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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit kusta bukanlah penyakit turunan, kutukan atau penyakit yang berbau

mistis akan tetapi merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi

mycobacterium lepreteste. Stigma itu diperparah dengan sikap masyarakat yang

enggan menerima kehadiran penderita eks  kusta di tengah masyarakat, walau

menurut medis telah pulih. Timbulnya penyakit kusta pada seseorang tidak mudah

sehinga tidak perlu ditakuti. Penyakit kusta jika tidak segera diobati dapat

menimbulkan hilangnya rasa dan kelumpuhan otot pada daerah kaki, tangan dan

muka. Jika keadaan ini tidak mendapat pengobatan dan perawatan dengan baik, akan

berlanjut dengan akibat timbulnya luka-luka, kekakuan sendi-sendi jari, bahkan

hilangnya bagian-bagian kaki, tangan, serta timbulnya kebutaan. Akan tetapi stigma

negatif atau labelling masyarakat pada penderita kusta mempunyai dampak yang

begitu besar dalam kehidupan penderita eks kusta itu sendiri.

Di Indonesia, tercatat 19 provinsi telah mencapai eliminasi kusta dengan

angka penemuan kasus kurang dari 10 per 100.000. Saat ini tinggal 150 kabupaten

atau kota yang belum mencapai eliminasi. Meski jika dilihat dari prevalensi atau

angka kesakitan memang masih jauh di bawah provinsi lain di Indonesia yang

terhitung rawan kusta seperti Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Provinsi Jatim masih merupakan provinsi dengan kasus penderita kusta

terbanyak di Indonesia. Prevalensi kusta di Jatim saat ini berkisar 1,39 per 10.000

penduduk. Penderita kusta tersebut tersebar di sejumlah daerah rentan, misalnya, di

Pulau Madura, Lamongan, Probolinggo, Lumajang, Tuban, dan Situbondo (Taufik,

2007). Kebanyakan para penderita kusta datang dari kalangan menengah ke bawah.

Kusta dapat menyerang semua umur, anak-anak lebih rentan, dari pada orang

dewasa. Frekuensi tertinggi pada kelompok dewasa ialah umur 25-35 tahun.

Sedangkan pada kelompok anak pada usia 10 - 12 tahun. Laki-laki memiliki risiko

menderita kusta dua kali lebih tinggi ketimbang perempuan.
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Penyakit kusta sendiri disebabkan oleh Mycobacterium Leprae yang

merupakan basil tahan asam, bersifat obligat intraseluler, menyerang saraf perifer,

kulit dan organ lain seperti mukosa saluran napas bagian atas, hati dan sumsum

tulang kecuali susunan saraf pusat. Dengan menyerang saraf perifer, penyakit ini

dapat menimbulkan kelumpuhan otot, mati rasa, kulit kering dan tidak berminyak,

kecacatan menetap berupa mata tak bisa menutup sehingga menimbulkan kebutaan.

Sementara pada tangan, muncul mati rasa pada telapak tangan, jari memendek atau

putus tanpa rasa sakit, serta lunglai pada pergelangan tangan. Bahkan penyakit kusta

sendiri juga dapat menghilangkan jari-jari atau bahkan bagian tubuh lainnya.

Kompas (25 Januari) menguraikan suatu kasus di bangsal perempuan Rumah

Sakit Kusta Sumberglagah, Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim),

perempuan 40 tahun sebut saja Saswani, penderita ini berusaha untuk memerangi dan

melawan kusta dengan kondisi berbaring di rumah sakit. Penderita ini sudah pasrah

akan penyakit yang di deritanya. Perempuan asal Blitar tersebut lebih banyak

mengahabiskan waktunya untuk termenung sambil mengamati pasien-pasien lain

yang tinggal di rumah sakit yang sama dengannya. Perempuan ini berusaha untuk

menerima keadaan tubuhnya dengan kondisi fisik tidak mempunyai kedua kaki.

Permasalahan yang dialami oleh penderita eks kusta tidak hanya

permasalahan fisik saja akan tetapi permasalahan psikis juga menjadi beban dalam

kehidupannya. Dengan kondisi fisik seperti itu, penderita eks kusta merasa tidak

mempunyai masa depan yang jelas, tidak berguna, menjijikkan, menarik diri, putus

asa, kecewa, kurangnya kepercayaan diri dalam bersosialisasi dan juga rasa takut

untuk di terima kembali dilingkungan sekitar . Selain itu, faktanya banyak penderita

eks kusta yang merasa nyaman tinggal di rehabilitasi penderita eks kusta atau

kampung kusta dan memilih untuk tinggal di tempat tersebut.  Hal ini dikarenakan

beberapa dari  keluarga penderita eks kusta tidak bisa menerima kembali penderita

eks kusta dengan alasan malu atau mungkin kecewa.  Padahal penderita eks kusta ini

sangat membutuhkan sekali dukungan sosial, psikis dari orang-orang terdekat,

masyarakat dan lingkungan sekitar.
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Dengan kondisi psikis dan anggapan seperti itu, tidak memungkiri jika

