasien agar, selama proses 

terapi pasien menjalani tanpa ditunggu anggota keluarga, 

agar proses terapi berjalan lancar. Terapis juga menjamin 

bahwa segala hasil dalam proses terapi adalah rahasia dan 

tidak memiliki dampak negatif bagi pasien. Pasien 

diharapkan merasa aman dan terbuka dengan proses ini. 

1) Tujuan : 

 Terapis dan pasien saling mengenal sehingga muncul 

perasaan saling percaya dan terbuka 

 Pasien memahami proses yang akan dijalani adalah 

proses terapi dan pasien memahami  tujuan dari 

proses terapi tersebut 

 Pasien memahami bahwa selama terapi pasien 

menjalani tanpa di dampingi keluarga, namun 

didapingi peneliti 

 Pasien juga memahami jika hasil terapi adalah rahasia 

yang hanya di ketahui oleh terapis, pasien dan 

peneliti, kecuali pasien menghendaki keluarga / pihak 

lain mengetahui. 

2) Metode : Penjelasan dari terapis 

3) Alokasi Waktu : 15 Menit 

4) Prosedur : 

 Pada pertemuan awal, terapi mengucapkan 

terimakasih atas kesediaan pasien menjalani 

rangkaian terapi yang akan dilaksanakan mulai hari ini 
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dan 3 pertemuan ke depannya. Terapis dan pasien 

saling memperkenakan dirinya masing-masing. 

Terapis menyampaikan pada pasien bahwa ia 

seorang psikolog yang memiliki izin dan kompetensi 

untuk memberikan bantuan pada pasien  selama 

proses pemberian terapi. Terapis menjelaskan bahwa 

mulai hari ini dan 3 pertemuan kedepan, pasien akan 

didampingi oleh terapis dan peneliti selama menjalani 

proses terapi. Terapis akan meminta keluarga yang 

mendampingi pasien menunggu di luar selama proses 

terapi.  

 Terapis menjelaskan bahwa rangkaian yang akan 

dijalani adalah logoterapi. Logoterapi adalah terapi 

psikologis yang bertujuan untuk meningkatkan 

kebermaknaan hidup pasien gagal ginjal kronis yang 

menjalani hemodialisis. Pasien diharapkan merasa 

kehidupan yang dijalani bermakna, berharga, mampu 

memahami makna dari sakitnya sehingga pasien 

mampu merasakan kebahagiaan walaupun dalam 

kondisi sakit, dan mampu menerima kondisinya 

dengan iklas. Proses terapi ini tidak memiliki dampak 

negatif bagi pasien, karena dalam proses hanya 

menjalani proses tanya jawab tanpa adanya kontak 

fisik, ataupun hal yang mengganggu proses cuci 

darah. Pasien diharapkan rileks dan santai dalam 

menjalani prosesnya. 

 Pada tiap pertemuan akan ada sesi untuk diskusi, 

tanya jawab dan tugas untuk di rumah. Pasien akan 

diminta untuk menceritakan atau menjawab secara 

jujur sesuai dengan kondisi yang dialami oada saat 

terapi. Semua jawaban dan cerita yang disampaikan 
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oleh pasien akan di catat oleh peneliti. Semua yang 

dicatat oleh peneliti hanya untuk melihat 

perkembangan pasien setiap pertemuannya. Hasil 

yang diperoleh pada setiap pertemuan akan menjadi 

rahasia antara pasien, terapis dan peneliti, sehingga 

pasien bebas dan aman untuk mengutarkan apa yang 

pasien ingin sampaikan.  

 

b. Identifikasi permasalahan 

Pada tahap identifikasi permasalahan, terapis 

meminta pasien menjelaskan perasaan dan segala 

permasalahan yang dihadapi oleh pasien sejak sakit dan 

harus menjalani hemosialisa.  

1) Tujuan :  

 Terapis memahami permasalahan dan perasaan yang 

dihadapi pasien sejak pasien sakit 

 Pasien menjadi lebih tenang dan merasa memiliki 

tempat untuk mencurahkan segala permasalahan 

yang dihadapi 

2) Metode : Dialog  

3) Alokasi Waktu : 20 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis meminta pasien menjelaskan berapa lama 

pasien sakit dan permasalahan apa saja yang 

dihadapi pasien sejak sakit. 

 Terapis meminta pasien menceritakan apakah sejak 

sakit banyak perubahan 

 Pasien diminta untuk menjelaskan perasaan saat ini, 

bagaimana ia melihat dirinya dan bagaiman ia menilai 

dirinya 
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c. Teknik Meaning of Suffering 

Pada Tahap meaning of suffering, terapis melakukan 

percobaan obat penawar derita / kisah obat penawar derita. 

Tujuan ini adalah agar pasien memahami bahwa banyak 

positif yang diterima sejak sakit, sehingga tidak hanya fokus 

pada penderitaan, sakit atau kemalangan.   

1) Tujuan : 

 Pasien memahami hal positif yang diterima sejak sakit, 

sehingga pasien tidak hanya fokus pada kemalangan, 

derita dan sakit yang dihadapi 

 Pasien mampu makna dari penderitaannya, dan 

bersedia menerima kondisi yang baru dengan banyak 

hal yang diterima pada saat sakit. 

2) Metode : percobaan obat penawar derita dan diskusi 

3) Alokasi Waktu : 30 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis menanyakan hal baik apa yang diterima, 

dirasakan oleh pasien sejak sakit? Ketika pasien 

menjawab / menjabarkan satu per satu terapis 

mencatat segala yang di uraikan pasien. Terapis 

kemudian menuangkan air ke dalam gelas. Terapis 

kemudian mengeluarkan tinta dan meneteskan ke 

dalam gelas yang berisi air. Terapis meminta subjek 

memperhatikan warna tinta setelah di teteskan ke 

dalam air. Terapis menjelaskan bahwa warna tinta 

yanga awalnya hitam pekat kemudian memudar 

menjadi hijau dan akhirnya memudar di dalah air.  

 Terapis menjelaskan bahwa tinta hitam dan pekat 

tersebut adalah segala permasalahan/ rasa sakait/ 

penderitaan. Terkadang seseorang hanya fokus pada 

penderitaan , rasa sakit sehingga tinta hitam akan tetap 
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hitam. Orang ketika mendapat sakit atau penderitaan 

fokus hanya pada rasa sakitnya saja. Orang lupa 

banyak berkat dan sukacita yang didapat. Anggaplah 

air dalam gelas adalah berkat / suka cita yang ada 

dalam kehidupan ini. Ketika penderitaan  dan rasa sakit 

ini di teteskan dalam air suka cita dan berkat yang kita 

terima, mereka mampu menjernihkan bahkan 

menghilangkan tinta hitam itu. Ketika seseorang 

mampu menawarkan derita dengan suka cita dalam 

kehidupan seseorang pasti akan selalu merasa 

bersyukur.  

 Terapis menanyakan bagaimana perasaan subjek 

setelah melakukan percobaan dan kisah tersebut? apa 

yang muncul dalam pikiran dan perasaan subjek?  

 Ketika subjek menjawab, observer / terapis menuliskan 

apa yang dikatakan oleh subjek. 

 

d. Penutupan pertemuan pertama 

1) Tujuan :  

 Menyimpulkan seluruh rangkaian pada pertemuan 

pertama 

 Menyusun janji pertemuan berikutnya, ketika cuci darah 

berikutnya.  

 Terapis berpamitan pada subjek  

2) Metode : Diskusi dan ceramah 

3) Alokasi Waktu : 5 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis menyimpulkan mengenai apa yang telah 

dilakukan pada pertemuan pertama dan menjelaskan 

secara singkat apa yang akan dilakukan pada 

pertemuan selanjutnya 
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 Terapis meminta pasien mengingat bahwa dalam 

kondisi sakit banyak hal yang bisa di syukuri. Terapis 

memberikan tugas agar pasien belajar bersyukur 

 Terapis berpamitan pada subjek dan menyerahkan 

acara selanjutnya pada peneliti. 

 

2. Pertemuan Kedua : 

a. Pre-session: 

1) Tujuan : 

 Pasien mengingat kembali mengenai teknik yang 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 

2) Metode: Tanya jawab  dan diskusi 

3) Alokasi Waktu : 10 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis datang, kemudian menyapa pasien dan 

menanyakan kabar pasien. Terapis kemudian 

menanyakan mengenai perkembangan pasien sejak 

mendapat terapi pada pertemuan pertama, mengenai 

kemampuan bersyukur, atau adakah keinginan yang 

muncul dalam diri subjek sejak mendapat terapi 

pertama . 

