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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksremajaan pada tanggal 12, 19 dan 26 Januari 

2019 di Rumah Subjek. Adapun rincian pelaksanaan penelitian 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Tabel Pelaksanaan Penelitian 

TANGGAL SESI KEGIATAN 

12 Januari 

2019, pukul 

14.00-15.00 

Pretest 

(± 5 menit) 

Subjek diminta untuk mengisi skala 

sebelum diberi pelatihan. 

Penjelasan 

Proses  

(± 5 menit) 

Subjek diberikan penjelasan 

tentang proses pelatihan yang 

terdiri dari tiga kali pertemuan 

pemberian materi sebagai 

pelatihan, dan pada pertemuan 

ketiga diberi waktu untuk 

mengevaluasi dan mengukur 

kembali menggunakan skala yang 

diberikan sama seperti saat 

sebelum pelatihan. 

Sesi harapan 

(± 5 menit) 

Pelatih memberikan sebuah kertas 

berbentuk hati dan alat  tulis 

kepada subjek, kemudian subjek 

menuliskan harapan subjek, 

berkaitan dengan masa depan yang 

ingin dicapai oleh subjek. 

Sesi refleksi 

(± 10 menit) 

Subjek menceritakan pengalaman-

pengalaman yang tidak 

menyenangkan, yang pernah 

dialami, apa yang dirasakan saat 

itu, dan apa yang dirasakan saat 

ini. 

Psikoedukasi Pelatih memberi materi tentang tipe 
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(± 15 menit) keribadian introvert dan extrovert, 

pandangan setiap orang terhadap 

masalah, dan bagaimana cara 

orang menyelesaikan masalah 

sesuai melihat dari tipe-tipe 

kepribadian. 

Edukasi 

kebersyukuran 

(± 20 menit) 

Pelatih memberikan materi 

mengenai kebersyukuran, 

bagaimana bersyukur dengan hati  

19 Januari 

2019, pukul 

14.00-15.00 

Pembukaan 

(± 10 menit) 

Dalam sesi ini subjek diminta 

menceritakan hal-hal yang terjadi 

mulai dari hari ini dan selama satu 

minggu kemarin. 

Self 

Presentation 

(± 10 menit) 

Sesi ini untuk menceritakan hal-hal 

yang dirasakan subjek tentang 

bersyukur dengan hati. 

Refleksi diri 

(± 10 menit) 

Subjek diminta untuk menceritakan 

pengalaman-pengalaman yang 

menyenangkan, yang pernah 

dialami, apa yang dirasakan saat 

itu, dan apa yang dirasakan saat 

ini. 

Penayangan 

Cuplikan 

Video 

(± 10 menit) 

Subjek diberi kesempatan untuk 

melihat cuplikan video mengenai 

kegigihan seseorang untuk 

mendapatkan sesuatu dengan 

keterbatasannya 

Kebersyukura

n secara hati 

dan lisan 

(± 20 menit) 

Pada sesi ini subjek diajarkan untuk 

bagaimana belajar bersyukur 

melalui lisan. Subjek 

mengumpulkan kata dan kalimat 

positif sebagai bentuk rasa syukur 

yang biasa dan harus selalu 

diucapkan 
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26 Januari 

2019, pukul 

14.00-15.00 

Pembukaan 

(± 5 menit) 

Dalam sesi ini subjek diminta 

menceritakan hal-hal yang terjadi 

mulai dari hari ini dan selama satu 

minggu kemarin. 

Self 

presentation 

(± 10 menit) 

Sesi ini untuk menceritakan hal-hal 

yang dirasakan subjek setiap sesi 

sebelumnya, tentang bersyukur 

secara lisan. 

Refleksi diri 

(± 10 menit) 

Subjek diminta untuk menceritakan 

hal-hal yang sudah bisa dilakukan 

dan hal-hal yang menjadi hambatan 

subjek untuk melakukan sesuatu. 

Kebersyukura

n secara 

perbuatan 

(± 15 menit) 

Pelatih memberikan materi tentang 

kebersyukuran dalam sisi 

perbuatan. Menjelaskan perilaku- 

perilaku yang menunjukkan sikap 

bersyukur 

Terminasi 

(± 5 menit) 

Pelatih mengakhiri pelatihan 

dengan member penjelasan pada 

subjek bahwa ia telah selesai 

mengikuti proses pelatihan. 

Kemudian meminta maaf kepada 

subjek apabila Pelatih melakukan 

kesalahan yang disengaja maupun 

tidak disengaja. 

