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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Epilepsi merupakan salah satu penyakit tertua yang dikenal oleh manusia, 

sejak zaman Yunani kuno. Di Indonesia epilepsi sudah lama dikenal oleh masyarakat 

dengan berbagai nama, diantaranya ayan, sawan, celeng, dan sebagainya. Namun 

masyarakat masih sering menganggap epilepsi atau ayan bukan suatu penyakit, akan 

tetapi sebagai akibat kekuatan ghaib, kesurupan, atau kutukan, sehingga banyak 

diantara para penyandang epilepsi tidak mendapat perhatian selayaknya. Juga 

anggapan bahwa epilepsi adalah penyakit menular, tidak dapat disembuhkan atau 

berkaitan dengan penyakit jiwa, bahwa kebanyakan penyandang epilepsi tidak 

berobat atau tidak teratur berobat pada dokter, anak-anak yang menyandang epilepsi 

sering tidak disekolahkan atau dikeluarkan dari sekolah karena mendapat serangan 

kejang. Kurangnya pengertian akan masalah epilepsi di kalangan masyarakat 

merupakan sebab utama mengapa masalah epilepsi belum dapat ditanggulangi secara 

baik. Hal ini sangat disayangkan, lebih- lebih kalau diingat bahwa sebagian besar 

penyandang epilepsi akan dapat sekolah, bahkan dapat meraih gelar kesarjanaan dan 

dapat bekerja serta hidup bahagia apabila saja serangan dapat dicegah. Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Enra Suljic, dengan subjek 300 penderita epilepsi, 

38,9% mengalami depresi akibat stigma sosial yang negatif terhadap epilepsi.  

Epilepsi menurut World Health Organization (WHO) merupakan gangguan 

kronik otak yang menunjukkan gejala-gejala berupa serangan-serangan yang 

berulang-ulang yang terjadi akibat adanya ketidaknormalan kerja sementara sebagian 

atau seluruh jaringan otak karena cetusan listrik pada neuron (sel saraf) peka 

rangsang yang berlebihan, yang dapat menimbulkan kelainan motorik, sensorik, 

otonom atau psikis yang timbul tiba-tiba dan sesaat disebabkan lepasnya muatan 

listrik abnormal sel-sel otak (Harsono, 2001). 

Epilepsi ini biasanya ditandai dengan terjadinya kejang-kejang yang dapat 

terjadi sewaktu-waktu pada penderitanya, jatuh tersungkur, tubuh tegang, tidak 

sadarkan diri dan bahkan disertai dengan keluarnya buih atau busa pada mulut si 

penderita. Seseorang baru dapat dikatakan sebagai penyandang epilepsi apabila 
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seseorang tersebut telah mengalami lebih dari satu kali serangan yang muncul karena 

gangguan otaknya. Gangguan atau ketidak normalan ini dapat disebabkan oleh 

barbagai faktor. Beberapa faktor tersebut adalah trauma lahir atau cedera lahir, 

penyakit karena infeksi, cedera kepala, dan lain- lain. Khusus mengenai cedera kepala 

atau stroke dapat mengakibatkan terjadinya epilepsi karena ketika otak berusaha 

memperbaiki sendiri kerusakan yang terjadi justru menyebabkan koneksi saraf yang 

abnormal hingga menganggu aktivitas neuron otak (Lumbantobing, 2002).  

Pada dasarnya setiap orang dapat mengalami epilepsi. Setiap orang memiliki 

otak dengan ambang bangkitan masing-masing apakah lebih tahan atau kurang tahan 

terhadap munculnya bangkitan. Epilepsi dapat terjadi pada laki- laki maupun 

perempuan, umur berapa saja, dan ras apa saja. Walaupun belum pernah dilakukan 

penyelidikan epidemiologik tentang epilepsi di Indonesia dapat dikatakan, bahwa 

epilepsi tidak jarang dijumpai dalam masyarakat. Jika dipakai angka-angka 

prevalensi dan insiden epilepsi yang didapatkan dari kepustakaan yakni untuk 

prevalensi 5-10% dan insiden 0,5%, maka dapat diperkirakan, bahwa di  Indonesia 

yang berpenduduk hampir 200 juta, sedikitnya terdapat 1.000.000 – 2.000.000 orang 

penyandang epilepsi. Angka-angka tersebut mungkin belum mengejutkan bila 

dibandingkan dengan angka prevalensi penyakit-penyakit lain yang terdapat di 

Indonesia, namun angka tersebut cukup memprihatinkan terutama jika para penderita 