 Terapis menjelaskan secara singkat bahwa dalam 

derita / sakit pasri ada suka cita yang mengikuti. 

Pasien sebaiknya mengingat segala kebaikan dan 

suka cita yang diterima agar tidak fokus pada rasa 

sakit dan penderitaan. Beban akan terasa ringan 

ketika pasien mampu iklas dan bersyukur . 
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b. Teknik Pemahaman Diri: 

1) Tujuan : 

 Pasien mampu menyadari kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki. 

 Pasien mampu memahami sikap, sifat atau 

kemampuan apa yang sebaiknya ditingkatkan dan 

subjek. 

 Pasien mampu melihat dan memahami sifat, perilaku 

buruk yang dimiliki subjek. 

2) Metode : Tanya jawab, diskusi, refleksi dari 

3) Alokasi Waktu : 20 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis meminta pasien untuk menuliskan 

(menceritakan) mengenai perilaku, sifat yang baik dan 

disenangi subjek dari orang yang terdekat dan yang 

banyak berinteraksi dengan subjek seperti pasangan 

hidup, anak, saudara, orangtua, tetangga, atau tenaga 

medis yang selalu berinteraksi dengan pasien. Jika 

pasien tidak bisa menulis, maka terapis yang akan 

menuliskan segala yang diucapkan oleh pasien. 

 Terapis kemudian meminta subjek untuk menuliskan 

(menceritakan) mengenai sikap, perilaku yang buruk 

dan subjek tidak menyukainya dari orang terdekat 

subjek yang selalu berinteraksi dengan subjek 

(keluarga, tetangga, tenaga medis). Subjek juga 

diminta untuk menuliskan (menceritakan) mengenai 

alasan mengapa subjek tidak suka dan dampaknya 

bagi subjek. 

 Setelah subjek selesai menulis atau menceritakan 

mengenai sifat dan perilaku yang disenangi dan tidak 

disenangi, terapis meminta subjek untuk memilih sifat-
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sifat mana yang mirip dnegan subjek. Baik yang 

disenangi maupun tidak disenangi.  

 Ketika subjek selesai memilih sifat dan perilaku yang 

mirip, terapis meminta subjek memilih sifat dan 

perilaku mana yang ingin dipertahankan  atau 

ditingkatkan oleh subjek saat ini beserta alasannya.  

 Subjek juga diminta untuk memilih sifat dan perilaku 

yang ingin dihilangkan atau dikurangi agar dirinya bisa 

merasa bahagia dan bermakna. Terapis juga 

menanyakan alasan dan apa yang akan dilakukan 

oleh subjek untuk mengurangi sifat tersebut.  

 Dibawah ini adalah form yang digunakan untuk latihan 

pemahaman diri: 

Latihan Pemahaman Diri: 

Memahami diri adalah mengetahui dan menyadari kekuatan 

dan kelemahan pribadi. Hal ini dapat dicapai dengan 

perenungan dan memanfaatkan kesan-kesan dari orang lain 

mengenai diri kita. Memahami diri sendiri adalah awal dari 

pengembangan pribadi. 

Siapakah Saya? 

1. a. Tuliskan beberapa sifat dan perilaku yang anda 

kagumi dari pasangan anda: 

 .............................................. 

 ............................................. 

b. Tuliskan beberapa sifat dan perilaku yang kurang 

anda senangi dari pasangan anda: 

 ........................................... 

 ........................................... 

2. a. Tuliskan beberapa sifat dan perilaku yang anda 

kagumi dari saudara atau teman anda:

 ......................................... 

 ........................................ 
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b. Tuliskan beberapa sifat dan perilaku yang kurang 

anda suka dari Saudara atau teman anda: 

 .......................................... 

 ........................................... 

3. a. Tuliskan beberapa sifat dan perilaku yang anda 

kagumi dari anak-anak anda: 

 ............................................ 

 ............................................ 

b. Tuliskan beberapa perilaku yang kurang anda sukai 

dari anak-anak anda: 

 ......................................... 

 ......................................... 

4. Manakah dari sifat dan perilaku diatas yang mirip 

dengan anda? Lingkarilah sifat dan perilaku yang mirip 

dengan anda. 

5. Diatara sifat dan perilaku yang mirip dengan anda, anda 

pilih mana sifat dan perilaku yang ingin anda 

pertahankan atau ditingkatkan? Dan mana yang ingin 

anda hilangkan atau kurangi. 
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c. Teknik Pengakraban Hubungan: 

1) Tujuan : 

 Membantu subjek menerapkan perilaku yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Subjek mampu membina hubungan yang akrab 

dengan lingkungannya (keluarga, sosial, teman kerja).  

2) Metode : Ceramah, diskusi dan refleksi diri 

3) Alokasi Waktu : 30 Menit 

4) Posedur: 

 Terapis memberikan penjelasan secara singkat  

“ Hubungan yang akrab adalah hubungan antar satu orang 

dengan orang lain. Ketika seseorang mampu menjalin 

hubungan yang akrab bahkan dengan satu orang saja, dia 

akan merasa memiliki teman, dipercaya dan bisa merasa 

bermakna. Tahu kenapa? Karena kita bisa saling membantu. 

Semua orang pasti menginginkan bisa menjalin hubungan 

yang akrab dengan lingkungan. Apakah anda juga ingin 

menjalin hubungan yang akrab dengan lingkungan anda?”.  

 Terapis melanjutkan dengan cerita 3 kata bertuah: 

“ Bapak / ibu tahu tidak, konon ada 3 kata bertuah yang 

ajaib. Jika kita mengucapkan 3 kata bertuah tersebut secara 

tepat, tulus dan benar, maka orang lain bahagia dan 

hubungan hubungan yang akrab bisa terjalin. Bapak / ibu 

tahu ndak 3 kata bertuah tersebut apa? Kata bertuah tersebut 

adalah: 

 Terimakasih (Thank you) ketika mendapat bantuan atau 

hadiah dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, 

atau tenaga medis disini. 

 Maafkan saya (i’m sorry) ketika kita tidak sengaja 

melakukan kesalahan. Ketika anda mengucapkan kata 

maaf bukan berarti anda salah dan orang lain benar, 

tetapi kata ini menunjukan bahwa anda menghargai orang 

tersebut melebihi gengsi kita. Bukannya ketika kita 

mengatakan maaf, rasa sesak dan beban dalam diri anda. 

 Aku Sayang kamu (i Love You) Pada hakekatnya sifat 

manusia ingin diterima dan di sayangi. Ketika anda 

mampu menyayangi orang tersebut, maka anda juga akan 

menerima mereka. Dengan kata sayang menunjukan 

bahwa orang tersebut berarti bagi anda. Keluarga, teman 
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senang ketika mendengar kata ini. Apakah anda juga 

senang mendengar kata ini?”. 

 Terapis kemudian menanyakan pada pasien kapan 

terakhir kali subjek mengatakan 3 kata bertuah 

tersebut pada keluarganya? Apakah subjek orang 

yang sulit untuk mengucapkan 3 kata bertuah 

tersebut? 

 Terapis memberikan subjek tugas untuk 

mengaplikasikan 3 kata bertuah terhadap lingkungan 

sekitarnya, keluarga tetangga atau teman. Subjek 

diminta untuk memperhatikan ketika mengatakan 3 

kata bertuah apa yang dirasakan dan bagaimana 

reaksi lingkungan. Selagi kita masih diberi 

kesempatan hidup, berusahalah membuat kenangan 

yang indah dan baik dengan orang terdekat kita.  

d. Penutupan Pertemuan Kedua : 

1) Tujuan: 

 Mengetahui dampak terapi dari pertemuan kedua 

2) Metode : Diskusi dan refleksi Diri 

3) Alokasi Waktu : 5 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis mengevaluasi proses yang terjadi pada 

pertemuan kedua, dan mengambil kesimpulan dari 

proses yang terjadi pada pertemuan tersebut. 

