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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap individu tidak selalu bisa mendapatkan apa yang diinginkan 

dalam hidupnya. Hal ini terbukti dari kejadian-kejadian yang tidak terduga 

menimpa hidup seseorang. Salah satu kejadian yang tidak terduga adalah 

terdiagnosis suatu penyakit yang mematikan seperti kanker, penyakit jantung, 

stroke, dan AIDS. Sarafino (2008) menyatakan bahwa kanker, penyakit 

jantung, stroke, dan AIDS termasuk dalam kategori penyakit mortalitas 

tinggi, yakni penyakit kronis yang sangat mematikan. 

Kanker termasuk dalam kategori penyakit kronis yang sangat 

mematikan, Cancer (2018) juga mengemukakan bahwa penyakit kanker 

menduduki posisi kedua dari seluruh penyakit yang menyebabkan kematian 

di seluruh dunia. Sekitar 9,6 juta penduduk mengalami kematian yang 

disebabkan oleh penyakit kanker. Kanker merupakan penyakit yang terjadi 

karena adanya pembelahan sel secara berlebihan dan tidak dapat terkendali 

sehingga dapat menyebar dan menyerang jaringan tubuh lainnya. Selain itu, 

kanker merupakan penyakit yang tidak memandang status dari setiap 

individu, baik itu jenis kelamin, usia, status sosial, maupun status ekonomi. 

Walaupun kanker menduduki posisi kedua dari seluruh penyakit yang 

mematikan, tidak setiap individu yang mengalami kanker akan mengalami 

kematian.  
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Di dalam dunia medis, penyakit kanker tidak dapat dikatakan sembuh 

melainkan remisi. Istilah remisi biasanya digunakan oleh pasien kanker yang 

telah berhasil menjalani semua pengobatan sesuai protokol dan sudah 

dievaluasi bahwa pasien tersebut tidak lagi mengandung sel kanker. Pada 

masa remisi, pasien harus rutin cek darah setiap bulan dan harus memiliki 

pola hidup yang sehat setidaknya lima tahun setelah pengobatan sesuai 

protokol (Fromer, 1995).  

Banyak orang berpikir bahwa lansia akan lebih mudah mengidap 

penyakit kanker. Kenyataannya, baik anak-anak, remaja, maupun orang 

dewasa tidak akan luput dari serangan kanker. Pria maupun wanita juga dapat 

terserang penyakit yang sangat membahayakan ini. Data Yayasan Onkologi 

Anak Indonesia menunjukkan 2-3% dari jumlah kasus kanker di Indonesia 

terjadi pada remaja. Berdasarkan data tersebut, dapat diperkirakan bahwa 

setiap tahunnya terdapat sekitar 4.100 kasus baru pada anak di Indonesia 

(Umati, 2010). 

Banyak jenis kanker yang dapat diderita oleh setiap individu, salah 

satunya adalah kanker darah. Kanker darah atau yang lebih dikenal dengan 

leukemia merupakan penyakit neoplastik yang ditandai dengan produksi sel 

darah putih secara tidak normal dari sel-sel pembentuk darah di sumsum 

tulang dan jaringan limfoid. Ketika seseorang menderita leukemia, sel-sel 

normal di dalam sumsum tulang belakang tergantikan oleh sel abnormal. Sel 

abnormal ini keluar dari sumsum dan dapat dijumpai pada sel darah tepi 

(Yayan, 2010). 
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Yusuf (2004) mengemukakan bahwa masa remaja merupakan masa 

kehidupan yang penting bagi individu terutama dalam siklus perkembangan 

individu itu sendiri. Dalam hal ini, remaja yang menderita leukemia akan 

lebih sulit dalam menjalani tugas perkembangannya sebagai remaja karena 

terdapat berbagai hambatan, seperti masalah beradaptasi, pencarian identitas 

diri, serta kemandirian. Hal ini dikarenakan remaja yang menderita leukemia 

kurang mampu menjalani kehidupan dengan normal layaknya individu yang 

tidak memiliki penyakit. Ketidakmampuan ini biasanya disebabkan oleh efek 

samping dari pengobatan seperti kemoterapi yang mengakibatkan remaja 

penyintas leukemia menjadi lebih cemas, khawatir, dan emosional terhadap 

keadaan yang dialaminya. 

