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RESILIENSI PADA PENDERITA GUILLAIN-BARRE SYNDROME 

 

Aulia Zahra 

Rumiani 

ABSTRACT 

The aim of this study is to know about how the process of resilience attainment of 
guillain-barre syndrome sufferer. This study used qualitative approach with case 
study research design. Respondent of this study is a university student who had 
recovered from guillain-barre syndrome. The result of this study showed that the 
process of resilience attainment of respondent was divided into two, which were 
internal factor (strong desire to recover, positive thinking, competitive trait and 
open-mindedness to family members) and external factor (support from 
surrounding). This study also found that competitive trait in respondent helped her 
to motivate herself in recovery process. 
 
Keywords: resiliency, guillain-barre syndrome.   
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A. Pengantar 

 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. 

 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). 

 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, 
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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 

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.  

 Minimnya informasi mengenai penyakit ini dan lamanya masa pemulihan 

merupakan hal yang menarik untuk diamati bagaimana penderita GBS 
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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 

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 
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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. 

 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 

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. Metode Penelitian 

 Responden dalam penelitian ini adalah salah seorang penderita guillain-

barre syndrome yang sudah sembuh dari penyakitnya dan mampu bangkit dari 

stres yang dihadapi saat mengetahui penyakit yang dideritanya. Responden 

merupakan seorang mahasiswi yang telah sembuh dari guillain-barre syndrome. 

Penelitian dilakukan dengan metode wawancara. 

 Selain responden, peneliti juga menggali data melalui significant others, 

yaitu orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan responden. Significant 

others yang diwawancara dalam penelitian ini merupakan ibu dan tante dari 
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responden. Peneliti memilih ibu dan tante responden untuk pengambilan data 

karena pada masa sakit dan pemulihan, ibu dan tante responden terus menemani 

responden sehingga mereka mengetahui apa saja yang terjadi pada responden.  

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan yang dikehendaki untuk kasus unik 

dan sulit untuk mengambil sampel serta membutuhkan investigasi mendalam. 

Subjek yang dipilih adalah orang yang memiliki informasi khusus mengenai kasus 

yang diteliti (Newman dalam Kurniawan, 2011). Penderita guillain-barre 

syndrome sendiri sulit dan jarang ditemukan karena langkanya penyakit tersebut, 

peneliti berhasil menemukan satu penderita yang memenuhi kriteria untuk 

menjadi subjek dalam penelitian ini. 

 Peran peneliti pada penelitian kualitatif sangat penting. Suatu keberhasilan 

dalam penelitian sangat bergantung pada peran peneliti, sehingga peran dan 

keterlibatan langsung peneliti sangat diharapkan. Sebagai instrumen utama (key 

instrument), peneliti dituntut untuk dapat memahami perilaku, interaksi antar 

subjek, aktivitas, gerak, mimik wajah, atau segala sesuatu yang terkait dengan 

subjek yang sedang diteliti. Kemahiran peneliti untuk melakukan observasi 

wawancara sangat menentukan tingkat kepercayaan dan konsistensi dari 

penelitian tersebut. 

 Responden diharapkan mengetahui peran, fungsi dan kehadiran penelitian 

dalam penelitian ini. Hal tersebut dijelaskan kepada responden sebelum 

mengajukan pernyataan persetujuan penelitian atau informed consent yang harus 

ditandatangani oleh responden. 
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 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif akan membangun kata-kata hasil wawancara atau 

pengamatan pada data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum 

(Patilima, 2007). Tujuannya adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan 

variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang 

dirumuskan dalam penelitian. 

 Menurut Strauss dan Cobin (Kurniawan, 2011), setelah proses 

pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara dilanjutkan dengan 

analisis data. Analisis dan interpretasi digunakan untuk menghubungkan antara 

temuan lapangan dengan teori. Proses ini disebut dengan pengkodean (coding). 

Setelah melakukan coding, tahap selanjutnya adalah analisa tematik, yaitu proses 

mengkoding informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema atau 

indikator yang kompleks. Tema merupakan gambaran atau deskripsi mengenai 

fenomena yang terjadi (Poerwandari, 2005). 

 

C. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian resiliensi pada responden 

terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hal tersebut dapat 

dilihat pada skema berikut: 
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2. Sifat Kompetitif 

Gambar 4.1 Gambaran Hasil Responden. 
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D. Pembahasan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran 

mengenai bagaimana pencapaian resiliensi pada penderita guillain-barre 

syndrome. Setelah menjabarkan temuan penelitian berupa tema-tema ke dalam 

subkategori dan kategori, maka selanjutnya dilakukan pembahasan berbentuk 

gambaran dinamika psikologis dari responden. 

 Responden dalam penelitian ini adalah seorang mahasiswi yang telah 

sembuh dari penyakit guillain-barre syndrome atau biasa disingkat sebagai GBS. 

Awal terjadinya gejala, responden merasa pegal-pegal pada tangan dan kakinya. 