 Terapis mengucapkan terimakasih atas kerja sama 

dan kepercayaan subjek terhadap terapis dan 

kemudian berpamitan dengan subjek. Terapis 

kemudian menyerahkan proses selanjutnya dengan 

peneliti. 
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3. Pertemuan Ketiga : 

a. Pre-session 

1) Tujuan : 

 Mengetahui dampak terapi pada pertemuan 

sebelumnya 

 Mengingatkan kembali mengenai materi pada 

pertemuan sebelumnya 

 Mebahas tugas yang diberikan pada pertemuan 

sebelumnya 

2) Metode : Diskusi, tanya jawab dan uraian 

3) Alokasi Waktu : 10 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis memberikan salam terhadap subjek dan 

menanyakan mengenai kondisi subjek pada hari ini. 

 Terapis meminta subjek menceritakan mengenai 

tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya 

mengenai aplikasi 3 kata bertuah terhadap lingkungan 

terdekatnya  

 Terapis menyimpulkan mengenai materi pada 

pertemuan sebelumnya dari  tugas yang dikerjakan 

subjek  

b. Pengenalan Catur Nilai 

1) Tujuan : 

 Pasien menyadari bahwa ada 4 sumber nilai yang 

mempengaruhi kebermaknaan hidup subjek  
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 Subjek menyadari bahwa dirinya merupakan pribadi 

yang bermakna, berguna dan bermanfaat walaupun 

dalam kondisi sakit dengan mengaplikasikan 4 

sumber nilai dalam kehidupan sehari-hari (Semampu 

subjek). 

2) Metode : Penjelasan Terapis 

3) Alokasi Waktu : 15 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis menjelaskan pada subjek: 

“ Setiap manusia menginginkan dirinya berguna dan 

berharga. Memiliki keinginan untuk hidup bermakna 

merupakan motivasi hidup seseorang. Kehidupan yang 

dirasakan memberi arti rasa berharga maka akan 

menimbulkan kebahagiaan pada seseorang. Begitu juga 

dengan anda. Anda menginginkan hidup anda bermakna? 

Makna hidup akan selalu ada dalam setiap situasi, dalam 

kondisi sakit seperti yang anada rasakan. Dalam kehidupan 

terdapat 4 hal yang bisa membuat anda merasa hidup anda 

bermakna dan bermanfaat. Tahu tidak 4 hal itu apa?”.  

 “Nilai Berkarya : Anda akan merasa bahwa hidup ini 

bermakna jika anda bisa menghasilkan sesuatu atau 

memberikan sesuatu terhadap orang lain. nilai ini bisa 

dipenuhi dengan kegiatan menolong, bekerja, berkarya. 

Initinya ketika anda bisa mermanfaat bagi orang lain, 

bahkan dengan nasehat atau pertolongan anda. Anda pasti 

akan merasa senang kan, jika bisa menolong orang lain?”. 

 “Nilai Penghayatan : Anda akan merasa hidup anda 

bermakna ketika anda mampu menghayati / melihat nilai 

positif dari pengalaman hidup anda atau situasi. 

Contohnya dari dongen anda bisa meihat sisi baiknya. 

Nanti kita akan latihan ya, biar lebih paham”. 



174 
 

 “Nilai Sikap : Setiap orang pasti pingin hidup bahagia, tapi 

adala kalanya kita ketemu pada penderitaan atau rasa 

sakit. Kondisi itu tidak bisa dihindari, kan? Tapi kita bisa 

memilih sikap yang bagaimana untuk menghadapi, 

apakah akan putus asa, atau berjuang untuk tetap merasa 

bahaga walaupun sakit?”. 

 “Nilai Harapan : anda tahu, apa itu harapan?  Harapan 

adalah keinginan yang muncul dari diri anda, itu yang 

memotivasi anda untuk berjuang. Betul? Semua orag 

bebas memiliki harapan. Bahkan orang sakit boleh 

memiliki harapan. Betul, bukan?”. 

c. Latihan Pendalaman Nilai Kreatif 

1) Tujuan : 

 Subjek termotivasi untuk melakukan kegiatan atau 

membantu lingkungannya walaupun dalam kondisi 

sakit 

 Subjek menyadari bahwa dirinya bermakna walaupun 

banyak keterbatasan yang dimiliki 

2) Metode : Refleksi Diri, Diskusi dan Tanya jawab 

3) Alokasi Waktu : 15 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis mengajak subjek untuk mengingat kembali, 

apakah subjek pernah melakukan kegiatan untuk 

membantu orang lain? seperti meberikan hadiah, 

melakukan, mendengarkan cerita atau anda bekerja 

menghasilkan sesuatu dan itu bisa membantu orang 

lain? coba anda tuliskan pada buku harian tersebut 

 Subjek diminta menuliskan semua yang bisa beserta 

perasaan yang muncul ketika subjek mampu berguna 

untuk lingkungan? Dan menanyakan apakah selama 
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ini subjek menyadari bahwa subjek dibutuhkan oleh 

orang disekitar subjek.  

 Terapis memberikan motivasi pada subjek untuk 

mendayagunakan dirinya (semampunya) untuk 

membantu lingkungannya. Oleh sebab itu, selagi kita 

masih diberi kesempatan untuk hidup, berusahalah 

membuat kenangan yang indah dengan orang 

terdekat kita. Kita tidak akan mengetahui kapan kita 

menghadapi kematian, bukan?  

 

d. Latihan Pendalaman Nilai Penghayatan 

1) Tujuan : 

 Memberikan keterampilan pada subjek untuk belajar 

mengahayati, memahami, meyakini segala 

pengalaman, nilai, keindahan dan nilai yang ada 

dalam kehidupan. 

 Membantu subjek merasa puas, bersyukur, tenang 

dan bermakna dengan menghayati segala nilai, 

pengalaman dan keindahan yang ada di sekitar subjek 

2) Metode : 

 Dongeng mengenai 4 malaikat yang mendatangi 

orang sakit 

 Refleksi diri 

 Diskusi 

3) Alokasi Waktu : 15 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis akan membacakan sebuah cerita / dongeng 

mengenai 4 malaikat yang mendatangi orang sakit. 

Berikut ini adalah cerita 4 malaikat yang mendatangi 

orang sakit : 
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Tahukah kita, ketika kita sakit, itu artinya Tuhan 

menyayangi kita. Slah satu bentuk rasa Kasih Tuhan pada 

kita adalah adalah rasa sakit yang kita alami. Akan tetapi 

banyak dari kita yang mengeluh dan marah pada Tuhan 

karena rasa sakit itu. Tahu, kenapa? Karena kita belum tahu 

rahasianya. Mau saya kasi tahu rahasianya? Tuhan mengutus 

4 malaikat untuk datang kepada kita ketika kita dalam 

kondisi sakit. Anda tahu, apa saja 4 maliakat tersebut : 

1. Malaikat pertama untuk mengambil kekuatan kita,  

sehingga kita menjadi lemah ketika sakit. 

2. Malaikat kedua untuk mengambil kemampuan kita 

merasakan lezatnya makan dari lidah kita, sehingga 

ketika sakit kita tidak punya nafsu makan, semua 

makanan tidak enak. 

3.  Malaikat ketiga untuk mengambil cahaya terang di 

wajah kita, sehingga wajah si sakit menjadi pucat pasi. 

4. Malaikat keempat untuk mengambil semua dosanya, 

maka berubahlah si sakit menjadi suci dari dosa. 

Tatkala Tuhan akan menyembuhkan hamba-NYA, 

Tuhan memerintahkan kepada malaikat 1, 2 dan 3 untuk 

mengembalikan semua yang diambil dari si sakit. Jadi 

kembalilah kekuatan, rasa lezat, dan cahaya di wajah si 

sakit. Namun untuk malaikat ke 4 , Tidak diperintahkan 

Tuhan untuk mengembalikan dosa-dosanya kepada si sakit.  

Kemudian Malaikat tersebut bertanya pada Tuhan : 

“Ya Tuhanku mengapa dosa-dosa ini tidak Engkau 

kembalikan?”. Tuhan menjawab: “Tidak baik bagi 

kemuliaan-Ku jika Aku mengembalikan dosa-dosanya 

setelah AKU menyulitkan keadaan dirinya ketika sakit. 

Pergilah dan buanglah dosa-dosa tersebut ke dalam laut”. 

Dengan ini, maka kelak si sakit itu berangkat ke 

alam akhirat dan keluar dari dunia dalam keadaan suci dari 

dosa. Kondisi ini akan diberikan pada hamba-NYA yang 

ikhlas dan sabar. Ketika hamba banyak mengeluh, marah, 

apalagi berbuat dzalim pada lingkungan, dosa tetap diambil, 

namun ia membuat dosa baru lagi.  

