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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

WHO (2012) menyatakan bahwa pada tahun 2005 kematian yang diakibatkan 

oleh kanker di seluruh dunia mencapai 7 juta orang, dengan 11 juta kasus baru 

kanker dan 25 juta orang hidup dengan kanker. Pernyataan ini juga didukung 

dengan data yang terdapat pada GLOBOCAN International Agency for Research 

on Cancer (2012) yang menyatakan bahwa terdapat 14.067.894 kasus baru kanker 

dan 8.201.575 kematian akibat kanker di seluruh dunia. Hal ini pula yang 

kemudian memunculkan perkiraan bahwa pada tahun 2030, kematian akibat 

kanker akan meningkat menjadi 17 juta, dengan 27 juta kasus baru dan 75 juta 

orang hidup dengan kanker (Sari, 2013). Dan dari 75 juta jiwa tersebut, menurut 

Setiati (2009) 70% diantaranya hidup di negara berkembang termasuk Indonesia 

Menurut Wulandari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Dinamika 

Regulasi Emosi pada Pasien Kanker Payudara, di Indonesia sendiri kanker 

payudara merupakan jenis kanker tertinggi pada pasien rawat inap maupun rawat 

jalan di seluruh rumah sakit di Indonesia dengan proporsi sebesar 28,7% untuk 

kanker payudara, 12,8% untuk kanker leher rahim, 10,4% untuk leukemia, 8,3% 

untuk lymphoma, dan 7,8% untuk kanker paru-paru. Puspita (2016) juga 

menyebutkan bahwa kanker payudara di Indonesia kini menduduki posisi 

tertinggi yakni sebesar 43,3% kasus baru dan 18,9% kasus kematian. 
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Hawari (2004) menyebutkan bahwa 99% kasus kanker dialami oleh wanita 

dan hanya 1% terjadi pada laki-laki. Pernyataan itupun juga dpartisipanktikan 

melalui penelitian yang dilakukan oleh Syafri, Rachmawati, dan Istuti (2014) 

yang menyebutkan bahwa sebanyak 155 orang yang mengidap kanker payudara 

berjenis kelamin perempuan, sedangkan hanya 2 orang saja yang berjenis kelamin 

laki-laki. Hal tersebut terjadi karena wanita memiliki pajanan hormone esterogen 

yang jauh lebih banyak dari pria, yang terdapat pada siklus menstruasi, kehamilan 

dan menyusui. 

Kemungkinan mengidap kanker payudara ini dapat meningkat sesuai dengan 

pertambahan usia. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Prawirohardjo (2008), yang di dalam penelitiannya ia mendapatkan bahwa 

usia pasien kanker payudara terbanyak terdapat pada usia 40-60 tahun. Kemudian, 

didukung pula dengan pernyataan Kanita (2012) yang menyatakan bahwa 

perempuan yang rentan mengalami kanker payudara adalah diatas 40 tahun, 

rentang usia tersebut dinamakan “cancer age group”. 

Kanker payudara sendiri merupakan salah satu penyakit yang termasuk dalam 

kategori penyakit kronis dan penyakit terminal. Menurut Yenny dan Herwana 

(2006) penyakit kronis didefinisikan sebagai penyakit yang berkepanjangan dan 

jarang dapat sembuh dengan sempurna, sedangkan penyakit terminal merupakan 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Nurmahani (2016) menambahkan 

dalam penelitiannya bahwa penyakit kanker payudara ini dapat berdampak pada 

beberapa permasalahan yang dialami oleh pasien kanker payudara, misalnya 

masalah medis, sosial, dan psikologis yang akan membatasi aktivitas seseorang 

sehingga akan menurunkan kualitas hidup pasien tersebut. 
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Permasalahan medis pada pasien kanker meliputi berbagai hal yang 

berhubungan dengan gangguan fungsi pada bagian yang terjangkit oleh sel kanker 

(patofisiologi). Taylor (2006) menyebutkan bahwa dengan adanya sel kanker pada 

bagian tertentu misalnya payudara, juga akan mempengaruhi sistem imun tubuh, 

dan juga akan menimbulkan penyakit lain contohnya infeksi sistem pernafasan. 

