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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Kebersyukuran 

1. Pengertian kebersyukuran  

Kebersyukuran dalam bahasa inggris disebut gratitude. Kata gratitude 

diambil dari akar Latin gratia, yang berarti kelembutan, kebaikan hati, atau 

berterimakasih. Semua kata yang terbentuk dari akar Latin ini berhubungan 

dengan kebaikan, kedermawanan, pemberian, keindahan dari memberi dan 

menerima, atau mendapatkan sesuatu tanpa tujuan apapun (Emmons & 

McCullough,2003).  

Menurut Emmons dan McCullough (2003) menunjukan bahwa 

kebersyukuran merupakan sebuah bentuk emosi atau perasaan, yang 

kemudian berkembang menjadi suatu sikap, sifat moral yang baik, 

kebiasaan, sifat kepribadian, dan akhirnya akan mempengaruhi seseorang 

menanggapi/bereaksi terhadap sesuatu atau situasi. Emmons juga 

menambahkan bahwa syukur itu membahagiakan, membuat perasaan 

nyaman dan bahkan dapat memacu motivasi.  

Kebersyukuran sebagai konstruksi kognitif ditunjukkan dengan 

mengakui kemurahan dan kebaikan hati atas berkah yang telah diterima dan 

fokus terhadap hal positif di dalam dirinya saat ini. Sebagai konstruksi 

emosi, kebersyukuran ditandai dengan kemampuan mengubah respons 

emosi terhadap suatu peristiwa sehingga menjadi lebih bermakna 

(Rosenberg dalam Dewanto,w &Retnowati, S 2015).  

11 
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Beberapa tokoh psikologi dalam Seligman dan Peterson (2004) 

mendefinisikan gratitude atau kebersyukuran sebagai suatu perasaan terima 

kasih dan menyenangkan atas respon penerimaan hadiah, dimana hadiah itu 

memberikan atas respon penerimaan hadiah, dimana hadiah itu memberikan 

manfaat dari seseorang atau suatu kejadian yang memberikan kedamaian. 

Menurut Wood (2008), menyatakan kebersyukuran adalah sebagai bentuk 

ciri pribadi yang berpikir positif, mempresentasikan hidup menjadi lebih 

positif. 

Menurut Anderson, dkk (2006) konsep syukur merupakan pengaruh 

moral yang berfungsi untuk memotivasi individu untuk terlibat dalam 

perilaku prososial dan bertindak sebagai barometer moral yang 

menyediakan afeksi positif.  

Secara bahasa, Ibn „ Abdullah mendefiniskan syukur berarti sesuatu 

yang diambil ( م     مه مأخىذ ). Syukur juga dapat diratikan pujian kepada 

manusia dengan cara yang baik (   لى     ى س ن ع معروف  إلو  Secara .( ب

hakikat makna, syukur berarti rida dengan mudah atas nikmat Allah (     ن  

قة ي ق ير   ر         ر ح يس  Rāg ib mengatakan bahwa syukur .( ب  

adalah menunjukkan atau menggambarkan suatu nikmat dan 

menampakkannya (   و ظه  ه    ى عمة   ى ). 

Menurut agama islam, kata „Syukur‟ secara etimologis berarti adalah 

pujian atau sanjungan kepada orang yang berbuat kepada kita. Syukur 

berasal dari kata „syakarolah‟ yang berarti kelihatan dan „tasykaru‟ yang 

berarti penuh. Berdasarkan kedua makna tersebut, maka hakikat syukur 
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adalah terlihatnya pengaruh nikmat Allah pada lisan hamba-Nya dalam 

bentuk sanjungan, pad ahati dalam bentuk pengakuan, dan pada anggota 

badan dalam bentuk ketaatan. Dengan kata lain, menurut Ibnu Manzhur, 

syukur artinya adalah membalas nikmat dengan ucapan, perbuatan, dan 

disertai dengan niat (Al Fauzan, 2013). 

Berdasarkan definisi- definisi diatas, maka dapat di simpulkan bahwa 

kebersyukuran adalah suatu perasaan berterimakasih, perasaan nyaman dan 

menyenangkan atas respon yang diterima, dimana hadiah itu bermanfaat dan 

bermakna sehingga menjadikan suatu perasaan yang positif.  