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Sakit panas 

dalam sehari semalam, dapat menghilangkan dosa selama 

setahun.”  

 “Tiada seorang mu’min yang ditimpa suatu pe-

nyakit, kesedihan, penderitaan sampai jika terkena duri, 

melainkan semua semua penderitaan itu akan dijadikan 

penebus dosanya oleh Allah SWT (HR Bukhari-Muslim). 

(Sumber: http://sunnahsunni.blogspot.co.id/2014/12/4-

malaikat-mendatangi-orang-sakit.html) 

 

http://sunnahsunni.blogspot.co.id/2014/12/4-malaikat-mendatangi-orang-sakit.html
http://sunnahsunni.blogspot.co.id/2014/12/4-malaikat-mendatangi-orang-sakit.html
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 Setelah membaca cerita tersebut, subjek diminta 

untuk merenungkan, gagasan, pikiran dan perasaan 

apa yang muncul di dalam diri subjek. Subjek diminta 

untuk menuliskan segala gagasan, perasaan dan 

pikiran yang muncul. 

e. Latihan Pendalaman Nilai Harapan 

Harapan adalah keyakinan akan terjadinya perubahan 

yang lebih baik di masa depan. Orang yang memiliki 

harapan, maka akan bersikap optimis dan bersemangat, 

tujuan hidup lebih jelas dan tabah menghadapi kondisi 

penuh penderitaan. Orang yang memiliki harapan, maka 

akan menemukan makna hidupnya, sekalipun dalam kondisi 

penderitaan. Sebaliknya mereka yang hilang pengharapan 

maka akan merasa putus asa dan “terperangkap” dalam 

penderitaan, pikirannya pun akan tertutup. 

1) Tujuan : 

Subjek merasa optimis dan bebas dari rasa putus asa 

walaupun dalam kondisi sakit 

2) Metode :  

 Peribahasa Cina Kuno 

 Tanya Jawab 

3) Alokasi Waktu : 15 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis akan meminta subjek untuk menjawab 

beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 Pertanyaan Pertama: “Adakah Seusatu yang anda 

kerjakan saat ini? Apakah itu?”. 

 Pertanyaan Kedua : “ Adakah Seseorang yang anda 

kasihi saat ini? Siapah itu?”. 
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 Pertanyaan ketiga : “ Adakah sesuatu yang anda 

harapkan saat ini? Apakah itu?”. 

 Terapis akan mengatakan jika anda memiliki 

ketiganya, saya mengucapkan selamat. Anda tahu 

kenapa saya ucapkan selamat.  

 Sebuah peribahasa Cina kuno menyatakan, 

kebahagiaan berarti seseorang memiliki sesuatu yang 

dapat dikerjakan, ada seseorang yang dikasihi dan 

ada sesuatu yang diharapkan. Anda memiliki harapan 

yang berarti bahwa anda memiliki kesempatan untuk 

mencapai kebahagiaan. Ketika anda bahagia hidup 

anda juga bermakna. Karena harapan mengandung 

makna hidup, dan harapan merupakan keyakinan 

akan terjadinya perubahan yang lebih baik, tabah 

ketika menghadapi cobaan dan sikap yang optimis 

dalam meraih masa depan (Bastaman, 2007). 

f. Latihan Pendalaman Nilai sikap  

1) Tujuan :  

Menyadarkan subjek bahwa penderitaan akan selalu ada 

dalam kehidupan. Setiap penderitaan harus diatasi 

dengan sikap yang tepat 

2) Metode :  

 Membandingkan Penderitaan dengan kisah “Sophie 

dan anugerah sakitnya” 

 Kisah Burung Rajawali 

 Kisah Kerang Mutiara 

3) Alokasi Waktu : 15 Menit  

4) Prosedur : 

 Terapis meminta subjek membaca Kisah Sophie dan 

Anugerah Sakitnya. Berikut adalah kisahnya:  
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Sophie dan Anugerah Sakitnya 

Namaku Sophie Deliyanti, aku mengidap penyakit ini 

sejak tahun 1997. Pada saat di vonis, aku belum tahu itu 

penyakit apa itu, yang pasti rasanya sakit sekali. Seluruh sendi 

di tubuh ini terasa mati dan kaku, wajah dan kulitku 

memerah, tambutku rontok, penglihatanku kabur. Kau tahu, 

saat itu pengobatan lupus di Indonesia masih dangat langka 

dan mahal. Aku harus menghabiskan sekitar 25 Juta setiap 

minggu untuk pengobatan dan kemoterapi, sayangnya kedua 

orangtuaku bukanlah orang yang berpenghasilan 100 Juta 

perbulannya. Aku mencoba segala cara untuk tetap hidup 

dan bertahan dengan rasa sakitku. 

Serangkaian pengobata yang aku jalani seperti 

penyiksaan, jarum suntik setiap hari menancap di tubuhku, 

dan obat itu disuntikan di daerah tulang persendianku. 25 

lebih kapsul obat ku habiskan dalam sehari, setiap hari 

adalah neraka bagiku. Dulu aku sering putus asa dan ingin 

mati saja, tak mau minum obat, tidak mau mentaati apa kata 

ibu, bapak dan dokter. Aku lelah sekali karena selama 

berbulan-bulan sakitku tidak ada perubahan. Tuhan 

mengapa tak KAU matikan aku saja, Mengapa KAU siksa 

aku dengan penyakit ini. 

Lambat laun aku berpasrah dan tak mengeluh, kalau 

mati ya mati saja, aku tak berontak dan menerima keadaanku 

sebagai takdir dan jalan hidup yang harus ku jalani. Namun 

menakjubkan, keikhlasan dan penerimaan atas sakit itu justru 

membuat kondisiku bergerak membaik. Masuk bulan ke-6 di 

rumah sakit aku tidak perlu lagi makan berkawan infuse, 

bahkan aku bisa berdiri dan berjalan disekitaran koridor 

rumah sakit. 

Setelah 9 bulan di RS, aku sudah diperbolehkan 

pulangdan berobat jalan. Aku masih harus tetap menjaga dan 

menstabilkan kondisiku, rutin memeriksakan darah, urine, 

dahak, dan segala yang menandakan penyakit itu tetap 

tertidur. Karena jika ada tanda-tanda kebangkitannya, aku 

menjadi sangat mengerikan untuk dilihat, seperti tubuh yang 

sekarat, dan itu sangat menyakitkan. 

Dari beberapa media aku mencoba mencari 

informasi mengenai sakit yang aku derita, mencoba 

menemukan orang lain yang senasib denganku. Benar, aku 

tidak sendiri, di luar sana banyak juga yang berkawan dengan 

lupus. Aku banyak membaca kisah mereka, ada yang 

berhasil bertahan dan tak sedikit yang menyerah pada ajal. 

Dari media dan informasi itu aku mendapatkan bantuan 

pengobatan dari yayasan yang peduli pada penderita lupus. 
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Paling tidak itu meringankan beban keuangan dalam 

pengobatanku. 

Awalnya aku tau bahwa panas matahari adalah salah 

satu pemicu bangkitnya lupus dari istirahatnya. Karena aku 

suka jalan-jalan dan menikmati keindahan alam. Setelah 

pingsan di pinggir pantai dengan sekujur tubuh merah, aku 

menyadari bahwa sebentar lagi aku akan menjadi vampire. 

Selamanya aku akan bersembunyi dalam gelap, berlindung 

dari matahari, sungguh ini bagian yang paling aku benci. Aku 

suka matahari, sumber kehidupan dunia kini menjadi 

sumber kematianku. Aku suka membuka tangan menghadap 

matahari pada pagi hari, dan suka menyaksikannya ketika 

tenggelam di balik lautan. 

Lupus memang membuatku berkawan dengan 

kematian. Setiap hari harus siap mati, tapi justru ini yang 

membuatku dekat dengan Tuhan. Merasa diri akan mati, 

seharusnya tidak saja dimiliki oleh orang sepertiku, tapi 

semua orang di dunia ini. Karena mati adalah hal yang pasti, 

mendadak dan surprice. Tak hanya untuk kaum penyakitan 

sepertiku. Semua oranmakhluk yang bernyawa di dunia ini 

pasti akan mati.  