Carver (dalam Taylor, 2006) melihat bahwa pasien kanker payudara yang 

melakukan mastektomi kehilangan sebagian dari dirinya, dimana masektomi dapat 

menimbulkan cosmetic problem. Hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa payudara 

bagi wanita tidak hanya berperan sebagai organ persusuan, namun juga sebagai 

lambang sex appeal yang berguna sebagai daya tarik pada lawan jenis (Hawari, 

2004). 

Masalah lain yang muncul selain medis ialah permasalahan sosial. Taylor 

(2006) melihat bahwa masalah sosial yang muncul pada pasien kanker payudara 

diakibatkan oleh ketidakmampuan para pasien dalam menjalin relasi dengan 

lingkungan saat melakukan serangkaian terapi. Hal tersebut disebabkan oleh 

karena para pasien kanker payudara lebih cenderung untuk menarik diri dari 

lingkungannya atau hanya untuk kesembuhannya ia sengaja untuk memfokuskan 

diri pada pengobatan. 

Berkaitan dengan permasalahan sosial, para pasien kanker payudara juga 

menerima beragam reaksi dari lingkungannya atas kondisi yang dialaminya, 

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Shaheen, et al., (2011) dengan 

menggunakan sample penelitian sebanyak 100 pasien kanker. Pada penelitian 

tersebut dihasilkan bahwa terdapat beberapa reaksi yang dimunculkan pada pasien 

kanker payudara pada saat-saat tertentu. Reaksi yang sering dimunculkan oleh 
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para pasien kanker payudara ketika diagnosa adalah ketakutan, terkejut, 

menghindar, menolak, dan shock. Sedangkan pada saat kemoterapi, para pasien 

kanker payudara menunjukkan adanya perasaan tidak berdaya, perasaan tidak 

mampu dan kehilangan tujuan hidup karena sakit yang dimunculkan saat 

kemoterapi. Yang terakhir, para pasien kanker payudara juga akan melalui 

tahapan operasi. Reaksi dan perasaan yang dimunculkan pada saat operasi antara 

lain, melakukan negotiation agar para medis tidak melakukan pengangkatan organ 

payudara yang dimiliki, menghindar, dan merasa diri sudah tidak berharga lagi. 

Dalam penelitian yang sama Shaheen, et al. (2011) juga menemukan bahwa para 

pasien kanker payudara juga menerima dampak dari penyakit yang di deritanya, 

antara lain seperti kerenggangan hubungan dengan keluarga, mengalami 

perceraian, diasingkan dari lingkungan sekitar, dan perasaan ketakutan akan 

kematian. 

 

Pengobatan yang dilakukan baik oleh para survivor maupun warrior kanker 

payudara juga menimbulkan permasalahan baru. Hal tersebut disebabkan oleh 

dampak yang dirasakan oleh para pasien kanker payudara yang diakibatkan oleh 

pengobatan diantaranya ialah rasa mual, lemah, kerontokan rambut, kuku 

menghitam, diare, hingga menurunnya nafsu makan. Menurut Forshaw (2008) 

dampak tersebut akan berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Taylor 

(2006) juga menyatakan bahwa dampak fisik lain dari pengobatan kanker ialah 

seringnya pasien mengalami kesakitan pada bagian tertentu, penurunan berat 

badan, hingga muntah muntah. 

 

Ada beberapa permasalahan yang dialami oleh para survivor dan warrior 

kanker payudara. Taylor (2006) mengemukakan bahwa stress yang dialami oleh 
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penderita kanker disebabkan oleh rasa takut dan ketidaktentuan mengenai masa 

depan, yang disebabkan oleh pengelolaan rasa sakit. Tarakeshwar,et. al (2006) 

menambahkan bahwa permasalahan psikologis inilah yang kemudian 

menyebabkan pasien kanker kesulitan dalam mengelola penyakitnya. Namun, 

permasalahan psikologis yang dialami oleh pasien kanker payudara dapat 

berbeda-beda, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti tingkat keparahan 

dan jenis pengobatan yang dijalani (Oetami, Thaha, & Wahiduddin, 2014). 