Setiap remaja akan melalui proses ketidakmatangan secara emosional. 

Namun remaja yang normal akan mampu mengubah ketidakmatangan secara 

emosional menjadi matang sehingga mampu menemukan identitas dirinya. 

Namun, hal ini berbeda bagi remaja yang menderita leukemia. Remaja yang 

terdiagnosa leukemia akan mengalami berbagai perubahan baik secara fisik 

maupun secara psikologis sehingga dapat mengakibatkan remaja penyintas 

leukemia mengalami berbagai hambatan untuk mencapai kematangan secara 

emosional yang membantu remaja tersebut untuk menemukan jati dirinya. 

Selain itu, penyintas leukemia cenderung untuk merasakan perasaan-perasaan 

negatif dalam dirinya, seperti perasaan sedih, cemas, khawatir berlebihan, 

marah, dan perasaan negatif lainnya. 
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Menurut Taylor (2003), penyintas leukemia akan mengalami 

perubahan secara psikologis karena adanya proses penyesuaian diri kembali. 

Selain itu, penyintas leukemia memiliki kemungkinan untuk mengalami 

depresi karena ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri. Hal ini 

dikarenakan para penyintas leukemia pasti mengalami keterbatasan fisik 

seperti lumpuh, yang mengakibatkan penyintas leukemia harus 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dialaminya. Keterbatasan fisik yang 

dialami setiap penyintas leukemia dapat mengakibatkan ketergantungan 

dengan kerabatnya. Tidak hanya itu, penyintas leukemia akan terhambat 

dalam mengikuti berbagai aktivitas sosial seperti sekolah, bermain dengan 

teman, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang berkaitan dengan orang lain. 

Penyintas leukemia diharapkan dapat menjalani masa pengobatan sesuai 

protokol yang sebagaimana telah ditentukan agar dapat mencegah kembali 

berkembangnya sel-sel kanker dalam tubuh. 

Penelitian Ngupadi dan Puspitadewi (2017) membuktikan bahwa 

penyintas kanker dapat sembuh apabila penderita memiliki daya juang yang 

tinggi sehingga penyintas mampu bertahan dan tetap menjalankan 

kehidupannya layaknya individu pada umumnya. Penderita kanker yang 

memiliki ketahanan untuk menjalani segala hambatan dalam hidupnya 

disebut dengan resiliensi. Resiliensi merupakan kemampuan untuk mengatasi 

dan beradaptasi apabila terjadi sesuatu yang merugikan dalam hidupnya serta 

bertahan dalam keadaan tertekan atau bahkan berhadapan dengan 

keterpurukan maupun trauma yang dialami sepanjang kehidupannya (Reivich 
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dan Shatte, 2002). Resiliensi berarti memiliki kemampuan untuk beradaptasi 

dengan cara mampu mengubah keadaan yang awalnya seakan tidak ada 

harapan lagi menjadi sebuah kesempatan untuk belajar mengembangkan diri 

menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya walaupun dalam 

keadaan terpuruk sekalipun. Dengan kata lain, individu yang memiliki 

resiliensi dalam dirinya mampu menerima kenyataan dan bangkit dari 

keterpurukan serta berjuang untuk hidup yang lebih baik, bukan untuk 

menyerah dan menyalahkan atas keadaan yang telah terjadi dalam hidupnya 

(Glant dan Johnson, 2002). Resiliensi pada penyintas leukemia harus selalu 

dibangun agar penyintas dapat bangkit untuk menghadapi dan menerima 

kenyataan serta mampu kembali berkarya untuk menghadapi masa depan.  

Resiliensi berbeda dengan adversity, grit, hardiness, dan mental 

toughness. Stoltz (2007) mengemukakan bahwa adversity merupakan 

kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengatasi kesulitan dan sanggup 

untuk bertahan hidup. Resiliensi juga berbeda dengan kegigihan (grit) dimana 

menurut grit merupakan kegigihan dan semangat seseorang untuk mencapai 

tujuan jangka panjang (Duckworth, 2007). Hardiness yang terdapat dalam 

diri seseorang juga berbeda dengan resiliensi dikarenakan hardiness 

merupakan suatu konstrak kepribadian yang merefleksikan sebuah orientasi 

yang lebih optimis terhadap hal-hal yang menyebabkan stres. Resiliensi juga 

dibedakan dengan mental toughness, dimana mental toughness merupakan 

kumpulan nilai-nilai, sikap, perilaku, dan emosi yang memungkinkan 

seseorang untuk mengatasi kendala, namun tetap menjaga motivasi agar 
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konsisten dalam mencapai suatu tujuan (Gucciardi, Gordon, dan Dimmock, 

2008). 

