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Abstract.
This study aims to see the picture of proactive coping adolescents with Lupus.. This study used a 
qualitative approach. The focus of research is on proactive coping of adolescents who has Lupus. 
Proactive coping is a coping strategy that is multidimensional and forward-looking. Proactive 
coping integrates processes of personal quality of life management with those of self regulatory 
goal attainment. Proactive coping has six component, there are Proactive Coping, Reflective Coping, 
Strategic Planning, Preventive Coping, Instrumental Support Seeking and Emotional Support 
Seeking. The study involved 4 paticipants women with Lupus and 4 significant others. All of them 
are registered as a member in  lupus association. Two subject  lived in Surabaya while the others 
lived in Malang. First subject is a college student (19 years old), second subject is a college student    
(22 years old), third subject is unemployment (23 years old), and fourth subject  is a college student 
(20 years old). Although four subjects had lupus, but all of them have a different symptoms and 
effects. That differences affect the proactive coping in all four subjects. Data analyzed by technique 
of thematic analysis that searched essential themes for describing the phenomenon using theory 
driven taken from Proactive Coping theory. Results of this study indicate that all four subjects were 
stressed out and  using proactive coping to cope stress caused by Lupus. Subjects did Proactive 
Coping, Reflective Coping, Strategic Planning, Preventive Coping, Instrumental Support Seeking 
and Emotional Support Seeking.  Adolescent’s Proactive Coping With Lupus was influenced by 
personality and social support.  
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran Proactive Coping pada Orang dengan Lupus 
(Odapus) remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya 
adalah pada Proactive Coping remaja yang menderita penyakit Lupus. Proactive Coping yang 
dimaksud adalah coping yang multidimensional dan berorientasi masa depan. Proactive coping 
mengintegrasikan proses kualitas manajemen hidup individu dengan pengaturan diri dalam 
mencapai tujuan. Proactive coping memiliki enam aspek, meliputi Proactive Coping, Reflective 
Coping, Strategic Planning, Preventive Coping, Instrumental Support Seeking dan Emotional 
Support Seeking. Penelitian ini melibatkan 4 orang partisipan perempuan yang menderita Lupus 
dan 4 orang significant other. Keempat subjek bergabung dalam perkumpulan Odapus. Dua subjek 
berdomisili di Surabaya sedangkan dua subjek lain berdomisili di Malang. Subjek I merupakan 
seorang mahasiswi (19 tahun), subjek II merupakan mahasiswi (22 tahun), subjek III tidak bekerja 
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(23 tahun), dan subjek IV merupakan mahasiswi (20 tahun). Meskipun keempat subjek sama-sama 
menderita Lupus, namun keempatnya memiliki gejala dan efek samping pengobatan yang berbeda. 
Perbedaan inilah yang kemudian mempengaruhi proactive coping pada keempat subjek. Teknik 
analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis tematik menggunakan 
pendekatan theory driven. dimana kode tematik yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 
teori yang sudah ada, yaitu teori Proactive Coping. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat 
subjek mengalami stres dan menggunakan proactive coping dalam mengatasi stres akibat penyakit 
Lupus.  Proactive coping yang dilakukan keempat subjek meliputi keenam aspek, yaitu Proactive 
Coping, Reflective Coping, Strategic Planning, Preventive Coping, Instrumental Support Seeking dan 
Emotional Support Seeking.  Faktor yang mempengaruhi proactive coping adalah kepribadian dan 
dukungan sosial.

Key Words: Proactive coping; Remaja; Lupus

PENDAHULUAN

 Systemic Lupus Erythematosus (SLE) 
atau biasa disebut dengan Lupus merupakan 
penyakit kronis yang saat ini berkembang 
dengan pesat namun belum banyak mendapat 
perhatian. New York State Department of 
Health (2008) mendefinisikan Lupus sebagai 
suatu gangguan autoimun  kronis yang dapat 
mempengaruhi hampir semua organ tubuh. 
Yayasan Lupus Indonesia (2011) mencatat sejak 
1998 hingga 2008 Odapus makin meningkat 
hingga mencapai angka 9000 penderita. 
Dengan jumlah penderita wanita 10 kali lebih 
banyak dibandingkan laki-laki. Dan usia yang 
rentan adalah usia produktif (Yayasan Lupus 
Indonesia, 2011).
 Pada manusia normal, sistem kekebalan 
tubuh akan membuat antibodi yang berfungsi 
melindungi tubuh dari berbagai macam 
serangan virus, kuman, bakteri, maupun benda 
asing lainnya (Savitri, 2005). Berbeda dengan 
Lupus, dimana sistem kekebalan tubuh, yang 
biasanya berfungsi untuk melindungi melawan 
zat asing, menjadi hiperaktif. Sistem kekebalan 
tubuh ini membentuk antibodi yang menyerang 
jaringan normal dan organ tubuh. Organ tubuh 
yang diserang adalah kulit, sendi, ginjal, otak, 
jantung, paru-paru, dan darah (New York State 
Department of Health, 2008).  N a t i o n a l 
Institute of Arthritis and Musculoskeletal and 

