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ABSTRACT
Thalassemia is the most common genetic disorder in the world. Indonesia
belongs to a high-risk group countries of thalassemia. Prevalence of congenital or
thalassemia carrier in Indonesia is around 3-8%. Each year about 300 thousand
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beta thalassemia major type. Thalassemia is a lifetime stressor for teenagers
and their parents. The teenagers remain physically, psychologically, and socially
dependent on their parents. The psychosocial stressor on teenagers can trigger
personality maturation, but it can also be a “threat” for the teenagers and or their
parents in terms of psychopathology. The subsystem interaction between parents
(father and mother) that is not good can affect the progress of acute or chronic
illness and becomes the precipitation factor of psychopathology and mental
disorder. The cohesion (emotional bond) and good adaptation in the family can
cause healthy mental development of teenagers. Family, especially parents, is
one of the very important aspects as it can protect the sanity of teenagers and
also is the risk that can trigger psychopathology on teenagers. Families who have
a family-type relationship extremes of father, mother, and teenagers are at risk of
(15x, 14x, and 24x) greater occurrence of psychopathology in adolescents with
thalassemia compared with families who have a family-type relationship balance
of fathers, mothers and teenager.
Key Words: family relation, psychopathology, teenager, thalassemia

ABSTRAK
Penyakit talasemia merupakan kelainan genetik tersering di dunia. Indonesia
termasuk dalam kelompok negara yang berisiko tinggi talasemia. Prevalensi
talasemia bawaan atau carrier di Indonesia sekitar 3-8%. Setiap tahun sekitar 300
ribu anak dengan talasemia akan dilahirkan dan sekitar 60-70 ribu di antaranya
adalah penderita jenis beta-talasemia mayor. Penyakit talasemia merupakan
stresor seumur hidup bagi remaja dan orang tuanya. Remaja masih perlu
mempertahankan ketergantungannya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial
pada orang tuanya. Adanya stresor psikososial pada remaja dapat merangsang
kepribadiannya ke arah maturitas, tetapi juga dapat menjadi “ancaman” bagi
remaja tersebut dan/atau orang tuanya dalam terjadinya psikopatologi. Interaksi
subsistem antar orang tua (ayah dan ibu) tidak baik, dapat berpengaruh terhadap
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perjalanan penyakit akut ataupun kronis dan dapat merupakan faktor presipitasi
timbulnya psikopatologi dan gangguan jiwa. Kohesi (ikatan emosi) dan adaptasi
yang baik dalam keluarga dapat menyebabkan perkembangan sehat jiwa remaja.
Faktor keluarga terutama faktor orang tua merupakan salah satu aspek sangat
penting sebagai faktor pelindung bagi kesehatan jiwa anak remajanya, tetapi
juga dapat menjadi faktor risiko yang menimbulkan psikopatologi pada anak
remajanya. Keluarga yang memiliki tipe relasi keluarga ekstrem dari ayah, ibu,
dan remaja memiliki risiko (15x, 14x, dan 24x) lebih besar terjadinya psikopatologi
pada remaja talasemia dibandingkan dengan keluarga yang memiliki tipe relasi
keluarga seimbang (balanced) dari ayah, ibu, dan remaja.
Kata Kunci: psikopatologi, relasi keluarga, remaja, talasemia

PENDAHULUAN

kadar hemoglobin mencapai <10 g%, kondisi

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun
2010 menunjukkan pembawa gen talasemia

tersebut dikenal sebagai anemia dan penderitanya harus menjalani transfusi darah.1-3

mencapai 10% dari penduduk dunia. 1 Data

Terapi kausal untuk talasemia belum ditemukan

Menkes pada tahun 2012 menyatakan bahwa

sehingga penderita hanya mendapat terapi fisik

angka kelahiran 23 per 1.000 dari 240 juta pen-

yang bersifat simptomatis, yang terdiri atas

duduk Indonesia, diperkirakan sekitar 200.000

transfusi darah dan terapi kelasi (untuk menga-

bayi pembawa sifat talasemia dan 3.000 bayi

tasi efek samping transfusi kronis). Terapi fisik

penderita talasemia yang lahir tiap tahunnya.2

harus dijalankan secara periodik (setiap bulan)