 Evaluasi 

(± 10 menit) 

Pada sesi ini Pelatih meminta 

subjek untuk memberikan kesan 

dan pesan selama pertemuan 

pelatihan. Sesi mremajaah yang 

paling disukai dan alasannya. 

Selain itu sesi yang tidak disukai 

beserta alasannya. Kemudian hal 

yang didapat dari hasil pelatihan 

tersebut. 

 Posttest WHO 

Quality of Life 

Scale 

Pada pertemuan ini subjek diberi 

lembaran pertanyaan yang menjadi 

skala yang harus diisi untuk 
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(± 5 menit) mengukur kualitas hidup subjek dua 

minggu setelah diberi pelatihan. 

 

B. Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini berusia antara 11-

16 tahun. Jumlah subjek secara keseluruhan adalah empat remaja. 

Berikut deskripsi masing-masing subjek adalah sebagai berikut: 

1. Subjek NA 

NA remaja perempuan berusia 14 tahun. Saat ini ia berada 

di bangku kelas IX. Ia merupakan remaja pertama dari dua 

bersaudara. NA berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi 

menengah, sehingga tidak kesulitan biaya untuk melakukan 

transfusi darah dan berobat. Keluarga dan teman-teman 

memberikan dukungan yang baik untuk NA, sehingga ia tidak 

merasa kesepian. NA sering merasa bosan karena harus meminum 

obat seriap hari. Ia sering tidak mengkonsumsi obat setiap hari 

walaupun ia tahu jika tidak meminumnya maka ia akan lemas dan 

mudah lelah.  

2. Subjek KL 

KL remaja laki-laki berusia 16 tahun, dan ia putus sekolah 

dikarenakan biaya sekolah yang tidak mampu ditanggung oleh 

orangtuanya, bahkan pernah jumlah HBnya sangat rendah setara 

dengan HB orang yang sudah meninggal karena orangtua NA 
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belum memiliki biaya untuk transfusi darah. KL merupakan remaja 

pertama dari dua bersaudara. (HB 3 

3. Subjek EN 

EN remaja perempuan berusia 14 tahun, ia saat ini duduk di 

bangku SMP. Tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang 

mengalami talasemia, namun EN seperti kurang mendapat 

dukungan dari teman-temannya karena EN bertubuh lebih kecil 

dibanding dengan teman lain. EN cenderung dijauhi bahkan dibully 

oleh teman-temannya di sekolah. EN merupakan remaja tunggal. 

4. Subjek LI  

LI remaja perempuan berusia 15 tahun, ia saat ini duduk 

dibangku kelas X. LI merasa bahwa dirinya berbeda dengan 

remaja-remaja lainnya karena tubuhnya sangat kecil, hal ini 

membuat dirinya menjadi kurang percaya diri. LI juga tidak banyak 

memiliki teman. LI merupakan remaja tunggal. 

 

C. Hasil Penelitian 

Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test, 

terdapat nilai z sebesar 2.000 dengan nilai p ≤ 0.05 nilai mean pretest 

sebesar 57.00 dan mean posttest sebesar 84.00, maka dapat 

disimpulkan hasil uji hipotesis diterima, yang artinya ada perbedaan 
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kualitas hidup dari sebelum diberi pelatihan kebersykuran menjadi 

meningkat setelah diberi pelatihan kebersyukuran. 

 

D. Pembahasan 

Hasil dari Uji Wilcoxon yang menunjukkan nilai signifikansi 

p≤0.05 sehingga dapat dikatakan hipotesis tersebut diterima. Nilai 

mean pada pretest sebesar 57.00, menunjukkan bahwa nilai tersebut 

lebih kecil dibanding nilai posttest sebesar 84.00, dengan selisih 27 

nilai lebih tinggi nilai posttest. Hal tersebut membuktikan bahwa ada 

peningkatan kualitas hidup saat sebelum diberi pelatihan dengan saat 

setelah diberi pelatihan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya bahwa pelatihan kebersyukuran dapat meningkatkan 

kualitas hidup. Berdasarkan hasil penelitian Pratama (2016) yang 

meneliti orang dengan penyakit diabetes mellitus di suatu puskesmas 

menyatakan bahwa pelatihan kebersyukuran efektif dapat 

meningkatkan kualitas hidup. Penelitian yang dilakukan Cahyandari, 

dkk (2015) juga mendukung penelitian yang dilakukan peneliti bahwa 

pelatihan kebersyukuran dapat meningkatkan kualitas hidup pasien 

penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).  