Individu yang menderita leukemia bukan berarti pasti dengan cepat 

mengalami kematian atau yang lebih dikenal dengan death vonis, melainkan 

jika individu memiliki resiliensi dalam dirinya, pasti akan bangkit untuk 

berjuang melawan penyakit yang dideritanya dan dapat dinyatakan sembuh 

di kemudian hari. Grotberg (1995) mengungkapkan bahwa setiap individu 

memiliki resiliensi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap individu 

merupakan pribadi yang unik sehingga setiap individu memiliki kemampuan 

untuk bangkit dengan cara yang berbeda-beda agar mampu mengatasi 

berbagai macam perubahan dalam hidupnya. Begitu juga dengan kualitas 

resiliensi yang dimiliki setiap individu akan berbeda-beda karena kualitas 

resiliensi setiap individu dapat ditentukan berdasarkan usia, taraf 

perkembangan, cara individu dalam menghadapi keterpurukan, dan seberapa 

besar dukungan sosial yang didapatkan dalam proses pembentukan resiliensi 

dalam diri individu. 

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi dan situasi yang 

tidak menyenangkan bagi penyintas leukemia dapat dilakukan dengan 

mengembangkan resiliensi dalam dirinya. Hal ini dikarenakan resiliensi 

merupakan faktor yang penting bagi individu yang sedang mengalami 

keterpurukan, seperti halnya pada penyintas leukemia. Hal ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya bahwa resiliensi mampu mengubah individu dengan 

penyakit kanker yang awalnya mengalami keterpurukan menjadi bangkit dan 
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berhasil sembuh. Beberapa contoh dari penelitian sebelumnya, yakni pada 

penelitian Shally dan Prasetyaningrum (2017) yang meneliti tentang 

penyintas kanker serviks stadium lanjut yang memiliki resiliensi yang baik 

dalam dirinya sehingga ia yakin akan sembuh dan berusaha agar dapat 

menjalani kehidupannya dengan baik. Sejalan dengan penelitian Ulfah, 

Bakhtiar, dan Irma (2018) yang meneliti tentang penyintas kanker payudara 

stadium lanjut yang juga berhasil bangkit dari keterpurukan yang dialami 

karena memenuhi tujuh aspek yang mencapai gambaran resiliensi, yaitu 

regulasi emosi, pengendalian impuls, optimis, analisis kausalitas, empati, 

efikasi diri, dan reaching out. 

Berdasarkan penjelasan dan kondisi yang terjadi, penulis ingin 

melakukan penelitian mengenai resiliensi pada penyintas leukemia yang 

berhasil dinyatakan sembuh dan menginspirasi sesama penyintas kanker. 

Penulis melihat bahwa subjek yang yang akan diteliti sangat unik karena 

mampu menginspirasi banyak orang terutama bagi sesama pejuang kanker 

yang masih bergumul dengan penyakit yang dideritanya. Selain 

menginspirasi, subjek yang akan diteliti juga mampu berjuang hingga 

dinyatakan sembuh dan berhasil berkarya dengan cara menulis buku dan blog 

yang berisikan tentang perjuangannya melawan kanker serta meyakinkan 

para pejuang kanker agar jangan takut untuk menghadapi dan bagaimana cara 

bangkit untuk melawan kanker karena Tuhan jauh lebih besar daripada 

kanker itu sendiri. Dengan ini, penulis ingin mengetahui bagaimana proses 

resiliensi yang terjadi pada penyintas leukemia. 



