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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang  

Semenjak tahun 2012 sampai tahun 2017 di Indonesia  

mengalami kenaikan jumlah orang sakit yang sangat signifikan 

(Kementrian Kesehatan Indonesia, 2017). Mulai dari penyakit yang 

menular sampai penyakit tidak menular juga berperan di dalamnya. 

Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab utama kematian 

tahun 2012. Secara global, diperkirakan 56 juta orang meninggal 

karena PTM. (Kementrian Kesehatan Indonesia, 2017). Penyakit 

Autoimune menjadi salah satu bagian dari Penyakit Tidak Menular. 

Penyakit Autoimune merupakan suatu penyakit ketika sistem 

kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat. Salah satu penyakit 

Autoimun adalah Systemic Lupus Erythematosus atau yang biasa 

masyarakat awam kenal dengan Lupus (Kementrian Kesehatan 

Indonesia, 2011). 

 The Lupus Foundation of America memperkirakan sekitar 1,5 

juta kasus terjadi di Amerika dan setidaknya terjadinya lima juta kasus 

di dunia. Setiap tahunnya diperkirakan ada 16 ribu kasus baru Lupus. 

Di Indonesia, jumlah penderita penyakit Lupus atau yang biasa 

dikenal dengan sebutan Odapus secara tepat belum diketahui, 

diperkirakan mencapai jumlah 1,5 juta orang. Diagnosis penyakit 
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Lupus tidak mudah dan sering terlambat karena gejala yang timbul 

menyerupai gejala berbagai penyakit, sehingga Lupus dikenal sebagai 

penyakit yang memiliki 1000 wajah (Kementrian Kesehatan 

Indonesia, 2011). Lupus dikenal sebagai penyakit kaum wanita karena 

menyerang 90% wanita berusia produktif (15-45 tahun) dan sisanya 

sebanyak 10% adalah laki-laki dan anak-anak (Rakyat Merdeka 

Online, 2011). 

 Pada manusia normal, sistem kekebalan tubuh akan membuat 

antibodi yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai macam 

serangan virus, kuman, bakteri, maupun benda asing lainnya (Savitri, 

2005). Sebaliknya, penyakit Lupus merupakan salah satu penyakit 

autoimun kronis pada seseorang, yatu sistem imun yang menyerang 

tubuh atau sel-sel sehat didalam tubuh orang yang bersangkutan. 

Systemic Lupus Erythematosus atau dalam bahasa Indonesianya 

Lupus Eritematosus Sistemik (LES) merupakan kondisi peradangan 

yang berhubungan dengan sistem imunologi yang dapat menyebabkan 

kerusakan multi organ (Wedari, 2017). Menurut The Lupus 

Foundation of America (2017) gejalanya adalah kelelahan yang 

ekstrim, sakit kepala, persendian menjadi sakit dan bengkak, demam, 

anemia, pembengkakan di seluruh kaki, tangan, dan sekitar mata, rasa 

sakit di dada saat bernapas (radang selaput dada), ruam berbentuk 

kupu-kupu di pipi dan hidung, sensitif terhadap matahari, kerontokan 

rambut, pembekuan darah abnormal, jari berubah warna menjadi putih 

atau biru ketika dingin, dan mulut dan hidung menjadi luka.  
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 Gejala mungkin bersifat sementara atau berkepanjangan dan 

gejala individu sering muncul secara independen dari yang lain. Selain 

itu, pasien mungkin mengalami gejala yang parah dengan beberapa 

hasil tes laboratorium  yang abnormal, dan sebaliknya (National 

Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, 2006). 

Penyakit ini harus terus dipantau dan terapi dengan tepat karena dapat 

membahayakan organ atau bahkan dapat menyebabkan kematian 

apabila tidak diterapi dengan tepat (Dewi, 2013) 

Pengobatan untuk penderita Lupus saat ini hanya berguna 

untuk meredakan atau menghilangkan gejala yang muncul, namun 

belum dapat menyembuhkan sepenuhnya, sehingga suatu saat gejala 

dapat muncul kembali (Yanih, 2016).  Para ahli mulai 

mengembangkan obat-obatan baru, namun harganya sangat mahal dan 

sulit terjangkau bagi kebanyakan pasien Lupus di Indonesia. Obat-

obatan yang diresepkan bisa berubah (baik dosis maupun jenisnya) 

selama proses terapi, tergantung pada gejala yang dirasakan penderita. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah penderita tidak boleh mengubah 

dan menghentikan terapi obat secara mendadak ataupun 

mencampurkan dengan vitamin atau suplemen herbal tertentu 

sebelum berkonsultasi kepada dokter yang memberikan terapi (Dewi, 

2013).  