Penyakit talasemia adalah penyakit keturunan

dan jangka panjang. Akibatnya, remaja merasa

yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya,

putus asa, bosan, dan jenuh karena setiap kali

tetapi dapat dicegah dengan skrining sebelum

harus menjalani prosedur yang sama dan tidak

menikah. Talasemia mayor (selanjutnya disebut

memberikan kesembuhan. Bertambahnya umur

talasemia) merupakan salah satu penyakit he-

penderita, efek samping akibat penyakit tala-

rediter yang diturunkan dari orang tuanya kepada

semia maupun akibat terapinya akan semakin

anaknya menurut hukum Mendel.3 Wahidiyat me-

bertambah, misalnya perubahan fisik (pucat,

nyatakan bahwa penyakit talasemia merupakan

kulit berwarna kehitam-hitaman, rambut menipis,

penyakit genetik yang paling sering dijumpai di

perut membesar).2,4 Perubahan penampilan fisik

dunia. Tidak kurang dari 250 juta penduduk di

remaja penderita talasemia menimbulkan pe-

dunia merupakan pembawa sifat talasemia dan

rasaan berbeda dengan teman sebayanya yang

setiap tahun lahir 300.000 anak penyandang

normal dan menimbulkan rasa takut pada ling-

talasemia mayor.4 Penyakit ini mengenai sistem

kungannya, merasa cemas akan masa depan,

hemopoetik sehingga terjadi penurunan kadar

dan sebagian dari remaja mengalami kesulitan

hemoglobulin dalam darah. Apabila penurunan

mencari pekerjaan karena penampilan fisik yang
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berbeda dan keterbatasan kemampuan karena

anak remajanya, serta dalam proses tumbuh

penyakitnya.1-3

kembang yang sedang dialami oleh remaja

Remaja sangat sensitif terhadap hal-hal yang
berhubungan dengan penampilan fisik atau citra
tubuhnya (body image). Akibatnya, deformitas
fisik dapat mengganggu perkembangannya
dan dapat menimbulkan psikopatologi. Kondisi
tersebut merupakan stresor yang berat dan tidak
dapat diatasi sendiri oleh pasien, tetapi harus

tersebut.7-9 Orang tua atau remaja yang mampu
menyesuaikan diri terhadap penyakit talasemia
akan patuh menjalani pengobatan yang secara
rutin dan periodik harus dijalankan, mampu
berfungsi dengan baik sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, serta tidak menderita
gangguan jiwa.9,10

ditanggulangi bersama orang tua dan keluarganya, serta sistem medis di rumah sakit.5,6
Menurut Pleyte, 32,3% penderita talasemia dan

PEMBAHASAN

36,7% remaja penderita talasemia menunjukkan

Talasemia

adanya gangguan jiwa karena ketidakmampuan

Penyakit talasemia merupakan salah satu penya-

menyesuaikan diri dengan penyakitnya.7 Pe-

kit herediter yang diturunkan orang tua kepada

nyakit talasemia tidak hanya berpengaruh pada

anaknya menurut hukum Mendel.2 Apabila sepa-

remaja, tetapi juga pada orang tuanya terutama

sang suami istri keduanya merupakan pembawa

aspek finansial dan emosional.7

sifat talasemia, probabilitas anaknya menderita

Fungsi subsistem orang tua yang dijalankan
oleh subsistem suami-istri merupakan sebagian
dari fungsi sistem keluarga.8 Apabila keluarga
mempunyai anak atau remaja penderita talasemia, keadaan itu dapat memengaruhi kehidupan perkawinan orang tuanya, baik negatif
maupun positif. Tugas orang tua menghadapi

talasemia 25%, pembawa sifat talasemia 50%,
dan normal 25%.11 Talasemia merupakan penyakit yang terdapat pada anak-anak dan remaja.
Pada sebagian kasus diagnosis dapat ditegakkan sebelum berusia satu tahun. Secara klinis,
talasemia dibagi dalam dua golongan sebagai
berikut:1,4

anak remaja penderita talasemia sangat berat.

