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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bertambahnya usia bumi tentunya berbanding lurus dengan 

bertambahnya permasalahan yang mengikuti kehidupan manusia. Permasalahan 

yang ada bersifat komplek dan memiliki keterikatan yang erat antara satu dengan 

yang lainnya. Misalnya, masalah dari aspek fisiologis memiliki keterkaitan 

dengan aspek psikologis. 

Dari aspek fisiologis, banyak bermunculan jenis penyakit-penyakit baru 

yang belum pernah dijumpai pada masyarakat sebelumnya. Salah satunya adalah 

penyakit lupus. Lupus dalam bahasa kedokterannya disebut sebagai systemic 

lupus erythematosus adalah penyakit penyimpangan antibodi. Penyakit lupus 

sebenarnya telah dikenal seabad yang lalu. Sebelum dilakukan penelitian secara 

mendalam di bidang medis, diduga penyakit ini diakibatkan oleh gigitan anjing 

hutan. Oleh karena itu disebut lupus, yang dalam bahasa latinnya berarti anjing 

hutan (Indarpuri, 2009). 

Menurut Zubairi sebagai dokter pemerhati lupus, lupus adalah suatu 

penyakit autoimun dimana sistem kekebalan tubuh atau antibodi penderita lupus 

yang seharusnya melindungi tubuh, malah merusak sistem tubuhnya sendiri 

(http://odapus.multiply.com). Sedangkan menurut dr. Rachmat ahli hematodologi 

dari RS Hasan Sadikin Bandung yang juga sebagai dokter pemerhati lupus, 

menjelaskan lupus adalah penyakit autoimun yang terjadi karena sistem kekebalan 

tubuh bereaksi berlebihan dan justru mengganggu kesehatan tubuh. Dimana 

seharusnya, sistem imun bertugas melindungi tubuh manusia dari serangan 

antigen (http://www.keluargasehat.com). 

Jumlah penderita lupus berdasarkan data terakhir di seluruh dunia 

sebanyak 5 juta orang. Jumlah ini diperkirakan bertambah 100.000 kasus tiap 

tahun. Di Indonesia sendiri jumlahnya belum dapat dipastikan 

(http://odapus.multiply.com). Lupus lebih banyak menyerang wanita, dengan 
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jumlah persentase sebesar 90 % lebih banyak wanita dibanding pria. Hal ini 

diperkirakan karena pengaruh faktor hormon (http://beritatop.blogspot.com). Dan 

pada umumnya penyakit ini menyerang di usia produktif  antara usia 14 s/d 40 

tahun, namun saat ini lupus juga menyerang anak-anak yang baru berusia 6 tahun 

dan wanita menopause usia 60 tahun (Indarpuri, 2009).  

Gejala awal yang sering timbul dari penyakit lupus adalah ruam merah 

simetris pada wajah berbentuk seperti kupu-kupu, penebalan berbentuk koin pada 

kulit yang sering terkena matahari dan hipersensitif terhadap sinar matahari, 

sariawan yang hilang timbul, nyeri sendi, nyeri dada saat menarik nafas, kejang-

kejang, terdapat kelainan darah, kelainan sistem kekebalan tubuh, tes ANA atau 

anti nuclear antibody dan DNA menunjukkan abnormalitas 

(www.beritatop.blogspot.com). Gejala yang ditimbulkan tergantung sistem tubuh 

mana yang terkena lupus. Namun gejala umumnya adalah demam, rasa lelah 

berkepanjangan, rambut rontok, dan pegal-pegal otot (http://www.suarakarya-

online.com). 

Saat ini dikenal ada tiga jenis lupus, yaitu discoid lupus menyerang kulit, 

lupus systemic menyerang organ tubuh (hati, paru-paru, jantung, ginjal), drug 

induced lupus yaitu lupus yang ditimbulkan karena mengkonsumsi jenis obat 

tertentu (Indarpuri, 2009). 

Pada acara temu pemerhati lupus yang diadakan di RS Hasan Sadikin 

Bandung pada tanggal 5 November 2010 lalu, dijelaskan belum diketahui secara 

pasti apa yang menjadi faktor utama seseorang bisa terkena penyakit lupus. Tetapi 

ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa menderita penyakit ini, 

diantaranya faktor genetik, lingkungan, hormonal, dan stres. Dari faktor genetik 

terdapat sebuah artikel menuliskan bahwa lupus tidak diturunkan, hanya 5 - 10% 

pasien lupus yang diturunkan dalam keluarga. Sebagian besar pasien lupus tidak 

mempunyai saudara ataupun orang tua yang juga menderita lupus 

(www.tribunnews.com).  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belum dapat dipastikan 

apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang menderita penyakit 

lupus. Tapi, untuk faktor pencetus flare up atau kambuhnya penyakit ini salah 

satunya sangat dipengaruhi oleh stres yang dialami oleh penderita lupus. Itu 

http://www.suarakarya-online.com/
http://www.suarakarya-online.com/
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artinya penyakit ini tidak hanya berhubungan dengan aspek fisiologis saja, tetapi 

juga psikologis. Karena salah satu yang menyebabkan munculnya stres adalah 

faktor psikologis. Hal ini senada dengan penjelasan yang diungkapkan oleh dr. 

