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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas hidup merupakan sesuatu yang dinilai secara subjektif 

oleh setiap individu. Penilaian tentang kepuasan dan kenikmatan yang 

dirasakan dalam kehidupannya biasanya dianggap sebagai tolak ukur 

kualitas hidup orang tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa 

tokoh yang diungkapkan oleh Khodaverdi, Bahram, dan Ashgari (2012) 

bahwa kualitas hidup merupakan persepsi diri seseorang tentang 

kenikmatan dan kepuasan kehidupan yang dijalaninya. Kepuasan 

hidup merupakan penilaian dari pencapaian tujuan, harapan, standar 

yang ditetapkan, maupun perhatian terhadap sesuatu. Kreitler dan Ben 

(2004) juga mengartikan kualitas hidup sebagai persepsi individu 

mengenai keberfungsian mereka di dalam bidang kehidupan. 

World Health Organization (WHO) memiliki gambaran bahwa 

kualitas hidup merupakan persepsi individu tentang posisi mereka 

dikehidupan pada konteks budaya, sistem, nilai lingkungan tempat 

tinggal dan hidup yang berhubungan dengan tujuan hidup, harapan, 

standar serta fokus hidup mereka. Ada beberapa dimensi kualitas 

hidup yang di susun WHOQOL-BREEF yaitu dimensi fisik, dimensi 

psikologis, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan (WHO, 2004).  
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Pada umumnya kualitas hidup akan menjadi baik apabila 

keempat aspek tersebut menurut individu dapat memberikan kepuasan 

dan kenikmatan bagi hidupnya. Ketika mengalami ketidakseimbangan 

pada salah satu aspek, maka kualitas hidup menjadi tidak terpenuhi. 

Orang cenderung tidak memiliki kepuasan dalam pencapaian hidupnya 

selama ini, tidak memiliki kebanggaan terhadap dirinya, cenderung 

rendah diri, motivasi mencapai kesuksesan pun berkurang. Kualitas 

hidup berkaitan dengan kesehatan diartikan sebagai suatu rentang 

antara keadaan objektif dan persepsi subjektif dari kondisi atau 

keadaan sesungguhnya yang dialami dengan bagaimana pandangan 

individu mengenai keadaannya tersebut. Hal ini juga berarti bahwa 

tidak menutup kemungkinan seseorang yang mengalami lemah fisik 

maupun yang mengalami permasalahan dalam kesehatannya dapat 

merasa hidupnya berkualitas. 

Permasalahan yang seringkali terjadi adalah ketika mengalami 

sakit atau keadaan yang susah, individu cenderung mengalami 

penurunan kualitas hidup. Hal ini terjadi karena aspek fisik yang 

menurutnya menghambat aktivitas, aspek lain seperti psikologis pun 

dapat terganggu apalagi jika sakit yang diderita adalah penyakit kronis. 

Sebagian orang mengalami penyakit kronis. Saat ini penyakit kronis 

tidak hanya kalangan orang dewasa dan lanjut usia yang mengalami 

sakit kronis, namun remaja-remaja juga dapat mengalami penyakit 

kronis. Penyakit kronis merupakan penyakit yang dialami penderita 
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dalam waktu yang lama. Penyakit tersebut diasosiasikan dengan 

kerusakan atau penurunan fungsi fisik dan mental (Bradford, 2002). 

Menurut Adelman, Alan dan Daly (2001) penyakit kronis merupakan 

suatu penyakit yang membutuhkan waktu cukup lama dan terjadi 

secara tiba-tiba biasanya tidak dapat disembuhkan dengan sempurna. 

Sedangkan menurut Belsky (1990) penyakit kronis mempunyai 

karakteristik bertahap-tahap dan sering tidak dapat disembuhkan. 

Beberapa penyakit kronis di antaranya adalah penyakit jantung, 

hipertensi, diabetes mellitus, kusta, epilepsi, TBC, talasemia, dan 

sebagainya. Salah satu penyakit kronis yang dapat dialami remaja-

remaja adalah thalassemia. Menurut Galanello dan Origa (2010) 

bahwa mutasi gen dalam thalassemia bersifat herediter sehingga 

diturunkan ke generasi penerusnya.  

Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia (Popti) 

Semarang menyebutkan ada 215 remaja penderita talasemia usia 5-16 

tahun di Kota Semarang pada tahun 2018. Data tersebut meningkat 

setelah di tahun 2017 remaja penderita talasemia berjumlah 200 

remaja. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas PMI Kota 

Semarang khususnya yang menangani penderita thalassemia pada 

tanggal 5 Juli 2017 bahwa penyakit talasemia merupakan penyakit 

yang diturunkan secara genetik. Remaja yang salah satu orangtuanya 

memiliki gen talasemia sementara orangtua lain sehat, remajanya akan 

tetap sehat dan hanya menjadi pembawa sifat, artinya tidak memiliki 
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gangguan talasemia yang berat dan biasa disebut talasemia minor, 

tetapi jika kedua orangtua memiliki gen talasemia, remaja dapat 

mengalami talasemia mayor. Beliau mengungkapkan bahwa talasemia 

merupakan penyakit kelainan darah yang kondisi sel darah merah 

mudah rusak atau usianya sel darah merah tersebut lebih cepat dari 

sel darah normal. 

Remaja yang mengalami talasemia pertumbuhan fisiknya lebih 

lambat dibanding remaja normal lainnya. Para penderita talasemia 

mayor memerlukan transfusi darah dan melakukan pengobatan 

seumur hidupnya. Eleftheriou (2003) menjelaskan akibat yang dapat 

terjadi jika tidak melakukan transfusi darah, penderita akan merasa 

lemas, dan dapat merenggut nyawa penderita. Penderita seharusnya 

melakukan transfusi darah secara rutin selang waktu kurang lebih satu 

bulan untuk membuang kelebihan zat besi yang ada dalam tubuh. 

Hasil wawancara dengan salah satu remaja penderita talasemia 

usia 11 tahun pada tanggal 12 Juli 2017 mengungkapkan bahwa 

dirinya cenderung mudah lelah sehingga memiliki keterbatasan untuk 

melakukan suatu kegiatan, seperti kegiatan olahraga di sekolah. 

Subjek diharuskan mengkonsumsi obat setiap hari. Kesulitan yang 

dihadapi seringkali subjek merasa tidak enak setiap akan transfusi 

darah karena harus ijin untuk tidak masuk sekolah. Subjek mulai 

menyadari bahwa tidak banyak aktivitas yang dapat subjek lakukan 

seperti teman-temannya, subjek cenderung lebih banyak duduk di 
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bangku kelasnya. Hal ini menjadikan subjek tidak memiliki banyak 

teman. Subjek tinggal bersama orangtua. Pada lingkungan subjek 

termasuk orang yang jarang sekali ikut bermain dengan tetangganya di 

rumah. Ketika dirinya mengeluh pusing, lemas, dan batuk-batuk 

biasanya orangtua mengantarkan subjek untuk transfusi darah. 

Sama halnya dengan penderita penyakit kronis lainnya, 

penderita penyakit talasemia dapat berdampak secara fisik dan secara 

psikologis bagi penderitanya. Dampak fisik yang dialami penderita 

talasemia di antaranya perbedaan bentuk fisik, perubahan tulang dan 

pertumbuhan yang cenderung lambat (disadari ketika remaja 

seharusnya mulai melakukan kegiatan secara mandiri, namun 

merasakan keterbatasan dalam melakukan kegiatan tersebut). Ketika 

memasuki masa sekolah, keadaan dapat menjadi lebih sulit. Hal ini 

disebabkan karena harus absen dari sekolah untuk transfusi setiap 

bulannya, selain itu remaja juga terbatas dalam mengikuti kegiatan 

olahraga. 

Eleftheriou (2003) menyatakan bahwa selain rasa sakit dan 

komplikasi yang dialami akibat perawatan, penderita talasemia mulai 

menyadari bahwa dirinya berbeda dengan teman-temannya. Remaja 

yang menderita talasemia dalam lingkungan sosial mereka cenderung 

terlihat menutup diri, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan untuk 

mengikuti berbagai kegiatan bermain seperti yang lain. Secara 

psikologis, penyakit talasemia dapat membuat frustrasi, kecewa, sedih, 
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marah, takut mati, merasa tidak berdaya rendah diri, permusuhan, 

merasa tidak dicintai, depresi, dan menimbulkan kecemasan. 

