
BAB I 

PENGANTAR 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Penyakit yang asing terdengar biasanya terbilang langka dan tidak 

diketahui oleh banyak orang. Salah satu dari penyakit langka tersebut adalah 

guillain-barre syndrome, atau yang sering disebut sebagai GBS. Penyakit GBS 

bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, meskipun 

yang paling banyak diserang oleh penyakit ini adalah usia produktif. 

 Sindrom ini memang terbilang jarang diderita oleh masyarakat di seluruh 

belahan dunia. Dr. Manfaluthy menjelaskan bahwa kasus GBS berkisar sekitar 0.6 

– 1.9 per 100.000 populasi. Beliau juga menjelaskan bahwa GBS dapat dialami 

pada semua usia dan ras. Di Indonesia sendiri, pada periode 2010 – 2011 terdapat 

48 kasus GBS yang dirawat di RSCM (Krisnamurti, 2012).  

 Sebenarnya, apa itu GBS? Secara umum, penyakit ini menyerang daya 

tahan tubuh (autoimmune) penderitanya, yang selanjutnya akan menyerang sel 

syaraf tepi sehingga beberapa organ tertentu yang dipengaruhi oleh syaraf tersebut 

tidak menerima atau merespon informasi dari otak (Nurlaila & Nandiasa, 2011). 

Kerusakan pada bagian syaraf ini akan menyebabkan kesemutan, kelemahan otot 

dan kelumpuhan. Sindrom ini paling sering mempengaruhi selubung myelin 

(myelin sheath) yang disebut demielinasi yang menyebabkan sinyal syaraf untuk 

bergerak lebih lambat. Sedangkan kerusakan pada syaraf lain bisa membuat syaraf 

berhenti bekerja sama sekali (Bararah, 2011). 
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 GBS merupakan penyakit dimana penderitanya akan mengalami 

kelumpuhan alat gerak secara progresif. Kelumpuhan alat gerak bisa terjadi tiba-

tiba tanpa ada gejala yang terdeteksi sebelumnya. Awalnya bisa dimulai pada kaki 

yang tidak bisa digerakkan, atau jari jemari yang terasa tidak bertenaga saat 

menekan sesuatu. Waktu yang dibutuhkan saat mengalami kelumpuhan dari suatu 

alat gerak sampai ke seluruh tubuh relatif singkat, bisa kurang dari satu jam.  

 Sampai saat ini belum ada penelitian ilmiah yang dapat menjelaskan 

penyebab terjadinya sindrom ini. Gejala-gejala yang muncul terbilang umum, 

seperti kesemutan. Hanya saja kesemutan yang menjalar dari kaki hingga ke 

anggota tubuh bagian atas yang menyebabkan tidak mampu berjalan serta 

kelumpuhan jari-jari tangan. GBS juga dapat mengakibatkan kesulitan bernafas 

ketika kelemahan atau kelumpuhan menyebar ke otot yang mengontrol 

pernapasan. Selain itu, penderita GBS dapat memiliki komplikasi jangka panjang 

seperti masalah permanen dengan sensasi dan koordinasi. Komplikasi tersebut 

dapat menyebabkan kematian apabila sampai terjadi sindrom gangguan 

pernapasan dan serangan jantung. Namun demikian, kasus kematian tersebut 

jarang terjadi (Inawati, 2012).  

 Pengobatan dan pemulihan dari GBS membutuhkan banyak biaya dengan 

waktu yang relatif lama. Pemulihan membutuhkan waktu 3 – 6 bulan, kadang-

kadang lebih lama dan dalam beberapa kasus pemulihan tersebut membutuhkan 

waktu sampai 18 bulan. Orang-orang yang memiliki kelemahan otot yang parah 

mungkin harus tinggal di rumah sakit rehabilitasi untuk menerima terapi fisik 

berkesinambungan dan terapi pekerjaan agar fungsi motorik kembali normal. Bagi 
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mereka yang tinggal di rumah, perangkat yang membantu melakukan kegiatan 

sehari-hari tertentu dapat digunakan sampai fungsi motorik dan kekuatan otot 

kembali (Inawati, 2012). Penderita GBS yang dirawat di rumah sakit dalam 

jangka waktu yang lama tentunya akan merasa bosan, lelah, dan stress jika 

dibayangi oleh pikiran-pikiran tidak bisa sembuh, lumpuh seumur hidup, atau 

kematian.  

 Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti pada salah satu 

penderita GBS, responden merasa asing dengan penyakit yang dideritanya. 

Responden juga mengalami stress saat tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. 

Ia mengaku sempat ingin menyerah dan tidak mau melanjutkan pengobatan saat 

menemukan kata-kata kematian ketika mencoba browsing di Internet mengenai 

GBS. Menurut responden, jika tidak ditangani dengan tepat, maka ada 

kemungkinan bagi penderita untuk mengalami kelumpuhan seumur hidupnya. 

 Kebanyakan penderita yang lumpuh seumur hidupnya tidak mendapat 

informasi bahwa penyakit ini dapat disembuhkan dan mahalnya biaya pengobatan. 

Menurut responden, terdapat dua jenis pengobatan yang ditawarkan dokter, yakni 

dengan cara suntik dan cuci plasma darah. Pengobatan dengan cara suntik 

memerlukan biaya sekitar Rp 150.000.000 – Rp 200.000.000, sedangkan 

pengobatan dengan cuci plasma darah memerlukan biaya sebesar Rp 15.000.000 

sekali cuci plasma darah. Masa pemulihan yang dialami penderita GBS juga 

relatif lama, yaitu 6 bulan perawatan intensif di rumah sakit dan latihan sendiri di 

rumahnya. Ketika pada masa perawatan intensif di rumah sakit, responden 

menjalani cuci plasma darah selama 5 kali dan mengkonsumsi obat yang 
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diberikan oleh dokter. Responden juga menjalani terapi motorik dan terapi 

berjalan. Total masa pemulihan yang dialami responden sampai sembuh berkisar 

selama 1 tahun. 

 Minimnya informasi mengenai penyakit ini dan lamanya masa pemulihan 

merupakan hal yang menarik untuk diamati bagaimana penderita GBS 

mempertahankan dan mengembangkan ketangguhan diri dalam menghadapi 

situasi yang tidak menguntungkan tersebut atau resiliensi. 

 Hollister-Wagner (Everall dkk., 2006), menjelaskan istilah resiliensi telah 

sering digunakan untuk mendeskripsikan ciri kepribadian yang stabil atau 

kemampuan yang melindungi individu dari efek negatif resiko dan kesulitan 

(adversity). Sementara Grotberg, (1999) mengatakan resiliensi merupakan 

kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, memperkuat diri, dan bahkan 

melakukan perubahan setelah mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak 

mengenakkan (adversity). Faktor-faktor yang dapat membentuk resiliensi menurut 

Grotberg ada tiga, yaitu I have (aku punya), I am (aku adalah), dan I can (aku 

bisa). 

 Menurut Reivich dan Shatte (Riza & Herdiana, 2013), terdapat tujuh 

kemampuan dalam pembentukan resiliensi. Ketujuh kemampuan tersebut adalah 

regulasi emosi, kontrol impuls, optimism, analisis penyebab, empati, self-efficacy, 

dan reaching out. Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Grotberg, Reivich dan Shatte 

dapat menjadi faktor protektif individu untuk pembentukan resiliensi. 

 Desmita (2008) menyatakan bahwa bagi individu yang resilien, resiliensi 

dapat membuat hidupnya menjadi lebih kuat. Artinya, resiliensi akan membuat 
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seseorang berhasil menyesuaikan diri dalam menghadapi kondisi-kondisi yang 

tidak menyenangkan, serta dapat mengembangkan kompetensi sosial, akademis 

dan vokasional sekalipun berada di tengah kondisi stress hebat yang inheren 

dalam kehidupan. Menurut Bobey (Anggraeni, 2008), setiap orang memiliki 

kapasitas resiliensi dalam dirinya. Tetapi, resiliensi dapat terlihat dengan jelas 

apabila seseorang sedang berada dalam tantangan atau masalah. Semakin banyak 

tantangan dan hambatan yang dihadapi seseorang, maka akan semakin terlihat 

apakah ia telah berhasil mengembangkan karakteristik resiliensi dalam dirinya 

atau tidak. 

 Banyak penelitian yang membahas tentang resiliensi terhadap penderita 

suatu penyakit yang sudah diteliti. Salah satu penelitian tersebut adalah penelitian 

yang diteliti oleh Yudi Kurniawan yang berjudul Pembentukan Resiliensi 

(Resilient Formation) pada Penderita Thalassemia. Penelitian tersebut 

menjelaskan bagaimana pembentukan resiliensi subjek dalam menghadapi 

penyakitnya. Hasil penelitian tersebut menyatakan faktor penentu resiliensi subjek 

antara lain dukungan orang terdekat, faktor spiritual, kompetensi, dan memiliki 

cita-cita. 

 Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan, penyakit 

guillain-barre syndrome merupakan penyakit langka yang jarang diketahui oleh 

masyarakat. Minimnya informasi mengenai penyakit tersebut, kelumpuhan yang 

terjadi secara mendadak, waktu pemulihan yang relatif lama, dan biaya 

pengobatan yang cenderung mahal akan membuat individu merasa berada dalam 

masa kesulitan. Resiliensi atau ketangguhan diri dibutuhkan dalam masa 
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pemulihan agar dapat mempercepat masa pemulihan individu. Oleh sebab itulah 

peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana karakteristik resilien dalam diri 

penderita GBS dapat mempercepat proses pemulihannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Bagaimana resiliensi pada penderita guillain-barre syndrome? 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

 Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses 

dan faktor-faktor pendukung dalam pembentukan resiliensi serta bagaimana 

resiliensi tersbut dapat mempercepat pemulihan penderita guillain-barre 

syndrome? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pencapaian 

resiliensi penderita guillain-barre syndrome.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan secara umum maupun pengetahuan teoritis 

mengenai resiliensi dan penyakit syaraf khususnya guillain-barre 

syndrome. Penyakit guillain-barre syndrome sendiri merupakan sebuah 
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penyakit langka yang jarang ditemui namun dapat berakibat fatal bagi 

penderitanya, yaitu dapat menyebabkan lumpuh ataupun kematian. Oleh 

karena itu, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi mengenai 

penyakit guillain-barre syndrome. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai bagaimana resiliensi penderita GBS dapat membantu proses 

pemulihannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

informasi bagi praktisi medis, psikologi, serta keluarga penderita GBS. 

 

F. Keaslian Penelitian 

 Menurut pengamatan peneliti, penelitian mengenai resiliensi sudah banyak 

dilakukan. Beberapa penelitian mengenai resiliensi menjadi referensi peneliti 

untuk membuat penelitian ini. Contohnya saja penelitian yang dilakukan oleh 

Anggraeni (2008). Anggraeni meneliti sebuah penelitian yang berjudul Resiliensi 

pada Penyandang Tuna Daksa Pasca Kecelakaan. Anggraeni membuat penelitian 

tersebut dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui gambaran 

proses resiliensi pada penyandang tuna daksa serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi pencapaian resiliensi. 

 Subjek yang diambil oleh Anggraeni adalah 2 orang pria penyandang tuna 

daksa dapatan, dimana subjek kehilangan salah satu anggota tubunya yang 

diakibatkan karena kecelakaan. Subjek tersebut berusia 20-30 tahun dan 
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mengalami kecacatan selama 1-5 tahun. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian tersebut menggunakan metode observasi dan wawancara dengan subjek 

dan significant others. 

 Hasil penelitian tersebut adalah kedua subjek tersebut mengalami resiliensi 

dalam hidupnya setelah peristiwa kecelakaan yang menyebabkan kakinya harus 

diamputasi. Pemenuhan kriteria resiliensi subjek ditandai oleh insight, 

kemandirian, hubungan inisiatif, kreativitas, humor, dan moralitas. Faktor-faktor 

pembentukan resiliensi dalam penelitian ini adalah faktor I have, I Am, dan I can. 

 Penelitian lain yang membahas tentang resiliensi adalah penelitian yang 

diteliti oleh Riza dan Herdiana (2013). Penelitian mereka berjudul Resiliensi pada 

Narapidana Laki-laki di Lapas Klas 1 Medaeng. Penelitian tersebut menggunakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian diteliti dengan 

menggunakan metode wawancara dan life history questionnaire yang diberikan 

pada 6 orang narapidana. 

 6 orang narapidana yang terpilih berjenis kelamin laki-laki dan sudah 

mengalami setengah masa pidana dan baru pertama kali masuk penjara (bukan 

revidis). Hasil dari penelitian ini adalah lima dari enam subjek memiliki 

kemampuan resiliensi yang baik. Subjek yang belum memiliki resiliensi yang baik 

tidak mempu beradaptasi dengan lingkungan serta tidak mampu mengendalikan 

emosi yang dialaminya saat dalam penjara. Selain itu, subjek tidak mampu 

mengambil aspek positif dari apa yang telah dialaminya. 