Skin Diseases (2006) menyatakan gejala awal 
dari Lupus mungkin tidak jelas, tidak spesifik, 
dan rancu dengan kelainan patologis dan 
fungsional lainnya. Gejala yang timbul dapat 
menyerupai penyakit lain sehingga sering 
menyulitkan dalam penegakan diagnosis. Itu 
sebabnya Lupus disebut juga penyakit seribu 
wajah (Dewi, 2013). Gejala mungkin bersifat 
sementara atau berkepanjangan dan gejala 
individu sering muncul secara independen 
dari yang lain. Selain itu, pasien mungkin 
mengalami gejala yang parah dengan beberapa 
hasil tes laboratorium yang abnormal, dan 
sebaliknya (National Institute of Arthritis and 
Musculoskeletal and Skin Diseases, 2006). 
Penyakit ini harus terus dipantau dan diterapi 
dengan tepat karena dapat membahayakan 
organ atau bahkan dapat menyebabkan 
kematian apabila tidak diterapi  dengan tepat  
( Dewi, 2013).
 Pengobatan  Lupus sudah mulai 
dikembangkan akhir-akhir ini namun sampai 
sekarang belum ditemukan obat yang dapat 
menyembuhkan Lupus (Dewi, 2013). Para 
ahli mulai mengembangkan obat-obatan 
baru, namun harganya sangat mahal dan sulit 
terjangkau bagi kebanyakan pasien Lupus 
di Indonesia. Obat-obatan yang diresepkan 
bisa berubah (baik dosis maupun jenisnya) 
selama proses terapi, tergantung pada gejala 
yang dirasakan penderita. Hal yang perlu 
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diperhatikan adalah penderita tidak boleh 
merubah atau menghentikan terapi obat secara 
mendadak ataupun mencampurnya dengan 
vitamin atau suplemen herbal tertentu sebelum 
berkonsultasi kepada dokter yang memberikan 
terapi. (Dewi, 2013).
 Pada umumnya tujuan dari intervensi 
Lupus yang diberikan adalah untuk mencegah  
atau  mengurangi kekambuhan,  mengobati 
gejala yang terjadi, mengurangi permasalahan 
yang terjadi pada organ, dan menenangkan 
sistem imun pasien. Keberhasilan dari terapi 
ini juga ditentukan oleh cara pasiennya untuk 
mengontrol Lupusnya (Dewi, 2013). Pasien 
Lupus yang bertahan hidup harus menerima 
konsekuensi akumulasi kerusakan organ dari 
sistem imun tubuh yang merusak organ-organ 
tubuhnya dan obat-obatan yang dikonsumsinya 
(Dewi, 2013). Umumnya Odapus harus 
beradaptasi dengan penyakit kronis yang tidak 
ada obatnya, dengan pola durasi dari remisi 
(hilangnya gejala Lupus pada penderita) dan 
eksaserbasi (timbulnya kembali gejala setelah 
beberapa waktu gejala hilang dengan ataupun 
tanpa obat) yang tidak menentu dan terkadang 
hilang tanpa dapat terdiagnosis lagi (Dewi, 
2013).

