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PEDOMAN OBSERVASI

Observasi penelitian ini mengungkap :

d. Kesan umum : kondisi fisik, penampilan dan perilaku subyek.

e. Perilaku yang muncul akibat dari penyakit Lupus yang diderita

f. Lingkungan tempat tinggal

g. Interaksi sosial

PEDOMAN WAWANCARA

d. Latar belakang subyek

6) Nama, usia, jenis kelamin.

7) Urutan kelahiran.

8) Kondisi sosial ekonomi. 
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9) Kebiasaan-Kebiasaan tertentu dalam keluarga.

10) Hubungan atau relasi dalam keluarga.

e. Penyakit Lupus yang diderita subyek

7) Diagnosis awal penyakit Lupus.

8) Kapan mulai merasakan gejala Lupus

9) Lama menderita penyakit Lupus sejak didiagnosis.

10) Efek samping pengobatan yang dirasakan oleh penderita Lupus.

11) Sejarah kesehatan di masa lalu.

12) Tanggapan  mengenai  kesehatan  tubuh  yang  menurun  akibat  penyakit  Lupus  yang

diderita.

f. Dinamika psikologis strategi coping terhadap akibat dari penyakit lupus yang diderita subyek

7) Perubahan-perubahan  yang  dirasakan  oleh  subyek  baik  secara  fisik,  kognisi  maupun

afeksi setelah didiagnosis menderita Lupus.

8) Dampak terhadap relasi dengan keluarga dan orang lain setelah didiagnosis Lupus.

9) Stressor yang muncul akibat penyakit Lupus yang diderita 

10) Intensitas stressor yang dirasakan oleh subyek.

11) Usaha mengatasi / menyelesaikan (coping)  yang dilakukan untuk mengurangi stres yang

muncul.

12) Tanggapan mengenai keefektifan coping yang sudah dilakukan.
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DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana hubungan mbak dengan keluarga (orangtua,adik,kakak,suami)?

2. Ada kebiasaan – kebiasaan tertentu di keluarga ngga?

3. Waktu kecil kehidupan mbak gimana?

4. Di keluarga paling dekat dengan siapa? Ada alasan tertentu ngga?

5. Sering ngobrol sama tetangga?
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6. Sering ikut kegiatan di kampung ngga?

7. Selama ini keluarga selalu memberi dukungan ngga?

8. Kapan awal didiagnosis menderita Lupus?

9. Langsung didiagnosis dengan penyakit Lupus atau dengan penyakit lain dulu?

10. Kapan mulai merasakan gejala-gejala Lupus seperti nyeri sendi atau muncul ruam di wajah?

11. Bagaimana perasaan mbak waktu didiagnosis menderita Lupus?

12. Sudah berapa lama menderita Lupus?

13. Sebelumnya sudah tahu tentang penyakit Lupus?

14. Tahu tentang komplikasinya ngga? Apakah mbak merasa  lebih  tertekan  setelah  mengetahui  lebih

jauh tentang penyakit Lupus?

15. Apa yang mbak lakukan setelah tahu menderita Lupus?

16. Setelah didiagnosis menderita Lupus, sering merasa  cemas karena  penyakitnya sendiri  ngga? Atau

merasa sedih, sering murung, nangis, melamun setelah didiagnosis menderita Lupus?

17. Mbak sendiri sering berpikir tentang penyakitnya ngga?

18. Kalau lagi sering berpikir tentang penyakitnya, sering dicurhatin ngga? Kalau iya, ke siapa?

19. Selain curhat, mbak melakukan apalagi untuk mengurangi beban?

20. Kalau cek ke laboratorium sama minum obatnya teratur ngga?

21. Ada  efek  samping  obat  yang  dirasakan  seperti  moonface,  rambut  rontok  atau  mungkin

osteoporosis?

22. Merasa terganggu/ tidak nyaman / terbebani dengan efek samping dari pengobatannya ngga?

23. Dengan pembelian obat rutin setiap bulannya, cek ke laboratorium, mbak merasa terbebani  secara

finansial ngga? Walaupun mungkin masih dibayar oleh orangtua?

24. Sebelum menderita Lupus pernah sakit yang parah ngga?
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25. Bagaimana dengan reaksi keluarga, teman, suami/pacar saat mereka tahu mbak menderita Lupus?

26. Selama menderita Lupus, mbak merasakan adanya penurunan-penurunan fungsi tubuh ngga?

27. Perasaan mbak sendiri berkaitan dengan penurunan-penurunan fungsi tubuh itu sendiri gimana?

28. Penurunan fungsi tubuh yang mbak alami itu menganggu aktivitas mbak sehari-hari ngga?

29. Adakah  perubahan  perilaku  atau  mungkin  perubahan  perasaan  yang  mbak  rasakan  setelah

menderita Lupus?

30. Apakah ada perubahan yang berkaitan dengan kognisi?

31. Semua perubahan-perubahan tersebut baik secara fisik,emosi maupun kognisi berpengaruh terhadap

relasi mbak dengan keluarga,teman,suami/pacar ngga?

32. Apa yang mbak rasakan dengan semua perubahan tersebut?

33. Apakah perubahan-perubahan tersebut membuat mbak merasa stres?

34. Apakah mbak sering merasakan stres?

35. Apa yang mbak lakukan untuk mengatasi stres akibat penyakit Lupus yang mbak alami?

36. Menurut mbak sendiri  apakah  cara  yang mbak lakukan tadi  diatas  dapat  membuat mbak merasa

lebih tenang dan nyaman atau justru tidak merasakan adanya perubahan dalam intensitas stres yang

mbak alami?

37. Bagaimana  perasaan  mbak  sekarang  setelah  melakukan  cara-cara  untuk  mengatasi  stres  yang

muncul tadi?
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Hasil Reduksi Wawancara Subyek 1

1. Nama : ID

Usia : 22 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisa
1. Bagaimana

hubungan mbak
dengan keluarga?

Baik, ya gimana ya..baik,
deket banget,terbuka ya
seperti itulah mbak

Subyek berasal dari
keluarga yang
terbuka 

2. Apakah ada
kebiasaan-kebiasaa
n tertentu dalam
keluarga?

Nak ngumpul barengnya ngga
tapi apa ya setiap peristiwa
atau apa pasti cerita, dari
sekolah, hal sepele apalagi hal
yang istilahnya sampai
kompleks pasti cerita tapi nak
ngumpul yo jarang..ya
apa,kadang ngga
terencana,kalo pengen
ngomong ya ngomong.

Subyek memiliki
kebiasaan
menceritakan
apapun yang terjadi
selama subyek
diluar rumah

3. Waktu kecil,
kehidupannya
gimana mbak?

Biasa aja sih, normal, sehat,
ya apa ya seperti anak - anak
lain, perkembangannya juga
alhamdulillah lancar, ngga ada

Masa kecil subyek
tidak berbeda
dengan anak yang
lain
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hambatan yang sangat berarti,
sekolah ya biasa, belajar ya
biasa, sama tetangga ya deket
. 

4. Kehidupan mbak
waktu SD,SMP
SMA sendiri
gimana?

Kalau SD kan masih di
daerah rumah sendiri, kalau
SMPnya di daerah
kecamatan, SMAnya di
Jepara.

5. Di keluarga sendiri
mbak dekat dengan
siapa?

Sama siapa ya..sama ibu..ya
ibu lebih banyak waktunya di
rumah terusan intensitas
ketemunya lebih banyak.
Sama bapak juga deket tapi
kan bapak aktivitas diluarnya
lebih banyak jadi ya
ketemunya juga jarang.

Subyek di keluarga
dekat dengan ibunya

6. Sering ngobrol sama
tetangga?

Ya biasa sih mbak,sering tapi
seringnya tetangga yang maen
ke rumah, kadang
bantu-bantu ibu kan ibu
produksi krupuk. Kalau aku
yang keluar waktunya yang
ngga ada mbak jadi lebih
banyak aktivitas di rumah.

Subyek sering
melakukan aktivitas
mengobrol dengan
tetangganya

7. Sering ikut kegiatan
di kampung?kalau di
sekolah, sering ikut
kegiatan juga ngga?

Karang taruna paling ya
sesekali nemenin ibu majelis
taklim tapi yang intensif ya
paling karang taruna.

Subyek aktif dalam
kegiatan di
kampungnya

8. Dari keluarga
sendiri, selalu kasih
support ke mbak
ngga?

Hampir semua deh, semuanya
ikut campur dalam artian
bukan ikut campur juga tapi
ya apapun yang aku lakukan
pasti seijin dan sepengetahuan
mereka jadi seandainya
memang yang aku lakukan
ngga sependapat dengan
mereka tapi ya bukan
langsung ngga, jadi kalau
memang dilarang atau ngga
dikasih dukungan mereka
juga memaparkan alasan yang
tepat jadi aku juga bisa
menerima, ngga gerundel

Subyek selalu
mendapat dukungan
dari keluarganya

9. Kapan awal mbak
didiagnosis
menderita Lupus?

Awalnya semester 3 kalau
ngga salah, itu di
dr.Nurcholis..waktu itu belum
digubris, kan belum paham,
belum tahu lupus itu apa tapi
keyakinannya juga belum
100% kan belum tes ANA,
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yakinnya ya baru dua tahunan
inilah setelah hampir beberapa
bulan jadi pasiennya
dr.Undang itu.

10. Langsung
didiagnosis Lupus
atau dengan
penyakit lain?

Langsung lupus, semuanya
dokter bilang lupus

11. Kapan mbak mulai
merasakan
gejala-gejala Lupus?

Mungkin yang pas aku sadar
ya mbak, maksudnya tu aku
awalnya dulu didiagnosa itu
kan aku demam tinggi 2
minggu abis kegiatan di
gedong songo itu, waktu itu
musim penghujan aku masih
inget pas itu kan sering pipis, 
rambut rontok, satu bulan
sariawan sampai bengkak
,minum aja susah. Itu sakit
banget sampai mulut tu
kayaknya ngga rupa mulut.

Subyek mulai
mengalami
gejala-gejala awal
penyakit Lupus

12. Sudah berapa lama
menderita Lupus?

Dua tahunan

13. Sebelumnya sudah
tahu tentang Lupus?

Ya ngga tahu mbak

14. Gimana perasaan
mbak setelah
didiagnosis
menderita Lupus?

Ya shock, takut. Takutnya
kan karena ngga tahu
apa-apa tentang lupus, lupus
itu apa, terus browsing di
internet kok malah ngga ada
obatnya, efeknya kok seperti
ini, sedangkan aku mikirnya
dari kecil kan ngga pernah
sakit kok begitu sakit
langsung kayak gini tapi ya
abis itu biasa aja sih.