1. Talasemia mayor (homozigot) disebut juga

Kewajiban orang tua tidak terbatas pada usaha

talasemia. Di seluruh dunia diperkirakan

untuk menyediakan dana dan sarana pengo-

setiap tahun lahir 300.000 anak penyandang

batan fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi

talasemia mayor. Data Yayasan Unit Talase-

anaknya. Mereka menjadi “pelaksana terapi”

mia di Jakarta (2009) menunjukkan kurang

dan membantu anaknya untuk menyesuaikan

lebih 3000 penderita talasemia mayor dan

diri secara fisik, psikologis, dan sosial terhadap

setiap bulan dijumpai pasien baru sekitar 10-

penyakitnya, serta membimbing anaknya agar

12 pasien.1 Penyakit ini merupakan penyakit

mau bersikap kooperatif terhadap pengobatan.

darah serius yang mulai sejak awal masa

Orang tua menjadi tokoh kunci (key person)

kanak-kanak. Umumnya saat lahir pende-

dalam penentu sikap dan pengobatan terhadap

rita terlihat normal, tetapi kemudian secara
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bertahan penderita mengalami kekurangan

splenektomi dan kelebihan zat besi).3 Menurut

darah kronis, wajah tampak pucat, rewel,

Pletye dalam penelitiannya, penderita talasemia

sulit tidur, kehilangan nafsu makan, dan per-

lebih banyak dijumpai pada laki-laki (63,2%)

tumbuhan badan terlambat. Kondisi tersebut

daripada perempuan (46,8%). Dilaporkan pula

memerlukan terapi transfusi darah yang

bahwa ada (37,0%) pasien talasemia berumur

periodik (setiap bulan) dan jangka panjang

1-5 tahun, pasien berusia 6-10 tahun (31,7%),

(seumur hidup).2,4

dan (31,3%) pasien remaja talasemia (usia 11-17

2. Talasemia minor (heterozigot) disebut juga
talasemia bawaan (trait). Data Yayasan Pusat Talasemia di Jakarta pada tahun 2009
terdapat kurang lebih 200.000 orang talasemia bawaan (trait). Penderita talasemia

tahun). Angka tersebut cenderung meningkat di
Indonesia. Adanya kewaspadaan dokter terhadap penyakit tersebut menyebabkan masyarakat
sudah mau berobat kepada dokter dan fasilitas
laboratorium pun lebih baik.9

bawaan biasanya orang sehat, tetapi membawa gen talasemia dan dapat meneruskan
talasemia bawaan ataupun talasemia mayor

Masa Perkembangan Remaja
Masa remaja adalah suatu periode antara

kepada anaknya.1,4
Menurut Modell dan Berdouks, terapi untuk penyakit talasemia sampai sekarang hanya terapi
simptomatis yang terdiri atas transfusi darah
(packed cell) dan terapi kelasi untuk mengatasi
penimbunan zat besi (Fe) akibat transfusi darah.
Apabila terapi fisik tersebut diberikan sesuai
dengan kebutuhan, perubahan fisik yang terjadi
sebagai akibat dari patofisiologi talasemia dapat
dibatasi. Penderita dapat menjalankan kehidupan yang relatif normal dan mempunyai harapan hidup yang tidak berbeda banyak dengan
orang lain yang tidak menderita suatu penyakit
keturunan. Apabila terapi yang diberikan tidak
adekuat (hanya memperoleh transfusi darah),
penderita akan meninggal antara umur 16 dan
25 tahun.3,5 Modell dan Berdouks yang dikutip