tidak ditangani dengan baik, sehingga menimbulkan masalah sosial dan menjadi 

beban bagi keluarga dan masyarakat. Epilepsi dapat menyerang anak-anak, orang 

dewasa, orang tua, bahkan bayi yang baru lahir. Angka kejadian epilepsi pada pria 

lebih tinggi dibandingkan pada wanita, yaitu 1-3% penduduk akan menderita epilepsi 

seumur hidup. Di Amerika Serikat, satu diantara 100 populasi (1%) penduduk 

terserang epilepsi. Menurut World Health Organization (WHO) sekitar 50 juta 

penduduk di seluruh dunia mengidap epilepsy (PDSSI, 2005). 

Berkaitan dengan sifat serangan epilepsi yang munculnya mendadak atau 

secara tiba-tiba, maka tidak semua kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang 

biasanya dapat dilakukan oleh orang normal pada umumnya, dapat dilakukan oleh 

penderita epilepsi. Hal ini disebabkan karena akan berdampak negatif pada penderita 

epilepsi jika tidak ada pengawasan dari orang-orang di sekitarnya. Adapun kegiatan-

kegiatan tertentu yang dibatasi bagi penderita epilepsi seperti berenang seorang diri, 
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mengemudikan mobil dan sepeda motor tanpa ditemani orang lain, melakukan 

olahraga yang menantang seperti arum jeram, panjat tebing, balap motor, dan lain 

sebagainya (Harsono, 2001).  

Epilepsi akan memberikan dampak yang luas, baik pada penyandangnya 

sendiri maupun keluarganya. Epilepsi sering dihubungkan dengan disabilitas fisik, 

disabilitas mental, dan konsekuensi psikososial bagi penyandangnya (Harsono, 

2001). Secara fisik, epilepsi akan berdampak pada kemampuan memori, kerusakan 

neurologist, terjadinya halusinasi, mengalami kecacatan tubuh yang dikarenakan 

adanya kecelakaan ketika penyandang mengendarai kendaraan. Secara psikologis, 

penyandang epilepsi akan mengalami cemas, penurunan kepercayaan diri dalam 

lingkungan dan khususnya dalam menjalin hubungan sosial, ketidak percayaan pada 

orang lain dan banyak kasus penyandang epilepsi mengalami depresi. Secara sosial, 

penyandang epilepsi sering dihubungkan dengan konsekuensi psikologis yang berat 

bagi penyandangnya, biasanya penyandang epilepsi akan cenderung memiliki 

kualitas hidup yang kurang, pengangguran, stigma buruk dari masyarakat dan banyak 

diantaranya yang tidak menikah dikarenakan penyakit yang disandangnya (Harsono, 

2001). Beberapa dampak dari epilepsi tersebut menunjukkan bahwa ada 

kemungkinan berhubungan dengan kondisi well being pada penderita epilepsi. Tentu 

saja hal tersebut mempengaruhi kehidupan penyandang epilepsi.  

Subjective well-being sangat penting dan diperlukan oleh setiap manusia 

termasuk juga bagi penderita epilepsi. Epilepsi dipilih dalam penelitian ini karena 

epilepsi termasuk penyakit terbanyak di dunia, hal tersebut juga terjadi di Indonesia. 

Juga dilihat dari dampak yang terjadi jika seseorang menderita epilepsi sangat 

mempengaruhi kehidupan penderitanya. Dampak-dampak tersebut 

mengidentifikasikan bahwa subjective well-being penderita epilepsi ada 

kemungkinan tergolong rendah. Selain itu, subjective well-being sangat penting 

karena merupakan salah satu faktor dari kesehatan mental. Dilihat dari definisi 

kesehatan mental menurut WHO, seseorang yang sehat mental atau jiwanya merasa 

sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, menerima orang lain apa 

adanya (berempati dan tidak berprasangka buruk), serta bersikap positif terhadap 

dirinya dan orang lain.   
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Subjective well-being sebenarnya adalah evaluasi yang dilakukan oleh 

individu terhadap kehidupannya. Evaluasi tersebut bersifat kognitif dan afektif. 