Dahulu aku punya sahabat, sejak kecil kami 

berkawan. Aira adalah namanya, dia cantik, sebaya 

denganku, sehat, tidak pernah sakit. Ketika aku dirawat di 

rumah sakitsetiap minggu ia datang menjengukku, 

membacakan buku-buku tentang negara dan tempat yang 

indah di dunia ini.ia tau, aku sangat ingin bisa berkeliling 

dunia. Selama 5 bulan tak pernah absen untuk menjenguku, 

namun sejak kejadian itu, ia tak pernah lagi menjenguku. 

Kau tahu kenapa? Iya, benar Aira kecelakaan, ia tertabrak 

mobil saat menyebrang jalan ketika akan berangkat kuliah, 

dan ia meninggal. 

Aku selalu mengira akulah yang lebih dulu mati. Aira 

akan tumbuh menjadi istri dan ibu yang hebat, lalu menua 

dan memiliki cucu. Tapi aku terlalu awam memprediksi 

rencana-rencana Tuhan. Aku menagis, aku sangat 

kehilangan, semakin berat hidupku setelah kepergian Aira. 

Ada hal yang aku suka dari penyakit ini, iya.... dia 

mendikteku untuk tidak boleh berfikir terlalu lelah, ia 

mengharamkanku untuk stres. Selain matahari stress adalah 

alat picu meledaknya penyakitku. Lupus tidak 

memperbolehkanku untuk marah, tak boleh larut dalam 

kesedihan yang mendalam, jika ingin ia tidur panjang maka 

aku harus bahagia. Aku harus membiasakan diri menikmati 

setiap moment dalam hidup ini. Seburuk apapun kondisiku 

tetap tenang adalah salah satu obat mujarab dari sekian 

banyak obat yang dokter berikan kepadaku. Lupus 
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memberitahu bahwa mengeluh hanya akan membuat 

penderitaan itu bertambah. Iya, lupus mengajarkanku bahwa 

bersyukur dan bersabar membuat sakit itu terasa nikmat. 

Pernahkah anda merasa sakit yang sangat hebatm saking 

hebatnya, seolah0olah terasa sebagai nikmat. Aku sudah 

merasakan, bahkan sering. 

Mungkin beberapa orang berfikir bahwa aku sudah 

sembuh. Ada benarnya dan ada yang keliru. Lupus ini 

terkenal sebagai penyakit seribu wajah, ia menyerang banyak 

perempuan. Perbandingannya adalah 9:1 dengan laki-laki. 

Lupus tidak memiliki sebab yang pasti, tidak seperti virus 

HIV yang menyebabkan AIDS, tidak seperti kanker yang 

mengganas. Lupus adalah penyakit yang tidak bisa 

disembuhkan, penderita hanya bisa menina bobo kan 

penyakit lupus itu jauh didalam tubuhnya, penyakit ini bisa 

kambuh kapan saja. Secara umum lupus mirip dengan 

AIDS, sistem kerjanya menghancurkan sistem imun tubuh. 

Kekebalan tubuh yang tadinya berguna untuk mengalahkan 

sakit dari luar, malah mengkhianati tubuh kita. Ia berubah 

jahat, sedikit demi sedikit menggerogoti dan membunuh jika 

tidak diobati. 

Lupus bukanlah penyakit keturunan, semisal aku 

lupus belum tentu anak dan cucuku mengidap lupus juga. 

Jadi tidak seperti penyakit diabetes atau penyakit genetik 

lainnya. Ia juga bukan penyakit menular, jadi menikah tidak 

membuat suamiku lantas menjadi korban berikutnya dari 

sakitku. Walau aku sadar tidak banyak laki-laki yang sudi 

beristri denganku, seorang penyakitan yang hidup dengan 

beban pengobatan yang sangat mahal. Mungkin cerita ini 

seperti cerita novel, tapi percayalah semua yang aku ceritakan 

aku mengalaminya. Aku percaya bahwa rasa sakit yang aku 

alami adalah ujian untukku, karena orang kecil tidak 

mungkin di uji Tuhan dengan ujian yang berat. Semakin 

berat Tuhan menguji diriku, maka makin besar juga Tuhan 

mempersiapkan kita menjadi insan terbaik di dunia. 

(Sumber: https://lahanduta.wordpress.com/2013/05/22/aku-

sophie-dan-anugrah-sakitnya/) 

 Terapis kemudian menanyakan apakah Sophie dalam 

cerita tersebut merasa bahagia, merana atau 

menderita, dan berikan alasannya. Terapis kemudian 

menanyakan pada subjek mengenai pendapat, 

perasaan atau gagasan yangmuncul pada diri subjek 

setelah membaca / mendengar kisah tersebut? (Jika 
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subjek bisa menulis, maka minta subjek menulis 

sendiri jawaban atas kedua pertanyaan. Jika subjek 

tidak bisa menulis maka terapis yang akan mencatat 

segala yang diungkapkan oleh subjek). 

g. Penutup pertemuan ketiga 

1) Tujuan : 

 Terapis memahami perkembangan sunjek dengan 

melakukan evaluasi pada pertemuan hari tersebut. 

 Pemberian tugas pada subjek 

2) Metode : Diskusi, tanya jawab dan pemberian tugas 

3) Alokasi Waktu : 10 Menit 

4) Prosedur :  

 Terapis merangkum / mengambil kesimpulan dari 

jalannya proses terapi pada pertemuan tersebut. 

Terapis menanyakan pendapat  kepada mengenai 

jalannya terapi dana apa yang dirasakan setelah 

menjalani rangkaian proses tersebut. 

 Terapis memberikan tugas (Buku harian / kertas) yang 

berisi cerita mengenai “Kisah Burung Rajawali” dan 

“Kisah Kerang Mutiara”. Tugas tersebut akan di bahas 

pada pertemuan selanjutnya. Berikut ini adalah 

kisahnya: 

Kisah Burung Rajawali 

Seekor burung rajawali bisa mencapai umur hingga 

70 tahun. Tapi untuk mencapai umur tersebut adalah sebuah 

pilihan bagi seekor rajawali, apakah dia ingin hidup sampai 

70 tahun atau hanya sampai 40 tahun. Ketika burung rajawali 

mencapai umur 40 tahun, maka untuk dapat hidup lebih 

panjang 30 tahun lagi, dia harus melewati transformasi tubuh 

yang sangat menyakitkan. Dan pada saat inilah seekor 

rajawali harus menentukan pilihan untuk melewati 

transformasi yang menyakitkan itu atau melewati sisa hidup 

yang tidak menyakitkan namun singkat menuju kematian.  
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Pada umur 40 tahun paruh rajawali sudah sangat 

bengkok dan panjang hingga mencapai lehernya sehingga ia 

akan kesulitan memakan. Dan cakar-cakarnya juga sudah 

tidak tajam. Selain itu bulu pada sayapnya sudah sangat tebal 

sehingga ia sulit untuk dapat terbang tinggi. Bila seekor 

rajawali memutuskan untuk melewati transformasi tubuh 

yang menyakitkan tersebut, maka ia harus terbang mencari 

pegunungan yang tinggi kemudian membangun sarang di 

puncak gunung tersebut. Kemudian dia akan mematuk-

matuk paruhnya pada bebatuan di gunung sehingga paruhnya 

lepas. Setelah beberapa lama paruh baru nya akan muncul, 

dan dengan menggunakan paruhnya yang baru itu ia akan 

mencabut kukunya satu persatu-satu dan menunggu hingga 

tumbuh kuku baru yang lebih tajam. Dan ketika kuku-kuku 

itu telah tumbuh ia akan mencabut bulu sayap nya hingga 

rontok semua dan menunggu bulu-bulu baru tumbuh pada 

sayapnya. Dan ketika semua itu sudah dilewati rajawali itu 

dapat terbang kembali dan menjalani kehidupan normalnya. 

Begitulah transformasi menyakitkan yang harus dilewati oleh 

seekor rajawali selama kurang lebih setengah tahun.  

Burung rajawali ini ibarat kita sebagai manusia. 