Kondisi individu sesudah didiagnosa oleh dokter akan 

membuat shock, marah pada keadaan, tidak percaya, dan tidak dapat 

menerima dengan hasil diagnosa tersebut. Hal ini membuat individu 

mengalami tekanan psikologis karena menghadapi penyakit yang 
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tentunya dapat mengubah jalan hidupnya setelah didiagnosa oleh 

dokter. Akan terjadi banyak perubahan yang dialami oleh Odapus 

dimulai dengan perubahan fisik, perubahan emosional, perubahan 

pandangan lingkungan sekitar mengenai penyakitnya. 

Dalam hasil survei yang dilakukan oleh Cahyaningtyas (2016) 

terhadap 6 odapus, memperoleh hasil diagnosa lupus 83% (5 odapus) 

mengalami kondisi psikologis seperti drop, sedih, kecewa, perasaan 

takut diisolasi oleh lingkungan, kaget, pasrah, putus asa, takut, dan 

cangggung karena menderita penyakit langka, Odapus juga 

mengalami kondisi tertekan seperti kehilangan nafsu makan dan 

tenaga, cepat marah, kehilangan motivasi dan konsentrasi, otot 

tegang, kepala pusing, dan perubahan pola tidur. Melihat dari kondisi 

psikologis pada Odapus saat didiagnosa Lupus dapat disimpulkan 

bahwa kondisi Odapus mengalami gangguan emosional yang berat. 

Menurut Kubler-Ross (Sankya, 2016) ada lima tahapan 

penerimaan diri yang di kemukakan dalam teori “The Five stages of 

Grief” yaitu penyangkalan (denial), biasanya dalam tahap ini individu 

akan mengalami perasaan shock, melakukan penyangkalan terhadap 

kondisi yang dialami sehingga memungkinkan individu 

mengasingkan dirinya; marah (anger), tahap ini memunculkan 

perasaan marah yang disebabkan karena harapan tidak sesuai dengan 

kenyataan, adanya perbedaan kondisi yang dulu dan sekarang. Dalam 

tahap ini juga menimbulkan perasaan bersalah yang diakibatkan oleh 

sikap menyalahkan diri sendiri karena dianggap sebagai penyebab 
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yang membuat diri mengalami hal buruk atau karena kelemahan yang 

dimiliki;  

Selanjutnya adalah tawar-menawar (bargaining), individu 

melakukan proses tawar-menawar dimana individu berjanji untuk 

bertingkah laku baik asalkan permintaan dipenuhi dan melakukan 

perjanjian dengan Tuhan maupun orang lain; depresi (depression), 

individu mengalami depresi seperti ada rasa bersalah, keinginan untuk 

mati, dsb; dan yang terakhir penerimaan (acceptance) merasakan 

kedamaian sehingga tidak akan merasakan depresi maupun marah 

terhadap kondisinya. 

Adanya perubahan kemampuan fisik misalnya seperti daya 

tahan tubuh yang cepat sekali melemah, dan tidak dapat beraktivitas 

diluar secara normal karena harus selalu menghindar kepekaan sinar 

matahari, hal ini yang membuat Odapus tidak bisa bergerak bebas 

seperti orang normal lainnya (Eriany, 2015). Selain kemampuan fisik 

yang berubah ada juga perubahan fisik yang sangat jelas dikarenakan 

efek dari obat atau dari penyakit Lupus sendiri adalah bentuk wajah 

yang membulat (Moon Face), penambahan berat badan, kerontokan, 

dan ruam pada wajah serta tubuh (Waluyo, 2012). Perubahan fisik ini 

membuat Odapus merasa minder untuk tampil menarik, takut dicela, 

tidak diterima dalam pergaulan dan ditinggalkan orang-orang terdekat 

sering kali menghantui perasaan Odapus. 

Lingkungan yang belum memahami tentang Lupus kurang bisa 

menerima, mencemooh, menganggap Odapus lemah, keluarga kurang 

peduli. Bagi Odapus yang diperlakukan seperti itu akan membuat 
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mereka merasa dirinya tidak berharga, kurang percaya diri, malu, 

merasa dirinya diasingkan, dan bersikap tertutup serta perasaan 

negatif lainnya (Eriany, 2015). 

Dibutuhkan adanya penerimaan diri pada individu yang 

mengalami Lupus atau Odapus untuk meminimalisir dampak 

psikologis yang dapat menjadi pemicu meningkatnya kekambuhan 

Lupus. Penerimaan diri berguna bagi odapus untuk mengakui 

kelemahan yang terpaku pada keterbatasan yang dimiliki, tetapi juga 

untuk meningkatkan rasa berharga dan kepercayaan diri sehingga 

dapat menjalani kehidupannya secara normal. Pandangan individu 

yang merasa puas akan keadaan dirinya membuat inidividu menerima 

dirinya secara akurat dan realistis, tidak akan memusuhi dirinya 

karena kondisinya dan menganggap orang lain juga menerima dirinya 

(Hurlock, 2011).  