masa kanak-kanak dan masa dewasa. Waktu
dan lamanya bervariasi. Diperkirakan masa
remaja berada di antara usia 12 atau 13 tahun
hingga 19 atau 20 tahun. Pada masa itu terjadi
berbagai perubahan secara fisik, psikologis,
dan sosial. Masa ini secara psikologis ditandai
oleh perkembangan kognitif serta konsolidasi
pembentukan kepribadian. Remaja mulai mencoba melepaskan diri dari ikatan yang kuat
dengan orang dewasa dan mencoba mandiri.
Mereka mulai mempertanyakan otoritas orang
tua, guru, dan orang dewasa lainnya. Mereka
menjadi agresif, menantang, mengambil sikap
bermusuhan terhadap lingkungan, dan selalu
ingin berbuat sebaliknya dari yang diharuskan
oleh orang tuanya.6,11

oleh Pletye menyatakan bahwa kematian akibat

Pada masa remaja terjadi peningkatan per-

talasemia dapat disebabkan oleh penyakit itu

hatian subjektif dan perhatian terhadap dunia

sendiri (anemia dan hipersplenisme) dan karena

(inner world). “Aku”-nya menjadi masalah

komplikasi (kekeliruan waktu transfusi, setelah

penting baginya. Mereka menemukan diri
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“aku”nya dan segala sesuatu yang berhubungan

arga. Sebagian fungsi keluarga adalah menjadi

dengan “aku”nya menjadi penting. Akibatnya,

sarana untuk membesarkan dan mengarahkan

sikap orang tua dinilai sebagai campur tangan

anak, memenuhi kebutuhan ekonomi anggota

dalam kebebasannya. Menurut Piaget, pada

keluarga, memenuhi kebutuhan emosi dan kasih

masa remaja pikiran remaja menjadi lebih ab-

sayang, serta menjadi sasaran bagi anggota

strak, konseptual, dan berorientasi ke masa

keluarga untuk bersosialisasi.17,18 Apabila tidak

depan.12,13 Remaja menjadi sangat kreatif dalam

tercapai proses yang seimbang, karena satu

hal musik, seni, olaraga, dan lain sebagainya.

atau beberapa anggota keluarga, mereka dinilai

Akan tetapi, menurut Erikson, tugas utama

gagal menjalankan upaya pemenuhan fungsi-

remaja adalah mencapai identitas egonya,

fungsi tersebut, sehingga terjadi disharmoni

yaitu kesadaran tentang siapa dirinya dan ke

dalam keluarga. Disharmoni keluarga ini pada

mana tujuan hidupnya.12,14 Secara sosial, remaja

akhirnya dapat memengaruhi perkembangan

akan terlihat sering berkumpul dengan teman-

anak atau remaja, misalnya menyebabkan tim-

temannya. Mereka juga menaruh minat yang

bulnya psikopatologi pada diri mereka. Seperti

tinggi terhadap pembentukan klub, perkumpul-

individu, keluarga juga mempunyai keunikan

an, atau organisasi. Mereka berusaha bersatu

dalam corak dan kecepatan perkembangan-

dengan kelompoknya (peer groups), sedangkan

nya.18,19

terhadap orang dewasa mereka menjauhkan diri.
Mereka juga mulai mendapat limpahan tanggung
jawab dan tugas yang tidak ditemukan pada
masa kanak-kanak. Tugas tersebut sebagai
persiapan memasuki masa dewasa.15,16

Umumnya keluarga mengalami saat kritis jika
sedang dalam masa transisi menuju tahap
perkembangan selanjutnya. Salah satu tahap
perkembangan yang kritis adalah tahap keluarga saat menghadapi anak remajanya.17 Interaksi orang tua dan remaja sangat penting bagi
perkembangan kepribadian remaja. Interaksi