Singgih, yang merupakan salah satu dokter pemerhati lupus di RS Saiful Anwar 

Malang dan juga sebagai wakil ketua dari komunitas pemerhati lupus di kota 

Malang bernama Parahitha. Ia mengatakan timbulnya stres pada penderita lupus 

dapat menyebabkan kambuhnya penyakit ini, dengan gejala umum munculnya 

bercak-bercak merah pada kulit. Timbulnya penyakit ini karena adanya faktor 

kepekaan dan faktor pencetus yaitu adanya infeksi, pemakaian obat-obatan, 

terkena paparan sinar matahari, pemakaian pil KB, dan stres (Indarpuri, 2009). 

Karena stres berlebihan merupakan salah satu hal yang harus dihindari, pada 

kesempatan acara pemberian throphy malam lilin memperingati hari lupus 

sedunia di Jakarta 9 Mei 2010 lalu, Menkes menganjurkan kepada penderita lupus 

agar menghindari stres (http://www.depkes.gov.id). Stres merupakan pemicu 

aktifnya lupus, karena pada saat stres daya tahan menurun dan akhirnya 

menimbulkan infeksi (Savitri, 2005). 

Stres yang dialami oleh para penderita lupus sangat mungkin terjadi. 

Walaupun sumber stres atau stresor yang menyebabkan munculnya stres tersebut 

berbeda. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai tingkat ambang stres yang 

tidak sama. Ada stresor yang berasal dari keluarga, keadaan ekonomi, pekerjaan, 

dan respon yang diberikan juga berbeda. Berbedanya cara individu merespon 

setiap munculnya stresor dipengaruhi oleh faktor latar belakang sosial, latar 

belakang pendidikan, kesehatan, budaya, dan penghayatan terhadap agama 

(Pedak, 2009). Menderita penyakit membawa tuntutan fisik dan psikologis bagi 

orang yang mengalaminya. Yang artinya menderita lupus juga menjadi sebuah 

stresor bagi penderitanya. Hal ini mungkin terjadi dengan pola hidup yang 

berubah pada saat mereka didiagnosa lupus, belum lagi keluarga yang tidak dapat 

menerima keadaan mereka, dikucilkan kerabat, dipecat dari pekerjaan, terjadinya 

perubahan fisik pada saat lupus kambuh atau flare up. Ini semua adalah masalah 

psikologis yang terjadi pada penderita lupus dan tentunya harus ditangani secara 

baik. Jika tidak akan menjadi lingkaran setan yang akan membawa dampak yang 

sangat membahayakan bagi penderita lupus.  
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Dari sebuah tulisan di artikel diketahui bahwa sebanyak 60 % penderita 

lupus mengalami depresi. Depresi dan gangguan psikologis lainnya diawali 

dengan rasa stres berkepanjangan. Hal ini disebabkan akibat deraan rasa lelah 

berkepanjangan, insomnia, nyeri, kehilangan gairah seksual atau penurunan 

kemampuan untuk bekerja sehari-hari. (http//odapus.multiply.com).  Gangguan 

psikologis itu umumnya berupa rasa sedih yang berkepanjangan karena terjadinya 

perubahan dalam diri penderita lupus sehingga menyebabkan depresi 

(www.lifestyle.okezone.com). Dan pada artikel yang sama juga disampaikan, 

semua penyakit menahun pasti punya aspek kejiwaan, termasuk penyakit lupus, 

karena apabila penyakit kambuh atau flare up maka terkadang timbul ruam 

berwarna merah di wajah yang menganggu mereka, yang bisa membuat para 

penderita lupus merasa malu. Rasa marah, kecewa, terkadang menutup diri, 

emosi, dan lebih sensitif dan hal ini sering dialami penderita lupus. Pasien lupus 

banyak mengalami gangguan psikiatrik. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian 

terbaru, dari 180 penderita lupus di RSHS atau Rumah Sakit Hasan Sadikin 

Bandung yang diteliti sekitar 40 persenya mengalami depresi. Depresi itu terjadi 

karena cemas, ketakutan, bingung dan lain-lain (http://www.keluargasehat.com). 