Dampak Penyakit Lupus

Dampak besar Lupus bagi penderita adalah  
tingkat kesakitan tinggi, tingkat gangguan 
kesehatan tinggi, yaitu berisiko besar terhadap 
penyakit jantung, osteoporosis, dan penyakit 
ginjal (Dewi, 2013). Selain itu, Fung-Shan 
(2000) dalam penelitiannya menyebutkan 
bahwa kecemasan, depresi dan stres adalah 
jenis terbesar dari masalah psikologis yang 
dihadapi oleh Odapus (Orang dengan Systemic 
Lupus Erythematosus). Hal ini serupa dengan 
pernyataan Tam, dkk (dalam Navarrete-
Navarrete, dkk., 2010) yang menunjukkan bahwa 
depresi dan kecemasan merupakan variabel 
independen yang mempengaruhi fungsi fisik 
dan mental pada Odapus. Kecemasan adalah 
salah satu gejala neuropsikiatri paling umum 
pada Odapus dan dikaitkan dengan rendahnya 

kualitas hidup Odapus. Tingkat kecemasan 
berkaitan dengan berkurangnya interaksi dan 
kontak sosial. Odapus mengalami kecemasan 
ketika mereka menganggap penampilan 
mereka menjadi suatu masalah (Fung-Shan 
2000). Seringkali disebutkan bahwa kecemasan 
muncul akibat efek samping dari pemberian 
steroid (Lewis, 2002).
 Shortall (dalam Fung-Shan, 2000) 
menambahkan bahwa penurunan kemandirian 
dan keberfungsian sebagai masalah terbesar 
bagi Odapus, hal ini dikarenakan perasaan 
tidak berdaya dan tidak berguna yang 
sering muncul. Menarik diri dan hilangnya 
aktivitas sosial secara signifikan berkorelasi 
dengan kemunculan depresi. Faktor lain 
yang mempengaruhi depresi adalah aktivitas 
penyakit Lupus sendiri. Joyce, dkk (dalam 
Lewis, 2002) menunjukkan peningkatan 
tingkat depresi seiring dengan munculnya 
gejala Lupus.
 Odapus ketika menghadapi vonis 
dokter akan mengalami perasaan cemas, takut, 
marah, kesal, bahkan stres (Savitri, 2005). Taylor 
(dalam Sutisna, 2010) mengartikan stres sebagai 
emosi-emosi negatif yang disertai dengan 
gejala-gejala biokimia, fisiologis, kognitif serta 
perubahan perilaku yang mengacu pada stresor. 
Stres merupakan pemicu aktifnya Lupus, hal ini 
ditunjukkan oleh penelitian yang melibatkan 
58 pasien Lupus, hasilnya menunjukkan bahwa 
stres sehari-hari secara signifikan memprediksi 
peningkatan simptom klinis Lupus pada 74,1% 
jumlah pasien (Peralta-Ramirez, 2004). Di sisi 
lain, Lupus merupakan penyakit kronis yang 
menyebabkan seseorang merasa sakit, rendah 
diri dan terbatas kegiatannya sehingga secara 
tidak langsung akan meningkatkan stres dan 
menurunkan daya tahan tubuh pasien (Savitri, 
2005).
 Hal ini diperkuat oleh Seawell & Burg 
(dalam Sutisna, 2010), yang mengungkapkan 
bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun 
terakhir, penelitian tentang Lupus menemukan 
bahwa wanita Odapus yang sering mengalami 
periode aktif (flare) dari penyakit Lupus 
cenderung menunjukkan kondisi psikis yang 
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menurun bahkan mengarah ke gangguan 
psikologis. Kondisi psikis yang memburuk 
ini akan memperparah kondisi fisik Odapus, 
sehingga wanita Odapus akan lebih sering 
merasakan periode aktif (flare) akibat Lupus 
yang dideritanya.

Proactive Coping

 Akhir-akhir ini muncul gagasan bahwa 
coping memiliki fungsi positif dalam mengatasi 
stres. Beberapa penelitian menegaskan peran 
keyakinan positif (positive beliefs) di dalam 
peningkatan kesehatan (Taylor, dkk, 2000; 
Greenglass & Fiksenbaum, 2009). Proactive 
Coping merupakan salah satu strategi 
multidimensional yang berlandaskan masa 
depan. Proactive Coping mengintegrasikan 
proses-proses dari manajemen kualitas hidup 
seseorang dengan regulasi diri untuk mencapai 
tujuan (Greenglass, Schwarzer, & Taubert, 1999 
dalam Greenglass & Fiksenbaum, 2009). Reuter 
& Schwarzer (2009) menambahkan bahwa 
Proactive Coping terdiri dari upaya untuk 
membangun sumber daya yang memfasilitasi 
pencapaian tujuan yang menantang dan 
mendorong pertumbuhan personal. Proactive 
Coping tentu memiliki perbedaan dengan 
coping tradisional (Reactive Coping). 
Greenglass (2002) merumuskan tiga perbedaan 
antara keduanya:
a. Reactive Coping cenderung bersifat 
reaktif, ketika berhadapan dengan stresor 
yang telah terjadi dengan mengurangi atau 
menghilangkan dampak stres. Di sisi lain, 
Proactive Coping lebih berorientasi masa 
depan dengan mengembangkan sumber daya 
umum dan potensi diri untuk mencapai tujuan 
yang menantang.
b. Reactive Coping sering disebut sebagai 
manajemen risiko sedangkan Proactive Coping 
disebut sebagai manajemen tujuan. Individu 
dengan Proactive Coping memiliki visi, mereka 
mampu melihat tuntutan dan peluang di 
masa depan. Mereka  tidak menilai ini sebagai 
ancaman, kerusakan, atau kehilangan (Reuter 
& Schwarzer, 2009). Sebaliknya, mereka 