Ketika sebuah masalah datang dalam kehidupan kita dan kita 

dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus diambil, dan 

sering dari pilihan yang kita ambil tersebut kita harus 

melewati suatu transformasi kehidupan yang menyakitkan 

bagi jiwa dan tubuh kita. Namun ditengah kesulitan tersebut 

kita harus ingat ada SANG PENCIPTA yang menyertai kita, 

ada masa depan yang SANG PENCIPTA sediakan untuk 

kita diakhir perjuangan kita, suatu kehidupan 30 tahun lebih 

panjang, suatu kehidupan yang lebih baik, suatu pemulihan 

hubungan, suatu kesembuhan, suatu sukacita ....., suatu yang 

saudara impikan selama ini. (Source: http://renungan-harian-
kita.blogspot.com/2007/07/kisah-burung-rajawali.html) 

 

 Setelah membaca tulisan diata, apa gagasan, pikiran 

dan perasaan yang muncul dalam diri anda: 

 

 
Kisah Kerang Mutiara 

 
“ Pada suatu hari, seekor anak kerang di dasar laut mengerang 

kesakitan dan mengadu pada ibunya karena ada dalam 

cangkangnya terdapat sebutir pasir kecil yang dia rasa tajam 

dan telah melukai tubuhnya yang memerah dan lunak itu. 

Sang Ibu berkata, “Oh anakku..”, kata sang ibu sambil 

bercucuran air mata. “Tuhan tidak memberikan kepada 

bangsa kerang sebuah tanganpun, jadi maaf Ibu tidak dapat 

http://renungan-harian-kita.blogspot.com/2007/07/kisah-burung-rajawali.html
http://renungan-harian-kita.blogspot.com/2007/07/kisah-burung-rajawali.html
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menolongmu nak. Sakit sekali itu rasanya, ibu tahu 

bagaimana sakitnya yang kau rasakan sekarang. Tapi, 

terimalah itu sebagai takdir alam nak..”.  

Setelah beberapa saat berada dalam keheningan, sang 

Ibu melanjutkan perkataannya. “Kuatkan hatimu, jangan 

terlalu banyak bergerak agar pasir itu tidak menusukmu 

semakin dalam. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu 

dan nyeri yang menggigit. Balutlah pasir itu dengan getah 

perutmu. Karena hanya itu yang bisa kau lakukan saat ini”, 

kata sang Ibu dengan lembut. Lalu, anak kerang itu 

mendengarkan dan melakukan nasihat ibunya. Tidak ada 

hasilnya, bahkan rasa sakitnya makin serasa tak tertahankan. 

Hingga terkadang, ia meragukan nasihat ibunya.  

Kerang kecil tetap sabar bertahan meskipun 

seringkali berlinang air mata. Berhari-hari, bulan, hingga 

setahun berlalu. Akan tetapi tanpa disadarinya, sebutir 

mutiara mulai terbentuk diantara cangkang yang membalut 

dagingnya. Dan semakin lama, mutiara itu pun semakin 

membesar. Hingga rasa sakit yang ia alami tidak seperti yang 

ia rasakan seperti waktu yang telah ia lalui. 

Pada saatnya panen, kerang yang memiliki mutiara 

akan dipisahkan dan ditempatkan ditempat yang lebih baik 

agar mutiaranya tidak rusak. Sementara kerang-kerang yang 

tidak memiliki mutiara akan dimasukan ke dalam plastik 

untuk dijual ke rumah makan atau restoran. Kerang mutiara 

harganya sangat mahal, sehingga akan dijual pada orang-

orang terhormat dan akan berada diantara orang-orang 

terhormat tersebut. 

Kerang murtiara dan kerang rebus, keduanya adalah 

kerang, akantetapi kerang mutiara menjalani hidupnya 

dengan rasa sakit, perjuangan melawan rasa sakit dari pasir 

dan diiringi air mata. Sementara kerang rebus menjalani 

hidupnya tanpa perjuangan, rasa sakit dan air mata. 

Saudaraku, mari kita renungkan. Jika kita ingin 

menjadi kerang mutiara yang berharga bagi semua orang, 

maka bersiaplan untuk berjuang, menangis, menerima ujian 

SANG PENCIPTA yang sangat besar. SANG PENCIPTA 

akan meninggikan kelasmu sehingga kita akan ditempatkan 

dinkelas yang tinggi dan menjadikan kita berharga. Pada 

akhirnya tergantung pada kita sendiri, memilih untuk 

menjadi kerang mutiara atau kerang rebus?”. (Sumber : 

http://www.andyfebrian.com/memetik-pelajaran-dari-kerang-

mutiara/) 

 

 

http://www.andyfebrian.com/memetik-pelajaran-dari-kerang-mutiara/
http://www.andyfebrian.com/memetik-pelajaran-dari-kerang-mutiara/
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 Setelah membaca tulisan diata, apa gagasan, pikiran 

dan perasaan yang muncul dalam diri anda: 

 Terapis kemudian berpamitan kepada subjek, dan 

mengingatkan untuk mengejakan tugas, karena 

pertemuan berikutnya tugas akan dibahas bersama. 

Terapis juga mengucapkan terimaksih atas kerjasama 

subjek pada proses terapi. 

 

4. Pertemuan Ke-empat : 

a. Pre-session 

1) Tujuan :  

 Mengevaluasi pertemuan sebelumnya dan 

mengingatkan kembali subjek terhadap pertemuan 

sebelumnya 

 pembahasan tugas pada pertemuan sebelumnya 

2) Metode : Tanya Jawab dan Diskusi 

3) Alokasi Waktu : 20 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis menyapa subjek dengan memberikan salam, 

kemudian terapis menanyakan pada subjek mengenai 

kondisi subjek pada pertemuan tersebut.  

 Terapis melanjutkan dengan menanyakan mengenai 

tugas yang diberikan. Terapis akan mulai membahas 

mengenai tugas mengenai tanggapan dari cerita “ 

Kisah Burung Rajawali” dan “Kisah Kerang Mutiara ”. 

 Terapis kemudian menanyakan mengenai pertemuan 

sebelumnya secara singkat, dan menanyakan subjek 

apa yang subjek rasakan, apa yang ada di pikirkan 

subjek selama menjalani proses terapi selama 3 

pertemuan tersebut. Terapis juga membuat 

kesimpulan dari jawaban yang diajukan oleh subjek. 
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b. Teknik Ibadah 

Ibadah adalah metode pendekatkan diri pada Sang 

Pencipta, dengan cara yang sudah dipelajari oleh subjek. 

Salah satu bentuk ibadan adalah doa. Doa merupakan 

sarana yang menghubungkan manusia dengan Sang 

Pencipta. Doa akan memberikan arti penghayatan tertentu 

yang hanya dapat diperoleh dengan menjalankannya. 

1) Tujuan : 

Subjek mendapatkan perasaan tenang, tentram, tabah 

dan seolah mendapatkan bimbingan atau petunjuk untuk 

melakukan suatu perbuata. 

2) Metode : Doa 

3) Alokasi Waktu : 20 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis akan menanyakan pada subjek apa yang 

ingin disampaikan pada Tuhan. Apa yang menjadi 

harapan subjek dan ingin disampaikan kepada Tuhan. 

Terapis kemudian mengajak pasien untuk berdoa 

bersama. Doa akan dipimpin oleh terapis, namun 

segala isi doa disampaikan oleh subjek dengan 

sungguh-sungguh. 

 Terapi pada awalnya mengajak subjek untuk  

menundukan kepala, menutup mata dan mulai 

menarik nafas perlahan-lahan. Terapis akan 

memberikan tanda mulai sesi doa bersama. Subjek 

kemudian melanjutkan dengan mengucapkan isi doa 

dan harapannya kepada Tuhan. Subjek mencurahkan 

segala yang dirasakan, dipikirkan dan diinginkan.  
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 Setelah doa bersama, terapis akan menanyakan pada 

subjek mengenai perasaannya setelah menyampaikan 

segala yang dirasakan, dipikirkan,diharapkan semua 

yang ada dalam diri subjek. 

 Jika subjek merasa baik setelah berdoa, maka subjek 

bisa melakukan sendiri ketika subjek merasa sedih 

dan susah. 

c. Evaluasi dan Penutupan Rangkaian Terapi 

1) Tujuan : 

 Mengevaluasi jalannya proses terapi pada pertemuan 

tersebut 

 Terapis mengetahui perkembangan subjek setelah 

diberikan rangkaian terapi 

2) Metode : Tanya Jawab, diskusi 

3) Alokasi Waktu : 20 Menit 

4) Prosedur : 

 Terapis mengevaluasi pertemuan keempat terlebih 

dahulu. Kemudian terapis menanyakan kepada subjek 

menganai apa yang didapat subjek selama menjalani 

rangkaian terapi. Apakah ada perubahan perasaan, 

pikiran pada diri subjek antara sebelum menjalani 

terapi dan setelah menjalani rangkaian terapi. 