 

Permasalahan psikologis yang dialami oleh para wanita survivor dan warrior 

kanker payudara tergambar dalam wawancara yang dilakukan dengan partisipan 

S. Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan S, dampak yang 

dirasakan S ketika melakukan pengobatan berupa kemoterapi dan masektomi 

adalah dampak fisik. Dalam wawancara ini juga ia menjabarkan penderitaan yang 

dialaminya : 

“pas dikemo itu mbak .. mm gimana ya ngomonge.. pokoknya saya masuk ke 
satu ruangan.. trus dikasi obat itu banyak banget.. pas dikemo itu mbak ga 

sakit.. seriusan ga sakit.. ini aja saya malah minum jus manga to.. tapi mbak 
tunggu seminggu lagi.. looo mbakkk muntah-muntah.. mencret-mencret… 
sedih mbakkk… sampe nangis-nangis.. saya sempet mikir bisa gaya saya 
bertahan… saya takut lewat(meninggal) mbak… pas lagi operasi diangkat 

payudara (masektomi) saya kepikiran terus.. gimana yaa.. udah botak.. 
gapunya dada..lahh ini kan udah rata dada saya mbak(dipegang dadanya) ” 
(Partisipan S, wawancara personal, 2016) 

 

Pada umumnya saat seorang wanita didiagnosa kanker, mereka akan 

mengalami shock. Hal tersebut menurut Mulyani dan Rinawati (2013) disebabkan 

oleh pasien yang terus terpaku pada proses pengobatan yang menyakitkan, efek  

pengobatan, biaya pengobatan, bahkan sebagian besar pasien mempercayai 

adanya mitos bahwa kanker payudara tidak dapat disembuhkan. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kubler-Ross  (dalam Gunarsa, 

2009) pada 200 pasien dengan penyakit yang mematikan menunjukkan bahwa  

para pasien memperlihatkan reaksi-reaksi emosi melalui lima tahap emosi yang 

berpuncak pada penerimaan terhadap kematian (stages of dying). Kelima tahapan 

tersebut diantaranya ialah penyangkalan (denial), marah (anger), menawar 

(bargaining), depresi (depression), dan penerimaan (acceptance). 

Hawari (2004) yang menyatakan bahwa pada saat seseorang mendapatkan 

diagnosa kanker bahwa kankernya sudah berada pada tahapan lanjut, ia akan 

mengalami tiga fase reaksi emosional. Fase emosional yang akan dialami oleh 

pasien adalah (1) pasien akan merasakan shock secara mental; (2) pasien diliputi 

rasa ketakutan (fear) serta depresi, fase dua dinilai lebih cepat berlalu; kemudian 

(3) mulai muncul reaksi penolakan (denial), serta membuat pasien menjadi 

menarik diri dan mengakibatkan kepanikan yang berujung pada tindakan 

mengakhiri hidup (bunuh diri). 

Hidup dengan suatu penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama 

ataupun yang bersifat terminal membuat pengidap penyakit tersebut sangat tidak 

nyaman. Menurut Farcas & Nastasa (2011) apabila pasien tersebut tidak mampu 

menyesuaikan diri dengan penyakitnya akan menimbulkan beberapa dampak 

seperti ketidaktentuan, kecemasan, kepasifan, perasaan tidak berdaya, dan depresi, 

yang mana kesemuanya itu memiliki efek tidak baik terhadap penyakit, kesiapan 

dalam menghadapi kematian maupun kualitas hidup pasien tersebut. Penelitian 

lain menemukan bahwa penyakit yang diderita oleh para pasien kanker payudara 

dapat menyebabkan depresi, sehingga para pasien kanker payudara memiliki 

kualitas hidup yang rendah (Sarafino & Smith, 2012). Selain mempengaruhi 
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kualitas hidup, Taylor (2006) menambahkan bahwa depresi juga akan 

mempengaruhi hasil kesehatan fisik termasuk perkembangan kanker. 

Berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pasien atau orang 

dengan penyakit kronis, termasuk kanker payudara, orang akan berusaha untuk 

mencari makna. Hal ini sesuai seperti yang dinyatakan oleh Rothbaum, Weisz, & 

Snyder (dalam Snyder & Lopez, 2015): 

“When  people  suffer  some  misfortune,  they  often  cope  with  it  by finding 

some meaning. Giving meaning to the negative life event may constitute 

a form of control, even if it has no practical value” (p.612) 

 

Penderitaan yang dialami oleh individu akan menstimulasi kebutuhan akan 

makna. Menurut Taylor (dalam Snyder & Lopez, 2005) pada umumnya seseorang 

yang berada dalam penderitaan atau ketidakberuntungan akan melakukan tiga 

strategi coping yang diantaranya: menemukan tujuan dari penderitaannya, 

membangun kembali rasa penguasaan diri, dan memperkuat nilai diri mereka. 

Selain itu juga diperlukan adanya pencarian nilai positif dibalik keberadaan yang 

negatif (penderitaan/ ketidakberuntungan), yang dinamakan making meaning 

(membuat makna). 

Davis, Wortman, Lehman, & Silver (2000) melihat bahwa proses meaning-

making yang sehubungan dengan pengalaman traumatis, dapat digunakan sebagai 

suatu fondasi penting untuk mengadaptasi trauma yang dimiliki pasien serta 

meningkatkan kesejahteraan pasien. Hal tersebut juga didukung oleh Park, 

Edmonson, Fenster, & Blank (2008) yang mengidentifikasi bahwa meaning-

making berdampak pada kesehatan dan pengurangan gejala pada pasien. Davis et 

al (2000) juga menambahkan bahwa pengambilan makna memiliki dampak 
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positif, termasuk didalamnya perlindungan dari perasaan cemas, dan kecemasan 

yang dimiliki baik oleh survivor dan warrior pun akan berkurang. 

Kehidupan yang tidak disertai dengan kehadiran makna akan menyebabkan 

kesengsaraan eksistensial, dan meaning-making justru dapat meningkatkan harga 

diri, optimisme, dan meningkatkan self efficacy pasien kanker payudara (Martino 

& Freda, 2016). Individu yang berhasil menyelesaikan proses meaning-making 

sering muncul dengan rasa pembaharuan, kesadaran diri yang lebih besar, dan 

pertumbuhan pribadi, serta apresiasi yang lebih besar terhadap kehidupan, alam, 

dan memunculkan sifat berbagi kepada orang lain (Lee, 2008). 

Teori proses meaning-making ini telah diteliti sebelumnya oleh Skaggs & 

Barron untuk melihat gambaran proses pengambilan makna pada beberapa 

partisipannya. Davis et al (2000) mendefinisikan meaning-making sebagai upaya 

yang dilakukan individu untuk menyesuaikan global meaning dan situational 

meaning disaat keduanya tidak selaras. 

Menurut Skaggs & Barron (2005) proses meaning-making ini digunakan untuk 

melihat bagaimana individu tersebut mengambil suatu makna dari sebuah 

peristiwa besar yang terjadi dalam hidupnya. Pernyataan tersebut juga didukung 

oleh Park (2013) yang menyatakan bahwa proses meaning-making sejatinya 

berfungsi untuk melihat bagaimana individu tersebut menilai, dan merespon suatu 

peristiwa yang besar dalam hidupnya.  