menganggap situasi sulit sebagai tantangan.
c. Reactive Coping cenderung menilai kejadian 
sebagai risiko, ancaman dan hambatan. Hal 
ini berbeda dengan Proactive Coping yang 
lebih bersifat positif dan melihat sebuah 
kejadian sebagai hal yang menantang dan 
membangkitkan semangat.
 Sumber daya yang dimaksud meliputi, 
strategi coping, atribut kepribadian seperti 
self-efficacy dan dukungan sosial. Sumber 
daya yang lebih baik akan membuat individu 
mengatasi stres dengan lebih efektif. Hal ini 
juga disampaikan oleh Aspinwall & Taylor 
(1997) bahwa individu yang sumber psikososial 
telah berkembang dengan baik, kontrol diri 
yang baik, harga diri yang tinggi dan memiliki 
optimisme, cenderung bersifat proaktif 
terhadap kesehatan yang dapat meminimalkan 
efek stres. 

Aspek-aspek Proactive Coping

 Greenglass, Schwarzer, Jakubiec, 
Fiksenbaum dan Taubert (1999) 
mengungkapkan bahwa Proactive Coping 
memiliki tujuh aspek, yaitu:
a. Proactive Coping, meliputi kombinasi 
kognitif dan perilaku untuk mencapai tujuan 
melalui pengaturan diri.
b. Reflective Coping, meliputi simulasi dan 
pemikiran tentang berbagai kemungkinan 
alternatif perilaku dengan membandingkan 
kefektifannya, termasuk di dalamnya yaitu 
brainstorming, menganalisis masalah dan 
sumber daya serta menghasilkan dugaan 
rencana yang akan dilakukan.
c. Strategic Planning, proses menghasilkan 
jadwal tindakan yang berorientasi pada tujuan, 
dengan cara memilah masalah yang besar 
menjadi masalah-masalah yang lebih kecil.
d. Preventive Coping, berkaitan dengan 
antisipasi potensi stres dan persiapan 
sebelum stresor berkembang sepenuhnya. 
Upaya Preventive Coping bereaksi terhadap 
ancaman potensial di masa depan dengan 
mempertimbangkan pengalaman, antisipasi 
atau pengetahuan. 
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e. Instrumental Support Seeking, berfokus 
pada saran, informasi dan umpan balik dari 
orang-orang dalam jaringan sosialnya ketika 
berhadapan dengan stresor.
f. Emotional Support Seeking, berfokus untuk 
mengatur tekanan emosional sementara 
dengan mengungkapkan perasaan pada orang 
lain, membangkitkan empati dan mencari 
dukungan emosional dari orang terdekat.

METODE PENELITIAN

 Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, sesuai dengan tujuan 
penelitian yaitu untuk memberikan deskripsi 
terhadap sebuah fenomena. Pendekatan 
kualitatif dekat dengan cara berpikir kelompok 
interpretif atau fenomenologis (Poerwandari, 
2005: 25). 
 Subjek penelitian adalah empat orang, 
keempatnya berjenis kelamin perempuan. 
Teknik penggalian data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara terstruktur 
menggunakan pedoman wawancara dan alat 
ukur Proactive Coping Inventory. Sedangkan 
analisis data dilakukan dengan analisis 
tematik. Kredibilitas penelitian dilakukan 
dengan melakukan triangulasi data, yaitu 
mengambil data dari sumber-sumber data 
yang berbeda. Sumber yang berbeda tersebut 
diperoleh dengan melakukan wawancara pada 
subjek utama dan significant other, serta data 
yang diperoleh dari ahli kesehatan, berupa 
hasil  pemeriksaan kesehatan subjek..

