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LAMPIRAN A 
EORTC QLQ C30/+BR23 

QUESTIONNAIRE 
 

 

 

 
 



No : 
Tanggal : 

No Pernyataan 
Tidak 
sama 
sekali 

Sedikit 
 

 
Cukup 

 

 
Sangat 

 

1. 

Apakah Anda mengalami kesulitan dalam 
melakukan aktivitas berat, seperti 
membawa tas belanja yang penuh atau 
koper ? 

    

2. 
Apakah Anda mengalami kesulitan saat 
berjalan jauh ? 

    

3. 
Apakah Anda mengalami kesulitan saat 
berjalan dengan jarak dekat ? 

    

4. 
Apakah Anda perlu untuk berada di tempat 
tidur atau kursi sepanjang hari ? 

    

5. 
Apakah Anda memerlukan bantuan untuk 
makan, berpakaian, membasuh tangan 
atau menggunakan toilet ? 

    

6. 
Apakah Anda memiliki keterbatasan untuk 
bekerja atau melakukan aktivitas sehari-
hari ? 

    

7. 
Apakah Anda memiliki keterbatasan untuk 
melakukan hobi atau aktivitas di waktu 
luang ? 

    

8. 
Apakah Anda bernafas dengan ritme 
pendek ? 

    

9. Apakah Anda merasakan nyeri ?     
10. Apakah Anda memerlukan istirahat ?     

11. 
Apakah Anda mengalami kesulitan untuk 
tidur ? 

    

12. Apakah Anda merasa lemah ?     
13. Apakah Anda kehilangan nafsu makan ?     
14. Apakah Anda merasa pusing ?     
15. Apakah Anda pernah muntah ?     

16. 
Apakah Anda mengalami kesulitan untuk 
BAB ? 

    

17. Apakah Anda mengalami diare ?     
18. Apakah Anda merasa lelah ?     

19. 
Apakah rasa nyeri menyertai Anda dalam 
melakukan aktivitas sehari-hari ? 

    

20. 
Apakah Anda mengalami kesulitan untuk 
berkonsentrasi pada hal tertentu, seperti 
membaca koran atau menonton TV ? 

    

21. Apakah Anda merasa tegang ?     
22. Apakah Anda merasa khawatir ?     
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Cukup 

 

 
Sangat 

 
23. Apakah Anda merasa mudah tersinggung ?     
24. Apakah Anda merasa tertekan ?     

25. 
Apakah Anda mengalami kesulitan untuk 
mengingat sesuatu ? 

    

26. 
Apakah kondisi fisik atau pengobatan 
medis Anda mengganggu kehidupan 
keluarga Anda ? 

    

27. 
Apakah kondisi fisik atau pengobatan 
medis Anda mengganggu kegiatan sosial 
Anda ?  

    

28. 
Apakah kondisi fisik atau pengobatan 
medis Anda menyebabkan masalah 
keuangan ? 

    

29. 
Apakah secara umum Anda merasa sehat 
selama minggu terakhir ini ? 

    

30. 
Apakah secara umum Anda memiliki 
kualitas hidup selama minggu terakhir ini ? 

    

31. Apakah Anda merasa mulut Anda kering ?     

32. 
Apakah menurut Anda makanan atau 
minuman terasa berbeda, tidak seperti 
biasanya ? 

    

33. 
Apakah Anda merasa mata Anda sakit, 
iritasi atau basah ? 

    

34. 
Apakah Anda mengalami kerontokan 
rambut ? 

    

35. 

Jawab pertanyaan ini jika Anda mengalami 
kerontokan rambut : 
Apakah Anda merasa kecewa dengan 
rontoknya rambut Anda ? 
 

    

36. 
Apakah Anda merasa sakit atau tidak enak 
badan ? 

    

37. 
Apakah Anda mengalami kulit yang 
kemerahan dan terasa sedikit panas ? 

    

38. 
Apakah Anda mengalami sakit kepala ? 
 

    

39. 
Apakah Anda merasa kurang menarik 
secara fisik akibat penyakit atau 
pengobatan Anda ? 

    

40. 