S

P1

Subyek mulai
merasa takut dan
juga shock setelah
mengetahui
penyakitnya

Subyek mulai aktif
mencari informasi
tentang penyakit
Lupus yang
dideritanya

15. Mbak tahu tentang
komplikasinya
ngga?bagaimana
perasaan mbak
setelah lebih tahu
tentang penyakit
Lupus?

Ya tahu..tertekan tapi ya
karena tambah tahu jadi
semakin bisa jaga,aku harus
gini, harus gini, bahkan di
awal kan aku sempet diet mie
tapi sekarang udah ngga.

S Subyek merasa
tertekan setelah
lebih tahu tentang
penyakitnya

16. Apa yang mbak
lakukan setelah tahu
menderita Lupus?

Apa ya mbak, paling ya jaga
pola makan, pola tidur,
dulunya sering begadang
sekarang ngga .

Mulai ada
perubahan perilaku
pada subyek setelah
menderita Lupus

17. Setelah didiagnosis
Lupus, sering
merasa cemas
karena penyakitnya

Nak karena penyakitnya
sendiri sih ya itu karena tahu
ngga ada obatnya Cuma yang
aku lebih takutnya itu respon

S Subyek merasa
cemas karena tahu
penyakitnya belum
ada obatnya
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sendiri ngga?
Merasa sering sedih,
murung, nangis
setelah didiagnosis
ngga?

dari orangtua,teman dekat
kalo tahu tu gimana. Kalau
sakit tu malah ngga mikir
karena kan yang ngerasa aku
sendiri.

S2 Subyek merasa
takut dengan reaksi
dari keluarga,teman

18. Mbak sendiri sering
mikir tentang
penyakitnya ngga? 

Kalau pas dalam kondisi
sendiri, ngelamun, sepi ya
sering.

19. Waktu mikir tentang
penyakit Lupus,
sering dicurhatin
ngga?sama siapa?

Ngga sih mbak..paling kalau
udah tertekan tak buat salat
atau ngga tak tulis di diary
pokoknya yang penting keluar
kan ngga harus dicurhatin
juga. 

S

E3

Subyek merasa
tertekan 
Subyek memilih
salat untuk
mengurangi
perasaan
tertekannya

20. Sekarang
mengkonsumsi obat
ngga?

Ngga pernah mbak

21. Jadi untuk
mengatasinya
Lupusnya sendiri
gimana mbak?

Dulu pas intensif check up di
dr.undang dapet sih obat
untuk perawatan sama pil
untuk diminum tapi aku kan
ngga begitu seneng ya mbak,
ketergantungan obat, harus
minum setiap hari. Sekarang
sih udah berhenti check up
nya.

22. Mbak merasa
terbebani secara
finansial ngga?
Walapun memang
tidak mengkonsumsi
obat dan tidak cek
teratur ke lab

Iya sih mbak..ya paling yang
salah satu bikin pikiran itu
mbak. Masalahnya bapak ibu
juga kan ngga cuma mikirin
aku. Kalau untuk berobat kan
mereka pasti nyisain uang
untuk aku berobat tapi aku
sendiri malah pikiran.

S3 Subyek merasa
terbebani secara
finansial

23. Bagaimana dengan
reaksi dari keluarga,
teman atau
pasangan setelag
tahu mbak
menderita Lupus?

Diluar dugaan itu mbak,
takutnya kan orangtua
kecewa atau gimana tapi ya
ternyata malah lebih merhatiin
aku pokoknya ngga seperti
yang aku kira.

P2 Subyek memperoleh
dukungan sosial dari
keluarganya

24. Setelah keluarga,
teman, pasangan
tahu tentang
penyakit mbak, ada
perubahan relasi
dengan mereka ngga
mbak?

Ya ngga mbak..paling ya
berubah tu ya jadi
overprotektif gitu

25. Mbak mengalami
penurunan
fungsi-fungsi tubuh

Paling ini cepat lelah, cepat
capek, kentara banget itu
mbak. Kalau kena panas
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ngga? sering pusing
26. Apa yang mbak

rasakan setelah
mengalami
penurunan fungsi
tubuh tersebut?

Gimana ya mbak, mau
kecewa juga ngga bakal
mengembalikan semuanya..
ikhlas aja lah, kalau tak
pikiran mesti tambah stres
mbak.

E3

S1

Subyek
mengikhlaskan
semua yang terjadi
pada dirinya dan
tidak merasa
kecewa dengan hal
tersebut
Subyek merasa
kecewa dengan
perubahan fisik yang
dialami

27. Penurunan fungsi
tubuh itu sendiri
mengganggu
aktivitas mbak
ngga?

Ya kalau dirasain ya
menganggu tapi sejauh ini
aktivitas masih lancar, ngga
ganggu banget.

S1 Subyek merasa
terganggu dengan
penurunan fungsi
tubuh yang dialami

28. Ada perubahan
perilaku ngga
setelah mbak
didiagnosis
menderita Lupus?

Banyak..kalau fisik jelas ya
mbak, di muka jadi ada ruam
merah padahal dulu ngga,
rambut juga habis, daya tahan
tubuh juga menurun.
Perubahan kebiasaan juga
mbak, kan pola makan sama
pola tidur berubah. Kalau 
perasaan ya sekarang lebih
hati-hati kalau ngomong ke
temen, harus lebih siap mental
sama reaksi mereka 

E1 Subyek lebih
mengendalikan
perasaannya setelah
didiagnosis
menderita Lupus 

29. Perubahan itu
sendiri berdampak
ke hubungan dengan
keluarga, teman atau
pasangan ngga?

Ngga mbak, dulu lupus ya
deket sekarang juga deket

30. Perubahan-perubah
an itu membuat
mbak merasa stres
ngga?

Awalnya sih mbak. Stresnya
ya bukan stres banget karena
ngerasa ada yang berubah.

S Subyek merasakan
stres karena
perubahan yang
terjadi setelah
menderita Lupus

31. Stres itu sendiri
sering mbak rasakan
ngga?

Seringnya sih kalau pas
ngelamun tapi kalau udah
sama anak-anak ya udah,
udah ngga ngerasa sakit

S Subyek merasa
stres karena
penyakitnya
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32. Kalau saya minta
mengkategorikan,
stres yang mbak
rasakan itu termasuk
ke stres berat,
sedang atau ringan?

Nak untuk lupus sendiri sih
ngerasanya ringan mbak.

33. Apa yang mbak
lakukan untuk
mengatasi stres
tersebut?

Ya paling nangis pas salat
mbak nanti abis itu ya lega.

E3

34. Perasaan mbak
sendiri setelah
nangis

Pokoknya kalau udah nangis
pas salat itu sangat lega ya
kalau udah bisa ngeluarin
semuanya itu ya
lega..benar-benar lega.

35. Menurut mbak, cara
yang mbak lakukan
itu efektif ngga?

Sangat efektif mbak, bahkan
menurut aku itu yang paling
efektif dari semua cara yang
pernah tak lakuin.

Keterangan :

S : Stres (muncul 6 kali)

S1 : Stres fisik (muncul 2 kali)

S2: Stres sosial relasional (muncul 1 kali)

S3: Stres finansial (muncul 1 kali)

Strategi Coping

P : Problem Focused Coping

P1 : Keaktifan diri (muncul 1 kali)

P2: Seeking social support (muncul 1 kali)

P3: Planful Problem Solving
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P4: Confrontative Coping

Emotion-Focused Coping

E1 : Self Control (muncul 1 kali)

E2 : Distancing

E3 : Positive Reappraisal (muncul 3 kali)

E4 : Accepting Responsibility

E5 : Escape / Avoidance

Selama  penelitian  berlangsung,  kegiatan  ID  sehari-hari  lebih  banyak  dihabiskan  di  kosnya.

Kegiatan ID biasanya adalah mengerjakan skripsinya.  Kadang  saat  mengerjakan  skripsi,  ID  tiba-tiba

berhenti  mengerjakan  karena  sendinya  terasa  sakit  dan  linu.  Biasanya  jika  hal  itu  terjadi,  ID  akan

beristirahat selama lebih kurang 10 menit dan melanjutkan kembali pekerjaannya. ID beberapa kali harus

keluar dari kosnya pada jam-jam yang seharusnya dihindari yaitu antara jam 09.00-16.00. Biasanya ID

keluar  pada  siang  hari  untuk  melakukan  bimbingan  skripsi  dengan  dosen  pembimbingnya.  ID  jarang

menggunakan  tabir  surya  saat  keluar  rumah,  ID  hanya  menggunakan  saputangan  untuk  menutupi

wajahnya dari sinar matahari. ID pernah bercerita bahwa dia sering merasa stres dan tertekan tapi bukan

karena penyakit Lupus yang dideritanya. Stres yang dialaminya lebih karena  tuntutan dari  keluarga dan

pacarnya untuk segera lulus kuliah karena teman-temannya yang lain sudah banyak yang lulus kuliah. 

Walaupun  ID  berkata  demikian,  seringkali  selama  penelitian  berlangsung  ID  menangis  saat

melaksanakan  shalat.  Ketika  peneliti  bertanya  penyebab  ID  menangis,  ID  menjawab  bahwa  dirinya

merasa cukup tertekan dengan penyakit  Lupus yang dideritanya.  Setelah menangis,  ID berkata  dirinya

merasa lebih lega dan tidak lagi merasa tertekan. ID banyak bercerita tentang keluarganya. Saat pertama

didiagnosis menderita Lupus, ID menjadi cukup stres karena takut  dengan reaksi  dari  keluarganya dan

juga pacarnya saat ID bercerita tentang penyakitnya.  Selain itu ID juga merasa  cukup tertekan karena

informasi tentang penyakit Lupus yang dicari lewat internet menyatakan bahwa penyakit  tersebut  belum

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.processtext.com/abctxt.html

http://www.processtext.com/abctxt.html


ada  obatnya.  Butuh waktu lama  sampai  ID  mau  menceritakan  perihal  sakit  yang  dideritanya  kepada

keluarga dan pacarnya. ID sendiri termasuk orang yang selalu memikirkan pendapat orang lain dan tidak

jarang menjadi tertekan karena  hal tersebut.  Hal ini ternyata  membawa dampak yang  buruk  bagi  ID.

Beberapa kali ID merasakan penyakit Lupusnya menjadi lebih parah karena ID merasa  stres  dan  stres

yang dialaminya itu karena ID sedang bertengkar dengan salah seorang temannya. Dan kondisinya selalu

membaik jika ID sedang tidak merasa tertekan baik karena pertengkaran dengan teman ataupun tekanan

untuk segera menyelesaikan skripsinya.

