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Gagal ginjal dapat memberikan efek buruk bagi penderitanya. Individu yang 
menderita gagal ginjal mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan secara fisik 
dan pengobatan yang harus dilakukan memang membutuhkan waktu, biaya serta tenaga 
yang cukup besar. Hal tersebut tidaklah menjadikan penderita gagal ginjal sebagai orang 
yang putus asa, hanya berdiam diri dirumah tanpa melakukan seseuatu hal yang berarti.  
Penderita gagal ginjal dapat melakukan sesuatu hal yang berarti bagi dirinya maupun 
orang lain sehingga hidupnya menjadi lebih bermakna. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran kebermaknaan hidup 
penderita gagal ginjal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Unit analisisnya yaitu kebermaknaan hidup penderita penyakit 
kronis: studi kasus pada penderita gagal ginjal. Informan utama dalam penelitian ini 
berjumlah empat orang penderita gagal ginjal kronis. Informan penunjang juga 
digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung data dari informan utama yaitu 
meliputi keluarga serta ahli medis (perawat). Teknik pengumpulan data pada penelitian 
ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik keabsahan data dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi 
metode. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara keempat informan utama penelitian, 
hanya informan utama pertama dan kedua yang dapat mewujudkan kebermaknaan 
hidupnya. Ketiga informan utama ketiga belum dapat mewujudkan kebermaknaan 
hidupnya akibat belum mampu merasakan kekebasan berkehendak sementara informan 
utama keempat belum mampu mewujudkan kebermaknaan hidup akibat belum dapat 
merasakan kebebasan berkehendak serta kurang mendapatkan dukungan dari 
keluarganya sehingga informan utama keempat kurang bersemangat dalam menjalani 
kehidupan.  

Saran diajukan kepada peneliti selanjutnya, penderita gagal ginjal serta rumah sakit. 
Peneliti selanjutnya disarankan untuk melengkapi data dengan menggunakan penelitian 
kuantitatif yang dikaitkan dengan variabel lain. Selain itu juga dapat menambahkan 
informan penunjang, sehingga informasi pentingpun dapat diperoleh lebih banyak. 
Saran bagi penderita gagal ginjal untuk dapat memahami serta memaknai setiap 
kejadian termasuk sakit yang diderita sebagai suatu kejadian yang tetap memiliki makna 
yang positif yaitu dengan cara tetap menjalin komunikasi dengan orang-orang tercinta, 
berpikir positif, mematuhi aturan medis sehingga kebermaknaan hiduppun dapat 
terwujud. ; sedangkan untuk rumah sakit disarankan untuk meningkatkan pelayanan 
sosio medisnya kepada penderita penyakit kronis. 

 
 