penderita kusta maupun penderita eks kusta merasa putus asa sehingga tidak tekun

untuk berobat. Cacat fisik yang dibawa penyakit membuat mereka tidak bisa

berkarya. Penderita eks kusta kurang bisa menyalurkan ide-ide yang berada didalam

dirinya, gerak aktifitasnya masih terbatas, kurangnnya kepercayaan diri dan

memandang dirinya rendah. Setiap yang dihasilkan penderita eks kusta dianggap

sesuatu yang menjijikkan dan harus dijauhi. Penderita eks kusta menganggap hidup

sudah berakhir karena dikucilkan dari masyarakat dan keluarga sendiri. Mereka

hidup dalam kondisi memprihatinkan dan dibayangi keputusasaan. Dengan

pandangan masa depan yang tidak jelas, dan penderita eks kusta terpaksa

menggantungkan hidup dari bantuan pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penderita eks kusta sendiri

menggantungkan hidupnya dengan mendapatkan jatah bahan kebutuhan pokok ala

kadarnya. Tidak hanya bantuan dari pemerintah, kehidupan penderita eks kusta itu

juga bergantung dari uluran tangan dermawan untuk bertahan hidup. Hal ini

disebabkan karena lebelling pola pandang masyarakat yang salah dan kurangnya

kepercayaan diri pada penderita eks kusta untuk menyalurkan kreatifitasnya dan

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Anthony (1992) berpendapat bahwa

individu yang mempunyai kepercayaan diri cenderung akan menjadi mandiri dan

tidak perlu bergantung pada orang lain. Individu tersebut akan mampu memenuhi

keperluan hidup dengan rasa percaya diri dan kekuatannya dengan memperhatikan

situasi dari sudut kenyataan. Melihat dari hal tersebut, nampak penderita eks kusta

mempunyai permasalahan psikososial kurangnya akan kepercayaan diri, baik dengan

lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Menurut Mastuti dan Aswi (2008) individu yang tidak percaya diri biasanya

disebabkan karena individu tersebut tidak mendidik diri sendiri dan hanya menunggu

orang melakukan sesuatu kepada dirinya. Percaya diri sangat bermanfaat dalam

setiap keadaan, percaya diri juga menyatakan seseorang bertanggung jawab atas

pekerjaannya. Karena semakin individu kehilangan suatu kepercayaan diri, maka

akan semakin sulit untuk memutuskan yang terbaik apa yang harus dilakukan pada

dirinya. Sikap percaya diri dapat dibentuk dengan belajar terus, tidak takut untuk

berbuat salah dan menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari.
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Kepercayaan diri diperlukan baik oleh seorang anak maupun orang tua,

secara individual maupun kelompok. Kepercayaan diri merupakan sesuatu yang

urgen untuk dimiliki setiap individu. Karena dengan percaya diri individu akan

mudah menyalurkan ide-ide kreatitifasnya, bersosialisasi dan selalu berpikir positif

akan setiap permasalahan yang dihadapi. Anthony (1992) berpendapat bahwa

kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang yang dapat menerima

kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki

kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala

sesuatu yang diinginkan. Orang dengan kepercayaan diri tinggi, individu tersebut

akan memandang suatu permasalahan dengan positif dan akan melihat segala sesuatu

dari sisi dan cara yang positif. Salah satu hal yang mudah terlihat negatif adalah salah

saat hal-hal tidak menyenangkan menimpa kita, seperti musibah, kecelakaan,

kegagalan, ataupun penolakan (Sofian, 2009).

Kepercayaan diri merupakan atribut yang paling berharga pada diri seseorang

dalam kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan dalam kepercayaan diri, seseorang

mampu mengaktualisasikan segala potensi dirinya. Menurut Willis (1985)

kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu

masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan

bagi orang lain. Namun hal ini tidak terjadi pada penderita eks kusta, penderita

memandang bahwa penolakan yang terjadi pada dirinya itu dikarenakan masyarakat

menilai negatif setiap apa yang dikerjakan penderita eks kusta.

Kurangnya kepercayaan diri pada penderita eks kusta harus segera ditangani

karena percaya diri akan muncul apabila individu dapat belajar mengenai diri sendiri

dengan mencatat sebanyak mungkin aspek yang dimiliki, serta menerima diri apa

adanya dengan segala aspek positif maupun negatif, Santoso (dalam Ihdayati, 2000).

Menurut Sarason (dalam Kusuma, 2005) kepercayaan diri terbentuk dan berkembang

melalui proses belajar baik secara individual maupun secara sosial. Secara

individual, kepercayaan diri berkembang melalui pengalaman psikologis. Sedangkan

proses belajar secara sosial kepercayaan diri diperoleh melalui interaksi individu

dalam kegiatannya dengan orang lain. Manusia memberi pengaruh pada

lingkungannya, sebagaimana lingkungan memberi pengaruh pada mereka. Menurut

Bandura (2011) manusia belajar dengan mengamati apa yang dilakukan oleh orang



5

lain. Melalui belajar mengamati ( modelling) manusia secara kognitif, menampilkan

perilaku orang lain dan kemudian akan mengadopsi perilaku orang lain dalam diri

manusia sendiri. Modelling adalah belajar dengan mengamati dan menirukan

perilaku orang lain. Selain itu pendapat Dink Meer dan Loboncy (dalam Kusuma,

2004) pembentukan kepercayaan diri bersumber dari pengalaman pribadi yang

dialami seseorang dalam perjalanan hidupnya.