ID  selalu  bercerita  tentang  kedekatannya  dengan  keluarganya.  di  keluarganya  ID  paling  dekat

dengan ibunya. Masalah apapun selalu diceritakan pada ibunya. Dengan adiknya pun hubungannya dekat

walaupun mereka jarang bertemu karena adiknya bersekolah di Jepara. ID bercerita bahwa kadang saat

adiknya  memiliki  masalah  atau  keinginan  yang  tidak  bisa  dibicarakan  langsung  dengan  orangtuanya,

adiknya  bercerita  terlebih  dahulu  pada  ID  dan  kemudian  meminta  ID  untuk  menyampaikan  kepada

kedua orangtuanya. Rumah ID di Gubug, Purwodadi berdekatan dengan rumah saudara-saudaranya dan

ada  beberapa  saudaranya yang tinggal di  rumah ID.  ID  bercerita  bahwa  saudara-saudaranya  merasa

prihatin dengan kondisi  ID sekarang mengingat rambutnya yang dulu tebal  menjadi sangat  tipis karena

mengalami kerontokan hebat setelah didiagnosis menderita Lupus. Selain itu wajah ID yang dulunya putih

dan mulus menjadi sangat merah saat  terkena  matahari  dan  nampak seperti  berjerawat.  Salah seorang

sepupunya yang sudah bekerja  di  Yogyakarta  beberapa  kali  membantu ID dengan memberikan biaya

untuk  pengobatan  penyakitnya.  ID  juga  merasa  sungkan  jika  harus  dibantu  terus  menerus  sehingga

seringkali  uang  yang  sudah  diberikan  sepupunya  kepada  ID  dikembalikan.  Walaupun  tidak  berobat

secara  teratur  ID  merasa  dirinya  baik-baik  saja  karena  keluarganya  selalu  mendukungnya  dan  tidak

merasa tertekan dengan keadaannya yang sekarang.  

ID selama penelitian tidak pernah berobat baik ke dokter  maupun ke  pengobatan alternatif  yang

dianjurkan oleh dokternya. Secara jujur ID mengatakan bahwa keluarganya tidak mampu secara finansial

jika harus mengeluarkan biaya yang cukup besar  sekitar  Rp  500.000-Rp  1.000.000  setiap  bulannya

untuk pengobatan penyakit Lupus ID. Hal ini juga yang membuat ID merasa tertekan karena di satu sisi

ID tidak ingin memberatkan kedua orangtuanya namun ID juga membutuhkan pengobatan agar penyakit

Lupusnya tidak semakin parah. Namun tidak berarti ID tidak pernah berobat sekalipun. ID tetap berobat

ke  dokter  dan  juga ke  pengobatan alternatif,  namun memang pengobatan tersebut  tidak teratur  setiap
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bulannya.  ID  selalu  mengatakan  bahwa  ID  merasa  tubuhnya  lebih  baik  dan  nyeri  di  sendi  serta

punggungnya berkurang saat selesai berobat di pengobatan alternatif  di  daerah  Imogiri Yogyakarta.  ID

mengatakan  bahwa  sebenarnya  ID  ingin  teratur  berobat  di  pengobatan  alternatif  tersebut  namun

dikarenakan ketiadaan biaya dan waktu maka pengobatan tersebut tidak bisa  dilakukan secara  teratur.

Walaupun berniat  ingin berobat  secara  teratur,  pada  kenyataannya ID berobat  hanya  jika  pacar  atau

keluarganya  mengajaknya  untuk  berobat  dan  beberapa  kali  pengobatan  dilakukan  oleh  ID  karena

merasa tidak enak dengan pacar atau keluarganya yang sudah mengajak berobat.

ID  berkata  bahwa  pada  awal  didiagnosis  menderita  Lupus  banyak  waktunya  yang  dihabiskan

untuk melamun dan memikirkan penyakitnya. Perubahan-perubahan yang terjadi secara  signifikan sejak

didiagnosis menderita Lupus membuatnya merasa takut, khawatir, kecewa, dan sedih. Namun ID sendiri

menyadari bahwa semua emosi negatif tersebut tidak akan membuatnya sembuh atau merasa lebih baik.

Pelan-pelan setelah ID mendapat banyak dukungan dari keluarga, teman dan pacarnya ID merasa lebih

baik.  Terlebih lagi setelah ID menemukan forum diskusi  tentang penyakit  Lupus milik Yayasan  Lupus

Indonesia. Setelah bergabung di forum tersebut ID merasa jauh lebih baik karena bisa bercerita dengan

sesama penderita Lupus. ID pun berkata bahwa dirinya sekarang lebih bisa  bersyukur  karena  ternyata

ada yang kondisinya lebih parah dari yang dialami ID. Setelah lama menderita Lupus, ID sekarang lebih

bisa bersikap ikhlas atas penyakit yang dideritanya ini. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa

ID mengalami stres yang diakibatkan oleh penyakit Lupus yang dideritanya. Stres yang dialami oleh ID

disebabkan  oleh  beban  finansial  yang  harus  ditanggung  oleh  penderita  Lupus  tiap  bulannya.  ID  juga

mengalami  stres  karena  perubahan  fisik.  Hal  ini  mungkin  dikarenakan  secara  fisik  memang  banyak

perubahan  yang  terjadi.  Karena  mengenakan  jilbab  jadi  ID  juga  tidak  merasa  terganggu  dengan

rambutnya yang rontok  namun sariawan,  nyeri punggung, nyeri sendi,penurunan daya  ingat,  penurunan

fungsi penglihatan dan  pening yang kerap  dirasakannya cukup menggangu aktivitas  ID.  Ketakutan  ID

akan reaksi dari keluarga, teman dan pasangannya setelah mengetahui bahwa ID menderita Lupus juga

tidak sesuai  dengan yang ditakutkan ID.  Namun,ID merasa  malu dengan kondisi  fisiknya sehingga ID

sedikit menutup diri dari teman-temannya. 

Untuk mengatasi stres yang muncul tersebut, ID melakukan berbagai macam coping. Coping yang

dilakukan oleh ID antara  lain dengan cara  aktif  mencari  informasi  tentang  penyakit  Lupus  selain  dari

dokter  yang merawatnya.  ID juga melakukan coping  dengan cara  mencari  dukungan  sosial  baik  dari
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keluarga, pacar, teman maupun sesama odapus (orang dengan Lupus). Selain itu ID juga melakukan self

control serta positive reappraisal untuk mengatasi stres yang dialami. Dari keempat cara coping yang

dilakukan  oleh  ID,  positive  reappraisal  merupakan  cara  coping  yang  dianggap  ID  paling  mampu

membuat ID merasa lebih nyaman, tenang dan dapat menerima keadaannya sekarang sehingga stres yang

dialami ID jelas berkurang intensitasnya. 

Sedangkan untuk coping yang lain, ID tidak terlalu merasakan perubahan kondisi  psikis.  seperti

misalnya coping dengan mencari dukungan sosial, ID yang hidup jauh dari keluarganya tentu tidak dapat

memperoleh dukungan sosial  sepenuhnya dari  keluarganya karena  memang ID jarang bertemu dengan

keluarganya sehingga ada kalanya pencarian dukungan sosial ini tidak terlalu berdampak positif terhadap

kondisi  psikis  ID.  Self  control  yang  dilakukan  ID  pun  kadang  tidak  terlalu  kuat  dampaknya  karena

memang ID sendiri mengakui bahwa dirinya bukanlah orang yang mudah mengatur perasaan atau mood

nya sehingga seringkali perubahan  perasaan  yang  mendadak  karena  stres  yang  dialaminya  tidak  bisa

dikontrol oleh ID sendiri. Pencarian informasi tentang penyakit Lupus pun tidak terlalu kuat dampaknya

terhadap perubahan kondisi psikis ID karena informasi-informasi yang didapat ID tidak digunakan untuk

lebih  memahami  secara  mendalam  tentang  penyakitnya.  Sedangkan  pemahaman  secara  mendalam

tentang penyakit Lupus dapat sangat membantu odapus (orang dengan Lupus) untuk memantau sendiri

kondisi kesehatannya sehingga stres akibat penyakit Lupus pun dapat berkurang intensitasnya.
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Hasil Reduksi Wawancara Subyek 2

2. Nama : IS

Usia : 27 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisa
1. Bagaimana

hubungan mbak
dengan keluarga?
(suami dan anak)

Gimana ya?namanya ibu ya
sehari-hari ngurusin anak,
prioritas lah. Kalo sama
suami ya kalo pas bisa
telepon ya telepon, sehari
bisa 3,4 atau 5 kali sehari

Hubungan
subyek dengan
keluarganya
tergolong
harmonis

2. Apakah ada
kebiasaan-kebiasaa
n tertentu dalam
keluarga?

Kalo pas suami pulang ya
jalan-jalan. Kalau sama
keluarga ya pas makan
malem gitu.

3. Bagaimana
hubungan mbak
dengan orangtua?

Ya biasalah mbak..Deket
dengan ibu..ya lebih deket
dengan ibu

Subyek
memiliki
kedekatan
dengan ibunya

4. Waktu kecil,
kehidupannya
gimana mbak?

Waktu SD saya disini
dideket rumah, pas SMP ke
Jogja tinggal di pondok
pesantren sampai SMA.
Baru kuliah terus kos.

Sejak remaja
subyek terbiasa
berpisah dari
keluarganya

5. Sering ikut kegiatan
di sekolah ngga?

Kalo pas SMP kurang ya
kan di pondok pesantren.
Kalo siang ya istirahat
soalnya kan malem ada
kegiatan lagi sampai malem.
Kalo pas kuliah ngga terlalu
ikut kegiatan yang
macem-macem soalnya kan
kuliahnya di dua tempat tho
jadi ya kuliah aja lah. Capek
soalnya, abis pulang kuliah tu
kayaknya udah capek.

Subyek bukan
tergolong orang
yang aktif
berkegiatan

6. Sering ngobrol
dengan
tetangga?sering ikut
kegiatan di
kampung?

Ngga pernah sih, paling kalo
pas ada pengajian di masjid
aja.

Subyek jarang
bersosialisasi
dengan
tetangganya

7. Mbak langsung
didiagnosis dengan
penyakit Lupus?

Ngga sih, kan pertama
waktu sakit perut banget itu
di RSI Jogja didiagnosis
kena gastritis terus udah itu
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diobati tho dikira gastritis.
Nah pas pulang kesini ini
demam lagi, agak tinggi terus
masuk ke RSI sini dikira
kena malaria terus dikena
obat anti malaria terus ngga
sembuh-sembuh. Terakhir
dirujuk ke RS Sardjito.
Disitu baru didiagnosis
Lupus. tapi ngga tahu,ngga
mudeng penyakit Lupus tu
apa. Suamiku malah yang
tahu, lupus tu ya gitu-gitu lah.
Pas dari Sardjito terus ke
Panti Rini terus ke Sardjito
lagi. Dari Sardjito disuruh
kontrol ke dokter penyakit
dalam sama ginjal itu baru
dikasih tahu Lupus itu
gini-gini tapi udah
parah..udah terlanjur
lah,,istilahnya udah kasep
gitu.