Relasi Keluarga

yang baik orang tua dan remaja adalah inter-

Anya menyatakan bahwa keluarga merupakan

aksi yang terbuka, yakni orang tua dapat me-

satuan biopsikososial dan matriks sosial yang

nerima anak remajanya sebagaimana adanya,

para anggotanya hidup dalam berbagai aturan

menghargainya sebagai seorang individu yang

yang khas.17 Keluarga adalah tempat banyak ma-

pantas untuk dihargai, mencoba mengerti, dan

nusia hidup dan berkembang, apa yang terjadi di

memahami anak remajanya, serta harus selalu

dalamnya akan banyak memengaruhi perkem-

siap membantu tanpa memaksakan pikiran dan

bangan kehidupan manusia yang menjadi ang-

kehendaknya pada anak remajanya.7,9,17 Olson

gota keluarga itu. Proses yang terjadi di dalam

et al. dari Universitas Minesota, Amerika Seri-

keluarga dapat disebut “perilaku keluarga”, yang

kat, telah membuat alat pemeriksa, yakni family

merupakan suatu proses di dalam keluarga dalam

adaptibility and cohesion evaluation scale III

usaha memenuhi fungsinya sebagai suatu kelu-

(FACES III).17 Ada dua dimensi utama yang dapat
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diukur oleh FACES III, yaitu adaptibilitas dan

mia mempunyai adanya psikopatologi dan seba-

kohesi (kedekatan) keluarga. FACES III meng-

gian lagi dapat berfungsi dengan normal.4,5,9,17,19,21

klasifikasikan situasi dalam hubungan keluarga
menjadi 3 tipe relasi keluarga, yaitu seimbang

1. Faktor Fisik

(balanced), kisaran tengah (mid range), dan eks-

Menurut petunjuk diagnosis dan penatalaksa-

trem (extreme).17,19 Penelitian pada 86 keluarga

naan kasus talasemia, terapi kausal belum dite-

yang memiliki anak remaja menderita talasemia

mukan. Sebenarnya penderita hanya mendapat-

bahwa kohesi (kedekatan) keluarga terbanyak

kan terapi fisik yang secara periodik (setiap

adalah enmeshed (tingkat kohesi terlalu tinggi)

bulan) dan jangka panjang (seumur hidup).

dan adaptibilitas keluarga terbanyak adalah rigid

Pengobatan tersebut oleh remaja penderita tala-

(adaptibilitas terlalu rendah). Gabungan kohesi

semia terasa menyakitkan dan menjadi suatu be-

dan adaptibilitas tersebut disebut tipe relasi ke-

ban karena harus didahului dengan pemeriksaan

luarga ekstrem. Hasil penelitian juga menunjuk-

darah secara bertahap, serta menimbulkan rasa

kan lebih banyak dijumpai tipe relasi keluarga

bosan dan putus asa karena setiap bulan harus

ekstrem daripada tipe relasi keluarga seimbang

menjalankannya dan bukan merupakan pengo-

(balanced) pada remaja penderita talasemia.

batan yang menyembuhkan. Penyakit talasemia

17,20

dapat menyebabkan perubahan penampilan
fisik yang disebabkan oleh anemia kronis dan
Psikopatologi Remaja Penderita Talasemia

pengendapan zat besi pada organ-organ tubuh

Pada fase laten (6-12 tahun) seorang anak mulai

(efek samping transfusi yang berlangsung lama).

mengerti bahwa penyakit merupakan suatu kon-

Kondisi tersebut menimbulkan konflik emosional

disi dalam dirinya, tetapi ia masih sulit mengerti

dan dapat menyebabkan adanya psikopatologi

mengenai penyebab penyakitnya. Setelah men-

pada remaja talasemia.4,5,9

capai masa remaja, anak baru akan mengerti
konsep penyakit. Umumnya remaja tidak

2. Faktor Psikologis

mampu untuk langsung menerima kenyataan

Pada masa remaja perbedaan penampilan

bahwa dirinya merupakan penyandang penyakit

fisik makin mencolok. Tangan penderita acap

talasemia, tetapi ia akan melewati tahapan-

kali tampak jaringan parut di tempat-tempat

tahapan penyesuaian yang akan dilewatinya

bekas suntikan, badan menjadi pendek karena

dengan cara dan waktu yang berbeda-beda.6,17

pertambahan tinggi badan cepat terhenti, berat

Masalah yang dihadapi oleh remaja penderita

badan juga berkurang dan terjadi perubahan

talasemia terbagi dalam beberapa aspek, yaitu

warna kulit menjadi kehitam-hitaman, sehingga

fisik, psikologis, dan sosial. Gabungan perma-

tampilan mereka sangat berbeda dari anak yang

salahan yang dihadapinya merupakan stresor

sebayanya. Penampilan fisik, citra tubuh (body

psikososial yang berat baginya. Sebagai akibat

image) merupakan suatu faktor yang penting

dari stresor tersebut, sebagian penderita talase-

untuk perkembangan bagi remaja.9,19
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3. Faktor Sosial 9,17,21

