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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bipolar merupakan gangguan pada suasana perasaan (mood)

(Federman & Thomson, 2010). Orang dengan gangguan bipolar

mengalami mania dan depresi yang berulang sebagai bagian dari

gangguannya (Clerq, 1994; Federman & Thomson, 2010; McDonald,

dkk., 2005; Phelps, 2006; The British Psychological Society & The Royal

College of Psychiatrists, 2006; Halgin & Whitbourne, 2013). Menurut data

World Health Organization tahun 2016 (dalam Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2016) terdapat 60.000.000 orang mengalami

gangguan bipolar di seluruh dunia.

Perubahan suasana perasaan pada orang gangguan bipolar

ditunjukkan dengan perubahan yang ekstrim pada afeksi, kognisi dan

perilakunya (Macneil, dkk., 2009). Contoh kasus gangguan bipolar

seperti yang dialami oleh Jane Pauley seorang reporter berita sekaligus

pembawa acara di NBC’s TheToday Show dari tahun 1976-1989 dan

acara NBC’s Dateline tahun 1992-2003. Gangguan bipolar memiliki

peran dalam keputusan Pauley meninggalkan pekerjaannya di Dateline.

Pauley menjelaskan selama mania, ia secara impulsif membeli rumah

melalui internet. Pauley juga melaporkan bahwa ia menjalani perawatan

di rumah sakit jiwa dan melakukan percobaan bunuh diri (Thakkar &

Levitt, 2006).
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Contoh kasus yang terjadi di Indonesia seperti ditunjukkan dalam

penelitian Putra dan Surya (2014). Pada penelitian tersebut diketahui

bahwa gangguan bipolar dialami oleh seorang laki-laki.  Pada saat mania

laki-laki tersebut menunjukkan keadaan afek yang meningkat, atau

iritabel, peningkatan aktivitas, lebih banyak berbicara, lompat gagasan,

dan berkurangnya kebutuhan tidur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada

tanggal 10 April 2019 kepada seorang wanita yang mengalami gangguan

bipolar diketahui bahwa saat mania wanita tersebut tidak merasa adanya

kelelahan. Ia mampu membaca 1 buku non fiksi hingga selesai dalam

sehari, mengerjakan skripsi 1 bab dalam sehari, susah tidur dan tidur

kurang lebih hanya 2 jam dalam sehari tanpa merasakan kantuk, ingin

melakukan banyak hal serta ingin terus berbicara. Selain itu, ketika

wanita tersebut sedang mengendarai motor, ia merasa bahwa jalan raya

adalah miliknya sendiri. Ia juga impulsif dalam membeli makanan kecil

hingga 100 ribu dalam sehari tanpa disadari. Hal-hal tersebut dirasakan

wanita itu selama seminggu. Ketika depresi muncul, wanita tersebut

kehilangan nafsu untuk makan, merasa bahwa ia tidak memiliki teman

walaupun sesungguhnya ia memiliki banyak teman, muncul pemikiran

yang mempertanyakan tentang eksistensinya di dunia, merasa bahwa

Tuhan tidak adil ketika melihat orang lain bisa hidup bahagia, mengurung

diri di kost dan menyayat-nyatat tangannya.
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Ketiga kasus yang telah dipaparkan di atas menunjukkan adanya

simtom-simtom gangguan bipolar yaitu mania dan depresi yang

tercantum dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

(DSM-V) (American Psychiatric Association, 2013). Perubahan episode

dari simtom-simtom pada gangguan bipolar menimbulkan penderitaan

bagi orang yang mengalaminya. Dampak utama adalah bunuh diri

(Gonda, dkk., 2012; Goodwin, 2009; Merikangas, dkk., 2011; Purba &

Kahija, 2017; Safira, 2014). Selain itu, mereka juga mengalami

penurunan keyakinan pada diri sendiri maupun dunia serta harga dirinya

(Ball, dkk., 2003), dan peningkatan biaya hidup seseorang untuk biaya

perawatan kesehatan (Fausiah & Widury, 2005; Nevid, dkk., 2005).