8. Kapan awal
didiagnosis
menderita Lupus?

Waktu kuliah, kira-kira
tahun 2003..agak-agak lupa,
pokoknya sampai sekarang
udah 7 tahun lah.

9. Kapan mulai
merasakan gejala
Lupus?

Udah dari SMP kayak gitu
terus SMA semakin parah, 
bengkak-bengkak gitu
kakinya, sering capek, lemes
.

Subyek
merasakan
gejala Lupus 

10. Dengan
keterbatasan itu
mbak merasa
terbebani ngga?

Ngga juga sih sebenernya,
cuman kalo pas lagi diem
baru terasa sakit kalo pas
aktivitas ya mungkin sakit
juga Cuma ngga dirasain.

Subyek tidak
merasa
terbebani
dengan
penyakitnya

11. Perasaan mbak
waktu kemudian
didiagnosis dengan
penyakit Lupus?

Waktu itu kan pas aq udah
ngga sadar, sempet koma
juga. Abis itu selama 6
bulan bed rest jadi antara
sadar sama ngga.
Kondisinya waktu itu tu
kayak orang depresi.
Mungkin karena katanya
kan yang diserang yang di
jaringan otak, apa itu
istilahnya ya..jaringan parut
ya . 

Penyakit Lupus
subyek sudah
merambah otak
sehingga subyek
nampak seperti
orang yang
depresi 

12. Sebelumnya sudah
tahu tentang lupus?

Heeh..pas itu tu pas aku lagi
sakit. Udah dikasih buku
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tentang lupus terus aku
disuruh baca tapi masih
kayak orang bingung gitu
jadi ya ngga ngeh gitu.

13. Suka mencari
informasi lain
tentang Lupus selain
dari dokter?

Pas abis sembuh itu, pas
udah pemulihan abis 6 bulan
opname mulai baca-baca
buku, mulai tahu lah
perawatannya.

P1 Subyek mencari
informasi
tentang penyakit
Lupus selain
dari dokter

14. Tahu tentang
komplikasinya?

Ya..kalo saya ya kena
ginjalnya itu

15. Apa yang mbak
lakukan setelah tahu
menderita
Lupus?kemudian
rajin berobat atau
mencari pengobatan
alternatif?

Udah pernah juga sih
pengobatan alternatif sampai
bosen akhirnya baru nyadar
kalo buang-buang waktu.
Sekarang selama dokter
masih bisa nangani udah
ngga..nyesel lah dulu sempet
buang-buang
waktu,buang-buang uang
ngga langsung ke dokter
karena kan udah sampai
fatal gitu ya udah ngga
kepikiran buat ke
alternatif-alternatif gitu.

16. Setelah didiagnosis
menderita Lupus,
sering merasa cemas
karena penyakitnya
ngga?

Dulu mungkin iya ya, masih
belum bisa nerima..mungkin
karena masih belum normal
juga ya semuanya jadi ya
rasanya kayak sedih gimana,
kayak semua orang tu
musuhin.tapi sekarang ya
udah bisa nerima lah. Ya
emang udah bagian hidup
yang harus dijalani.

S Subyek belum
menerima
kondisinya
sehingga sering
merasa cemas

17. Sering mikirin
penyakitnya ngga?

Kalo dulu heeh tapi
lama-lama udah bisa nerima,
udah bisa bersahabat.

S Subyek merasa
belum bisa
menerima
kondisinya

18. Waktu mikir tentang
penyakit Lupus,
sering dicurhatin
ngga?sama siapa?

Heeh..sering cerita ke suami. P2 Subyek mencari
dukungan sosial
dari suami

19. Selain curhat
ngapain aja mbak?

Tawakal aja lah. Sekarang
ngadunya sama Allah aja.
Orang laen juga ngga bisa
ngasih solusi. Jadi lebih
sabar aja, kalo dulu masih
sering marah-marah, kalo
ada keinginan tu ya harus
kalo sekarang santai,

E3 Subyek banyak
menghabiskan
waktu untuk
kegiatan-kegiat
an religius
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dinikmati aja. Kayaknya
malah lebih bisa menikmati
hidup. Kalo tak pikir dulu
waktu masih sehat sama
sekarang, kayaknya malah
enak sekarang tak pikir.
Lebih bersyukurlah.

20. Ada efek samping
pengobatan yang
dirasakan sampai
sekarang ngga?

Kalau aku ya paling yang tak
rasain lambung ya. Kalo
yang dari methyl tu ke
lambung suka perih. Sama
tulang-tulangnya juga, udah
gejala awal osteoporosis
gara-gara obatnya itu terus
dikasih lagi obat buat
osteoporosisnya.

Subyek
mengalami sakit
di lambung dan
gejala awal
osteoporosis
akibat dari efek
samping
pengobatan

21. Merasa terganggu /
tidak nyaman
/terbebani dengan
efek sampingnya
ngga?

Ya..ya gitu juga sih,tapi ya
gimana orang harus diminum
ngga ada solusi laen. Paling
ya diatasi sama obat-obat
lain buat ngurangin efeknya.

S Subyek merasa
terbebani
dengan efek
samping
pengobatannya

22. Dengan pembelian
obat yang rutin, cek
lab, kan mahal,
mbak merasa
terbebani ngga?

Yang namanya rejeki orang
kan ya kadang naek, kadang
turun ya mbak ya. Kalo dulu
pas sebelum suami saya
mapan, keuangannya ya
waktu aku sakit kan kami
sempet keluar kerja buat
ngurus saya tho. Dulu ya
masih kayaknya ngga enak
aja, kok dibiayain orangtua
terus padahal ya mungkin
orangtua ngga merasa
terbebani, mungkin ya
ikhlas,terbebani atau ngga
kan ngga tahu tapi ya kan
buat anak ikhlas. Cuma ya
kepikiran jadi beban. Kalo
sekarang sih alhamdulillah
suami udah kerja, udah
mapan lagi, udah agak
nyaman lah ngga terlalu
ngerasa ngebebani orangtua.

S3 Subyek merasa
terbebani
secara finansial

23. Sebelum menderita
Lupus pernah
terkena
penyakit-penyakit
lain ngga?

Nak pas kecil lupa sih ya,
tapi kalo pas udah gede tu
ya paling yang berhubungan
sama lupusnya itu ya,
demam gitu.. ngga sampai
yang berat banget, belum
pernah sih. Paling ya itu thok
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24. Bagaimana dengan
reaksi keluarga,
teman, atau
pasangan saat
mereka tahu mbak
menderita Lupus?

Macem-macem ya. Kalo
suami sih emang care
banget, sama ibuku juga 
care banget. Terus terang
kalo dari bapak,
adik-adik,kakak itu kayak
kurang ngeh, ngga peduli
apa itu sakit Lupus. mereka
malah tanya sekarang kalo
aku keluar kan bawa
payung, kalo naek motor
kan tak tutup “lho mbak kok
masih gitu, emangnya masih
sakit?”. Mereke mungkin
apa ya, ngga tahulah
aku..ngga mau tahu atau
gimana. Aku sih udah ngasih
tahu sakit Lupus itu gini-gini,
apa karena mereka ngga
ngalamin sendiri ya jadi ya
ngga ngeh. Kalo hubungan
keluarga sih emang ngga
deket karena emang dari
kecil kan udah
berjauhan,kalo sekolah kan
dimana-dimana jadi jarang
yang namanya kumpul jadi
ya ikatannya biasa-biasa aja
ngga erat.

P2 Subyek
mendapatkan
dulungan sosial
dari suami dan
ibunya

25. Ada penurunan
fungsi-fungsi tubuh
setelah didiagnosis
menderita Lupus
ngga?

Ada sih,pas abis sakit itu aja
jadi pelupa, abis koma itu.
Sering banget pelupa. Terus
capek

26. Tanggapan mbak
sendiri dengan
penurunan-penuruna
n fungsi tubuh yang
terjadi setelah
menderita Lupus?

Ya harus menyesuaikan
juga, kalo capek ya istirahat,
jangan terlalu diforsir. Sesuai
ini aja, pokoknya kalo udah
capek ya istirahat.

E1 Subyek
mengatur
perasaan dan
kondisi fisiknya
agar tidak stres

27. Ada perubahan
perasaan ngga yang
mbak rasakan
setelah didiagnosis
menderita Lupus?

Ya kadang tiba-tiba itu suka
kayak jenuh, kayak sering
sumpek tapi ya disadarin
mungkin ini pengaruhnya
Lupus jadi ya jangan
diturutin. Dibawa enak aja. 
Sampai sekarang masih
sering merasa murung tanpa
alasan tapi ya jangan
diturutin, cari kegiatan biar
fresh lagi.

S Subyek masih
merasakan stres
sampai
sekarang
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28. Perubahan yang
mbak rasakan
berdampak
terhadap relasi
dengan keluarga,
teman/pasangan
ngga?

Ngga juga sih, biasa-biasa
aja. Ngga terlalu pengaruh
banget. Paling kalo ke suami
tu kalo mau pergi
kemana-kemana suka ngga
diijinin, soalnya nanti capek.
Kalo pergi ngga boleh
jauh-jauh. Kalo naek
kendaraan ya ngga boleh
lebih dari 4 jam. Ya gitu-gitu
lah. Suami juga sering
ngingetin kalo mau pergi
pake payung, pake sun
block.

Kalau dengan diet
yang harus dijalani
gimana
mbak?merasa
terbebani ngga?

Ngga sih..soalnya ngga ada
pantangan dari dokternya.
Semua boleh dimakan tapi
ngga banyak-banyak kata
dokternya gitu

30. Merasa ada beban
tertentu seperti
perubahan fisik yang
signifikan /
perubahan
relasi/beban finansial
yang membuat
mbak merasa stres
ngga?

Waktu dibiayai sama
orangtua itu kan pas obatnya
mahal-mahal ya mbak, kalo
sekarang sih udah murah.
Stresnya ya kerasa banget
sampai sempet ngerasa
putus asa, udahlah ngga usah
minum obat daripada stres
gini tapi keluarga, suami
udah mendukung banget 

S3

P4

Subyek
mengalami stres
finansial

Subyek berhenti
meminum obat
untuk
penyakitnya
karena tidak
kunjung sembuh

31. Jika memang
merasakan,
bagaimana dengan
intensitasnya?
Kadang /  jarang
/sering merasakan
stres?

Ya sering ya pas awal-awal. S Subyek
merasakan stres
akibat
penyakitnya

32. Menurut mbak,
stres yang mbak
rasain itu berat atau
ringan?

Ya agak berat juga stres
yang aku rasain.