 Faktor yang mendukung pembentukan resiliensi dalam penelitian ini 

adalah religiusitas yang ditandai dengan intensitas beribadah yang sering, 
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dukungan dari orang terdekat, dan kemampuan social skill yang baik. 

Kemampuan social skill yang baik tersebut dapat dilihat dari interaksi yang 

terjalin dengan baik dengan narapidana lain maupun petugas lapas. Lamanya 

hukuman tidak berpengaruh banyak dalam pembentukan resiliensi dalam 

penelitian ini.  

 Kemudian terdapat penelitian lain mengenai resiliensi yang diteliti oleh 

Issabela dan Hendriani (2010). Penelitian tersebut berjudul Resiliensi pada 

Keluarga yang Tinggal di Lingkungan Lokalisasi Dupak, Bangunsari. Issabela dan 

Hendriani menggunakan metode studi kasus eksplanatoris dengan teknik 

pengambilan data berupa wawancara mendalam (depth interview). Wawancara 

dilakukan dengan pedoman umum yang mencantumkan isu-isu yang harus diliput 

tanpa menentukan urutan pertanyaan. Isu-isu yang bersifat umum tersebut 

ditetapkan untuk menjaga perkembangan pembicaraan dalam wawancara sehingga 

tetap dalam fokus penelitian. Wawancara dengan pedoman umum yang digunakan 

berbentuk wawancara terfokus, dimana wawancara yang mengarahkan 

pembicaraan pada hal-hal atau aspek-aspek tertentu dari kehidupan atau 

pengalaman subjek. 

 Penelitian dilakukan pada dua keluarga yang tinggal di lingkungan 

lokalisasi Dupak, Bangunsari. Lokalisasi merupakan sebentuk usaha untuk 

mengumpulkan segala macam aktivitas pelacuran dalam satu wadah dengan 

tujuan meminimalisir dampak negatif lokalisasi dari dunia luar. Faktor resiko 

yang dihadapi oleh kedua keluarga adalah pengaruh negatif lokalisasi dan faktor 

ekonomi, Sedangkan faktor protektif kedua keluarga tersebut dibagi menjadi dua, 

 
 



10 
 

yaitu faktor protektif internal dan faktor protektif eksternal. Faktor protektif 

internal dalam penelitian ini adalah keyakinan dan faktor spiritual. Keyakinan atau 

kepercayaan bahwa setiap anggota keluarga dapat membentengi diri dari pengaruh 

negatif lokalisasi, sementara faktor spiritual yang digunakan oleh kedua keluarga 

tersebut adalah dengan cara mengingat Tuhan dalam keseharian mereka. Faktor 

protektif eksternal dalam penelitian ini adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh 

keluarga. Aturan ini diterapkan secara ketat, supaya anak-anak tetap berada dalam 

pengawasan orangtuanya. Selain aturan, keterbukaan antar anggota keluarga 

dengan berkomunikasi dengan baik juga merupakan faktor protektif eksternal 

dalam penelitian ini. 

 Sementara di Universitas Islam Indonesia sendiri, penelitian mengenai 

resiliensi sudah dilakukan beberapa kali. Salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniawan (2011). Penelitian tersebut berjudul Pembentukan 

Resiliensi (Resilient Formation) pada Penderita Thalassemia. Penelitian ini 

meneliti mengenai bagaimana pembentukan resiliensi dan faktor apa saja yang 

menjadi penentu resiliensi pada penderita thalassemia. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian 

studi kasus. Subjek yang diambil adalah dua orang penderita thalassemia yang 

berdomisili di Yogyakarta. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara 

mendalam (depth interview). Berdasarkan hasil penelitian, faktor penentu 

resiliensi pada kedua subjek adalah dukungan orang terdekat (pacar, sahabat, 

guru, dan keluarga), faktor spiritual, kompetensi, dan memiliki cita-cita. 
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 Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan, keaslian dalam 

penelitian ini adalah subjek penelitian, dimana subjek penelitian ini adalah 

penderita guillain-barre syndrome. Sejauh ini, peneliti belum menemukan 

penelitian tentang resiliensi yang terkait pada penderita guillain-barre syndrome. 

 
 



 

 

 
 