HASIL DAN PEMBAHASAN

 Berdasarkan hasil wawancara dengan 
keempat subjek Odapus berusia remaja, 
menunjukkan bahwa Lupus menimbulkan 
dampak secara fisik dan psikologis. Hal 
tersebut terjadi karena penyakit Lupus sendiri 
maupun efek samping pengobatan yang 
dilakukan Odapus. Efek samping pengobatan 
yang bersifat fisik berupa bentuk wajah yang 
membulat (moonface) serta berat badan yang 
tak menentu. Dampak psikologis yang dirasakan 

Odapus remaja, berkaitan dengan perubahan 
fisiknya adalah kurangnya rasa percaya diri. 
Emosi yang tidak stabil juga merupakan salah 
satu efek samping penggunaan steroid dengan 
dosis tinggi. Selain itu, Odapus remaja juga 
rentan terkena stres.

Stres yang dirasakan Odapus remaja 
berkaitan dengan perubahan fisik yang dialami 
selama masa pengobatan Lupus. Hal ini 
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 
Sutisna (2010) bahwa perubahan fisik, meliputi 
moonface  dan penurunan atau peningkatan 
berat badan adalah penyebab stres. Stres yang 
terjadi pada Odapus Remaja juga berkaitan 
dengan keterbatasan fisik yang menyebabkan 
penurunan produktivitas, terutama ketika 
flare  menyerang. Masalah finansial juga 
dinilai sebagai penyebab stres, dimana biaya 
pengobatan yang dikatakan subjek tidak 
murah. Hal ini juga disebut sebagai stres 
finansial, dimana biaya yang dikeluarkan 
Odapus cukup besar, sehingga Odapus  juga 
menanggung beban finansial (Sutisna, 2010).

Dampak stres yang muncul pada 
keempat subjek meliputi gejala fisik 
maupun psikologis. Odapus Remaja ketika 
stres memunculkan beberapa gejala fisik, 
diantaranya adalah produksi keringat yang 
berlebihan, hilangnya nafsu makan, sakit 
kepala yang berlebihan dan tidur tidak nyenyak 
(Sarafino, 2008). Gejala fisik ini juga mampu 
mempengaruhi kondisi kesehatan Odapus 
Remaja. Bahkan, stres dapat menjadi pemicu 
flare pada Odapus Remaja. Selain gejala fisik, 
gejala psikologis juga muncul ketika Odapus 
Remaja mengalami stres. Gejala berupa kognisi 
yaitu kurangnya konsentrasi mengerjakan 
sesuatu, terutama tugas sehari-hari. Gejala 
Emosi seperti cemas, sedih, hingga depresi 
(Sarafino, 2008) serta gejala tingkah laku. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana Proactive Coping pada 
Odapus Remaja. Dari hasil wawancara dan 
skala Proactive Coping Inventory, diperoleh 
data bahwa keempat subjek memiliki keinginan 
kuat untuk menjaga kondisi kesehatannya 
dan berusaha semaksimal mungkin dalam 
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menjalankan hidup. Stres yang dirasakan 
bukanlah menjadi hambatan bagi mereka 
untuk tetap berusaha melawan rasa sakit 
akibat Lupus. Mereka justru melakukan hal-
hal yang positif yang dapat menguntungkan 
di masa yang akan datang. Hal ini seperti 
diungkapkan Reuter & Schwarzer (2009) bahwa 
Proactive Coping mencerminkan usaha untuk 
membangun sumber daya yang memfasilitasi 
kemajuan melalui tujuan yang menantang dan 
pertumbuhan personal. Oleh karena itu, stres 
akan diinterpretasikan sebagai eustres yang 
menimbulkan produktivitas dan energi positif 
(Selye, 1974; Schwarzer & Knoll, 2003). 

Hasil wawancara menunjukkan 
bahwa keempat subjek memiliki pengaturan 
diri yang baik untuk mencapai kesembuhan, 
minimal remisi. Secara kognitif, Odapus 
remaja mampu menganalisis apa yang menjadi 
sumber daya mereka, menilai keefektifan 
cara yang selama ini dilakukan, melakukan 
brainstorming dan menghasilkan rencana 
yang akan dikerjakan. Secara perilaku, Odapus 
Remaja mampu menyusun jadwal tindakan 
sesuai kebutuhannya masing-masing, serta 
menghindari hal-hal yang dirasa dapat 
menimbulkan berkembangnya stresor.