 Terapis memotivasi subjek untuk melakukan segala 

keterampilan yang sudah diajarkan pada rangkaian 

terapi seperti melihat sisi positif dari sakitnya, menjalin 

relasi sosial dengan lingkungan terdekatnya, 

mengaplikasikan catur nilai dan teknik pendekatan diri 

pada Sang Pencipta. 

 Terapis menegaskan pada subjek bahwa dalam 

kondisi subjek yang sakit, ia bisa mencapai hidup 

yang bermakna, dan merasa bahagia. Subjek sendiri 
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yang menentukan untuk menjadi sesorang yang 

mermakna atau tidak, ingin mencapai kebahagiaan 

atau tidak. Semua tergantung pada keputusan subjek. 

Subjek yang bertanggung jawab atas makna hidup 

dan kebahagiaan subjek. 

 Terapis juga mengingatkan bahwa selama masih 

diberi kesempatan hidup buatlah banyak kenangan 

indah dengan keluarga, lingkungan disekitar subjek/ 

 Terapis mengucapkan teraimaksih atas kesediaan 

dan kerjasama subjek dalam mengikuti proses terapi 

dari awal hingga akhir. Terapis meminta maaf jika 

selama berinteraksi ada kesalahan yang dilakukan 

terapis. Terapis kemudian berpamitan pada subjek, 

dan menyerahkan proses pengukuran pada peneliti. 
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LAMPIRAN 2: 

Pedoman Wawancara dan 

Observasi 
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A. Pedoman wawancara 

No. Aspek Yang diungkap Daftar Pertanyaan 
 

1. Perkenalan dan rapport Selamat pagi, bapak / Ibu. 
Bagaimana kabarnya? 

2. Perkenalan dan rapport Ibu /  Bapak asli dari semarang? 

3. Perkenalan dan rapport Sudah berapa lama menjalani 
Hemodialisa / HD / Cuci darah? 

4. Riwayat peyakitnya Gejala apa yang dirasakan diawal, 
sehingga ibu / bapak harus cuci 
darah? 

5. Riwayat penyakitnya Setelah harus menjalani cuci darah 
secara rutin, ada perubahan yang 
dialami ndak? 

6. Riwayat penyakitnya Bapak / ibu kan kena gagal ginjal 
ya, apa saja dampak dari sakit 
yang diderita? 

7. Faktor Encounter (Hub 
dengan Lingkungan) 

Siapa yang mengantar setiap cuci 
darah? 

8. Dampak penyakitnya, dan 
mengungkap penyesuaian 
diri Subjek dengan 
penyakitnya (Kualitas diri 
subjek) 

Apa dampak yang bapak/ibu 
rasakan setelah harus menjalani 
cuci darah? 

9. Permasalahan-
permasalahan yang 
dihadapi akibat penyakit 
ginjal dan hemodialysis 
yang dijalani 

Apa permasalahan yang ibu/bapak 
hadapi semenjak menjalani cuci 
darah? 

10. Keberfungsian subjek, 
kualitas diri subjek 

Bapak / Ibu masih bekerja atau 
sudah pensiun? 

11. Aspek makna hidup, 
kepuasan hidup 

Ibu/bapak pernah merasa tertekan 
tidak, semenjak sakit, menjalani 
cuci darah. 

12. Aspek makna hidup Apakah Ibu/bapak merasa bahwa 
hidup yang dijalani bermakna, 
berguna, bermanfaat? 

13. Aspek kepuasan hidup Ibu/bapak merasa puas tidak 
dengan dengan hidup yang dijalani 
saat ini? 

14. Aspek kebebasan  Apakah ibu masih memiliki 
kebebasan untuk menentukan 
pilihat, membuat keputusan yang 
terkait dengan diri atau dengan 
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lingkungan? 

15. Aspek kepantasan hidup Menurut ibu/ bapak. Ibu dan bapak 
pantas tidak menjalani hidup? 

16. Aspek sikap terhadap 
kematian 

Bagaimana sikap bapak/ibu 
terhadap kematian? 

17. Aspek sikap terhadap 
kematian 

Bapak / ibu pernah terpikir untuk 
melakukan bunuh diri ndak? 

18. Aspek kepuasan hidup Ibu / Bapak merasa bahagia tidak 
dalam menjalani hari-hari? 

19. Aspek makna hidup dan 
perasaan bersalah subjek 

Apakah ibu/bapak pernah merasa 
menjadi beban bagi keluarga 
dengan kondisi sekarang ini? 

20. Kenyamanan subjek 
terhadapi terapi 
hemodialisis 

Menjalani cuci darah disini, 
nyaman tidak? Dan biasanya ini 
biaya sendiri atau pakai BPJS? 
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B. Pedoman Observasi 

No Perilaku Dilakukan Keterangan  

1. Berinteraksi dengan Lingkungan   

 a. Tersenyum kepada sesama pasien 
cuci darah, keluarga yang 
menunggu pasien lain, perawat, 
dokter 

  

b. Menyapa pasien lain, keluarga 
pasien lain, perawat, dokter 

  

c. Berbicara dengan sesama pasien, 
perawat, keluarga yang menunggu 

  

d. Mengucapkan terimakasih ketika 
mendapat bantuan (seperti 
perawat, dokter) 

  

e. Mengucapkan maaf    

2. Interaksi dengan keluarga / penunggu   

a. Berbicara / mengobrol dengan 
keluarga yang menunggu 

  

b. Diam selama menjalani HD   

c. Bercanda dengan penunggu / 
keluarga 

  

3. Menangis    

a. Ketika bercerita   

b. Ketika menjalani Terapi   

4. Tertawa    

5. Melakukan aktivitas ketika manjalani 
hemodialisis  

  

6. Diam selama menjalani hemodialisis   
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LAMPIRAN 3: 

Skala Purpose in Life 
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KUESIONER  A 
Data Demografi Responden 

Tanggal Pengambilan Data :  

Nama Responden:  

Petunjuk Pengisian: 

1. Dibawah ini terdapat beberapa pertanyaan, jawablah pertanyaan 

tersebut pada kolom yang telah disediakan. Pada pertanyaan yang 

berupa pilihan, silahkan berikan tanda lingkaran (O) pada salah satu 

jawaban yang telah disediakan 

2. Apabila pertanyaan berupa pilihan, berikan jawaban sesuai dengan 

petunjuk diatasnya. 

 
A. Umur: .................... Tahun 

B. Lama Menjalani Hemodialisis:  

C. Jenis Kelamin:  

1. Laki-laki  2.  Perempuan 

D. Pendidikan: 

1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

4. Sarjana 

5. Pascasarjana 

E. Pekerjaan: 

1. PNS 

2. BUMN 

3. Swasta 

4. Buruh 

5. Tidak Bekerja 

F. Status Perkawinan: 
1. Kawin 
2. Tidak Kawin 
3. Duda  
4. Janda  
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KUESIONER B 
Petunjuk: 
Bacalah pernyataan-pernyataan dibawah ini, kemudian anda dapat 
memilih dengan cara melingkari angka dari 1 – 5 yang sesuai dengan 
kondisi anda saat ini. Angka satu (1) menunjukan bahwa kondisi anda 
sangat sesuai dengan pilihan jawaban di sebelah kiri, sedangkan angka 
lima (5) menunjukan bahwa kondisi anda saat ini sesuai dengan pilihan 
jawaban disebelah kanan. 