Apabila orang tua kurang tanggap terhadap

Faktor sosial yang dapat menimbulkan psikopatologi pada remaja penderita talasemia, yaitu (a)
masyarakat belum banyak mengenal penyakit talasemia. Akibatnya, adakalanya mereka merasa
takut melihat tampilan fisik penderita, mengira
mereka menderita penyakit menular, mengalami
kesulitan mendapatkan pekerjaan, setiap kali
harus minta izin untuk berobat, dan tidak mampu
untuk bekerja keras; (b) sekolah dan guru; penderita talasemia menderita anemia kronis, saraf
pusatnya akan kekurangan oksigen, sehingga
menurunkan kemampuan belajar dan mengalami

keadaan anak remajanya, kebutuhan anaknya
menjadi sulit dipenuhi sehingga menimbulkan
kesulitan hubungan antara orang tua dengan
anak remajanya dan dapat mencetuskan konflik
emosional, yang akhirnya menimbulkan psikopatologi. Selain itu, adanya psikopatologi pada
orang tua juga merupakan faktor yang berperan
terhadap timbulnya psikopatologi pada remaja
penderita talasemia. Menurut Pleyte, apabila
orang tua, terutama ibu, dari penderita talasemia
menderita gangguan jiwa, risiko anaknya 2,96
kali untuk menderita gangguan jiwa.9

kesulitan belajar. Penderita talasemia seringkali

Remaja penderita talasemia menghadapi ma-

harus minta izin kepada pihak sekolah untuk

salah yang sangat kompleks. Stresor yang me-

pergi berobat ke rumah sakit. Akibatnya, setiap

reka hadapi terbagi dua, yaitu yang berhubungan

kali ia terancam tertinggal pelajaran dan minat

dengan proses tumbuh kembang yang sedang

berkompetensi dalam belajar dapat menurun;

dihadapi dan yang berhubungan dengan penya-

(c) biaya terapi penyakit talasemia mahal (teru-

kit talasemia dengan segala akibatnya. Stresor

tama biaya terapi kelasi dengan desfoksamin

yang berhubungan dengan penyakit talasemia

untuk mengatasi efek samping transfusi darah).

merupakan stresor psikososial yang berat karena

Pemerintah Indonesia masih belum sanggup

berlangsung seumur hidup dan mengancam ke-

untuk membiayai seluruhnya, sehingga lebih

hidupan. Stresor tersebut tidak hanya mengenai

dari 80% penderita talasemia tidak memperoleh
terapi yang adekuat. Apabila terapi yang diberikan tidak adekuat (hanya terapi transfusi),
perubahan fisik akan sulit untuk dibatasi dan
mungkin dapat menjadi penyebab utama kematian; (d) keluarga; adanya berbagai perubahan

remaja tetapi juga mengenai orang tuanya.9,17
Menurut Sherman et al., penyakit kronis memiliki
risiko dua kali lipat untuk mendapatkan psikopatologi.12 Diagnosis yang paling sering ditemukan
berupa diagnosis gangguan penyesuaian, reaksi
stres akut, gangguan cemas, dan depresi.9

fisik, psikologis, dan sosial dapat menyebabkan

Penelitian yang dilakukan Pletye, di Unit Tala-

remaja mengalami frustrasi yang manifestasinya

semia RSCM mendapatkan bahwa sebagian

berupa rasa tidak nyaman, keadaan perasaan

remaja penderita talasemia dapat berfungsi

(mood) yang tidak stabil, takut akan kegagalan

sesuai dengan taraf perkembangan yang telah

dan ketidakmampuan, serta citra diri yang buruk.