33. Ada usaha yang
mbak lakukan untuk
mengurangi stres
yang muncul ngga?

Ya nrima aja, orang kalo
diturutin stresnya ya sama
aja bunuh diri tho jadi ya
lebih ke tawakal aja.

E1

34. Menurut mbak, cara
mbak itu sudah
efektif belum?

Efektif banget ya. Soalnya
ya mau nyari kemana lagi.
Ya emang tak rasain tu
efektif banget.

35. Apa yang mbak
rasain setelah
menerapkan cara

Perasaan ya jadi lebih
tenang. Perasaan murung,
sering pingin marah tu ya jadi

E3 Subyek
melakukan
meditasi untuk
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tadi? berkurang. Sering juga
baca-baca buku tentang
cara penanganan stres sama
baca-baca buku yang ke
arah religi. Terus
dipraktekin, alhamdulillah
ada hasilnya. Kadang pake
meditasi juga. Kalo olahraga
juga ngga bisa yang
berat-berat jadi ya biasanya
yoga sekalian melatih
pernafasan. Itu juga ngga
rutin, paling kalo badannya
udah ngga enak banget.
Waktunya juga paling kalo si
kecil udah tidur tho. 

lebih
menenangkan
perasaannya

Keterangan :

S : Stres (muncul 5 kali)

S1 : Stres fisik 

S2: Stres sosial relasional

S3: Stres finansial (muncul 3 kali)

Strategi Coping

P : Problem Focused Coping

P1 : Keaktifan diri (muncul 1 kali)

P2: Seeking social support (muncul 2 kali)

P3: Planful Problem Solving

P4: Confrontative Coping (muncul 1 kali)

Emotion-Focused Coping

E1 : Self Control (muncul 2 kali)

E2 : Distancing
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E3 : Positive Reappraisal (muncul 2 kali)

E4 : Accepting Responsibility

E5 : Escape / Avoidance

IS adalah anak kedua dari enam bersaudara. Kakak pertama IS sudah meninggal dunia sehingga

sekarang IS adalah anak tertua di keluarganya. IS tinggal bersama orangtuanya sampai lulus dari SD. IS

sendiri lebih dekat  dengan  ibunya  karena  memang  intensitas  pertemuan  dengan  ibunya  lebih  banyak.

Sedangkan dengan saudara-saudaranya IS tidak terlalu dekat karena memang sejak kecil mereka sudah

terpisah karena bersekolah di tempat yang berbeda. Memasuki SMP, IS tinggal di pondok pesantren di

Jogjakarta atas saran dari kedua orangtuanya sampai IS menamatkan pendidikan SMAnya. Jadwal yang

ketat  di  pondok  pesantren  membuat  IS  tidak  banyak  memiliki  waktu  untuk  melakukan  kegiatan  lain

diluar kegiatan sekolah dan pondok pesantrennya karena banyaknya waktu yang tersita untuk kegiatan di

pondok pesantren. 

Saat  kuliah, IS  berhasil  diterima di  salah satu  universitas negeri  di  Jogjakarta  di  jurusan  bahasa

perancis.  Saat  memasuki tahun kedua  perkuliahan,  IS  memutuskan untuk mengambil kuliah di  jurusan

tata  boga  di  universitas yang sama.  Dengan berkuliah di  dua  jurusan yang berbeda,  IS  merasa  cukup

kewalahan  dan  sangat  kelelahan.  Kesibukan  kuliahnya  ini  membuat  IS  tidak  memiliki  banyak  waktu

untuk bergaul dengan teman –  temannya ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan dikampusnya.  Pada  saat

kuliah di  jurusan tata  boga  itulah IS  bertemu dengan calon suaminya. Tidak lama  berpacaran  mereka

kemudian menikah pada 30 April 2004. Sejak awal IS sudah menceritakan perihal sakit yang dideritanya

dan kemungkinan IS tidak bisa memberi keturunan, namun calon suaminya pada waktu itu tidak merasa

keberatan dan itu juga salah satu yang menumbuhkan semangat pada diri IS untuk sembuh.

Memasuki semester  5,  IS  merasakan sakit  yang amat  sangat  di  bagian perutnya sehingga harus

opname di RS.Hidayatullah dan didiagnosis menderita gastritis oleh dokter. Sebenarnya sejak  duduk di

bangku SMP, IS sudah sering merasakan pembengkakan pada sendi-sendinya terutama di jari tangannya

sehingga seringkali membuat IS kesulitan dalam menulis. IS juga seringkali tertidur di kelas akibat sering

merasakan kelelahan yang amat sangat. Namun memang hal tersebut  tidak terlalu dianggap serius oleh

IS.  Memasuki  bangku  SMA,  IS  kemudian  seringkali  merasakan  gejala-gejala  seperti  rasa  nyeri  di

sendi-sendi tangan yang semakin parah, kaki yang seringkali terasa ngilu terutama di malam hari, kuku –
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kuku jari tangan yang memucat dan membiru, rambut rontok, tubuh sering terasa lemas dan lemah serta

sakit di dada saat menarik nafas dalam. Gejala-gejala  yang muncul tersebut  juga tidak dianggap serius

oleh IS. Untuk mengobati nyeri di sendinya, IS hanya mengoleskan krim pereda nyeri dan sesekali pergi

ke tukang pijat pada waktu itu memang kakak sulung IS sudah curiga bahwa IS  menderita sakit  parah

namun hal tersebut juga tidak dihiraukan oleh IS. 

Sejak opname di RS Hidayatullah, IS  tidak pernah lagi melanjutkan kuliahnya di  jurusan bahasa

perancis.  Hal  ini  membuat  IS  merasa  marah  dan  kecewa  karena  usahanya  selama  5  semester,

mempertahankan  prestasi  akademiknya  menjadi  sia-sia.  Namun  pada  waktu  itu,  IS  sudah  berhasil

menyelesaikan pendidikan D2 tata boganya bahkan dengan predikat Cum Laude. IS juga sudah menikah

dengan salah satu kakak kelasnya sewaktu kuliah di jurusan tata boga,  tepatnya pada  tanggal 30  April

2004.  Mulai dari situ,  IS  kerap  kali  keluar  masuk Rumah Sakit  dan  terus  didampingi oleh suami dan

ibunya. Dari RS Hidayatullah, IS kemudian dipindahkan ke RS.Panti Rini. Di RS.Panti Rini, dokter yang

menangani IS sudah curiga bahwa IS menderita Lupus karena adanya kebocoran protein di urine namun

pemeriksaan  untuk  lupus  sendiri  menunjukkan  hasil  negatif.  Selama  dirawat  di  RS.Panti  Rini,  IS

merasakan keluhan-keluhan seperti kepala pusing, demam tinggi, nyeri di sendi, kaki bengkak, sariawan,

dan juga rasa sakit serta rasa terbakar saat buang air kecil. 

Sejak di opname,  kondisi  tubuh IS  tidak membaik dan  akhirnya pindah ke  RSI  Wonosobo.  Di

RSI  Wonosobo,  IS  didiagnosis menderita malaria dan  kemudian diberikan  obat  namun  obat  tersebut

malah membuat IS kejang dan muntah-muntah. Sampai akhirnya IS  dirujuk ke  RS.Sardjito  Jogjakarta.

Di RS Sardjito IS kemudian didiagnosis menderita Nephyritis Lupus atau Lupus Ginjal. IS sendiri tidak

mengetahui betul tentang penyakit  yang dideritanya.  Setelah satu  bulan opname,  IS  kemudian diijinkan

untuk  pulang  namun  seminggu  kemudian  disarankan  untuk  opname  kembali  karena  kondisinya  tidak

membaik. IS  menolak untuk diopname kembali  karena  alasan biaya kemudian IS  mengkonsumsi obat

tradisional  Cina  namun  baru  satu  kali  mengkonsumsi  IS  merasakan  kepalanya  pusing  dan  akhirnya

pingsan. Saat itu IS dirujuk ke RS PKU di Temanggung dalam keadaan koma. Dokter yang menangani

IS di RS PKU Temanggung juga mendiagnosis IS menderita Nephyritis Lupus. Setelah sadar, IS dirujuk

lagi  ke  RS.  Sardjito  Jogjakarta.  Karena  tidak  tertangani  dengan  baik  di  RS  Sardjito,  IS  kemudian

dipindahkan ke RS PKU. Pada saat dirawat di RS. PKU kondisi IS sudah sangat mengkhawatirkan. 

Lupus  yang  dideritanya  sudah  menyerang  semua  organ  tubuhnya.  Seluruh  tubuh  IS  bengkak
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karena adanya kebocoran protein sehingga urine tidak bisa keluar, rambut rontok, ruam merah di wajah

muncul (butterfly rush), mata tidak bisa melihat, sarafnya pun diserang sehingga IS tampak seperti orang

depresi  yang selalu ketakutan dan  sering mengamuk, kesadarannya pun naik turun.  Tidak  jarang  saat

dirawat  IS  tidak  tidur  selama  berhari-hari,  hanya  diam  tidak  bergerak  dan  tidak  bisa  diajak

berkomunikasi. Namun ada kalanya juga IS tidur berhari-hari. Selama koma itu yang menjaganya hanya

suami dan ibunya sehingga suaminya terpaksa keluar dari pekerjaannya untuk merawat IS. Tentu saja hal

itu  berdampak  pada  keuangan  keluarga  sehingga  mulai  saat  itu  untuk  pengobatan  IS  benar-benar

bergantung  kembali  pada  kedua  orangtuanya.  Untuk  pengobatan  saja  IS  harus  mengeluarkan  biaya

sebesar Rp 2.000.000-Rp 2.500.000 setiap bulannya. Dengan kondisi suami yang tidak bekerja,  tentu

saja hal ini mejadi beban yang cukup berat bagi IS dan suaminya.  

Setelah  6  bulan  di  opname,  kesehatan  IS  mulai  membaik  dan  IS  memaksa  pulang  walaupun

kondisinya belum stabil. Selama di rumah, IS selalu merasa ketakutan karena merasa ada malaikat maut

yang siap mengambil nyawanya. Seminggu berada dirumah, kondisi IS kembali memburuk dan akhirnya

dirawat lagi di RS. Sardjito. Tidak lama kondisinya kembali membaik dan IS mulai menjalani fisioterapi

karena  setelah  6  bulan  opname  kondisi  fisiknya  sangat  lemah.  Selama  6  bulan  itu,  IS  juga  pernah

melakukan cuci darah sebanyak 5 kali dan mengkonsumsi 25 macam jenis obat. Kondisi IS pun semakin

membaik sampai dua tahun kemudian IS hamil. Karena  kehamilan adalah salah satu  faktor  yang dapat

membuat Lupus yang diderita IS kembali aktif maka sejak awal kehamilan, IS  sudah menkonsultasikan

kondisinya tersebut dengan dokter yang menanganinya dan ternyata selama mengandung dan melahirkan

IS tidak mengalami fase aktif (flare up) dari Lupus yang dideritanya. 