Ketika individu dapat menerima diri maka akan terbentuk sikap 

positif terhadap suatu keadaan yang tidak menyenangkan, sehingga 

individu mampu menjalani dengan tidka mudah putus asa, melihat 

keadaan yang dialami secara rasional atau menghindar dari keadaan 

yang tidak menyenangkan tetapi akan mencari solusi untuk keluar 

daripermasalahan yang dihadapi. Dengan demikian individu akan 

mempunyai mental yang kuat, yang akan membantu dalam 

menghadapi stresor kehidupan (Rizkiana & Retnaningsih, 2009). 

Nurviana, Siswati dan Dewi (2009) juga mengungkapkan bahwa 

individu yang mengalami sakit kronis apabila memiliki penerimaan 

diri akan lebih tenang dalam menghadapi suatu permasalahan, mampu 
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beradaptasi terhadap stres, beban yang dialami dapat menjadi lebih 

ringan serta kekambuhan penyakit yang dialami dapat menurun.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan diri pada 

penderita Lupus adalah dukungan sosial (Sari, 2013). Thoits (dalam 

Emmons & Colby, 1995) menyatakan bahwa dukungan sosial secara 

umum mengacu pada bantuan yang diberikan pada seseorang oleh 

orang-orang yang berarti baginya, seperti keluarga dan teman-teman. 

Menurut Uchino (dalam Sarafino & Smith, 2011), dukungan sosial 

adalah kenyamanan, penghargaan, kepedulian, maupun bantuan 

dalam bentuk lainnya yang diterima individu dari orang lain ataupun 

suatu kelompok. Dukungan sosial merupakan hal penting dalam 

bagaimana cara individu mengatasi masalah yang dihadapi. 

Dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga dapat berupa dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan alat, dan dukungan 

informatif (Adicondro& Purnamasari, 2011).  

Johnson dan Johnson (dalam Ermayanti & Abdullah, 2011) 

juga mengemukakan bahwa dukungan sosial adalah suatu usaha 

pemberian bantuan kepada individu dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan mental, meningkatkan rasa percaya 

diri, doa, semangat, atau dorongan, nasihat serta sebuah penerimaan. 

Berbagai manfaat dari dukungan sosial dapat membantu individu 

yang menderita lupus menjadi individu yang mampu beradaptasi 

terhadap stres, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

mempunyai pemikiran yang lebih optimis. 
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Penelitian tentang hubungan antara dukungan sosial dengan 

penerimaan diri sebelumnya sudah dilakukan dalam penelitian Laila  

(2016) yang menguji hubungan dukungan sosial dan penerimaan diri 

pada pasien diabetes mellitus tipe II. Dukungan sosial memiliki 

sumbangan efektif sebesar 49,28% sedangkan faktor lain lainnya yang 

berpengaruh tidak diteliti pada penelitian ini. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Utami (2013) yang menyatakan 

adanya bahwa hubungan positif dan searah antara dukungan sosial 

dengan penerimaan diri. Utami (2013) melakukan penelitian yang 

menguji hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan 

penerimaan diri individu yang mengalami asma. Dalam penelitian ini 

menghasilkan nilai korelasi yang positif pada nilai r sebesar 0,687 

yang menunjukan bahwa ada hubungan positif dan searah antara 

dukungan sosial keluarga dengan penerimaan diri. 

Penelitian atau riset tentang dukungan sosial dengan 

penerimaan pada Odapus ini di Indonesia belum pernah dilakukan 

sebelumnya sehingga penelitian ini akan menjadi penelitian pertama 

untuk melihat hubungan antara dukungan sosial dengan penerimaan 

diri pada Odapus. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat pentingnya penerimaan 

diri pada individu penderita Lupus untuk mengurangi intensitas 

kekambuhan gejala Lupus yang disebabkan faktor psikologis dan juga 

peran dukungan sosial yang secara efektif mengurangi stres, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan antara 

penerimaan diri dan dukungan sosial pada Odapus. 
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Pernyataan tersebut membuat penulis tertarik untuk 

membuktikan dan membahas secara mendalam mengenai “hubungan 

antara dukungan sosial dengan penerimaan diri pada Odapus” 

 

B. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik 

hubungan antara penerimaan diri dan dukungan sosial pada Odapus 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang Psikologi 

Kesehatan dan Psikologi Sosial  

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi  

dan masukan tentang penderita Lupus (Odapus), terutama 

berkaitan dengan masalah penerimaan diri dan dukungan sosial. 