Stres merupakan pemicu aktifnya lupus. Odapus seperti berada pada lingkaran 

setan. Ia sakit karena stres, di sisi lain lupus merupakan penyakit kronik yang 

menyebabkan seseorang merasa rendah diri, terbatas kegiatan, merasa dikucilkan, 

hingga berujung pada gangguan psikologis seperti depresi (Savitri, 2005).  

Stres yang dialami oleh penderita lupus rentan terjadi mengingat penyakit 

ini merupakan salah satu jenis penyakit kronis. Pengobatan lupus sendiri atau 

steroid mengakibatkan tingginya emosional penderita, belum lagi dari segi 

psikologisnya. Penyakit yang tak kunjung sembuh dan pengobatan yang terasa 

lama, perubahan bentuk tubuh (moon face, sesullite, bentuk tubuh yang tidak 

proporsional lagi) semua menjadikan akumulasi trauma emosional bagi penderita 

lupus. Dan ini semua adalah masalah psikologis yang terjadi pada penderita lupus 

dan tentunya harus ditangani secara tepat.  

Fenomena di atas diawali dari stres yang dialami oleh para penderita 

lupus. Pedak (2009) menjelaskan stres adalah respon yang tidak spesifik dari 

tubuh terhadap tuntutan yang diterimanya, suatu fenomena universal dalam 

http://www.odapus.multiply.com/
http://www.lifestyle.okezone.com/
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kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, dimana setiap orang 

mengalaminya. Dari definisi stres diatas dapat disimpulkan stres adalah suatu 

respon yang diberikan oleh tubuh terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan 

dan mempengaruhi kondisi psikis dan fisiologis seseorang.  

Gejala psikologis individu yang mengalami stres, antara lain ditandai 

dengan perasaan selalu gugup, cemas, peka, dan mudah tersinggung, gelisah, 

kelelahan yang hebat, enggan melakukan kegiatan, kemampuan kerja dan 

penampilan menurun, perasaan takut, pemusatan diri yang berlebihan, hilangnya 

spontanitas, mengasingkan diri dari kelompok (http://journal.uny.ac.id).  

Untuk mengurangi atau menurunkan stres, individu melakukan tingkah 

laku penyesuaian atau coping behavior. Jika individu merasa tidak berdaya atau 

tidak tahu lagi harus berbuat apa dalam menghadapi stres, akan timbul reaksi 

panik berkepanjangan yang bisa menjurus pada timbulnya gangguan jiwa 

(Wirawan, 1995).  Sehingga harus dilakukan manajemen stres secara baik dan 

tepat. 

Ide (2008) menjelaskan manajemen stres bertujuan mengurangi kadar 

atau tingkat stres dengan cara belajar atau meminta bimbingan orang lain agar 

dapat menghadapi masalah, dan mengurangi ketegangan dalam diri melalui 

berbagai macam teknik. Dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

relaksasi. 

Relaksasi merupakan alat yang sesuai untuk mengendalikan stres karena 

teknik tersebut membantu orang mempertahankan keseimbangan mereka pada 

saat dihadapkan pada tantangan-tantangan hidup (Sintawati, 2010). Dan salah satu 

tantangan tersebut adalah menderita penyakit lupus.   

Mulyono (2005) menjelaskan beberapa keuntungan yang diperoleh dari 

latihan relaksasi diantaranya relaksasi membuat seseorang lebih mampu 

menghindari reaksi yang berlebihan karena adanya stres. keterampilan relaksasi 

sangat berguna untuk mengembangkan kemampuan tetap tenang atau 

menghindari kecemasan saat menghadapi kesulitan, selalu rileks akan membuat 

seseorang memegang kendali hidup. Latihan relaksasi akan banyak membantu 

penderita untuk dapat mengontrol kerja organ-organ tubuh, meminimalkan 
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serangan dan menyimpan energi penderita. Inilah salah satu teknik yang dapat 

digunakan oleh para penderita lupus, untuk mereduksi stres yang mereka alami.  

Ada bemacam-macam bentuk relaksasi. Antara lain relaksasi otot 

progresif, pernapasan diagfrahma, imagery training, biofeedback dan hypnosis. 

Relaksasi otot progresif adalah teknik manajemen stres yang cukup sering 

digunakan untuk mereduksi stres. Hal ini dikarenakan relaksasi otot progresif 

merupakan jenis relaksasi termurah, mudah untuk dilakukan secara mandiri 

(http//ugm.ac.id.pdf). Selain itu relaksasi otot progresif didukung secara empiris 

dapat direspon ketegangan tingkat tinggi, seperti insomnia, mengurangi 

ketegangan sakit kepala, pengobatan tambahan pada kanker dan manajemen 

penyakit kronis (McCallie, 2006). Dan alasan ini juga yang menjadi pertimbangan 

peneliti menggunakan relaksasi otot progresif sebagai teknik manajemen stres 

dalam penelitian ini. 

