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”……aku sudah gak tahan maa…gak kuat, pokoknya aku harus pulang sekarang. Gak

ada orang yang mau perduli dan ngertiin aku. Aku mau pulang sekarang….”, itu sekilas

percakapan lewat telepon seluler antara ibu dengan anak laki-lakinya yang kuliah di

Sekolah Kedinasan yang mencetak lulusan calon-calon pegawai negeri. “S”, adalah

seorang pemuda yang cukup keren dan gagah, yang kebetulan didiagnosa bipolar oleh

psikiater yang merawatnya. Dulunya, ia merupakan pelajar di salah satu SMA favorit

yang cerdas di kotanya dan cukup berprestasi dibeberapa lomba yang pernah diikutinya.

Ia akan sangat bersemangat dan senang mewakili sekolahnya. Namun sayang

keunggulannya secara kognitif tidak dibarengi dengan kemampuan dalam menjalin relasi

sosial dengan sebayanya dan dengan lingkungannya. Ia sering merasa tersudutkan,

merasa dijauhi dan dibully teman-temannya, justru karena prestasinya tersebut. Bahkan

perasaan itu terkadang masih dirasa sampai sekarang….

“Saya gak faham kenapa teman-teman menjauhi saya, kenapa mereka gak ada yang

mau ndengerin saya, gak ada yang mau ngertiin dan perduli dengan saya. Padahal saya

selalu berusaha menjadi teman yang baik, setia, mendengarkan keluh kesah mereka

saat mereka kesusahan, ehh giliran saya yang ada masalah dan pingin curhat mereka

berusaha menghindar, satu per satu menjauh dan berpura-pura sibuk dengan aktifitas

mereka. Bahkan ada yang memblokir pertemanan dengan saya. Mereka hanya

membaca chattingan saya tanpa pernah kasih komen. Saya merasa sangat sedih, sakit

hati dan kecewa bu….. “

Satu-satunya yang mau mendengar keluh kesahnya dengan sabar adalah Ibu. Namun

feed back dan reaksi yang didapat dari Ibu tidak seperti yang diharapkan. Ibu terkadang

juga ikut-ikutan gugup. Walaupun kecewa namun apa daya…. Ia cukup menyadari sikap

ibundanya. Ibu sudah cukup repot dan lelah dengan segala urusan rumah. Praktis

hampir semua dilakukannya sendiri. Dari meneruskan usaha keluarga sampai urusan

kecil-kecil.

Kadang kala terbersit rasa iba terhadap keadaan Ibu. Yang selalu setia menemani dan

mengantarnya kemana-mana. Mencarikan kenalan hanya agar anaknya memiliki teman

untuk berbagi, agar anaknnya tidak merasa kesepian, agar anaknya “stabil”. Semoga Ibu

senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan, aamiin…



Bagaimana dengan Ayah?….

Ayah merupakan sosok yang tidak bisa dijadikan panutan. Tidak mempunyai pekerjaan

tetap. Tidak produktif, hanya bersenang-senang secara pribadi. Emosional dan egois.

Sering minum dan mabuk-mabukan. Bahkan terkadang pulang dalam kondisi

sempoyongan. ”S” malu mempunyai ayah seperti itu.

Dengan kondisi yang tidak bisa dijadikan panutan, Ayah seringkali menuntutnya untuk

bersekolah yang pintar di sekolah favorit. Menyelesaikan kuliah yang tidak sesuai dengan

keinginannya juga merupakan tuntutan Ayah, tanpa memperdulikan keinginannya. Bila

teringat hal tersebut Ia menjadi marah dan jengkel. Kedua orang tuanya tahu bahwa “S”

memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di jurusan yang berbeda. Namun

keinginannya harus rela Ia lepaskan demi memenuhi keinginan ayahnya yang

menghendaki Ia masuk di sekolah kedinasan agar memiliki masa depan yang jelas dan

pasti.

Sebagai seorang anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang penuh

tekanan dan tuntutan, “S” tumbuh menjadi pribadi yang tergantung, yang rapuh, ringkih

dan membutuhkan perlindungan dan rasa aman. Bullying di masa sekolah dasar dan

situasi rumah yang penuh tekanan merupakan stresor yang harus dihadapinya hampir

setiap hari. Hubungan dengan orang tua yang secara ideal dapat menumbuhkan dan

mematangkan ego dan mengarahkan tindakannya apakah benar atau salah tidak Ia

dapatkan. Hal ini menyebabkan ”S“ memiliki sikap yang ragu-ragu, tidak percaya diri dan

mudah merasa bersalah. ”S” juga menjadi sosok yang kurang berani mengambil inisiatif

padahal sebagi anak yang cerdas, ia memiliki banyak keinginan dan angan-angan.

Situasi ini sering menimbulkan konflik dalam dirinya. Misalnya apabila ia berprestasi atau

mendapat nilai baik justru dibully teman, padahal orang tua menginginkan Ia mendapat

nilai yang baik, menjadi juara, dan sebagainya.