Dampak gangguan bipolar juga mengenai disfungsi yang serius

karena perasaan dan energi yang ekspansif seperti harga diri yang

meningkat secara berlebihan, pemikiran muluk-muluk yang bahkan

dimiliki oleh karakteristik psikotik. Contoh kasus seperti ketika seorang

pria yang mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia baru

menyadari bahwa ia memiliki kekuatan ilahi dan mampu melakukan

penyembuhan secara ajaib. Kasus lainnya adalah seorang wanita yang

menegaskan bahwa ia akan segera dipanggil ke Gedung Putih untuk

menjadi wakil presiden berdasarkan petunjuk yang dimuat dalam koran

di dalam koran (Halgin & Whitbourne, 2010).

Dampak gangguan bipolar pun berkaitan dengan kualitas hidup yang

buruk  dan keberfungsian yang serius (Fausiah & Widury, 2005). Kualitas
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hidup mengacu pada kesejahteraan hidup individu seperti pekerjaan,

emosional, fungsi sosial dan fisik (Michalak, dkk., 2006). Penjabaran

tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup yang buruk juga mengacu

pada kesejahtraan hidup yang buruk. Selain itu, menurut Bauer dan

McBride (2003) keberfungsian yang serius juga berkaitan dengan

keberfungsian secara sosial dan fungsi dalam pekerjaan. Banfatin (2014)

menyebutkan bahwa orang dengan gangguan bipolar mengalami

kesulitan dalam menjalankan peran dan fungsi sosialnya.

Contoh kasus yang terjadi seperti, seorang laki-laki yang berusia 38

tahun mengamuk dan memukuli orang-orang disekitarnya. Ia juga

terkadang berperilaku seperti anak kecil. Ketika anaknya mengatakan

bahwa laki-laki itu terlalu banyak makan, ia menjadi marah dan mengejar

anaknya untuk dipukul. 6 bulan sebelum hal tersebut terjadi, laki-laki itu

terlihat sering murung, menutup diri dan berdiam diri di rumah (Furi,

2014). Kasus lainnya seperti, seorang wanita yang mengalami hambatan

dalam pekerjaan karena bipolar yang dimiliki. Ia mengalami halusinasi

visual, perasaan depresi, cemas dan binggung. Wanita tersebut pun

akhirnya dibebastugaskan oleh perusahaan tempatnya bekerja

(Robbani, Lilik & Seyanto, 2016).

Situasi inilah yang menyebabkan simtom-simtom pada gangguan

bipolar yang dialami oleh individu perlu dikurangi. Untuk mengurangi

simtom-simtom tersebut, individu pun memerlukan perawatan atau terapi

jangka panjang dan berkesinambungan (Akiskal & Tohen, 2006).
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Menurut Marchand (2015), terapi yang dilakukan bertujuan untuk

mengurangi atau menyingkirkan semua simtom-simtom dari suasana

perasaan yang muncul. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian terkait

seperti, farmakoterapi (Beynon, dkk, 2009) dan psikoterapi (McMahon,

dkk., 2015).

Farmakoterapi dilakukan untuk mendukung psikoterapi dan

proses penyembuhan (Marmo, dkk., 2015; Halgin & Whitbourne, 2013).

Psikoterapi dilakukan untuk mengurangi resiko mengenai fungsional

yang buruk (Ball, dkk., 2003) dan manajemen pengobatan (McMahon,

dkk., 2015). Psikoterapi merupakan bentuk komunikasi yang terapeutik

yang dirancang guna mencapai tujuan psikologis (Thakkar & Levitt,

2006).

Bentuk psikoterapi dalam disiplin ilmu psikologi salah satunya

yaitu dengan pendekatan psikologi transpersonal. Psikologi

transpersonal memandang bahwa sejumlah gangguan psikologis

merupakan akibat dari adanya luka yang disebabkan oleh ketidakutuhan

hubungan I dan Self (Firman & Gila, 2010; 2002) yang ditandai oleh

ketidakmampuan individu dalam melihat siapa dirinya yang

sesungguhnya (Firman & Gila, 2002). Luka juga dapat dipahami sebagai

hal yang disebabkan oleh kurangnya empati kepada diri sendiri dan

orang lain atau kegagalan untuk memahami diri sendiri dan orang lain

(Firman & Gila, 2002). Karena itulah, kurangnya cinta yang penuh empati
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merupakan penyebab yang mendasari hadirnya luka (Firman & Gila,

2010; 2002).