Beberapa penelitian mengungkap bahwa remaja penderita 

talasemia mengalami beberapa permasalahan psikologis. Penelitian 

yang dilakukan oleh Shaligram, Girimaji, dan Chaturvedi (2007) 

memperoleh hasil bahwa remaja penderita talasemia berusia 8-16 

tahun memiliki kualitas hidup yang rendah dan memiliki permasalahan 

psikologis seperti kecemasan. Mulyani dan Fahrudin (2011) 

menyatakan bahwa reaksi psikososial terhadap suatu penyakit 

berbeda-beda pada setiap orang, beberapa reaksi seperti reaksi sedih 

hingga mengalami gangguan mental emosional yang parah seperti 

depresi. Reaksi psikososial yang terjadi dapat menimbulkan penurunan 

pada kualitas kesehatan, sehingga penderita yang mengalami depresi, 

dirinya merasa ada situasi yang menekan khususnya di usia remaja 

antara 12-18 tahun di mana usia ini merupakan usia untul tumbuh 

kembang dan usia untuk mencapai jati diri seseorang 

Kualitas hidup remaja yang menderita talasemia sangat 

berpengaruh. Memiliki gangguan fisik, tekanan sosial, masalah 

keuangan orangtua, masalah pendidikan membuat mereka rentan 

terhadap trauma psikologis di kehidupan mereka. Faktor – faktor yang 

mempengaruhi kualitas hidup remaja penderita thalassemia adalah 

penghasilan keluarga, Hb sebelum transfusi dan dukungan keluarga 

(Mariani, Rustina, dan Nasution, 2014). Menurut penelitian Supartini, 
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dkk (2013) faktor utama yang berkontribusi terhadap kualitas hidup 

remaja dengan talasemia adalah sikap keluarga dalam merawat 

remaja talasemia. 

Kebersyukuran merupakan perasaan bahagia, lebih mampu 

menghadapi kehidupan, dan penuh kebahagiaan (Baumgardner & 

Crothers, 2009). Kualitas hidup seseorang dapat ditingkatkan kembali 

dengan berbagai cara salah satunya pelatihan kebersyukuran. 

Berdasarkan beberapa penelitian banyak diungkapkan bahwa 

pelatihan kebersyukuran dapat meningkatkan kualitas hidup individu. 

Pratama (2016) mengungkapkan bahwa pelatihan kebersyukuran 

efektif dapat meningkatkan kualitas hidup pada orang dengan diabetes 

mellitus di satu puskesmas. Penelitian Cahyandari, Nashor, dan 

Sulistyarini (2015) juga mengungkapkan bahwa pelatihan 

kebersyukuran dapat meningkatkan kualitas hidup pasien Penyakit 

Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Pelatihan kebersyukuran juga dapat 

mempengaruhi kesejahteraan, hal ini diungkap dari penelitian Dewanto 

dan Retnowati (2015) bahwa ada pengaruh pelatihan kebersyukuran 

terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas fisik. Penelitian yang 

dilakukan Uyun dan Trimulyaningsih (2015) juga menghasilkan 

hubungan kuat antara kebersyukuran dengan kesehatan mental. 

Penelitian yang dilakukan Rash, Matsuba, dan  Prkachin (2011) pada 

30 orang yang tinggal di kota kecil British Columbia menyatakan orang 

yang mengikuti pelatihan kebersyukuran memiliki tingkat kepuasan 
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hidup dan harga diri yang lebih tinggi. Pelatihan kebersyukuran juga 

meningkatkan kesejahteraan psikologis individu 

Rasa syukur yang tinggi akan membuat seseorang melihat 

suatu situasi adalah sesuatu yang menguntungkan (Wood, Joseph, 

dan Maltby, 2009) dan dapat membuat seseorang mampu mengatasi 

gejala gangguan stres pasca trauma pada dirinya (Puspitasari, 2013). 

Menurut Penelitian Bahrampour dan Yazdkhasti (2014), dengan 

meningkatkan rasa syukur sebagai sifat positif pada diri seseorang 

dapat menurunkan variabel seperti kecemasan, stres, depresi dan 

kepuasan hidup. 