Proses meaning-making terjadi secara alamiah atau secara tidak sadar terjadi 

dari dalam diri setiap individu. Pernyataan tersebut didukung oleh Skaggs & 

Barron (2005) yang menyatakan bahwa proses meaning-making adalah proses 

yang alamiah yang secara tidak langsung telah dilalui oleh individu tersebut untuk 

menemukan makna dibalik peristiwa besar yang terjadi dalam hidupnya.  
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Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyakit kanker tidak hanya 

berdampak pada kesehatan individu secara fisik, namun juga mempengaruhi 

kesehatan psikologis individu tersebut seperti: kecemasan, depresi, frustasi, 

merasa diri menjadi beban, mengalami keterasingan sosial karena harus 

melakukan pengobatan, dan respon sekitar dan keluarga yang kurang 

menyenangkan, bahkan ketakutan akan kematian. 

Maka dari itu, penelitian ini sangat perlu untuk dilaksanakan karena melihat 

beberapa manfaat yang dapat diambil oleh para pasien kanker payudara. Peneliti 

berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam aspek 

kesehatan dan psikologi kepada para partisipan dengan menggunakan proses 

meaning-making dari pengalaman penderitaan, yang dalam penelitian ini berupa 

penyakit kanker payudara sebagai suatu strategi koping seperti yang telah 

diuraikan secara singkat sebelumnya. Dengan adanya proses meaning-making 

diharapkan juga dapat meningkatkan self-efficacy, harga diri, kesejahteraan 

psikologis, harapan hidup dan optimisme pada wanita dengan kanker payudara. 

Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk praktisi kesehatan dalam 

menangani pasien kanker payudara, sehingga para pasien dapat mencapai 

kesejahteraan psikologisnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yakni studi 

kasus. Penggunaan metode studi kasus ini dipilih untuk mengetahui gambaran 

yang mendalam mengenai proses meaning-making dari wanita dengan kanker 

payudara. 
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1.2  Rumusan Pertanyaan Penilitian  

Pertanyaan Umum 

1. Bagaimana gambaran proses meaning-making pada wanita penderita kanker 

payudara? 

Pertanyaan Khusus 

1. Bagaimana gambaran penderitaan fisik, mental, dan eksistensial/spriritual 

yang dialami oleh subjek? 

2. Bagaimana gambaran global meaning pada wanita penderita kanker payudara? 

3. Bagaimana gambaran situational meaning pada wanita penderita kanker 

payudara? 

4. Bagaimanakah consequence yang didapatkan partisipan dari proses meaning-

making nya? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran proses meaning-making 

pada wanita survivor atau warrior kanker payudara. Penelitian ini juga dilakukan 

untuk melihat apakah global meaning pada wanita penderita kanker payudara 

tersebut mengalami perubahan atau tidak yang disebabkan oleh pengalaman 

penderitaan (situational meaning) yang dialaminya. Terakhir, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melihat hasil dari proses meaning-

making(consequence) apakah wanita dengan kanker payudara dapat memaknai 

penderitaannya atau belum menemui makna. 
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1.4  Manfaat Penelitian  

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah penelitian yang 

berkaitan dengan teori meaning-making, penderitaan dan bidang psikologi positif 

dan psikologi kesehatan pada wanita survivor atau warrior kanker payudara. 

 

Secara praktis, penelitian ini dapat membantu para partisipan menemukan 

makna dibalik penderitaannya melalui proses meaning-making. Proses meaning-

making dapat diterapkan dengan menyesuaikan global meaning dengan 

situational meaning yang dimiliki oleh para partisipan, sehingga para partisipan 

dapat menerima peristiwa penderitaan yang dialaminya dan dapat menemukan 

makna dibalik penderitaan yang dialaminya. Melalui penerapan meaning-making 

para partisipan diharapkan mendapatkan dampak positif, seperti peningkatan pada 

harga diri, optimisme, dan meningkatkan self-efficacy. 

 

Tidak hanya bagi para partisipan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi para tenaga medis, psikolog kesehatan, dan pihak yang mendampingi 

partisipan. Peneliti juga berharap penelitian dapat dijadikan sebuah bahan 

informasi bagi para pendamping partisipan seperti tenaga medis, keluarga, dan 

sekitar agar lebih memahami kondisi yang dialami oleh partisipan. 

 

 

 

 

 