Kaki responden tidak bisa digerakkan pada saat ia ingin menaiki lift kampus. 

Sebelum pergi ke kampus responden mengaku tidak terjadi apa-apa. Saat 

menjalani harinya di kampus, responden mulai mengalami penurunan gerakan 

pada alat geraknya. Responden tidak bisa menulis, kesulitan menekan keypad 

ponsel, tidak bisa memegang sendok ketika makan sehingga teman responden 

membantu responden untuk makan. Saat sampai di rumah, responden terjatuh 

ketika ia keluar dari mobil. Responden mulai kesulitan untuk berjalan dan tidak 

bisa menaiki tangga sampai ia lumpuh total, tidak bisa menggerakkan anggota 

tubuhnya. 

 Keluarga responden memutuskan untuk membawa responden ke rumah 

sakit. Saat tiba di rumah sakit, responden melakukan serangkaian pemeriksaan 

untuk mendeteksi penyakit yang dideritanya. Setelah dicek otak, jantung, paru-

paru dan dikejut dengan menggunakan listrik, responden dinyatakan menderita 
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GBS. Dokter menawarkan dua bentuk pengobatan dan responden memilih untuk 

menggunakan pengobatan cuci plasma darah. Selain itu, keluarga responden 

mendapat informasi mengenai pengobatan alternatif berupa jamu dan 

memutuskan untuk mengonsumsi jamu tersebut juga. Rangkaian terapi juga 

dilalui oleh responden untuk memulihkan fungsi alat geraknya. 

 Setelah melakukan cuci plasma darah dua kali, responden mulai 

menunjukkan perkembangan alat geraknya. Ujung jari responden mulai bisa 

digerakkan. Kemudian responden terus menunjukkan perkembangan alat gerak 

setelah melakukan cuci plasma darah. Awal mula alat gerak yang bisa digerakkan 

adalah tangan, lalu lama-kelamaan kaki responden dapat kembali digerakkan. 

Sampai akhirnya responden keluar dari rumah sakit, responden sudah bisa 

menggunakan tongkat. 

 Progres kesembuhan responden tersebut tidak terlepas dari keinginan 

untuk sembuhnya yang kuat. Responden mengaku ia mengejar UAS semester 1 

dan ingin cepat sembuh supaya dapat mengikuti UAS tersebut. Keinginan untuk 

sembuh yang kuat tersebut membuat responden melakukan apapun perintah 

dokter dan orangtua untuk sembuh. Responden tidak mengeluh untuk terus latihan 

jalan, latihan menggerakkan alat geraknya meskipun di luar sesi terapi dengan 

terapis. Obat atau jamu sepahit apapun diminum responden demi kesembuhannya.  

 Responden percaya bahwa dirinya bisa sembuh. Setelah mengetahui 

bahwa ada pengobatan untuk penyakitnya dan GBS bisa disembuhkan, responden 

mengaku pikirannya dipenuhi oleh motivasi-motivasi untuk sembuh dan pikiran-
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pikiran negatif tersingkirkan dengan sendirinya. Responden juga mengaku dirinya 

terbuka pada keluarganya dan dibiasakan untuk saling terbuka antar anggota 

keluarga. Sifat kompetitif responden juga mempengaruhi dalam proses 

penyembuhannya. Saat masih sekolah, responden sering mengikuti kompetisi-

kompetisi dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Keinginan untuk menjadi yang 

terbaik mempengaruhinya dalam keinginannya untuk cepat sembuh. Responden 

tidak ingin hanya bisa diam di tempat tidur, ia ingin sembuh dan berusaha 

melakukan yang terbaik untuk sembuh dari GBS. 

 Dukungan dari lingkungan sekitar juga didapatkan oleh responden. Mulai 

dari lingkungan keluarga, teman, dan tenaga medis seperti dokter dan suster. 

Keluarga responden terus mendukung responden dan memotivasi responden untuk 

cepat sembuh. Mulai dari menjenguk setiap hari, menemani hari-hari responden 

menjalani perawatan, menyediakan alat untuk membantu responden latihan jalan, 

dan sebagainya. Teman dan tenaga medis juga tidak henti-hentinya menyemangati 

responden untuk tetap menjaga semangatnya dalam menjalani perawatan. 