Terkait dengan intervensi yang akan diberikan, diperlukan suatu intervensi

yang dapat membantu penderita eks kusta untuk meningkatkan kepercayaan diri dan

yang tidak hanya dideskriminasikan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga muncul

konsep diri yang positif. Pada saat ini ada sebuah paradigma baru di psikologi yaitu

berpikir positif. Paradigma ini lahir dari teori kognitif. Paradigma ini lebih

menekankan pada kekuatan pikiran yang berada di individu tersebut. Berpikir positif

memiliki dampak dan pengaruh besar  dalam kehidupan seseorang. Saat  kita mulai

berpikir positif, kekuatan besar akan datang mengimbangi cara berpikir kita untuk

tetap melakukan hal-hal baik dengan cara yang baik. Dengan mempraktikan berpikir

positif, individu akan membuka diri sendiri sampai mengalami hasil yang baik dan

bermanfaat dalam hidup individu tersebut. Orang-orang yang mempunyai penyakit

berat atau kronis, seperti kanker harus selalu berpikir positif sebagai salah satu cara

untuk memperkuat diri mereka dari dalam (Elfiky, 2009).

Pelatihan berpikir positif perlu dilaksanakan untuk meningkatkan

kepercayaan diri pada penderita eks kusta dengan alasan bahwa individu yang

memiliki kepercayaan diri yang baik maka individu tersebut akan selalu berpikir

positif akan setiap permasalahan yang dialaminya. Akan tetapi pemikiran tersebut

berkebalikan dengan pemikiran pada penderita eks kusta. Penderita eks kusta

mempunyai pemikiran bahwa penyakit kusta dalah penyakit yang menjijikkan,

mengalami kurangnya kepercayaan diri, diskriminasi dan memandang masa depan

kurang jelas. Pemikiran-pemikiran ini merupakan pemikiran pesimistik, dimana

pemikiran ini seperti pemikiran yang bersumber dari penderitaan diri dan bersifat

permanen juga meyakini tidak akan terjadi hal-hal yang baik dalam diri masing-

masing. Menurut Beck, keyakinan-keyakinan tersebut bukanlah keyakinan-

keyakinan yang bersifat “irrasional”, melainkan keyakinan-keyakinan yang tidak

produktif atau keyakinan-keyakinan yang didasarkan pada informasi yang salah. Hal
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ini membuktikan bahwa dengan keyakinan-keyakinan dan pemikiran-pemikiran yang

dimiliki penderita eks kusta menjadikan penderita eks kusta perlu diadakan pelatihan

berpikir positif agar dapat meningkatkan kepercayaan diri penderita eks kusta.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Aswendo (2011), dikatakan

bahwa pelatihan berpikir positif memiliki pengaruh dalam meningkatkan efikasi diri

akademik mahasiswa. Efikasi diri akademik kelompok eksperimen terbukti lebih

tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Terjadi juga peningkatan skor yang

signifikan pada kelompok eksperimen sebelum dan sesudah diberi perlakuan berupa

pelatihan berpikir positif. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Astuti menyatakan bahwa 66 % penderita kusta mengalami gangguan citra tubuh

(body image). Dengan ini jika kondisi fisik individu mengalami gangguan citra tubuh

maka akan mempengaruhi kepercayaan diri subyek.

Desain penelitian ini menggunakan model pendekatan kognitif dari Aeron

Back dan sosial cognitive learning dari Albert Bandura. Pelatihan berpikir positif

didasarkan pada asumsi bahwa manusia mengalami permasalahan psikologis

dikarenakan munculnya pikiran yang tidak logis tentang diri mereka sendiri, tentang

dunia tempat mereka tinggal dan masa depan, Back (2005). Pendekatan Back

memiliki tujuan yang sama dengan pendekatan Ellis yaitu membantu orang

mengenali dan menyingkirkan kognisi-kognisi yang menundukkan diri. Berdasarkan

uraian di atas, peneliti ingin memberikan Pelatihan berpikir positif untuk

meningkatkan kepercayaan diri pada penderita eks kusta

B. Rumusan Masalah

Apakah pelatihan berpikir positif dapat meningkatkan kepercayaan diri pada

penderita eks kusta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah pelatihan berpikir positif dapat meningkatkan

kepercayaan diri pada penderita eks kusta?
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, khususnya bagi

psikologi klinis, perkembangan juga sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri

dengan pelatihan berpikir positif

2. Manfaat Praktis

Memberikan alternatif solusi dalam meningkatkan kepercayaan diri pada

penderita eks kusta. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi mengenai

bagaimana berpikir positif pada penderita eks kusta, sehingga penderita eks kusta

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.