Kebersyukuran merupakan bagian dari metode psikologi positif 

yang dikembangkan oleh Martin E. P. Seligman seorang professor 

psikologi di Universitas Pennysylvania, di mana psikologi positif 

merupakan perspektif ilmiah tentang bagaimana membuat hidup lebih 

berharga. Tujuan dari psikologi positif yaitu memberikan pandangan 

terhadap manusia dari sisi lain dengan cara menampilkan sifat-sifat 

indah manusia untuk mengurangi penderitaan dan mencapai puncak 

kebahagiaan (Seligman, 2002). Psikologi positif bukan hanya studi 

tentang kelemahan dan penyakit, namun tentang kebahagiaan, 

kekuatan dan kebajikan. Bidang psikologi positif terdiri dari 

pengalaman subjektif yang positif, kesejahteraan (well-being), 

kepuasan, keterlibatan, kegembiraan, kebahagiaan, dan pandangan 

positif mengenai masadepan (Seligman, 2005). 
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Pelatihan kebersyukuran mengajarkan individu untuk memiiki 

pemikiran dan perilaku yang positif pada dirinya. Pemikiran yang positif 

menghasilkan suatu persepsi yang positif pula. Persepsi positif yang 

dimiliki seorang individu menghasilkan kualitas hidup yang baik dan 

seimbang. Beberapa hasil penelitian yang ada, menunjukkan bahwa 

pelatihan kebersyukuran berkaitan positif dengan kesejahteraan, 

kesehatan mental, maupun kualitas hidup para penderita penyakit 

kronis. Dari hal tersebut, maka peneliti ingin meneliti apakah pelatihan 

kebersyukuran juga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi penderita 

talasemia terutama remaja usia 11-16 tahun.  

Menurut Hurlock (1991), usia 11-16 tahun merupakan masa 

remaja awal. Masa remaja merupakan masa-masa penting dari 

rentang kehidupan. Masa remaja adalah suatu masa transisi, masa 

untuk mengalami suatu perubahan, masa usia cenderung lebih 

bermasalah, masa di mana individu gencar untuk mencari identitas, 

dan masa menuju kedewasaan (Krori, 2011). Perkembangan kognitif 

rema usia 11-16 tahun menurut Piaget, mereka menggunakan 

pemikiran rasional. Pola pikir mereka sudah mengarah pada deduktif 

dan futuristik. Hall (dalam Sarwono, 2011) menyebutkan bahwa masa 

remaja merupakan masa penuh emosi dan ada saat emosi tersebut 

dapat meledak. Menurut Havighurst (dalam Hurlock, 1991) tugas 

perkembangan remaja meliputi mencapai hubungan baru yang lebih 

matang dengan teman sebaya, mencapai peranan sosial sesuai jenis 
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kelamin, menerima keadaan fisiknya, mempersiapkan diri untuk 

mencapai karir, dan memasuki kehidupan keluarga. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini meneliti pengaruh dari pelatihan 

kebersyukuran terhadap kualitas hidup remaja dengan talasemia. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini untuk menambah pemahaman 

mengenai kajian ilmu psikologi positif melalui pelatihan 

kebersyukuran. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan pelatihan 

kebersyukuran yang berkaitan dengan psikologi positif dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

D. Originalitas Penelitian 

Penelitian mengenai pelatihan kebersyukuran sebelumnya 

sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Dewanto dan 

Retnowati (2015), pada penelitiannya membahas mengenai efektivitas 

atau pengaruh pelatihan kebersyukuran terhadap kesejahteraan 

penyandang disabilitas fisik dan pelatihan kebersyukuran juga 
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dikaitkan dengan kesehatan mental. Selain itu Uyun dan 

Trimulyaningsih (2015) juga mengungkap bahwa ada hubungan positif 

pelatihan kebersyukuran berkaitan dengan kualitas hidup para 

penderita penyakit kronis. Cahyandari, dkk (2015) juga 

mengungkapkan bahwa pelatihan kebersyukuran dapat meningkatkan 

kualitas hidup pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) bahwa 

pelatihan kebersyukuran efektif dapat meningkatkan kualitas hidup 

pada orang dengan diabetes mellitus di satu puskesmas. 

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan, peneliti 

belum menemukan adanya penelitian yang membahas mengenai 

pelatihan kebersyukuran dapat meningkatkan kualitas hidup para 

penderita talasemia, terutama pada remaja usia 11-16 tahun. Oleh 

sebab itu, peneliti ingin meneliti apakah pelatihan kebersyukuran dapat 

meningkatan kualitas hidup remaja penderita talasemia usia 11-16 

tahun. 

Pelatihan kebersyukuran berdasar pada pandangan psikologi 

positif yang menjadikan seseorang merasa dirinya lebih berharga 

dengan memperlihatkan sisi-sisi positif yang dimilikinya dan dapat 

memaksimalkan hal-hal yang ada pada dirinya.  

 