dicapainya.7,9 Mereka merupakan remaja yang

Semua perubahan tersebut memerlukan pema-

ceria, berprestasi dalam pendidikan, bahkan

haman dari orang tua dan lingkungan penderita.

mampu bersosialisasi dengan teman-teman
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sebayanya. Sebagian lagi seolah-olah mereka

ancam kehidupan seperti talasemia, tetapi se-

terpuruk karena penyakitnya dan menunjukkan

cara emosional mereka belum atau tidak dapat

adanya gangguan jiwa. Kondisi tersebut karena

menerima bahwa anaknya menderita suatu

remaja tidak mampu menyesuaikan diri dengan

penyakit yang berat. Orang tua memerlukan

penyakitnya.9 Keadaan orang tua mereka pun

waktu untuk melakukan berbagai upaya pe-

memberikan nuansa yang sama, yaitu seba-

nyesuaian diri. Penyakit talasemia pada anak

gian mempunyai kesehatan jiwa yang baik dan

remaja dapat dirasakan orang tuanya sebagai

mampu menghadapi keadaan anaknya secara

beban yang sangat berat. Harapannya untuk

wajar, tetapi sebagian lagi menunjukkan adanya

mempunyai anak yang sehat dan dapat dibang-

psikopatologi, sehingga mereka kurang sensitif

gakan menjadi sirna, sehingga dapat timbul

dan kurang mengerti kebutuhan anaknya.7,9,17

rasa putus asa dan sedih. Perasaan tersebut

Menurut WHO, psikopatologi remaja normal
berkisar antara 5-15%. 2 Psikopatologi pada
remaja penderita talasemia lebih dari 3-4 kali
populasi normal.17 Pleyte dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa lebih banyak remaja
perempuan penderita talasemia (71,8%)
menderita psikopatologi dibandingkan remaja
laki-laki (49%).7 Menurut Jacklin, pada populasi
umum jumlah remaja laki-laki yang menderita
gangguan jiwa lebih besar daripada remaja

berpengaruh pada sikap dan perilaku orang
tua dan tentu saja mempunyai pengaruh yang
besar terhadap remaja. Orang tua harus dapat
menerima atau menyesuaikan diri dengan penyakit anaknya, membimbing anaknya supaya
dapat menerima keadaan dirinya, dan tetap bersyukur atas segala kemampuannya yang masih
dimiliki. Dengan demikian, diharapkan remaja
dapat menerima atau menyesuaikan diri dengan
penyakitnya.15,17,19

perempuan karena umumnya laki-laki lebih

Sebagian besar orang tua merasa sangat cemas

sulit menyesuaikan diri terhadap penyakit

dan khawatir akan kondisi fisik anak remajanya

dibandingkan dengan perempuan.15 Di samping

yang menderita talasemia yang semakin lama

itu, remaja laki-laki lebih terpengaruh oleh

semakin lemah dan perubahan fisik semakin

keadaan lingkungan yang buruk daripada

mencolok, serta “ancaman kematian”. Akibatnya,

remaja perempuan. Toleransi lingkungan

orang tua selalu waspada memantau keadaan

terhadap perilaku remaja laki-laki juga kurang

anak remajanya, dan juga berusaha mengurangi

dibandingkan dengan remaja perempuan.17,21

keikutsertaan anak dalam kegiatan yang dapat
menurunkan kadar hemoglobin dengan lebih
cepat, misalnya menjaga agar aktivitas fisik anak

Pengaruh Relasi Keluarga pada

tidak berlebih. Banyak orang tua merasa bahwa

Psikopatologi Remaja Talasemia

anak remajanya tidak mampu untuk merawat

Orang tua bisa mengerti keterangan yang di-

dirinya sendiri, sehingga merekalah yang selalu

berikan secara intelektual mengenai diagnosis

harus “siap” menjalankannya. Kewaspadaan

penyakit kronis atau penyakit yang dapat meng-

orang tua tersebut dapat menimbulkan kecemas-
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an dan ketegangan dalam dirinya yang dapat

penyakitnya dan meningkatkan risiko terjadinya

merupakan pencetus untuk timbulnya psikopa-

gangguan jiwa.9 Hasil penelitian pada 86 orang

tologi pada mereka dan juga dapat menimbulkan

tua yang mempunyai anak remaja menderita ta-

sikap overprotective terhadap anak remajanya.