  

 
 

8 

Dengan mengetahui proses resiliensi yang terjadi, maka penelitian ini 

diharapkan dapat menginspirasi para penyintas kanker lainnya untuk 

memberikan informasi serta wawasan mengenai bagaimana cara penyintas 

leukemia dapat bertahan dan bangkit untuk menghadapi keterpurukan 

sehingga membuat penyintas leukemia berhasil menerima dan menghadapi 

situasi tersebut hingga dinyatakan sembuh. Melihat dari penelitian 

sebelumnya, subjek yang diteliti kebanyakan belum dinyatakan sembuh serta 

belum ada yang berhasil berkarya dan menginspirasi. Karena penelitian 

sebelumnya belum ada yang menjelaskan penyintas kanker yang telah 

sembuh dan menginspirasi, karena itu penelitian ini akan menceritakan proses 

resiliensi pada subjek yang mampu berjuang hingga dinyatakan sembuh dan 

berhasil berkarya untuk menginspirasi banyak orang terutama kepada sesama 

penyintas kanker. Penulis merasa bahwa penelitian terhadap subjek yang 

berhasil bangkit dan mampu menginspirasi banyak orang belum pernah 

diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil topik mengenai 

resiliensi pada penyintas leukemia yang berhasil sembuh dan membantu para 

penyintas kanker melalui karya-karyanya. 

B. Fokus Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini adalah meneliti hal-hal yang berkaitan 

dengan resiliensi dan subjek penelitian yang merupakan penyintas leukemia 

yang berhasil bertahan dan bangkit dari situasi yang membuat diri mereka 

terpuruk dan mereka tetap berkarya dengan tujuan untuk menginspirasi 

banyak orang terutama kepada para penjuang kanker lainnya. Selanjutnya, 
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penulis ingin mengetahui bagaimana cara penyintas leukemia tersebut 

mampu bangkit dari kondisi yang sangat terpuruk serta tidak menjadikan 

keterbatasan fisik yang dialami sebagai alasan untuk menyerah dengan 

keadaan. 

Penulis ingin mengetahui bagaimana penyintas leukemia dapat 

menerima kondisi mereka setelah mengetahui bahwa dirinya divonis kanker 

darah dan sejauh mana optimisme mereka untuk bisa bangkit kembali saat 

menjalankan kemoterapi lebih dari 100 kali siklus. Penelitian ini 

menggunakan teknik studi kasus dan hanya difokuskan untuk meneliti 

penyintas leukemia yang menjalankan seluruh rangkaian pengobatan selama 

bertahun-tahun serta untuk mengetahui resiliensi yang berhasil 

dikembangkan oleh penyintas leukemia itu sendiri. 

C. Rumusan Masalah 

Penelitian mengenai resiliensi pada penyintas leukemia memberikan 

pemikiran kepada penulis untuk merumuskan masalah, yakni: Bagaimana 

gambaran resiliensi pada penyintas leukemia yang berhasil sembuh dan 

menginspirasi para pejuang kanker? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi gambaran 

resiliensi pada penyintas leukemia yang berhasil sembuh dan menginspirasi 

para pejuang kanker. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap melalui penelitian mengenai resiliensi pada penyintas 

leukemia yang berhasil sembuh dan berkarya dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih yang berguna, yaitu: 

a. Mengembangkan kajian ilmu psikologi sosial khususnya mengenai 

topik resiliensi. 

b. Menambah wawasan informatif bagi pembaca mengenai teori 

resiliensi penyintas leukemia yang berhasil sembuh dan menginspirasi 

banyak orang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat memberi gambaran dan pengetahuan kepada 

pembaca mengenai resiliensi pada penyintas leukemia. 

b. Melalui komunitas Yayasan Peduli Kanker (YPK) pada setiap daerah 

dapat memberikan pendampingan untuk membantu para penyintas 

kanker terutama penyintas leukemia agar dapat bangkit dan berjuang 

untuk menjalankan segala rangkaian pengobatan dengan tujuan untuk 

sembuh serta membantu para penyintas kanker agar mau melakukan 

interaksi dan bersosialisasi sehingga para penyintas kanker tidak 

merasa kesepian, banyak yang peduli dan tetap mampu berkarya dan 

menginspirasi banyak orang. 
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c. Dapat membantu penderita kanker, terutama penderita leukemia 

untuk tetap berpikir positif dan optimis walaupun telah menghadapi 

kejadian yang membuat diri mereka terpuruk, sehingga mampu 

berjuang untuk melawan kanker hingga sembuh dan tetap dapat 

berkarya untuk menginspirasi banyak orang.


