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ABSTRAK 

 

Naurah Jinan, 111311133050, Gambaran Harapan hidup Pasien Leukemia 

Kronis Dewasa Awal, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 

2017, xv+122 halaman, 15 lampiran.   

Individu dengan kelompok usia dewasa awal memiliki berbagai tugas 

perkembangan seperti mempunyai pasangan, bekerja dan membangun hubungan 

sosial dengan rekan sebaya yang harus dipenuhi. Bagi pasien leukemia, 

didiagnosa pada saat usia dewasa awal mengakibatkan adanya tantangan 

tambahan yang dapat menghambat kegiatan sehari-hari juga proses pemenuhan 

tugas perkembangan individu tersebut. Pasien leukemia dengan usia dewasa awal 

membutuhkan harapan hidup agar dapat memenuhi tugas perkembangan dan 

tujuan yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

gambaran harapan hidup yang dialami pasien leukemia kronis dengan kelompok 

usia dewasa awal. 

Data dalam penelitian dikumpulkan dengan teknik kualitatif dengan tipe 

studi kasus. Penelitian ini menggunakan tiga subjek pasien Chronic Myeloid 

Leukemia (CML) dengan kelompok usia dewasa awal. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dengan melakukan koding 

terhadap hasil transkrip wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teori 

milik Snyder (2000) untuk mendeskripsikan harapan hidup. Kredibilitas dalam 

penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi data melalui wawancara 

dengan significant other ketiga subjek. 

Hasil penelitian ini menunjukkan ketiga subjek memenuhi semua 

komponen harapan hidup. Ketiga subjek memiliki harapan hidup yang sama yaitu 

sembuh dari leukemia. Disiplin dalam meminum obat, konsultasi kepada dokter, 

menjaga kesehatannya, dan beribadah merupakan bentuk usaha ketiga subjek agar 

dapat memenuhi harapan hidupnya. Harapan hidup memiliki peran yang sangat 

penting untuk membangun semangat ketiga subjek. Subjek 1 dan subjek 3 

mengaku dapat membangun harapannya ketika melihat anak dan istrinya, 

sedangkan subjek 2 merasa karena ada dukungan dari keluarga dan teman-

temannya maka ia bisa menentukan harapan hidup yang ingin dipenuhi. 

Dukungan dari keluarga dan teman-teman merupakan salah satu faktor yang 

membuat harapan hidup tersebut tetap ada. 
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