2. Aspek-aspek dalam Bersyukur 

Menurut McCullough, dkk (2002) mengungkapkan aspek-aspek 

bersyukur terdiri dari empat unsur, yaitu: 

a. Intensitas,seseorang yang bersyukur ketika mengalamai peristiwa positif 

diharapkan untuk merasa lebih intens bersyukur 

b. Frekuensi, seseorang yang memiliki kecenderungan bersyukur akan 

merasakan banyak perasaan bersyukur setiap harinya dan syukur 

menimbulkan dan mendukung tindakan dan kebaikan sederhana atau 

kesopanan.  

c. Jangkauan, maksudnya adalah orang yang bersyukur diharapkan dapat 

menuliskan lebih banyak seseorang merasa bersyukur, misalnya merasa 

bersyukur atas keluarga, pekerjaan, kesehatan,dll. 

d. Density, maksudnya adalah orang yang bersyukur diharapkan dapat 

menuliskan lebih banyak naman-nama orang yang dianggap telah 
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membuatnya bersyukur, termasuk orang tua, teman, keluarga,dll. 

(Sulistyarini,2010). 

Wood (2008) mengembangkan kombinasi dari pengukuran 

kebersyukuran sebelumnya dalam penelitian yang mengungkapkan 

komponen-komponen kebersyukuran, yaitu: 

a. Penghargaan Orang Lain 

Kebersyukuran terhadap keberadaan individu lain membuat 

individu memiliki motivasi instrinsik untuk melakukan berbagai tindakan 

untuk membangun hubungan yang positif. Salah satu contoh dari 

tindakan tersebut yang sederhana adalah menghabiskan waktu dengan 

individu lain. 

b. Kepemilikan  

Individu menghargai atas semua yang diterima individu tersebut, 

baik berwujud maupun tidak berwujud. Individu mengakui kebaikan di 

dalam kehidupan.menghargai terhadap apa yang telah diterima individu 

dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui tindakan ekspresif dan di 

dalam tubuh.  

c. Momen Pemberian  

Kebersyukuran dapat ditunjukan dengan menghargai segala sesuatu 

yang timbul dalam kehidupan individu atau pada momen-momen yang 

dianggap berharga. Individu biasanya merasakan hal yang luar biasa 

yang membuat individu mengingat momen tersebut. 
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d. Ritual  

Individu melakukan kegiatan yang dilakukan secara rutin untuk 

mengekspresikan kebersyukuran atas kebaikan-kebaikan yang diterima 

dalam kehidupan. Individu biasanya fokus sejenak untuk merenungkan 

kebaikan yang diterimanya. 

e. Rasa akan kekaguman 

Sebuah studi menunjukan bahwa kekaguman perasaan dapat 

membuat seolah-olah individu memiliki lebih banyak waktu. Kekaguman 

merupakan perasaan yang didapatkan ketika individu menemukan 

sesuatu yang berarti, atau kompleksitas yang membuat individu dapat 

memahamu kehidupan. 

f. Pembandingan Diri/ Sosial 

Perasaan positif yang dimiliki individu ketika mengevaluasi 

bagaimana kegagalan atau kesalahan dalam hidup dapat terjadi. Secara 

internal, individu merasa bahwa dengan menerima makan akan muncul 

kedamaian yang dirasakan. 

g. Kekhawatiran eksistensial  

Individu seringkali dihadapkan pada kekhawatiran-kekhawatiran 

teretentu yang dapat berupa kerugian, perubahan yang mendadak dan 

signifikan, dilema, serta kehidupan ambigiusitas. Oleh karena itu, 

individu perlu untuk memahami bahwa tidak ada yang permanen dalam 

kehidupan. 
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h. Perilaku Bersyukur  

Mengekspresikan kebersyukuran secara penuh dan mendalam 

adalah salah satu jalan yang secara positif mempengaruhi sikap dan 

perilaku, baik diri sendiri maupun individu lain. Individu biasanya 

melakukan perilaku tertentu untuk menunjukan penghargaan terhadap 

apa yang diterima invidivu tersebut.  

3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kebersyukuran 

McCullough (2002) menjelaskan faktor yang mempengaruhi 

bersyukur adalah : 

a. Kesejahteraan Emosi 

Suatu kecenderungan atau tingkatan dimana seseorang bereaksi 

emosional dan merasa menilai kepuasan hidupnya. 

b. Prososial 

Kecenderungan seseorang untuk diterima oleh lingkungan sosialnya. 

c. Relisigiusitas 

Berkaitan dengan keagamaan keimanan yang menyangkut nilai 

transendental. 