Dalam kaitannya dengan aspek-aspek kualitas hidup, pelatihan 

kebersyukuran secara fisik membuat subjek mulai terlibat setiap 

kegiatan baik di lingkungan sekolah maupun di sekitar rumah dengan 
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kemampuan yang dimiliki dan tidak memaksakan diri ketika sudah 

mulai lelah. Subjek memiliki kesadaran bahwa dirinya harus meminum 

obat setiap hari. Dari aspek psikologis, pelatihan kebersyukuran 

mengajarkan subjek untuk memiliki kepercayaan terhadap dirinya 

sendiri, bahwa ia sama dengan orang seusianya dan permasalahan 

dalam hal perkembangan, kesehatan, dan kondisi yang ada tidak 

menjadi kendala dirinya untuk berkembang. Hal ini disampaikan oleh 

subjek pada pertemuan kedua setelah melihat tayangan video 

mengenai perjalanan hidup seorang yang memiliki keterbatasan. Sisi 

aspek sosial yang didapat berdasarkan hasil observasi yang awalnya 

tidak kenal satu sama lain, kemudian keempat subjek tersebut menjalin 

hubungan pertemanan satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dari 

awalnya subjek tidak saling berinteraksi, dengan perantara pelatih 

pada saat pertama, akhirnya subjek saling berinteraksi dan 

berkomunikasi. Subjek memiliki pandangan secara positif mengenai 

lingkungan tempat tinggal, keadaan, sarana dan prasarana yang ada 

subjek cenderung menjadi puas dengan kondisi yang ada walapun 

kondisi dan keadaan mereka berbeda-beda. Hal tersebut terlihat dari 

skala post-test yang dilakukan, pada item pertanyaan mengenai aspek 

sosial menunjukkan jawaban yang baik atau memuaskan. 

Pelatihan kebersyukuran dengan hati adalah bagaimana emosi 

negatif berkaitan dengan diri menjadi emosi positif. Emosi negatif 

diantaranya, merasa dirinya berbeda dengan orang seumurannya, 
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merasa dirinya tidak mampu seperti teman-teman lain, merasa tidak 

mampu mengikuti pelajaran, merasa sedih dengan kondisi 

keadaannya, dan sebagainya. 

Pelatihan kebersyukuran dengan lisan adalah bagaimana 

perkataan yang negatif tentang diri seperti hidup yang tidak berguna, 

“aku tidak bisa melakukannya”, “aku berbeda dengan teman-teman”, 

“aku bosan minum obat setiap hari”, dan sebagainya menjadi kata-kata 

positif yang dapat memberi semangat dan membangun motivasi dalam 

diri, seperti “aku pasti bisa melakukannya..”, “ aku pasti kuat”, “aku 

sama dengan teman-teman lain”, “aku juga punya cita-cita”.  

Pelatihan kebersyukuran dengan perilaku berkaitan dengan 

perubahan perilaku yang negatif seperti sikap yang tertutup, kurang 

percaya diri, pemalu dan sebagainya diubah menjadi perilaku yang 

positif bagi diri seperti belajar untuk membuka diri dengan orang 

disekelilingnya, berani untuk berbicara didepan teman-teman. 

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa hati, perkataan, dan 

perbuatan yang positif mengajarkan subjek untuk memiliki rasa 

bersyukur.  Ketika memiliki rasa bersyukur maka menghasilkan 

persepsi atau pandangan yang positif dalam hidupnya. Setiap individu 

yang memiliki pandangan atau persepsi positif, individu tersebut 

memiliki kualitas hidup yang baik. Hal ini terjadi karena kualitas hidup 

seseorang bergantung pada persepsi atau pandangan individu-individu 

tersebut (Urifah, 2012). 
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Pelatihan kebersyukuran dapat dikatakan berhasil, karena ada 

peningkatan skor kualitas hidup remaja penderita talasemia sebelum 

dan setelah diberi pelatihan. Hal ini diperkuat oleh hasil evaluasi 

setelah pelatihan, yaitu merasa senang memiliki orangtua, kakak, adik, 

dan teman-teman yang peduli terhadap subjek. Mereka belajar untuk 

percaya diri dan belajar untuk bergaul dan bercerita dengan orang lain. 

Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa penyakitnya bukan 

hambatan untuk bisa memiliki cita-cita. Hal ini terbukti dari kesan dan 

pesam saat evaluasi setelah mengakhiri pelatihan.  

 