Dengan kepribadian yang tidak masak ditambah beberapa faktor pemicu diusia

remajanya (gejolak jiwa karena perubahan hormonal, situasi kampus yang dirasa

menekan, jauh dari ibu/keluarga dan tidak memiliki teman berbagi dan merasa tidak suka

dengan mata kuliah), maka keadaan ini menimbulkan perasaan cemas dan stress,

hingga menyebabkan munculnya perilaku yang tidak terkendali diantaranya marah-marah,

merasa kesepian, galau dan perilaku menarik diri.

Pandangan para pakar

Setiap orang pada umumnya pernah mengalami suasana hati yang baik (mood high)

dan suasana hati yang buruk (mood low). Akan tetapi, seseorang yang menderita



gangguan bipolar memiliki ayunan perasaan (mood swings) yang ekstrem dengan pola

perasaan yang mudah berubah secara drastis. Suatu ketika, seorang pengidap

gangguan bipolar bisa merasa sangat antusias dan bersemangat (mania). Saat suasana

hatinya berubah buruk, ia bisa sangat depresi, pesimis, putus asa, bahkan sampai

mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Suasana hati yang meningkat secara klinis

disebut sebagai mania, atau di saat ringan disebut hipomania. Individu yang mengalami

episode mania juga sering mengalami episode depresi, atau episode campuran di saat

keadaan mania dan depresi hadir pada waktu yang sama. Episode ini biasanya

dipisahkan oleh periode suasana hati normal, tetapi terkadang gejala depresi dan mania

berganti dengan sangat cepat yang dikenal sebagai rapid-cycle. Episode manik ekstrem

kadang-kadang dapat menyebabkan gejala psikosis seperti delusi dan halusinasi.

Episode manik biasanya mulai dengan tiba-tiba dan berlangsung antara dua minggu

sampai lima bulan. Sedangkan depresi cenderung berlangsung lebih lama. Episode

hipomanik mempunyai derajat yang lebih ringan daripada manik. Gangguan bipolar

dibagi menjadi bipolar I, bipolar II, cyclothymia, dan jenis lainnya berdasarkan sifat dan

pengalaman tingkat keparahan episode suasana hati; kisaran sering digambarkan

sebagai spektrum bipolar.

Episode pertama bisa timbul mulai dari masa kanak-kanak sampai tua. Kebanyakan

kasus terjadi pada dewasa muda berusia 20-30 tahun. Semakin dini seseorang

menderita gangguan bipolar, risiko penyakit akan lebih berat, berkepanjangan, bahkan

sering kambuh. Sementara anak-anak berpotensi mengalami perkembangan gangguan

ini ke dalam bentuk yang lebih parah dan sering bersamaan dengan gangguan hiperaktif

defisit atensi. Orang yang berisiko mengalami gangguan bipolar adalah mereka yang

mempunyai anggota keluarga mengidap gangguan bipolar.

Gangguan bipolar tidak memiliki penyebab tunggal. Tampaknya orang-orang tertentu

secara genetis cenderung mengalami gangguan bipolar, namun tidak semua orang

dengan riwayat genetis gangguan bipolar mengalami gangguan. Ini menunjukkan

bahwa gen bukanlah satu-satunya penyebab. Beberapa studi pencitraan otak

menunjukkan adanya perubahan fisik pada otak penderita gangguan bipolar. Dalam

penelitian lain disebutkan, gangguan ini juga disebabkan oleh ketidakseimbangan

neurotransmitter, fungsi tiroid yang abnormal, gangguan ritme sirkadian dan tingkat tinggi

hormon stres kortisol. Faktor eksternal lingkungan dan psikologis juga diyakini terlibat

dalam pengembangan gangguan bipolar. Namun banyak episode gangguan bipolar

terjadi tanpa pemicu yang jelas.
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Beberapa faktor pemicu munculnya gangguan antara lain hubungan antar

perseorangan atau peristiwa-peristiwa pencapaian tujuan (penghargaan) dalam hidup.

Contoh dari hubungan perseorangan antara lain jatuh cinta, putus cinta, ditinggal sahabat

dan kematian sahabat. Sedangkan peristiwa pencapaian tujuan antara lain kegagalan

untuk lulus sekolah dan dipecat dari pekerjaan. Selain itu, gangguan bipolar yang

gejalanya mulai muncul saat masa remaja kemungkinan besar mempunyai riwayat masa

kecil yang kurang menyenangkan seperti mengalami banyak kegelisahan atau depresi,

kekerasan fisik maupun psikis dan beberapa peristiwa yang dapat menimbulkan trauma.

Selain penyebab di atas, alkohol, obat-obatan dan penyakit lain yang diderita juga dapat

memicu munculnya gangguan bipolar.

Intervensi Psikologis

Pada saat rawat Inap, psikolog melakukan konseling dengan “S” dan ibu. Meski anak

dalam kondisi yang terpuruk, orang tua tetap menginginkan anak untuk kuliah lagi

setelah kondisi memungkinkan. Sementara anak tidak menghendaki, ingin drop-out,

bahkan marah dengan ayah. “S” menyalahkan ayah atas sakit yang dialami saat ini. Ia

sangat khawatir diajuhi teman, merasa sangat kesepian dan sangat malu dengan

kondisinya. Konseling keluarga bersama dengan psikiater dan psikolog akhirnya

disepakati untuk cuti kuliah selama proses pengobatan. Sambil menunggu waktu ”S”

dapat berkomunikasi secara pribadi dengan psikolog apabila mengalami

ketidaknyamanan. Psikolog siap menjadi teman curhat bila diperlukan.