Al –Fauzan (2008) mengatakan bahwa ada 5 faktor yang 

mempengaruhi kebersyukuran: 

a. Memiliki pandangan yang luas dalam hidup. Berpandangan luas terhadap 

hidup adalah mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada pada diri 

berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia atau benda atau makhluk 

lain. 
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b. Persepsi positif dalam hidup. Berprestasi positif dalam hidup adalah 

berfikir bahwa segala sesuatu yang datang adalah baik bagi diri, sehingga 

selalu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah walaupun terasa berat 

untuk dijalani. 

c. Niatan baik terhadap orang lain atau ada sesuatu.berniat baik dalam hal 

adalah melakukan hal positif pada orang lain. 

d. Kecenderungan untuk bertindak positif berdasarkan rasa penghargaan 

dan kehendak baik. Sikap orang yang bersyukur dapat dilihat dari 

tindakannya yang positif. 

e. Rasa apresiasi yang hangat terhadap orang lain. Apresiasi yang hangat 

pada orang lain sama artinya dengan menghargai dan menginginkan 

sesuatu yang baik bagi orang lain. 

Berdasarkan hal itu maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kebersyukuran adalah reaksi emosional seseorang dalam 

menilai kepuasan hidupnya, persepsi positif dalam hidup seperti diterima 

dilingkungan dan menyangkut nilai keagamaan seseorang.  

4. Jenis – jenis Bersyukur 

Seligman dan Peterson (2004) membagi perwujudan bersyukur 

menjadi dua yaitu: 

a. Bersyukur secara personal  

Ditunjukan kepada orang yang telah memberikan keuntungan 

kepaa si peneriman atau kepada diri sendiri. 
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b. Bersyukur secara transpersonal 

Maksudnya adalah bersyukur yang ditujukan kepada Tuhan, 

kekuatan yan lebih besar, atau alam semesta. Bentuk dasarnya dapat 

berupa pengalaman puncak yaitu sebuah moment pengalaman 

kekhuyukan yang melimpah. 

Al-Fauzan (2007) mengungkapkan bahwa syukur dapat dilakukan 

dengan tiga hal, yaitu: 

a. Syukur dengan hati 

Pengauan hati bahwa semua nikmat datangnya dari Allah, sebagai 

kebaikan dan karunia. Syukur dengan hati akan membuat seseorang 

merasakan keberadaan nikmat itu pada dirinya, hingga tida lupa kepada 

Allah pemberinya. 

b. Syukur dengan lidah 

Menyanjung dari memuji Allah ata nikmat-Nya dengan penuh 

kecintaan. Seseorang yang mengucap syukur maka ia teringat kepada 

pemebri-Nya dan mengakui kelemahan dirinya. 

c. Syukur dengan anggota tubuh 

Anggota tubuh digunakan untuk ibadah kepada Tuhan. Salah satu 

yang dapat dilakukan adalah dengan sujud syukur. 
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5. Fungsi Kebersyukuran  

Menurut McCullough (2001) terdapat tiga fungsi moral dari 

kebersyukuran, yaitu: 

a. Bersyukur sebagai Barometer Moral 

Bersyukur adalah sebuah tampilan atas afeksi yang sensitif 

terhadap tipe khusu perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial 

individu dan hal ini tergantung dari masukan sosial kognitif. 

b. Bersyukur sebagai Motif Moral 

Seseorang yang bersyukur atas bantuan yang diterimanya akan 

membalas kabaikan atas pemberian dari pemberi dan tidak ingin 

membalasnya dengan hal-hal negatif. 

c. Bersyukur sebagai penguat moral 

Dengan mengekspresikan kebersyukuran kepada seseorang yang 

telah memberikan bantuan maka akan menguatkan perilaku prososial 

individu tersebut di masa yang akan datang. Beberapa individu 

termotivasi untuk mengambil bagian dalam tindakan prososial jika 

lingkungan memberikan pujian yang bersifat menguatkan.  
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B. Kesejahteraan Psikologis 

1. Pengertian Kesejahteraan Psikologis 

Menurut Ryff 1995 (dalam Iriani F, Ninawati, 2005) psychological 

well-being atau  kesejahteraan psikologis adalah suatu kondisi seseorang 

yang bukan hanya bebas dari tekanan atau masalah-masalah mental saja, 

tetapi lebih dari itu yaitu kondisi seseorang yang mempunyai kemampuan 

menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa lalu, pengembangan 

atau pertumbuhan diri, keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki 

tujuan, memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain, kapasitas 

untuk mengatur kehidupannya dan lingkungannya secara efektif, dan 

kemampuan untuk menentukan tidakan sendiri.  