Evaluasi yang bersifat kognitif meliputi bagaimana seseorang merasakan kepuasan 

dalam hidupnya. Evaluasi yang bersifat afektif meliputi seberapa sering seseorang 

merasakan emosi positif dan emosi negatif. Dikatakan mempunyai subjective well-

being yang tinggi jika merasakan kepuasan hidup, sering merasakan emosi positif, 

dan jarang merasakan emosi negative (Diener, Suh, dan Oishi, 1997). Individu 

dengan subjective well being yang tinggi akan lebih mampu mengontrol emosinya 

dan menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup dengan lebih baik. Namun, individu 

dengan subjective well being yang rendah akan memandang rendah hidupnya dan 

menganggap peristiwa yang terjadi sebagai hal yang tidak menyenangkan sehingga 

timbul emosi yang tidak menyenangkan seperti kecemasan, depresi dan kemarahan 

(Myers dan Diener, 2005). 

Subjective well-being merupakan salah satu prediktor kualitas hidup individu 

karena subjective well-being mempengaruhi keberhasilan individu dalam berbagai 

domain kehidupan (Pavot dan Diener, 2004). Individu dengan tingkat subjective 

well-being yang tinggi akan merasa lebih percaya diri, dapat menjalin hubungan 

sosial dengan lebih baik, serta menunjukkan perfomansi kerja yang lebih baik. Selain 

itu dalam keadaan yang penuh tekanan, individu dengan tingkat subjective well-being 

yang tinggi dapat melakukan adaptasi dan coping yang lebih efektif terhadap 

keadaan tersebut sehingga merasakan kehidupan yang lebih baik (Diener, Biawas-

Diener, dan Tamir, 2004).  

Manfaat dari subjective well-being adalah berfungsi secara efektif dalam 

meraih kesuksesan. Empat hal yang dapat membuat well-being pada individu tinggi 

dan meningkatkan kepuasan hidup adalah kesehatan dan umur panjang, pekerjaan 

dan pendapatan, interaksi sosial, dan kemanfaatan bersosialisasi (Diener & Biawas-

Diener, 2008).  Manfaat dari subjective well-being lainnya bagi penderita epilepsi 

adalah memiliki banyak teman, hubungan dengan keluarga menjadi baik, memiliki 

pasangan hidup (menikah), memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sejahtera dalam 

hal ekonomi, lebih kreatif, memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki 

sifat yang hangat dengan orang lain, dan diri individu bisa bermanfaat untuk 

masyarakat.  
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Peneliti telah melakukan survey awal dengan mewawancarai salah satu orang 

tua penderita epilepsi yang menderita epilepsi sejak kecil. Hasil wawancara 

membuktikan bahwa epilepsi mempengaruhi proses kognisi penderita. Kognisi atau 

proses kognisi mencakup cara berfikir, kecerdasan, memori atau ingatan, dan lain-

lain yang terdapat pada individu, dimana hal ini berbeda pada tiap individu. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, didapatkan bahwa banyaknya 

penderita epilepsi yang mempunyai tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, dibanding 

dengan populasi pada umumnya. Para peneliti telah meneliti tingkat kecerdasan pada 

116 anak yang menderita epilepsi, didapatkan sekitar 40% dari mereka mempunyai 

kecerdasan dibawah rata-rata. Selain kognisi, epilepsi juga mempengaruhi emosional 

penderita, subjek memiliki emosional yang labil seperti mudah marah, mudah 

tersinggung. Dengan keadaannya yang demikian, subjek memiliki masalah dalam 

interaksi sosial, beberapa orang sering meremehkannya, dan subjek sulit 

mendapatkan pekerjaan.  

Berdasarkan pada pengamatan terhadap fenomena yang ada serta dari survey 

awal yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana  sebenarnya gambaran “Subjective Well-Being Pada Penderita 

Epilepsi”. Karena pada dasarnya, setiap individu berhak merasakan kebahagiaan dan 

kepuasan dalam hidupnya, termasuk juga para penderita epilepsi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Peneliti memiliki rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

Bagaimana gambaran subjective well-being pada penderita epilepsi dan 

faktor- faktor yang mempengaruhi subjective well-being pada penderita epilepsi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

Untuk mengetahui gambaran subjective well-being pada penderita epilepsi 

dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi subjective well-being pada 

penderita epilepsi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang psikologi 

terutama bidang psikologi klinis yang berkaitan dengan subjective well-being. 

2. Secara praktis  

a. Memberikan pengetahuan, pemahaman, gambaran, serta informasi kepada 

masyarakat tentang bagaimana subjective well-being pada penderita epilepsi.  

b. Juga dapat digunakan sebagai masukan kepada penderita epilepsi mengenai 

subjective well-being.  

c. Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran untuk konselor atau 

ahli psikologi tentang subjective well-being pada penderita epilepsi, sebagai 

acuan untuk tindakan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