Dari hasil assesmen, psikolog membuat program relaksasi mindfullnes sebelum

pulang dari rawat inap. Hal tersebut dipandang perlu mengingat kecemasan yang

dialami ”S” dan adanya dorongan emosi yang meledak terutama bila teringat ayah. ”S”

merasakan kenyamanan dan kondisi yang lebih tenang setelah relaksasi. Secara teori

relaksasi sangat efektif mengurangi kecemasan dan ketegangan yang sering dialami

manusia. Lebih khusus dengan mindfullness dapat mengarahkan emosi agar terhindar

dari kecemasan. Psikolog membuat program untuk dilakukan sesi terapi lanjutan setelah

rawat jalan.

Selama pemulihan di rumah, meskipun sudah minum obat teratur sesuai dengan

anjuran dokter, sering kali rasa tidak nyaman, kesepian, dan dorongan marah muncul.

Namun terkadang juga sangat bersemangat dengan “proyeknya” walau tanpa teman.

Terkadang Ia juga mengunjungi museum, mengunjungi teman bahkan mempunyai pacar.

Hingga suatu saat Ibu menanyakan adakah yang pernah membuatnya merasa nyaman

selama sakit. Saat “S” relaps, Ibu merasa bingung dan kewalahan, karena seringkali
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disalahkan oleh “S”. Apa yang diperbuat Ibu untuk menenangkannya selalu tidak sesuai

dengan keinginannya. Ia mengatakan pada Ibu bahwa ada perasaan nyaman dan tenang

setelah melakukan relaksasi sebelum pulang. Oleh karena itu Ibu meminta psikolog untuk

melakukan hal yang sama terhadap “S”. Program terapi lanjutan yakni terapi mindfullnes

dan CBT dilaksanakan selama rawat jalan. Kepada “S” diberikan tugas rumah dan

saran-saran kegiatan di rumah serta memantau sendiri kondisinya, lebih peduli terhadap

gejala yang dapat dirasakan bila akan relaps.

Disamping melanjutkan terapi sesuai program yang telah disepakati, ada beberapa

hal yang dapat dilakukan oleh penderita untuk mengatasi / mengantisipasi gangguan :

 Sikap menerima dan menyadari terhadap kondisinya

 Dapatkan pengetahuan tentang bipolar, cara mengatasi gangguan dan hal-hal

yang berkaitan dengan gangguan bipolar. Semakin banyak diketahui, semakin

baik dalam membantu pemulihan sendiri dari gangguan ini.

 Jauhkan stres dengan menjaga situasi keseimbangan antara aktifitas dan pola

hidup sehat. Mencoba teknik relaksasi yang pernah dilakukan bersama psikiolog,

atau meditasi, yoga, pernapasan dalam dan berdoa, shalat malam (tahajjud).

 Mencari dukungan dengan memiliki seseorang yang cocok untuk diminta bantuan

dan dorongan. Cobalah bergabung dengan kelompok pendukung atau berbicara

dengan teman yang dipercaya.

 Buatlah pilihan yang sehat. Pola tidur, makan, dan berolahraga dapat membantu

menstabilkan suasana hati. Menjaga jadwal tidur yang teratur sangatlah penting.

 Pemantauan suasana hati secara mandiri dengan melacak gejala dan tanda-

tanda ayunan suasana hati Anda berayun di luar kendali sehingga dapat

menghentikan masalah sebelum dimulai.

 Menggunakan terapi buku harian, buku harian positif memuat aset positif. Dalam

buku harian juga terdapat aspek memaafkan dan rasa syukur. Buku harian juga

dapat memengaruhi emosi, pikiran dan tindakan menjadi lebih terkontrol dengan

baik dan ke arah yang positif.

 Meningkatkan rasa syukur dan menyadari kelebihan-kelebihan yang dimiliki

dengan fokus mengembangkan kelebihan tersebut. Biasanya dapat diidentifikasi

saat sesi konseling dengan psikolog/psikiater yang merawat.

Seperti kebanyakan penyakit mental lainnya, banyak cara untuk melakukan tata

laksana perawatan gangguan bipolar. Dalam banyak kasus, edukasi kepada penderita

dan keluarga akan sangat membantu. Dengan memberi pemahaman akan sakitnya,
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pasien dan keluarga akan lebih menyadari apa yang harus dilakukan. Ketika mereka

telah melewati banyak tahap dari gangguan bipolar ini berulang kali, mereka seringkali

lebih mengerti bahwa tata laksana perawatan dapat membuat hidup mereka lebih mudah.

Mengenal lebih dalam dan dukungan keluarga serta berkolaborasi dengan tim

medis dalam penangan dapat mengoptimalkan hidup penderita bipolar.