Selain itu Riff juga menyatakan bahwa individu yang kesejahteraan 

psikologisnya tinggi memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui 

dan menerima berbagai aspek positif dan negatif dalam dirinya baik pada 

masa kini maupun masa lalu. 

Sedangkan Menurut Corsini 2002 (dalam Iriani, F dan Ninawati, 

2005) pengertian kesejahteraan adalah suatu keadaan subyektif yang baik, 

termasuk kebahagiaan, harga diri, dan kepuasan dalam hidup. 

Menurut Lawton (1983), kesejahteraan psikologis merupakan 

gambaran seseorang mengenai hidup yang berkualitas yang terbentuk dari 

evaluasi terhadap aspek-aspek dalam hidup yang dianggap baik atau 

memuaskan. 
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Sugianto (2000) menambahkan bahwa deskripsi orang yang 

mengalami kesejahteraan psikologis adalah orang yang mampu 

merealisasikan potensi dirinya secara kontinu, mampu menerima diri apa 

adanya, mampu membentuk hubungan yang baik dengan orang lain, mampu 

menghadapi tekanan sosial, memiliki arti dalam hidup, serta mampu 

mengendalikan lingkungan eksternal. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa 

kesejahteraan psikologis adalah suastu perasaan bahagia dimana bukan 

hanya bebas dari tekanan atau masalah-masalah mental saja, tetapi lebih dari 

itu seorang individu juga memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka 

lebih bermakna serta berusaha dan mengeskplorasinya.        

2. Dimensi-dimensi Kesejahteraan Psikologis 

Menurut Riff (dalam Iriani, F dan Ninawati, 2005), dimensi-dimensi  

kesejahteraan psikologis yaitu : 

a. Dimensi Penerimaan Diri 

Dimensi penerimaan diri berkenaan dengan sikap individu terhadap 

diri sendiri dan mengenai kehidupannya di masa lalu, serta sikap dalam 

memandang kekurangan dan kelebihan dengan segala batasan-batasan 

yang dimiliki dalam aspek diri. Individu yang mampu menerima dirinya 

dengan baik ditandai dengan adanya sikap positif baik terhadap diri 

sendiri maupun terhadap kehidupannya di masa lalu serta mengetahui 

dan menerima segala kelebihan maupun kekurangan dalam diri. 

Sebaliknya, individu yang memiliki penerimaan diri yang kurang baik 
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memiliki perasaan tidak puas terhadap diri sendiri dan kehidupan masa 

lalu, serta memiliki keinginan untuk tidak menjadi dirinya.         

b. Dimensi Pertumbuhan Diri 

Dimensi ini meliputi potensi individu yang berkaitan dengan 

perkembangan diri secara berkelanjutan dan keterbukaan terhadap 

pengalaman-pengalaman baru. Individu yang memiliki nilai positif dalam 

dimensi ini memiliki keinginan untuk terus berkembang, menyadari 

potensi-potensi yang ia miliki dan mengalami perubahan dalam sikap 

maupun tingkah laku ke arah yang positif dari waktu ke waktu. 

Sebaliknya, individu yang memiliki kekurangan dalam dimensi ini 

memandang dirinya sebagai seseorang yang tidak dapat berkembang, 

kurang menunjukkan adanya peningkatan dalam sikap maupun perilaku 

dari waktu ke waktu, dan tidak merasakan adanya potensi yang positif 

dalam diri.         

c. Dimensi Kebermaknaan Hidup 

Dimensi ini menggambarkan keberadaan tujuan dan keterarahan 

dalam hidup seseorang. Individu yang merasakan adanya kebermaknaan 

hidup adalah individu yang jelas mengenai target dan cita-cita yang akan 

ia capai serta merasa bahwa baik kehidupan masa lalu maupun kini 

adalah kehidupan yang berarti. Sebaliknya, individu yang tidak 

merasakan adanya kebermaknaan dalam hidup tidak jelas akan target dan 

cita-cita yang ingin dicapai, serta tidak melihat adanya makna dalam 

hidupnya selama ini maupun di masa lalu. 
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d. Dimensi Penguasaan Lingkungan 

Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam 

menciptakan ataupun mengatur lingkungan sekitarnya agar sesuai dengan 

keinginan atau kebutuhannya. Individu dengan nilai positif pada dimensi 

ini ditandai dengan kemampuan dalam memilih dan menciptakan sebuah 

lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pibadinya serta 

mampu memanfaatkan secara maksimal peluang-peluang yang ada di 

sekitarnya. Sebaliknya, individu yang dikatakan kurang dapat menguasai 

lingkungannya adalah individu yang kesulitan atau merasa tidak 

memiliki kemampuan dalam mengatur maupun mengubah lingkungan 

sekitar agar sesuai dengan dirinnya serta tidak peka dalam menyadari 

keberadaan peluang di sekitarnya.     

e. Dimensi Otonomi 

Dimensi ini mencerminkan kemandirian, kekukuhan terhadap 

standar tersendiri dan kemampuan untuk menentukan tindakan sendiri 

tanpa dibebankan oleh tekanan sosial. Ciri-ciri individu yang 

menunjukkan terpenuhinya dimensi otonomi adalah mandiri serta tidak 

terbebani oleh tekanan sosial dalam berpikir dan bertingkah laku. 

f. Dimensi Hubungan Positif dengan orang lain 

Dimensi ini mencakup kemampuan seseorang dalam membina 

hubungan yang baik dengan orang lain. Individu yang memiliki nilai 

positif pada dimensi ini digambarkan sebagai seseorang yang mampu 

memiliki hubungan yang hangat atau intim dengan orang lain, mampu 
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membangun kepercayaan dalam suatu hubungan, memiliki rasa empati 

serta perhatian terhadap orang lain. 

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis 

Menurut Riff dan Singer (dalam Tenggara, dkk, 2008) menyebutkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis antara lain: 

a. Faktor internal  

1) Usia  

Menurut Ryff & Keyes (1995), usia mempengaruhi perbedaan 

dalam dimensi-dimensi kesejahteraan psikologis. Aspek-aspek yang 

berkaitan dengan penguasaan lingkungan dan otonomi diri seseorang 

menunjukkan peningkatan seiring pertambahan usia dari kecil hingga 

dewasa akhir. Sedangkan pada aspek yang berkaitan dengan tujuan 

hidup dan pertumbuhan pribadi seseorang semakin menurun sejak usia 

dewasa muda hingga dewasa akhir.  

2) Jenis kelamin  

Perbedaan tingkat kesejahteraan psikologis antara pria dan 

wanita dipengaruhi oleh stereotype gender yang cenderung 

menggambarkan pria sebagai sosok yang agresif dan mandiri, 

sementara wanita adalah sosok yang pasif, tergantung, serta sensitif 

terhadap perasaan orang lain (Papalia, Feldman & Gross, 2001). Hal 

ini yang mengakibatkan sebagian besar wanita menunjukkan skor 

yang lebih tinggi daripada pria pada dimensi hubungan positif dengan 

orang lain (Ryff, 1989).  
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3) Evaluasi terhadap bidang-bidang tertentu  

Tercapainya kesejahteraan psikologis tergantung pada penilaian 

individu mengenai dirinya sendiri. Penilaian yang berbeda mengenai 

terpenuhinya dimensi-dimensi kesejahteraan psikologis menyebabkan 

tingkat kepuasan yang dirasakan berbeda antara individu yang satu 

dengan yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme 

evaluasi diri berpengaruh pada kesejahteraan psikologis individu 

(Ryff & Essex, 1992).  

4) Kepribadian  

Salah satu faktor kepribadian yang mempengaruhi kesejahteraan 

psikologis seseorang adalah locus of control. Locus of control 

mengacu pada persepsi individu mengenai seberapa besar kendali 

yang dimiliki seseorang terhadap penguatan (reinforcement) yang 

mengikuti perilaku mereka (Rotter, 1966). Robinson, Stimpson, 

Huefner, dan Hunt (1991) mengemukakan individu dengan locus of 

control internal pada umumnya memiliki tingkat kesejahteraan 

psikologis yang lebih tinggi dibanding individu dengan locus of 

control eksternal. Faktor-faktor kepribadian lain yang turut 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang seperti kontrol diri, 

harga diri, pengaruh positif, mengatur ketegangan, berfikir positif, ide 

dan perasaan.  
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b. Faktor Eksternal  

1) Status Sosial Ekonomi.  