Selama menjalani masa-masa opname dan pengobatannya IS  lebih sering didampingi oleh suami

dan  Ibunya.  IS  sempat  merasa  putus  asa  dengan  pengobatan  yang  dijalaninya  selama  ini  dan  ingin

berhenti meminum obat namun karena dukungan dari ibu dan suaminya IS kemudian memutuskan untuk

terus  melanjutkan  pengobatannya.  Selama  menjalani  masa-masa  pengobatan  itu,  suaminya  selalu

mendampinginya  bahkan  membacakan  informasi-informasi  tentang  penyakit  Lupus.  Pada  waktu  itu

kondisi IS memang sudah jauh lebih baik namun IS  masih belum bisa  mengolah dengan baik  informasi

yang  diterima  dari  suaminya  tentang  penyakit  Lupus.  Setelah  benar-benar  sadar  dan  kondisinya

benar-benar  baik,  barulah  IS  membaca  kembali  informasi  tentang  Lupus  dari  buku-buku  dan  artikel
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internet  yang  didapat  dari  suaminya.  IS  juga  bertukar  informasi  tentang  penyakit  Lupus  dan

pengobatannya dengan sesama Odapus (orang dengan Lupus) di forum milik Yayasan Lupus Indonesia.

Hal ini membuat IS lebih mengerti lagi tentang Lupus dan  membuat IS  merasa  lebih mampu mengatasi

penyakitnya. 

Setelah kesehatan  IS  perlahan-lahan membaik,  suaminya  kemudian  mencari  pekerjaan  lagi  dan

berhasil diterima bekerja di kapal tanker sebagai seorang koki.  IS  tidak bisa  setiap  hari  menghabiskan

waktu dengan suaminya karena suaminya hanya bisa pulang setiap tiga bulan sekali. Namun setiap hari IS

selalu bertukar  kabar  dengan suaminya melalui  telepon  atau  SMS.  Beban  finansial  yang  dulu  sempat

membuat IS merasa terbebani pun sedikit  berkurang karena  suaminya sudah bekerja  lagi dan  memiliki

penghasilan sehingga tidak bergantung secara finansial kepada  kedua  orangtuanya.  Walaupun demikian

IS masih sering memikirkan besarnya biaya pengobatan yang harus dikeluarkan setiap  bulannya untuk

mengobati  penyakit  Lupusnya.  Kondisi  finansialnya yang membaik membuat IS  sempat  berpikir  untuk

melanjutkan kuliahnya yang belum selesai, namun karena penyakit Lupusnya yang sudah menyerang saraf

di otaknya yang berakibat IS mengalami kesulitan berkonsentrasi  dan  mengalami penurunan daya  ingat

membuat IS mengurungkan niatnya. IS merasa otaknya tidak secermerlang dulu sehingga akan sulit jika

harus meneruskan kuliahnya yang sempat tertunda.

Untuk  mengatasi  stres  akibat  penyakit  Lupus  yang  dideritanya,  IS  mengatasinya  dengan  lebih

mendekatkan diri pada Tuhan. IS merasa lebih nyaman dan tenang jika menceritakan semua masalahnya

pada Tuhan, IS merasa tidak ada gunanya menceritakan masalahnya pada orang lain karena  orang lain

tidak bisa  memberinya solusi.  IS  juga mulai belajar  bersikap  pasrah  dan  ikhlas menerima semua yang

terjadi  pada  dirinya.  Sikap  pasrah  dan  ikhlasnya  ini  membuat  IS  merasa  bebannya  berkurang  dan

perasaannya  menjadi  lebih  tenang.  IS  juga  belajar  mengenali  gejala-gejala  dari  penyakit  Lupusnya

sehingga IS bisa tahu kapan harus menghentikan aktivitasnya dan beristirahat.  Cara  ini membuat Lupus

yang diderita IS dapat lebih dikendalikan dan  hasilnya Lupus yang diderita  IS  tidak pernah mengalami

fase  aktif  (flare  up).  Konsumsi  obatnya  sekarang  sudah  berkurang  begitu  juga  biaya  yang  harus

dikeluarkannya tiap bulan sudah jauh lebih murah yaitu sekitar Rp 700.000 setiap bulannya.
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Hasil Reduksi Wawancara Subyek 3

3. Nama : AD

Usia : 18 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis
1. Bagaimana

hubungan mbak
dengan keluarga?

Hubungan dengan keluarga
alhamdulillah sangat baik ya
mbak soalnya kan ibu
bapak,adik, keluarga selalu
support apapun yang baik.
Misalnya ada aktivitas, aku
mau melakukan itu ya selama
itu baik, selama itu benar ya
sudah lakukan.

Subyek memiliki
hubungan yang baik
dengan seluruh
anggota keluarganya

2. Ada
kebiasaan-kebias
aan tertentu
dalam keluarga?

Selalu kalo kumpul. Kita kan
punya kebiasaan kalo solat
jamaah itu yang maghrib sama
isya kalo pas bapak ngga ke
masjid ya salat jamaah terus
nanti makan itu ya harus bareng
terutama pas makan malam. Ya
ngga diwajibkan cuma ya udah
jadi rutinitas aja. Ntar di meja
makan tu ya kita ngobrol,
curhat, tuker cerita sama
orangtua. Ya cerita apapun
yang terjadi tadi siang.

Subyek selalu
meluangkan waktu
bersama keluarganya
terutama saat malam
hari sesudah salat

3. Waktu kecil
kehidupan mbak
gimana?

Waktu kecil ya seperti anak
kecil kebanyakan ya, ya maen,
ya seperti itu. Tapi karena
memang waktu kecil aku tinggal
sama eyang yang kebetulan di
kota jadi ya waktu kecil juga
aku tidak terlalu banyak
bersosialisasi sama orang,
dengan teman-teman waktu
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kecil. Jadi ya temenku yang
deket itu ya yang waktu
SD,SMP,SMA sampai kuliah
ini.

4. Di keluarga dekat
dengan siapa?

Keluarga, aku deket semua.
Aku masalahnya membagi gini,
aku kan suka curhat ya sama
orangtua terutama kalo sama
adik kan ya paling curhat
tentang temen-temen aja. Tapi
kalo ke ibu biasanya curhat
yang tentang perasaan, kalo
sama bapak biasanya mengenai
agama atau hal-hal yang lebih
formal lah gitu. 

Subyek memiliki
kedekatan dengan
seluruh anggota
keluarganya

5. Sering ngobrol
sama tetangga?

Iya, sering juga sih kalo pas
kebetulan lagi diluar, pas ada
tetangga yang diluar juga dan
sama-sama nganggur ya
biasanya ngobrol tentang apa
aja. Ya tanya kabar atau apa
aja yang bisa ditanyakan gitu
lah.

Subyek cukup sering
bersosialisasi dengan
tetangganya

6. Sering ikut
kegiatan di
kampung?

Kalo di sini kan ngga ada
kegiatan kampung, kebetulan
aku juga yang paling tua, yang
lainnya anak kecil dan yang
usianya lebih tua dari aku udah
menikah semua. Tapi dikampus
masih aktif di kegiatan
keagamaan sama kepanitian

Subyek termasuk
orang yang aktif
dalam berkegiatan di
kampusnya

7. Keluarga sering
ngasih support
ngga?

Iya dong..always itu ngasih
support.

Subyek selalu
mendapat dukungan
dari keluarganya

8. Kapan awal
didiagnosis
Lupus?

16 tahun, pas SMA, 

9. Langsung
didiagnosis
dengan penyakit
Lupus atau
penyakit lain?

Awalnya didiagnosis radang
tendon atau mungkin juga
rematik tapi terus disuruh
kembali kalau memang ada
keluhan lagi dan ternyata ada
keluhan lagi terus dipastikan
Lupus pas di Internist.

10. Kapan mulai
merasakan
gejala-gejala
Lupus?

waktu SMP sebenarnya udah
muncul gejala-gejalanya cuma
karena tidak memperhatikan
dan gejala-gejala itu muncul
yang sangat-sangat apa ya,
sangat terlihat dan mulai
menjurus tu ya pas SMA. Udah

Subyek sudah
merasakan
gejala-gejala Lupus
sejak SMP
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mulai muncul ruam merah,
rambut rontok, sariawan
sampai akhirnya pas kelas 2
SMA didiagnosis
Lupus.Gejala-gejala lupusnya
itu terlihat sangat tidak
membahayakan, kayak
ruamnya tu pertamanya kecil
tapi lama-lama kok makin
melebar, makin merah tapi
tidak ada rasa sakit, rasa gatal,
rasa perih tapi tetep melebar
ruamnya. Dan ternyata itu salah
satu gejala lupus ya. Ini cuma
satu mbak ruamnya jadi ini
kupu-kupunya sayapnya patah
kesangkut pagar hehe

E2 Subyek membuat
lelucon tentang ruam
merah diwajahnya
agar tidak terlalu
merasa terganggu
dengan ruam
tersebut

11. Perasaan mbak
waktu didiagnosis
menderita Lupus?

Awalnya kan ngga ngerti mbak
lupus itu apa, ya lupus itu
bayanganku ya novel sama
pemain sinetron yang makan
permen karet itu kan tapi
setelah aku tahu apa lupus itu
sebenarnya, secara manusiawi 
ya shock juga ya mbak. Kayak
gitu ternyata, soalnya pas SMP
juga bukannya
menyombongkan aku tu tidak
pernah absen karena sakit jadi
ya fisikku benar-benar bagus
padahal ya badanku juga kecil
tapi staminanya baek tapi nge
dropnya kok segitunya dan
ternyata Lupus. tak cari
referensi ya ternyata gitu, lama
kelamaan ya aku menata diri,
menata hati untuk menerima
dan mensikapi untuk lebih baik.

E1

Subyek merasa 
shock setelah
didiagnosis
menderita Lupus  

Subyek lebih
mengontrol
perasaannya agar
tidak stres

12. Sudah berapa
lama menderita
Lupus?

Udah 2 tahun lebih ya mbak,
soalnya September tahun ini
berarti udah 3 tahun.

13. Sebelumnya
sudah tahu
tentang penyakit
Lupus?

Belum sama sekali.
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14. Tahu tentang
komplikasinya
ngga?merasa
tertekan ngga
setelah lebih
tahu?