 Setelah sembuh dari GBS, responden mengaku berperilaku lebih sehat 

dibandingkan sebelum menderita GBS. Sebelum terjangkit GBS, responden tidak 

terlalu banyak mengonsumsi sayur-sayuran. Responden juga memilih tempat 

makan yang lebih bersih sebelum mengonsumsinya. Polusi udara di sekitarpun tak 

luput dari perhatian responden. Saat melewati tempat-tempat berpolusi, responden 

secara otomatis akan menutup saluran pernapasannya untuk menghindari terkena 

polusi udara.  
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 Responden berperilaku lebih positif setelah bangkit dari keterpurukannya 

menderita GBS. Selain itu, responden juga menunjukkan sikap optimisme berupa 

pikiran positif yang membuatnya termotivasi untuk melakukan serangkaian terapi 

untuk kesembuhannya. Hal ini sesuai dengan teori resiliensi yang dikemukakan 

oleh Reivich dan Shatte (Riza & Herdiana, 2013), bahwa resiliensi merupakan 

kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau 

masalah yang terjadi dalam kehidupan, bertahan dalam keadaan tertekan, dan 

bahkan berhadapan dengan kesengsaraan (adversity) atau trauma yang dihadapi 

dalam kehidupannya serta memiliki optimisme di dalam diri sebagai salah satu 

pembentukan resiliensi. 

 Penjelasan-penjelasan mengenai perilaku responden saat menghadapi 

penyakitnya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rutter. Rutter (Bogar & 

Hulse-Killacky, 2006) mengungkapkan bahwa untuk menjadi resilien, seseorang 

harus terekspos pada sebuah situasi yang traumatik atau stress terlebih dahulu, 

kemudian bertindak dengan cara yang menyediakan perlindungan dari efek 

negatif yang biasanya akan terjadi. Responden terekspos pada situasi tidak 

menyenangkan berupa menderita penyakit GBS, lalu bertindak untuk fokus pada 

kesembuhannya dengan cara berpikir positif dan menghilangkan pikiran-pikiran 

negatif. Selain itu, minimnya informasi yang diterima merupakan suatu bentuk 

perlindungan dari efek negatif yaitu stress. Minimnya informasi-informasi negatif 

yang diterima responden membuat responden fokus terhadap kemungkinan-
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kemungkinan positif yang dapat diterimanya dan berusaha untuk mencapai 

kesembuhannya tersebut. 

 Temuan dalam penelitian ini adalah responden memiliki sifat kompetitif 

yang memotivasinya untuk terus berusaha dalam mencapai kesembuhan. Sifat 

kompetitif tersebut membantu responden dalam proses pemulihan. Responden 

terbiasa mengikuti sebuah kompetisi dimana ia dihadapkan pada sebuah target 

untuk memenangkan kompetisi tersebut dan berusaha keras untuk mencapai target 

tersebut. Sifat ini diaplikasikan oleh responden dalam proses pemulihannya. 

Responden memiliki target utama untuk sembuh dan ia berusaha keras untuk 

mencapai kesembuhannya tersebut. 

 Usaha-usaha yang responden lakukan untuk sembuh antara lain terus 

mengikuti terapi, meminum jamu sepahit apapun dan tidak mengonsumsi 

pantangan-pantangan makan yang diberikan dari konsumsi jamu. Bahkan 

responden menjalani terapi sendiri dengan bantuan orangtua demi mencapai 

kesembuhan yang diinginkannya. Berkaitan dengan pikiran-pikiran positif yang 

selalu dipikirkan oleh responden, semua pikiran negatif disingkirkan dan 

responden lebih memfokuskan pikirannya untuk melakukan hal-hal yang dapat 

membuatnya mencapai kesembuhan.  

 

E. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

pencapaian resiliensi pada responden terbagi menjadi dua, faktor internal dan 
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faktor eksternal. Faktor internal pencapaian resiliensi yang dialami responden 

dilihat dari optimisme yang didasari oleh keinginan responden yang kuat untuk 

sembuh, pikiran positif, dan kepribadian yang dimiliki responden dimana hal 

tersebut mencakup sifat kompetitif dan keterbukaan responden terhadap anggota 

keluarganya. Sedangkan faktor eksternal pencapaian resiliensi yang dialami 

responden dapat dilihat dari dukungan lingkungan sekitar terhadap responden 

yang mencakup dukungan keluarga, teman, dan tenaga medis yaitu dokter, suster 

dan terapis. Kedua faktor tersebut membantu mempercepat proses pemulihan 

responden. 

F. Saran 

1. Bagi responden 

 Responden diharapkan untuk terus menjaga optimismenya dalam 

menghadapi masalah seberat apapun. Memiliki target merupakan suatu 

langkah yang baik untuk memfokuskan ke arah mana tujuan yang ingin 

dilakukan. Responden juga diharapkan dapat mengekspresikan apa yang 

dirasakannya kepada lingkungan sekitar saat mendapatkan masalah 

tersebut supaya lingkungan sekitar memahami apa yang dipikirkan oleh 

responden dan dapat mendukung lebih jauh lagi untuk menghadapi 

masalah yang dialami. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menemukan lebih dari satu 

responden yang telah sembuh dari guillain-barre syndrome sehingga 
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dapat membandingkan pencapaian resiliensi yang dialami oleh 

responden-responden tersebut. Selain itu peneliti selanjutnya juga 

diharapkan lebih memperhatikan informasi yang didapat sehingga dapat 

diperoleh data yang lengkap dan memudahkan dalam proses analisis data 

selanjutnya. 
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