Dukungan dari orang lain sangat 
penting bagi Odapus remaja. Baik dukungan 
secara instrumental maupun emosional, kedua 
aspek ini dirasa memiliki pengaruh yang besar 
bagi Odapus Remaja. Dukungan instrumental 
berupa informasi dari dokter maupun teman 
sesama Odapus memilliki peran yang penting 
bagi Odapus Remaja. Di sisi lain, dukungan 
emosional tak kalah penting, dukungan 
emosional yang berasal dari keluarga, teman 
dan pasangan juga dirasa memiliki peran 
penting dalam proses intervensi Lupus.
 Dari hasil penelitian ini didapatkan 
faktor internal dan faktor eksternal yang 
mempengaruhi Proactive Coping pada odapus 
remaja. Dari faktor internal, terlihat bahwa 
kepribadian mempengaruhi Proactive Coping 
seseorang, terlihat pada salah satu subjek 

yang tidak mencari dukungan informasi dari 
orang-orang di jaringan sosialnya dikarenakan 
anggapan bahwa orang lain tidak merasakan 
apa yang ia rasakan, ini menunjukkan bahwa 
subjek kurang terbuka (openness). 
 Sedangkan faktor eksternal, dapat 
dilihat bahwa dukungan sosial sangat 
berpengaruh pada Proactive Coping. 
Keterlibatan keempat subjek dalam yayasan 
membantu mereka dalam mengatasi stres 
akibat efek pengobatan Lupus. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Greenglass (2002) yang 
mengatakan bahwa berbagi perasaan dapat 
mengakibatkan perubahan makna situasi stres 
bagi individu. Dengan demikian, perubahan 
kognitif dapat terjadi pada persepsi seseorang 
tentang situasi stres sebagai hasil dari 
dukungan afektif. 

SIMPULAN DAN SARAN

 Stres merupakan salah satu akibat 
dari dampak penyakit Lupus yang dirasakan 
Remaja Odapus. Hal ini terjadi karena adanya 
perubahan fisik dan hilangnya aktivitas sosial. 
Stres yang dirasakan terdiri dari stres fisik, 
stres sosial serta stres finansial.  Di sisi lain, 
odapus remaja memiliki keinginan kuat untuk 
menjaga kondisi kesehatannya dan berusaha 
semaksimal mungkin dalam menjalankan 
hidup. Stres yang dirasakan bukanlah menjadi 
hambatan bagi mereka untuk tetap berusaha 
melawan rasa sakit akibat Lupus. Dalam 
meminimalkan efek stres yang dirasakan, 
Odapus melakukan Proactive Coping.
 Proactive Coping yang dilakukan 
keempat subjek meliputi enam aspek yaitu 
aspek Proactive Coping, Reflective Coping, 
Strategic Planning, Preventive Coping, 
Instrumental Suppport Seeking dan Emotional 
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Support Seeking. Aspek Proactive Coping dan  
Reflective Coping berkaitan dengan kognitif 
subjek dalam mengatur diri. Hal ini meliputi 
pemikiran subjek sebagai usaha untuk 
mengatur perilaku yang bertujuan mengatasi 
stres. Strategic Planning dan Preventive Coping 
berkaitan dengan apa yang dilakukan subjek 
untuk mengatur diri dalam mengatasi stres 
sedangkan aspek Instrumental dan Emotional 
Support Seeking membantu Odapus Remaja 
dalam mengatasi stres akibat penyakit Lupus. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Proactive 
Coping terdiri dari faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian 
yang dimiliki Odapus. Faktor  eksternal 
meliputi dukungan sosial yang diberikan 
kepada Odapus. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa Yayasan atau Perkumpulan 
Odapus berperan penting dalam memberikan 

dukungan sosial bagi Odapus Remaja.
Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti  maka disarankan kepada 
Odapus untuk menerapkan Proactive Coping 
sesuai dengan kondisi Odapus yang berbeda 
antara satu dengan lainnya. Selain itu, bagi 
keluarga maupun orang terdekat Odapus, 
diharap memahami keadaan psikologis Odapus 
serta memberikan dukungan sehingga mampu 
mendampingi mereka dalam kegiatan sehari-
hari. Untuk penelitian selanjutnya. diharapkan 
melibatkan subjek dengan penyakit kronis yang 
berbeda, maupun rentang usia yang  berbeda 
sehingga Proactive Coping dapat digambarkan 
lebih luas.
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