Iya setelah aku sakit itu ya aku
udah mulai browsing di internet
, cari-cari buku terus
kerabat-kerabat juga banyak
ngirimin buku jadi ya aku
baca-baca dari situ mbak
tahunya bisa ke ginjal bisa ke
mana dan aku sendiri kan
cenderungnya kan ke darah.
Ya sudah memang seperti itu

P1 Subyek aktif mencari
informasi tentang
Lupus dari internet
dan buku

15. Apa yang mbak
rasakan setelah
tahu menderita
Lupus?

Ya shock tapi kalau stres ngga
sih..kalau berpikir sih iya,
terbersit pikiran nanti saya
seperti itu ngga ya, tapi kalau
tertekan atau gimana
alhamdulillah ngga dan jangan
sampai.

16. Setelah
didiagnosis
dengan penyakit
Lupus, apa yang
mbak lakukan?

Setelah didiagnosis itu kan yang
jelas tidak boleh kena sinar
matahari karena tu kan spesial
banget buat odapus, terus diet
tidak ketat sih cuma
menghindari makanan-makanan
yang mengandung pengawet,
penyedap rasa dan lain
sebagainya itu, terus lagi untuk
dari bapak, dari keluarga itu
ketat dalam mengkonsumsi jus
buah dan sayur.

17. Setelah
didiagnosis
Lupus, sering
merasa cemas
karena
penyakitnya
ngga?merasa
sering sedih,
murung, atau
nangis setelah
didiagnosis ngga?

Ada sih perasaan seperti itu
Cuma ya tidak terlalu merajai
hati gitu karena aku memang
benar-benar takut kambuh.
Odapus kan punya penyakit
PDI (Penurunan Daya Ingat) ya
jadi ya sewaktu-waktu kita bisa
lupa apa yang pernah kita
kerjakan atau pelajari jadi itu
yang sebenarnya jadi momok,
yang paling aku takutkan jadi
jangan sampai kambuh biar
pelajaran ngga ilang semua. 

S Subyek merasa stres
terutama jika
pelajaran yang dia
ingat tiba-tiba lupa
karena subyek
mengalami
penurunan daya ingat

18. Sering mikir
tentang
penyakitnya
ngga?

Kalau mikirin sih jelas, apalagi
kalau luppy, aku manggilnya
luppy,kalau luppynya pas nakal
ya jadi mikir nakal lagi, bikin
ulah lagi. Tapi kalu murung atau
meratapi sih ngga. 

19. Kalau lagi sering
mikir penyakitnya
gitu, sering

Heem, tentulah biasanya sama
ibu karena ibu kan memang 
bikin catatan sakitku jadi

P3 Subyek membuat
catatan tentang
perkembangan
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dicurhatin
ngga?ke siapa?

biasanya aku langsung sharing
sama ibu tentang perasaanku.
Aku ngerasa kayak gini,kayak
gitu abis itu biasanya baru
curhat ke pasangan atau ke
teman.

P2

penyakitnya 

Subyek mecari
dukungan sosial dari
keluarga, teman dan
pasangannya

20. Selain curhat,
mbak ngapain
lagi?

Kalau aku sih nyari kesenangan
sendiri kan aku seneng dengerin
musik jadi ya dengerin musik,
nyanyi-nyanyi sendiri atau ngga
ngajak ibu jalan-jalan,ngajak
bapak sama adik buat
jalan-jalan.biasanya itu-itu aja
sih, yang bisa menghilangkan
rasa penat.

E2 Subyek mencari
kesenangan agar
tidak memikirkan
penyakitnya

21. Untuk sekarang,
obat apa saja
yang mbak
konsumsi?

Konsumsi obatnya cuma satu
macam namanya salsep udah
itu aja. Itu sebulan sekali
kontrol tapi aku ngga harus
ikut.

22. Ada efek
samping obat
yang dirasain
ngga?

Kalau salsep sih aku tidak
merasakan efek samping, tapi
aku tanya ke dokter apakah
akan berbahaya ke ginjal atau
gimana, kata dokternya efek
sampingnya pasti ada tapi obat
yang saya kasih ini tidak begitu
berat.

23. Dengan
pembelian obat
rutin, cek lab,
merasa terbebani
secara finansial
ngga? Ya
walaupun
memang masih
bergantung pada
orangtua?

Ada lah mbak, terutama waktu
dulu karena kan kalo sekarang
ibu ada askes jadi lebih ringan
tapi kalau dulu kan mungkin
berat, 1jt-1,5jt itu biasa keluar
tiap bulan bahkan kadang tiap
minggu atau 2 minggu. Ya ada
sih rasa ”Ya Allah, ibu bapak
ngeluarin uang segitu demi aku”
tapi ya yang penting punya
niatan seperti inilah, besok aku
harus bisa membalas yang
sudah dikasih.

S3 Subyek merasakan
stres finansial 

24. Sebelum
menderita Lupus,
pernah menderita
sakit yang agak
parah ngga
sebelumnya?

Sama sekali ngga.

25. Bagaimana
dengan reaksi
keluarga, teman,
pasangan waktu

Kalau dari keluarga inti sendiri
ya, ibu yang paling terpukul.
Ibu satu minggu nangis. Kalau
dari keluarga besar eyang putri 
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tahu mbak
menderita Lupus?

itu selalu menganggap sakit,
padahal aku paling tidak suka
dianggap sakit.
Kadang-kadang cemasnya
keterlaluan sampai beliau nangis
sendiri, mungkin ya ngerasa
sedih. Ya mungkin itu ungkapan
sayang cuma aku ngga suka.
Kalau tanggapan dari keluarga
ya paling itu. Kalau temen ya so
far so good, ada sih beberapa
temen yang bilang matre karena
kemana-mana harus bawa
mobil padahal kan aku pun
kalau bisa bawa sepeda ya
bawa sepeda. Ya paling gitu lah
mbak 

26. Bagaimana
dengan
tanggapan mbak
mengenai reaksi
mereka saat tahu
mbak terkena
Lupus?

Kalau aku sih ngerasa wajar
apalagi ibu, tapi aku bilang ke
ibu yang namanya orang sakit
itu biasa. Orang hidup itu bisa
mati, yang sehat pun bisa mati
kalaupun memang aku udah
digariskan meninggal dengan
lupusku ini ya udah ngga
apa-apa. Aku pernah bilang
seperti itu ke ibu, dan setelah
aku bilang begitu sepertinya ibu
jadi lebih lega. Tapi kalau
eyang masih kayak gitu terus
apalagi kalau aku keluar
ruamnya tanya terus kok merah
lagi. Makanya kalau pas aku
sakit biasanya ya ngga ketemu
dulu sama eyang, jadi ya tak
simpen aja.

E3 Subyek memilih
untuk berpikir positif
tentang kemungkinan
apa saja yang
mungkin terjadi pada
dirinya setelah
didiagnosis
menderita Lupus

27. Ada
penurunan-penur
unan fungsi tubuh
ngga?

Apa ya,,aku sering ngerasa
sesak nafas, suka ngos-ngosan
gitu. Ngga tahu juga, aku
pernah denger katanya itu
paru-parunya mengecil karena
konsumsi obat, baru jalan
sedikit udah ngos-ngosan. 
Gampang capek lah. Kalau pas
kondisi tubuh kurang baik juga
gampang banget kerasa lelah.

28. Ada
keluhan-keluhan
yang mbak rasain
akibat dari
penyakitnya

Kalau pas luppynya lagi dateng
ya paling itu nyeri sendi mbak
sama sakit kepala hebat yang
ngga bisa ditoleransi dan
capek.
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sendiri ngga?
29. Perasaan mbak

setelah
mengalami
penurunan-penur
unan fungsi tubuh 
gimana?

Ngga sih karena memang
menyadari, terganggu sih iya
tapi kalau dipikir juga ya
memang seperti itu. Menyadari
aja, yang penting malah kita
ngambil tindakan istirahat biar
besok bisa jauh lebih baik dari
hari ini, jangan sampai besok
malah tambah sakit.

E1 Subyek mengontrol
kondisi tubuh dan
perasaannya agar
penyakitnya tidak
bertambah parah

30. Penurunan -
penurunan itu
mengganggu
aktivitas mbak
ngga?

Ganggu juga sih sebenarnya,
ganggu mobilitas karena kan
aku sebenarnya suka 
touring-touring tapi karena
ngga bisa kan karena kena
sinar matahari jadi ya sekarang
ngga usah touring-touring
segala. Sekarang kalau
aktivitas-aktivitas gitu ya paling
yang berada di dalam ruangan.

30. Ada
perubahan-perub
ahan perilaku
setelah
didiagnosis
menderita Lupus?
atau mungkin
perubahan
perasaan?

Banget..kalau keluar pake tabir
surya pake payung.kan aku
sementara masih antar jemput
kalau terpaksa dianter pulang
naek motor sama temen ya
pake sepatu kets, kaos kaki,
tangan tertutup kaos tangan,
pake blazer, muka ditutup
slayer,pake kacamata hitam
sama pake helm.

31. Merasakan ada
perubahan-perub
ahan dalam hal
perasaan,fisik,
kognisi ngga?

Sebagian odapus kan memang
merasakan seperti itu, emosinya
ngga stabil. Seneng sedikit terus
bisa saja tiba-tiba terpicu terus
jadi gampang kesel. Apalagi
dipicu kalau keluarga sama
temen-temennya nyebelin.
Kalau aku sih kadang tapi ngga
terlalu, soalnya pembawaanku
emang gini sih, moody juga sih
cuma lebih ke cerewet sama
cerianya.
Kalau secara fisik sih ngga,
paling ya pertama waktu sakit
itu kehilangan nafsu makan jadi
berat badan turun tapi sekarang
sudah kembali lagi karena
sekarang sudah doyan makan
lagi.
Jadi susah konsentrasi juga,dan
biasanya dateng kalau kita lagi

S Subyek merasakan
stres karena memang
emosinya yang tidak
stabil setelah
menderita Lupus
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dalam kondisi jelek. Pokoknya
kalau lahi kondisi jelek,
ada-ada aja. Apalagi kan ada
PDI juga kadang baru mikir
sebentar,tadinya udah nyantol
terus suka tiba-tiba ilang
sendiri, dan itu biasa.

32. Perubahan itu
berdampak ke
hubungan dengan
keluarga,
teman/pasangan
ngga?

Ngga sih karena mereka
mengerti, karena aku juga
selalu menceritakan di depan.
Jadi aku selalu mengutarakan
apa keistimewaanku, apa yang
aku punya, apa yang ada di
dalam tubuhku untuk mereka
mengerti dan bukan mereka
kasihani.