Ryff dan Singer (1996) mengemukakan bahwa perbedaan kelas 

sosial ekonomi turut mempengaruhi profil kesejahteraan psikologis 

individu. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa pada individu yang 

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memiliki profil kesejahteraan 

psikologis yang tinggi khususnya pada dimensi tujuan hidup dan 

pengembangan pribadi. Selain itu, tingkat pendidikan yang tinggi dan 

status pekerjaan juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 

psikologis pada dimensi penerimaan diri dan dimensi tujuan hidup. 

Orang yang menempati kelas sosial yang tinggi memiliki perasaan 

yang lebih positif terhadap diri sendiri dan masa lalu mereka, serta 

lebih memiliki rasa keterarahan dalam hidup dibandingkan dengan 

mereka yang berada di kelas sosial yang lebih rendah (Ryff, 1995).  

2) Budaya  

Kesejahteraan psikologis yang berkaitan dengan dimensi 

penerimaan diri dan otonomi lebih banyak ditemukan pada 

masyarakat yang memiliki budaya individualistik (Ryff & Singer, 

1996). Sementara itu masyarakat yang memiliki budaya yang 

berorientasi kolektifitas dan saling ketergantungan, lebih banyak 

menunjukkan nilai yang positif pada dimensi hubungan positif dengan 

orang lain.  
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3) Dukungan Sosial  

Dukungan sosial mengacu pada memberikan kenyamanan pada 

orang lain, merawatnya atau menghargainya (Sarafino, 2006). 

Dukungan sosial berasal dari teman, tetangga, teman kerja dan orang-

orang lainnya. Tujuan dari dukungan sosial ini adalah memberi 

dukungan dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan hidup, dapat 

membantu perkembangan pribadi yang lebih positif memberikan 

dukungan pada individu dalam menghadapi masalah hidup sehari-hari. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Salovey, Rothman, 

Detweller & Stewart (2000) menunjukkan adanya hubungan yang kuat 

antara dukungan sosial dengan kesejahteraan. Orang yang mempunyai 

hubungan dekat mampu mengatasi stressor (misalnya kehilangan 

pekerjaan, mengidap penyakit, berpisah dengan pasangan hidup, dsb.) 

dengan lebih baik.  

4) Pekerjaan  

Page (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor pekerjaan seperti 

jam kerja, pengakuan, kondisi kerja, keamanan pekerjaan, gaji 

berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis seseorang. 

 

C. Gagal Ginjal dan Hemodialisa  

1. Pengertian Gagal Ginjal Kronik 

Menurut Tjokronegoro dan utama (2004), penyakit gagal ginjal kronik 

merupakan suatu proses fatofisiologi dengan etiologi yang beragam, 

Hubungan Antara Kesejahteraan..., Rizky Galuh Tiara M, Fakultas Psikologi UMP, 2017



28 
 

 
 

mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan pada umumnya 

berakhir dengan gagal ginjal. Selanjutnya gagal ginjal adalah suatu keadaan 

klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang ireversibel, pada 

suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa 

dialisis atau transplantasi ginjal. 

2. Hemodialisa 

Terapi hemodialisa adalah suatu teknologi tinggi sebagai terapi 

pengganti untuk mengeluarkan sisa-sia metabolisme atau racun tertentu dari 

peredaran darah manusia seperti air, natrium, kalium, hidrogen, urea, 

kreatin, asam urat dan zat-zat lain melalui membran semi permeabel sebagai 

pemisah darah dan cairan dialisat pada ginjal buatan dimana terjadi proses 

difusi, osmosis dan ultra filtrasi (Mutoharoh, I 2010). Adanya perubahan 

yang terjadi dalam hidup pada pasien hemodialisisi dapat menyebabkan 

stress. 

Hemodialisa dapat dilakukan dirumah atau unit dialisa. Pasien yang 

menderita penyakit akut atau mengalami komplikasi medik biasanya 

melakukan dialisa di unit dialisa rumah sakit, di pusat dialisa non-rumah 

sakit atau dirumah. 