Relaksasi otot progresif merupakan salah satu bentuk relaksasi yang 

mengkombinasikan latihan nafas dalam dan serangkaian seri kontraksi dan 

relaksasi otot. Penegangan otot-otot tertentu, kemudian merileksasikannya 

(http://www.eprints.ums.ac.id). Relaksasi otot progresif bertujuan untuk 

mengurangi ketegangan dan kecemasan dengan cara melemaskan otot-otot badan. 

Dalam relaksasi otot progresif, seseorang diminta untuk menegangkan otot 

dengan ketegangan tertentu, dan setelah itu mengendorkannya (Mulyono, 2005).  

Selain beberapa alasan di atas, penggunaan relaksasi otot progresif pada 

penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suryaning 

Saptarini yang berjudul manajemen stres untuk menurunkan tingkat stres pada 

penderita psoriasis. Yang mana teknik manajemen yang digunakan adalah 

relaksasi otot progresif. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa 

terapi manajemen stres dengan teknik relaksasi otot progresif dapat mengurangi 

stres pada penderita psoriasis sehingga meminimalisir kekambuhan atau 

perburukan kondisi penyakitnya. Hasil penelitian ini memperjelas bahwa 

hubungan antara psoriasis dengan stres sangat erat. Pada penderita psoriasis stres 

adalah faktor penting dalam mendorong dan memperburuk penyakitnya. Stres 

pada penderita psoriasis mengakibatkan efek psikologis yang memperburuk 

sehingga memperparah kondisi penyakit. Artinya ketika tingkat stres penderita 
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psoriasis turun maka diikuti pula oleh perbaikan kondisi penyakitnya yang 

ditandai dengan menipisnya psoriasis. Perlu diketahui, bahwa psoriasis sama 

halnya dengan lupus yang mana kekambuhannya dipicu oleh tingginya stres yang 

dialami oleh penderita. Kondisi inilah yang nantinya diharapkan terjadi pula pada 

penderita lupus, turunnya stres setelah diberikannya relaksasi otot progresif  yang 

menjadi faktor pemicu kambuhnya lupus.  Selain itu Prof. Kenneth anggota klinis 

senior Stanford Center Research in Disease Prevention menyebutkan 

pengendalikan stres bukan hanya membantu seseorang untuk bertahan terhadap 

peristiwa-peristiwa hidup yang menyebabkan stres, tetapi juga mengurangi 

pengaruh-pengaruh stres kronis, perawatan yang lebih berat karena stres kronis 

mungkin tidak memberikan kesempatan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pulih 

(Sintawati, 2010). Menghadapi stres berarti memberi individu yang bersangkutan 

pelajaran agar lebih terampil di kemudian hari dengan kemungkinan 

mengembangkan berbagai kemampuan dan strategi mengatasi stres yang serupa.  

Eratnya hubungan munculnya kekambuhan penyakit lupus antara faktor 

psikologis dan fisiologis menyebabkan penanganan yang harus diberikan tentunya 

tidak hanya dari segi medis saja, tetapi juga psikologis. Untuk meminimalisir 

tingkat kekambuhan yang diakibatkan oleh stres, maka perlu diberikan intervensi 

ataupun perlakuan secara psikologis agar para penderita lupus dapat mengelola 

stres secara baik dan benar.. Dengan adanya penelitian sebelumnya yang 

menggunakan relaksasi otot progresif sebagai cara untuk mereduksi stres pada 

penderita penyakit kronis, maka peneliti ingin mengetahui apakah relaksasi otot  

progresif dapat mereduksi stres pada penderita penyakit lupus, sehingga peneliti 

merasa masalah ini penting untuk diangkat pada penelitian yang berjudul Latihan 

Relaksasi Otot Progresif Untuk Menurunkan Stres pada Penderita Lupus. 

Sekali lagi dengan harapan latihan relaksasi otot progresif ini dapat dijadikan 

alternatif solusi untuk menurunkan stres pada penderita lupus. Dan tentunya tidak 

menutup kemungkinan dapat diterapkan pada penderita penyakit-penyakit kronis 

lainnya.  
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B. Rumusan Masalah 

Apakah latihan relaksasi otot progresif dapat menurunkan stres pada 

penderita lupus ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah relaksasi otot progresif dapat menurunkan 

stres pada penderita lupus. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diangkatnya masalah ini dalam penelitian diharapkan dapat memberikan 

manfaat. Diantaranya : 

1. Manfaat Praktis 

Memberikan alternatif solusi dalam menurunkan stres pada para 

penderita lupus, yang menjadi salah satu faktor pemicu kambuhnya atau flare 

up penyakit lupus.  

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan 

teknik manajemen stres yang tepat pada pasien dengan penyakit kronis 

tertentu.
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