lasemia di Unit Talasemia Bagian Ilmu Kesehatan

Mereka juga tidak ingin membicarakan penyakit

Anak RSCM bahwa tipe relasi keluarga ekstrem

terhadap anak remajanya karena akan “menam-

(35%) lebih banyak daripada tipe relasi keluarga

bah beban” anak remajanya.19,21,22

seimbang/balanced (20,9%). Hasil penelitian

Sebagian besar remaja penderita talasemia
menyatakan bahwa orang tuanya sering memberi nasihat atau larangan-larangan (tidak boleh
mengikuti aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kelelahan dan bergaul), sering masih
diperlakukan seperti anak yang “sakit-sakitan
atau lemah“, sehingga remaja menjadi enggan
berbicara mengenai keinginan-keinginannya dan

juga menunjukkan bahwa tipe relasi keluarga
ekstrem bermakna memiliki hubungan dengan
terjadinya psikopatologi remaja yang menderita
talasemia dan rasio prevalensi bahwa keluarga
yang memiliki tipe relasi keluarga ekstrem dari
ayah, ibu, dan remaja memiliki risiko (15x, 14x,
dan 24x) lebih besar terjadinya psikopatologi
pada remaja penderita talasemia dibandingkan

masalah-masalah yang dihadapi serta penya-

tipe relasi keluarga balanced dari ayah, ibu, dan

kitnya dengan orang tuanya. Kondisi tersebut

remaja.17

memperlihatkan terganggunya komunikasi dan
interaksi antara orang tua dan remaja, sehingga
pengertian orang tua mengenai keadaan dan ke-

KESIMPULAN

butuhan anak remajanya pun akan tergangggu.17

Penyakit talasemia merupakan stresor seumur

Bernadete menyatakan bahwa 57% remaja

hidup bagi remaja dan orang tuanya. Masalah

penderita talasemia mayor menerima sikap
overprotective dari orang tuanya.

10

Orang tua

tidak mengetahui apakah yang dianggapnya
juga baik oleh anak remajanya, serta kurang
dapat mengetahui dampak psikososial dari sikap
overprotective mereka. Remaja pun juga menjadi
kurang mengerti akan pemikiran orang tua dan
dapat kurang mampu menyesuaikan diri dengan
penyakitnya, sehingga dapat menimbulkan risiko
terjadinya psikopatologi.7,9,17

yang dihadapi remaja penderita talasemia
kompleks, yaitu fisik, psikologis, dan sosial.
Gabungan permasalahan yang dihadapi remaja
merupakan stresor psikososial yang berat dan
dapat berdampak terjadinya psikopatologi dan
gangguan jiwa. Penyakit talasemia tidak hanya
berpengaruh pada remaja, tetapi juga pada
orang tuanya terutama aspek finansial dan
emosional. Orang tua dan lingkungan diharapkan dapat beradaptasi dengan penyakit dan

Menurut Pleyte, komunikasi dan interaksi yang

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri

kurang baik antara orang tua dan remaja pen-

anak remajanya. Selain itu, juga perlu interaksi

derita talasemia secara potensial dapat menye-

dan komunikasi yang baik antara orang tua anak

babkan remaja sulit menyesuaikan diri dengan

remaja, sehingga anak remaja penderita tala-
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semia dapat menyesuaikan diri dengan penya-

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

kitnya serta dapat mencegah atau menurunkan

2000.

risiko terjadinya gangguan jiwa.

8. Tsiantis J. Family reaction and relationship
in talasemia. Ann N Y Acad Sci. 2000;12(8):
451-61.
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