Setiap individu memiliki luka yang mendalam pada masa kanak-

kanak (Rueffler, 1995). Luka dasar atau primal wounding merupakan

hasil dari kekerasan atau ketidaknyamanan yang dirasakan individu atas

dirinya, yang paling misalnya yang paling sering dijumpai adalah akibat

penganiayaan fisik, pelecehan seksual, dan tekanan emosional. Luka

juga dapat berasal dari penolakan lingkungan yang pernah dialami

secara langsung maupun tidak langsung, baik terkekang secara fisik

atau emosional, maupun ketiadaan empati dari orang sekitar terhadap

diri seseorang. Hampir seluruh luka yang dirasakan menimbulkan

hilangnya hubungan empati dimana individu menemukan dirinya tidak

berharga sama sekali, terisolasi atau merasa bebas, disintegrasi dan

kehilangan identitas, terhina dan rendahnya harga diri, perasaan malu

dan perasaan bersalah, kecemasan dan depresi atau perasaan putus

asa (Firman & Gila, 2010; 2002). Oleh sebab  itu, hilangnya hubungan

yang penuh empati karena adanya luka ini pun dapat membentuk kondisi

psikologis yang terwujud dalam simtom-simtom pada gangguan bipolar.

Contohnya, pada episode depresi hilangnya hubungan empati

ditandai dengan adanya distorsi mengenai pengalaman hidup dan

evaluasi diri yang negatif, pesimisme dan keputusasaan (Thakkar &

Levitt, 2006), kebutuhan untuk dicintai oleh orang lain, kewalahan

dengan perasaan ketidakcapakan dan kehilangan. Pada kondisi seperti
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ini, individu kemudian berusaha untuk tetap mampu bertahan hidup dari

luka yang dialaminya dengan cara melakukan penyangkalan, borderline

level defenses, dan immature defenses (Sharma dan Sinha, 2010).

Sharma dan Sinha (2010) menyatakan bahwa  episode mania

mirip dengan episode depresi. Mania dipandang sebagai respon

pertahanan yang dilakukan oleh individu untuk mencegah perasaan tidak

mampu, kehilangan dan tidak berdaya dengan mengembangkan

perasaan yang dibesar-besarkan dan kegembiraan, energi yang

berlebihan sebagai bentuk mekanisme pertahanan yang tidak disadari

terhadap perasaan putus asa, keadaan yang suram dan kelam yang

dialami. Dengan demikian, psikoterapi yang diberikan pun bertujuan

untuk mengurangi simtom-simtom pada gangguan bipolar yang dengan

cara menumbuhkan cinta yang penuh empati kepada diri.

Empathic Love Therapy adalah sebuah psikoterapi yang

digunakan untuk mengarahkan individu pada tumbuhnya cinta yang

penuh empati sebagai energi pemersatu dari pusat diri sebagai “I”. Hal

ini karena pada kenyataannya hanya cinta yang penuh empati kepada

diri sendiri merupakan satu-satunya penyembuh dalam keberlangsungan

hidup individu (Firman & Gila, 2010; 2002). Empathic Love Therapy pun

disusun merujuk pada pendekatan psikologi transpersonal dan

psikosintesis sebagai prinsip dasarnya.

Psikosintesis merupakan studi perkembangan dan kepribadian

yang terintegrasi, meliputi bagian kesadaran dan ketidaksadaran
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(Assagioli, 1965). Prinsip utama dari psikosintesis adalah ekspresi jiwa,

melampaui topeng guna memasuki penemuan diri dalam spiritualitas,

penguatan kehendak diri, pengendalian dorongan-dorongan, berfokus

pada potensi, pemahaman, realisasi serta pengakuan seluruh aspek diri.

Individu pun akhirnya mencapai transedensi dan diri yang otentik melalui

cinta yang penuh empati pada seluruh aspek kehidupannya (Assagioli,

1965; Caplan, dkk., 2003; Firman & Gila, 2007; Rueffler, 1995). Kekuatan

cinta yang penuh empati digunakan untuk mengharmoniskan seluruh

aspek psikologi manusia merupakan dasar utama psikologi

transpersonal yang tertuang dalam psikosintesis (Firman & Gila, 2007;

Rueffler, 1995).