33. Perubahan-perub
ahan yang terjadi
tadi membuat
mbak merasa
stres ngga?

Ngga sih karena memang sudah
menyadari efeknya memang
seperti itu jadi yang penting
cara kita menyikapi aja, mau
dibawa kemana itu kita yang
mengatur.

E1 Subyek menyadari
efek-efek
penyakitnya sehingga
tidak merasa stres

34. Jadi memang dari
awal mbak tidak
merasa stres
karena ada
dukungan dari
keluarga ya?

Oh iya, pokoknya dukungan
keluarga itu the best lah jadi ya
tetap merasa tenang, nyaman
walaupun mungkin waktu itu
belum tahu betul tentang
penyakit Lupus. aku ngerasa
ngga takut juga sih, waktu
pertama cek ke laboratorium,
cek darah, ibu dari awal udah
bilang berarti sakitnya serius
tapi aku mikir ya sudahlah
kalau memang itu jalannya mau
gimana lagi. Terus setelah itu ya
ternyata memang iya, jadi
sebenarnya yang aku pas kena
lupus itu yang paling kepikiran
malah ibu, aku sendiri sih ngga.

P2 Subyek mendapat
dukungan sosial dari
kelarganya sehingga
tidak terlalu merasa
stres

Keterangan

S : Stres (Muncul 2 kali)
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S1 : Stres fisik

S2: Stres sosial relasional

S3: Stres finansial (muncul 1 kali)

Strategi Coping

P : Problem Focused Coping

P1 : Keaktifan diri (muncul 1 kali)

P2: Seeking social support (muncul 2 kali)

P3: Planful Problem Solving (muncul 1 kali)

P4: Confrontative Coping

Emotion-Focused Coping

E1 : Self Control (muncul 2 kali)

E2 : Distancing (muncul 2 kali)

E3 : Positive Reappraisal (muncul 1 kali)

E4 : Accepting Responsibility

E5 : Escape / Avoidance 

AD adalah anak pertama dari dua bersaudara. Sewaktu kecil, AD sempat tinggal bersama dengan

kakek neneknya sebelum akhirnya pindah kembali  untuk tinggal bersama orangtuanya.  AD didiagnosis

menderita Lupus sejak berusia 16 tahun. Pada waktu itu AD masih duduk di bangku SMA dan  hal ini

membuat AD dan keluarganya sangat shock. Sejak kecil AD adalah tipe anak yang tidak pernah sakit.

Kesehatannya sangat  baik  sampai  tidak  pernah  sekalipun  AD  tidak  masuk  sekolah  karena  sakit.  Di

keluarganya AD dekat dengan semua anggota keluarganya dan hubungannya dengan keluarganya sangat

baik. 

AD memiliki kedekatan yang berbeda antara kedekatan dengan ayahnya, dengan ibunya maupun
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dengan adiknya. Dengan ayahnya, AD lebih sering berbagi cerita tentang agama ataupun hal-hal lain yang

sifatnya formal. Dengan ibunya, AD lebih sering berbagi cerita tentang hal-hal yang menyangkut perasaan

sedangkan  dengan  adiknya  lebih  ke  hal-hal  yang  ringan  misalnya  tentang  hubungannya  dengan

teman-teman di kampus. Di keluarganya, ada kebiasaan untuk salat  berjamaah dan juga makan malam

bersama.  Pada  saat  itulah  setiap  anggota  keluarga  bercerita  tentang  semua  aktivitas  yang  mereka

lakukan. Tidak hanya aktivitas tapi juga semua permasalahan yang dialami oleh masing-masing anggota

keluarga. 

Keluarganya sendiri selalu memberi dukungan terhadap semua aktivitas positif yang dilakukan oleh

AD. Keluarganya juga sering mengarahkan  AD  untuk  selalu  berpikir  positif  tentang  masalah-masalah

yang sedang dialami AD. Religiusitas di keluarga AD juga sangat membantu tidak hanya AD namun juga

setiap  anggota  keluarganya  untuk  selalu  menemukan  jalan  keluar  terbaik  dari  setiap  masalah  yang

dihadapi. Hal ini membuat AD menjadi pribadi yang selalu berpikir positif dan tidak mudah terkena stres.

Hubungan AD dengan teman-temannya pun baik.  Banyak diantara  teman-teman AD yang mengetahui

tentang penyakit Lupus yang diderita oleh AD. Keterbukaan ini sangatlah penting karena dengan begitu

jika terjadi  sesuatu dengan  AD  saat  AD  berada  di  kampus,  teman-temannya  akan  dapat  membantu

menolong AD dengan cara-cara yang benar misalnya dengan tidak memijit persendian AD karena hal itu

malah akan berdampak buruk pada AD.

AD didiagnosis menderita Lupus sejak  duduk di  bangku SMA.  Pada  awalnya diagnosis dokter

menyatakan bahwa AD terkena  radang tendon.  Pada  waktu itu  dokter  memberikan  catatan  jika  AD

kembali  merasakan  nyeri  sendi  setelah  mengkonsumsi  obat  yang  diberikan  maka  AD  harus  segera

kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut.  Setelah mengkonsumsi  obat  dokter  keluhan  nyeri  sendi  yang

sebelumnya dialami oleh AD memang  berkurang.  Bersamaan  dengan  itu,  AD  dipilih  oleh  sekolahnya

untuk mewakili sekolahnya ke Lembang dalam acara workshop bahasa inggris selama 3 hari. Selama di

Lembang,  banyak  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  diluar  ruangan  dan  tentu  saja  kegiatan  tersebut

sangat  melelahkan.  Setelah  2  hari  berada  di  Lembang,  AD  mulai  merasakan  nyeri  sendi  dan  sering

pingsan. Sepulangnya dari Lembang, AD segera memeriksakan diri ke dokter yang menanganinya. Pada

saat itu dokter menganjurkan AD untuk melakukan tes ANA dan setelah dikonsultasikan dengan Internist

hasilnya menyatakan bahwa AD positif terkena Lupus dengan kecenderungan ke darah.

Sebenarnya gejala-gejala yang merupakan tanda awal penyakit Lupus sudah dirasakan AD sejak
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SMP seperti rambut rontok, ruam merah di wajah (butterfly rush) dan juga sariawan yang tidak kunjung

sembuh. Hanya memang gejala-gejala tersebut menjadi semakin jelas saat AD duduk di  bangku SMA.

Saat  mulai  timbul  ruam  di  wajah,  AD  sendiri  tidak  merasa  terganggu  karena  awalnya  hanya  kecil

kemudian  meluas  dan  memerah  tapi  tidak  sakit,perih  atau  gatal.  Pada  awal  didiagnosis  Lupus,  AD

merasa cukup shock mengingat sebelumnya AD tidak pernah sakit. AD juga tidak banyak tahu tentang

penyakit  Lupus  sehingga  AD  kemudian  mencari  informasi  dari  internet,  dari  buku  dan  banyak  juga

kerabatnya yang memberikan informasi tentang Lupus. 

Setelah didiagnosis Lupus,  AD lebih memperhatikan hal-hal yang harus dihindari  oleh  penderita

Lupus. AD mulai menghindari terkena sinar matahari, mengenakan tabir surya dan juga payung jika harus

keluar rumah pada  pagi atau siang hari,  menutup semua permukaan  kulit  yang  kemungkinan  terpapar

sinar matahari, menghindari makanan yang mengandung pengawet, dan juga mengkonsumsi lebih banyak

jus  buah  dan  sayur.  AD  sempat  merasakan  cemas  karena  penyakitnya  namun  AD  kemudian

mengatasinya dengan lebih menata hati dan perasaan dengan berpikir positif, bersikap pasrah dan ikhlas

menerima kondisinya sekarang,  dan  menghindari situasi-situasi  yang  membuatnya  merasa  stres  seperti

bertengkar dengan pacarnya karena jika AD stres ada kemungkinan AD kemudian melupakan beberapa

hal seperti misalnya pelajarannya. Hal itu sangat ditakutkan oleh AD sehingga sebisa mungkin AD tidak

terlalu banyak memikirkan penyakitnya dan selalu berpikir positif. 

Jika  Lupusnya  sedang  dalam  keadaan  aktif  barulah  AD  kemudian  lebih  banyak  memikirkan

penyakitnya namun tidak sampai membuat AD merasa stres atau terbebani. Pemikiran-pemikiran tentang

sakitnya itu kemudian diceritakan  kepada  ibunya  setelah  bercerita  dengan  ibunya,  AD  biasanya  juga

bercerita kepada pacarnya dan temannya. Selain bercerita kepada  orang lain, untuk mengurangi beban

pikirannya tentang Lupus yang dideritanya AD biasanya melakukan hobinya  yaitu  mendengarkan  lagu

atau mengajak keluarganya jalan-jalan keluar.

AD bercerita bahwa saat pertama kali mengetahui AD menderita penyakit Lupus, pacarnya pada

waktu itu menjadi overprotektif sehingga seringkali mereka bertengkar. Pertengkaran-pertengkaran inilah

yang membuat kondisi fisik AD memburuk bahkan sering AD pingsan baik saat di sekolah atau dirumah.

Namun  setelah  hubungannya  dengan  pacarnya  berakhir,  kondisi  fisik  AD  semakin  lama  semakin

membaik dan sekarang dengan pacar barunya AD merasa lebih didukung dan lebih nyaman. kondisi fisik

AD selama penelitian dapat digolongkan sangat  bugar  untuk ukuran penderita  Lupus.  AD tidak terlalu
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merasa lelah jika harus kuliah dari pagi sampai sore. Staminanya sangat baik walaupun tekadang AD juga

sering mengalami pusing yang amat  sangat.  namun setelah beristirahat  biasanya AD merasa  lebih baik.

AD  bahkan  bercerita  sempat  berlibur  ke  Jakarta  beberapa  hari  sebelum  penelitian  berlangsung  dan

menghabiskan  seharian  bermain  di  Dufan  tanpa  memakai  payung  yang  harus  digunakan  agar  tidak

terkena  sinar  matahari  langsung  dan  kondisinya  pun  tidak  memburuk  setelah  itu  hanya  memang  AD

merasa kelelahan dan akhirnya menghabiskan cukup banyak waktu untuk beristirahat. 
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E. Kerangka Penelitian 

Penyebab Stressor Stres & Coping
Hasil 

Skema 1

Kerangka Penelitian 

Skema Subyek 1

Penyebab Stressor Stres & Coping
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Hasil 

Skema Subyek 2

Penyebab Stressor Stres & Coping
Hasil 
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Skema Subyek 3

Penyebab Stressor Stres & Coping
Hasil 

   

Skema Subyek 1,2,3
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