1. Saya Biasanya Merasa: 
Sangat Bosan  1 2 3 4 5 Sangat Bersemangat 

dan Antusias 
2. Saya Merasa Kehidupan saya: 

Sangat Rutin 1 2 3 4 5 Sangat 
menggairahkan  

3. Dalam Kehidupan ini, Saya: 
Tidak memiliki tujuan sama 
sekali 

1 2 3 4 5 Memiliki tujuan yang 
pasti 

4. Keberadaan Diri saya: 
Benar – benar tidak 
bermakna 

1 2 3 4 5 Sangat bermakna 

5. Menurut saya, setiap hari: 
Selalu sama 1 2 3 4 5 Selalu baru dan 

berbeda 
6. Jika Saya Dapat Memilih, Saya akan Memilih: 

Tidak pernah dilahirkan 1 2 3 4 5 Memilih hidup 
delapan kali lagi  

7. Setelah saya pensiun, Saya Akan: 
Beristirahat di sepanjang 
sisa hidup saya 

1 2 3 4 5 Akan melakukan 
aktivitas yang 

menyenangkan 
8. Dalam Meraih Tujuan-tujuan hidup, saya: 

Tidak membuat kemajuan 
apapun 

1 2 3 4 5 Selalu membuat 
kemajuan untuk 
mencapainya 

9. Kehidupan Yang Saya Miliki: 
Kosong dan dipenuhi 
kekecewaan dan 
keputusasaan 

1 2 3 4 5 Dipenuhi dengan 
hal-hal yang 

menyenangkan 
 

10. Jika saya meninggal saat ini, saya merasa hidup 
saya: 

Tidak berharga 1 2 3 4 5 Sangat berharga 
11. Saat memikirkan mengenai hidup saya, saya: 

Sering heran mengapa saya 
ada 

1 2 3 4 5 Selalu melihat suatu 
alasan bagi 

keberadaan saya  
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12. Saya memandang dunia ini dalam kaitannya dengan 
hidup saya: 

Sangat membingungkan 
dan tidak dapat dipahami 

1 2 3 4 5 Sangat sesuai dengan 
makna hidup saya 

13. Saya adalah seseorang yang: 
Sangat tidak bertanggung 
jawab 

1 2 3 4 5 Sangat bertanggung 
jawab 

14. Mengenai kebebasan manusia untuk membuat pilihan-
pilihan sendiri, saya percaya bahwa manusia: 

Dibatasi oleh faktor bawaan 
dan lingkungan  

1 2 3 4 5 Sepenuhnya bebas 
membuat semua 

pilihan  
15. Berkaitan Dengan Kematian, Saya: 

Merasa takut dan tidak siap 
menghadapi kematian 

1 2 3 4 5 Tidak takut dan siap 
menghadapi 

kematian  
16. Berkaitan Dengan keinginan untuk bunuh diri, Saya: 

Pernah terpikir dalam diri 
saya, sebagai jalan keluar 
dari penderitaan saya saat 
ini 

1 2 3 4 5 Tidak pernah tepikir 
sekalipun 

17. Saya menganggap kemampuan saya untuk menemukan 
makna hidup saya: 

Praktis tidak ada 1 2 3 4 5 Sangat besar  
18. Hidup saya adalah: 

Diluar kontrol saya dan 
dikendalikan oleh faktor di 
luar saya 

1 2 3 4 5 Dalam kontrol dan 
kendali diri saya 
sendiri 

19. Tugas sehari-hari saya hadapi, sebagai: 
Pengalaman yang 
membosankan dan 
menyakitkan 

1 2 3 4 5 Sumber kesenangan 
dan kepuasan 

20. Di dalam hidup saya: 
Tidak ada tujuan dan misi 
yang ingin dicapai 

1 2 3 4 5 Memiliki tujuan 
hidup yang 
memuaskan 
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Lampiran 4: 

Informed Consent 
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JUDUL PENELITIAN : Pengaruh Logoterapi Terhadap Peningkatan 

Kebermaknaan Hidup Pasien Gagal Ginjal 

Yang Menjalani Hemodialisis 

INSTALANSI PELAKSANA :  Magister Profesi Psikologi UNIKA 

Soegijapranata Semarang 

 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(INFORMED CONSENT) 

Bapak/ibu Yth ................ 

  Nama saya Dita Septi Aryani, S.Psi, saya sedang menempuh pendidikan di 

magister profesi Psikologi di UNIKA Soegijapranata. Saya akan melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Logoterapi Terhadap Peningkatan 

Kebermaknaan Hidup Pasien Gagal Ginjal Yang Menjalani Hemodialisis di 

RSUP Dr. Kariadi Semarang. Pada penelitian ini saya bekerjasama dengan 

Psikolog RSUP Dr. Kariadi Semarang yaitu bapak Joko Pratomo, S,Psi, 

Psikolog sebagai terapis dalam penelitian ini. 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kebermakanaan 

hidup (menemukan makna hidup baru) pasien gagal ginjal kronis yang 

menjalani hemodialisis. Bapak/ibu dapat menceritakan permasalahan yang 

dihadapi pada saat ini yang membuat ibu/bapak merasa tidak bahagia. 

Bapak/ibu akan diajarkan teknik untuk memahami potensi / kelebihan yang 

dimiliki bapak/ibu. Bapak/ibu dibantu untuk memahami sumber 

kebermaknaan hidup yang dimiliki, sehingga bapak/ibu mampu 

merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mencapai hidup 

yang bermakna. Bapak/ibu dibantu untuk memahami hikmah dari sakit yang 

dirasakan saat ini, sehingga ibu/bapak mampu merasakan kebahagiaan 

walaupun dalam kondisi sakit. Harapannya setelah ibu/bapak menjalani 

rangkaian terapi ini, ibu/bapak memiliki harapan, optimisme dan merasa 

bahwa diri anda berguna . Manfaat dari terapi  ini supaya bapak/ibu memiliki 

kehidupan yang bermakna, bahagia, semangat dan tidak merasa sedih 

walaupun kondisinya sakit.  

  Saya menjamin bahwa penelitian ini tidak memiliki efek yang merugikan 

bagi bapak/ibu. Pemberian yang saya lakukan bersifat sukarela tidak ada 

unsur paksaan. Dalam penelitian ini saya menjamin kerahasiaan identitas 

bapak/ibu dan segala data yang saya peroleh dari bapak dan ibu, data hanya 

saya gunakan untuk kepentingan penelitian.  

  Terimakasih atas kerjasama bapak/ibu dalam atas partisipasinya dalam 

penelitian ini. 
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Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya 

menyatakan 

SETUJU / TIDAK SETUJU 

Untuk ikut serta sebagai responden dalam sampel penelitian.  

    

    

    

                    

Semarang,.............................. 

SAKSI:      PASIEN: 

Nama Terang : .......................   Nama Terang :……………… 

Alamat :……………………..   Alamat: ……………………. 
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LAMPIRAN 5: 

Uji Hipotesis 
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310/Unika/FP/R-QSR/VII/13 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

HASIL ANALISIS DATA 
Pengaruh logoterapi terhadap peningkatan kebermaknaaan hidup 

pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis 
 
 
 

Subjek 1 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rata-rata Baseline Subjek 1 6 4.58 1.960 2 7 

Follow Up Subjek 1 6 7.17 5.742 2 17 

 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Follow Up Subjek 1 - Rata-rata 

Baseline Subjek 1 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 3b 2.00 6.00 

Ties 3c   

Total 6   

a. Follow Up Subjek 1 < Rata-rata Baseline Subjek 1 

b. Follow Up Subjek 1 > Rata-rata Baseline Subjek 1 

c. Follow Up Subjek 1 = Rata-rata Baseline Subjek 1 

 

Laboratorium Psikologi 
Fakultas Psikologi 

 

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
 

Telp. 024- 8441555 (hunting) Fax. 024 - 8445265. 8415429  
 

E – mail : humas@unika.ac.id         

 

 

mailto:humas@unika.ac.id
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Test Statisticsa 

 Follow Up Subjek 

1 - Rata-rata 

Baseline Subjek 1 

Z -1.604b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .109 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 
Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 
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Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 

 

 
Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 
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Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 

 
Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 
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Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 



161 
 

Subjek 2 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rata-rata Baseline Subjek 2 6 6.50 4.637 1 14 

Follow Up Subjek 2 6 15.00 12.182 3 34 

 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Follow Up Subjek 2 - Rata-rata 

Baseline Subjek 2 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 5b 3.00 15.00 

Ties 1c   

Total 6   

a. Follow Up Subjek 2 < Rata-rata Baseline Subjek 2 

b. Follow Up Subjek 2 > Rata-rata Baseline Subjek 2 

c. Follow Up Subjek 2 = Rata-rata Baseline Subjek 2 

 

Test Statisticsa 

 Follow Up Subjek 

2 - Rata-rata 

Baseline Subjek 2 

Z -2.023b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .043 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 

 
 
 
 

 
Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 
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Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 

 

 
Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 
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Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 

 

 
Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 
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Keterangan: 

B = Baseline 

T = Trietmen 

 

 