Keberadaan cinta yang penuh empati kepada diri mampu untuk

memfasilitasi dorongan diri dalam beraktualisasi, mendukung perjalanan

kehidupan individu dan memberikan kesempatan bagi jiwa individu untuk

bertumbuh. Cinta seperti ini merupakan keberadaan cinta yang

memampukan individu untuk melihat dan menerima dirinya secara

menyeluruh (Firman & Gila, 2010).  Menurut Firman dan Gila (2007),

melalui cinta yang penuh empati, individu akan memahami dan mulai

mengembangkan cinta pada keseluruhan kepribadiannya. Individu

mampu untuk menerima, memahami, menghormati dan mencintai

semua bagian dalam dirinya sehingga mampu mengembangkan kontrol

diri serta bertanggungjawab kesehatan dan pertumbuhan pribadinya

dalam setiap pengalaman kehidupannya.
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Proses menumbuhkan cinta yang penuh empati kepada diri dalam

Empathic Love Therapy diberikan dalam tujuh komponen yang terdiri dari

disidentification; Personal Self or I; Will – Good, Strong, Skillful; The Ideal

Model; Synthesis; The Superconscious or Higher Unconscious; dan

Transpersonal Self or Self. Hadirnya cinta yang penuh empati

memampukan individu untuk dapat menerima kelemahan dan berbagai

pengalaman luka yang dirasakan sehingga individu mampu bergerak

menemukan kekuatan sejatinya (Firman & Gila, 2007).

Pemberian Empathic Love Therapy ini pun diarahkan pada luka

yang yang terwujud dalam simtom-simtom pada gangguan bipolar.

Penurunan simtom-simtom pada gangguan bipolar tercipta melalui

keterhubungan antara Self dan “I” yang penuh cinta empati sehingga

terjadi keutuhan yang harmonis yang memampukan individu untuk

bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pertumbuhan pribadinya

dalam setiap pengalaman hidup yang dimiliki (Firman & Gila, 2007).

Kajian literatur terkait dengan penelitian Empathic Love Therapy

yakni, penelitian yang dilakukan oleh Yana (2015) menunjukkan bahwa

Empathic Love Therapy mampu menurunkan kecemasan pada orang

dengan gangguan gagap. Empathic Love Therapy juga efektif

meningkatkan subjective well-being pada perokok sehingga berdampak

pada penurunan konsumsi rokok (Putri, 2017). Selain itu, Empathic Love

Therapy efektif dalam menurunkan depresi pada perempuan yang

mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak (Malau, 2017).
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Berdasarkan penjabaran di atas, penting untuk mengetahui efek

dan memahami proses terapeutik Empathic Love Therapy dalam

menurunkan simtom-simtom pada gangguan bipolar. Hal ini

dikarenakan, keberadaan cinta yang penuh empati terhadap diri

memungkinkan terjadinya penurunan simtom-simtom pada gangguan

bipolar. Menurut Brondolo dan Amador (2008), dengan menurunnya

simtom-simtom pada gangguan bipolar memungkinkan orang dengan

gangguan bipolar mencapai suasana perasaan yang stabil sebagai kunci

dari penyembuhan. Selain itu, suasana perasaan yang stabil juga

mencegah kekambuhan gangguan bipolar (Marchand, 2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diajukan dalam

penelitian ini adalah:

1. Apakah Empathic Love Therapy menunjukkan efek dalam

menurunkan simtom-simtom pada gangguan bipolar?

2. Bagaimana proses terapeutik Empathic Love Therapy dalam

menurunkan simtom-simtom pada gangguan bipolar?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui efek dan memahami proses terapeutik Empathic Love

Therapy dalam menurunkan simtom-simtom pada gangguan bipolar.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman mengenai proses terapeutik

Empathic Love Therapy khususnya dalam menurunkan simtom-

simtom pada gangguan bipolar dan menambah wawasan dalam

bidang klinis terutama berkaitan dengan psikoterapi.

2. Manfaat Praktis

Para paktisi di bidang psikologi dapat menggunakan Empathic

Love Therapy sebagai salah satu alternatif psikoterapi dalam proses

penyembuhan maupun pencegahan kekambuhan orang dengan

gangguan bipolar dengan mengurangi simtom-simtom gangguan

yang muncul.
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