Biasanya pasien membutuhkan 12-15 jam hemodialisis setiap 

minggunya yang terbagi kedalam dua tau tiga sesi. Setiap sesi berlangsung 

selama 3-6 jam tergantung dari tipe membran yang digunakan, ukuran tubub 

pasien, dan kriteria lain yang telah ditentukan. 
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Diperkirakan hanya sekitar 10-20% pasien gagal ginjal terminal yang 

melakukan dialisa dapat kembali berfungsi seperti orang sehat. 30-40% 

pasien non-diabetik dapat diharapkan untuk kembali pada status 

fungsionalnya pada tingkat keberfungsian yang memungkinkan mereka 

untuk menjaga diri mereka sendiri. Sisanya, sekitar 20% bergantung secara 

penuh pada bantuan orang lain. 

Komplikasi yang dapat muncul ketika individu melakukan 

hemodialisis antra lain tekanan darah rendah, kram otot, mual, muntah, sakit 

kepala, sakit di dada, sakit dipunggung, gatal-gatal, demam, kedinginan, 

pendarahan, masuknya gelembung udara kedalam aliran darah, penurunan 

jumlah darah merah, penurunan kadar gula dalam darah, gangguan ritme 

jantung dan otak, anemia, gangguan pada jumlah kalsium dan fosfor, 

gangguan gizi, dan masalah psikosial. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dijelaskan bahwa 

setelah mengalami gagal ginjal dan harus menjalani hemodialisa penderita 

akan mengalami berbagai perubahan yang signifikan dalam hidupnya. 

perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun psikologis. Hal ini 

dijelaskan oleh Pratiwi (2013) pasien yang menjalani hemodialisa memiliki 

gangguan fisik dan psikis individu, dimana gangguan fisik itu berupa 

penurunan berat badan, badan menghitam, dll. Selain itu gangguan berupa 
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psikis yaitu terkena depresi yang dapat mengurangi kualitas hidup dan 

berdampak pada kondisi klinisnya.  

Individu yang mengalami gangguan psikologis akan menimbulkan suatu 

reaksi emosional negatif dimana reaksi emosional ini merupakan emosi dari 

kebersyukurannya dalam menjalani aktivitas emosi keagamaannya. 

Sosrokartono (dalam Mukhlis,2015) menyatakan bahwa reaksi emosi 

negatif hanya akan menyebabkan ketegangan dan kegelisahan dalam hidup. 

Penelitian sebelumnya juga menunjukan bahwa, dibandingkan dengan orang-

orang yang kurang bersyukur, orang yang bersyukur melaporkan kebahagiaan 

yang lebih besar, harapan, kebanggaan, suasana hati positif, optimisme, 

kepuasan hidup, vitalitas, religiusitas dan spiritualitas, dan mereka juga 

cenderung melaporkan lebih sedikit depresi dan iri hati (Mc Cullough et 

al,2002). 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan dalam studi 

pendahuluan, kesejahteraan psikologis diidentifikasi sebagai hubungan dengan 

kebersyukuran seseorang. Kebersyukuran pasien gagal ginjal yang menjalani 

hemodialisa dapat diukur dari aspek-aspek penerimaan diri yang akan 

diuraikan dalam bentuk skala kebersyukuran. Sedangkan kesejahteraan 

psikologis pasien yang menjalani hemodialisa dapat diukur dari aspek- aspek 

kesejahteraan psikologis yang akan diuraikan dalam bentuk skala kesejahteraan 

psikologis. 
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Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menguji hubungan antara 

kesejahteraan psikologis dengan kebersyukuran pada penderita ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisa dan seberapa besar hubungannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

E. Hipotesis  

Berdasarkan uraian permasalahan dan teori yang telah dijelaskan, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara 

Kesejahteraan Psikologis dengan Kebersyukuran pada paisen Ginjal Kronik 

yang menjalani hemodialisa di RSI Fatimah Cilacap. 

 

 

Pasien Ginjal Kronik  
yang Menjalani Hemodialisa 

Kebersyukuran : 
1. Penghargaan Orang Lain 

2. Kepemilikan 

3. Momen Pemberian 

4. Ritual 

5. Rasa Akan Kekaguman 

6. Pembandingan Diri/ Sosial 

7. Kekhawatiran Eksistensial 

8. Perilaku Bersykur 

Kesejahteraan Psikologis : 

1. Penerimaan Diri 

2. Pertumbuhan Diri 

3. Kebermaknaan Hidup 

4. Penguasaan Lingkungan 

5. Otonomi  

6. Hubungan Positif dengan 

orang lain 
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