Apakah Anda merasa kurang feminin akibat 
penyakit atau pengobatan Anda ? 
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41. 
Apakah Anda mengalami kesulitan saat 
melihat diri Anda telanjang ? 

    

42. 
Apakah Anda merasa tidak puas dengan 
tubuh Anda ? 

    

43. 
Apakah Anda khawatir dengan kesehatan 
Anda di masa depan ? 

    

44. 
Apakah Anda tertarik pada kehidupan 
seksual ? 

    

45. 
Apakah Anda aktif secara seksual ? 
(dengan atau tanpa melakukan hubungan 
intim) 

    

46. 

Jawab pertanyaan ini jika Anda aktif secara 
seksual : 
Apakah Anda menikmati hubungan seksual 
Anda ? 

    

47. 
Apakah Anda merasakan sakit di lengan 
tangan atau bahu Anda ? 

    

48. 
Apakah Anda memiliki lengan tangan atau 
tangan yang indah ? 

    

49. 

Apakah Anda mengalami kesulitan untuk 
mengangkat lengan tangan Anda atau 
menggerakkannya ke sisi depan atau 
samping ? 

    

50. 
Apakah Anda merasa nyeri di sekitar 
payudara Anda ? 

    

51. 
Apakah area di sekitar payudara Anda 
terlihat baik ? 

    

52. 
Apakah area di sekitar payudara Anda 
terasa sangat sensitif ? 

    

53. 
Apakah Anda memiliki masalah kulit di area 
sekitar payudara (seperti : gatal, kering 
atau terasa berlapis-lapis) ? 
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MODUL TERAPI 
“Efektifitas Logoterapi untuk Meningkatan Kualitas Hidup Penderita Kanker 

Payudara yang Mengalami Operasi Pengangkatan Payudara” 
 

 

A. Tujuan : subjek penderita kanker payudara yang sudah mengalami operasi 

pengangkatan payudara mampu merealisasikan sikapnya dengan 

menunjukkan sikap yang positif terhadap penderitaannya sehingga subjek 

bisa menemukan makna dari penderitaannya tersebut. 

 

B. Target keberhasilan : subjek penderita kanker payudara yang sudah 

mengalami operasi pengangkatan payudara mengalami peningkatan kualitas 

hidup karena bisa menemukan makna dari penderitaannya tersebut.  

 

C. Subjek : penderita kanker payudara yang sudah mengalami operasi 

pengangkatan payudara  dan mengalami penurunan kualitas hidup. 

 

D. Susunan Proses Terapi : 

1. Sesi Satu (menciptakan relasi terapeutik) 

a. Tujuan : menciptakan hubungan yang penuh rasa percaya dan 

komitmen untuk menjalani proses terapi dari kedua belah pihak 

(terapis-subjek). 

b. Prosedur : 

1) Terapis membangun rapport dengan subjek (menyapa dengan 

hangat dan berkenalan). 

2) Terapis menumbuhkembangkan kepercayaan dan komitmen 

pada diri subjek sebagai proses penyembuhan (terapis mengajak 

subjek untuk melihat kekuatan /kelebihan yang dimiliki subjek dan 

meminta subjek untuk menetapkan goal/tujuan akhir sebagai 

bentuk komitmen diri guna mencapai proses penyembuhan).  

3) Terapis menerima kebutuhan subjek akan rasa aman dari sisi 

emosinya dengan cara yang profesional (terapis mendengarkan 



secara aktif sisi emosi-emosi pada diri subjek dengan tetap 

menjaga boundaries/jarak dengan subjek).  

c. Durasi : 60 menit. 

d. Tempat : rumah subjek. 

e. Pelaksana : terapis. 

f. Observer : peneliti dan sarjana psikologi. 

 

2. Sesi Dua (mengingat peristiwa operasi pengangkatan payudara) 

a. Tujuan : mendorong subjek untuk menceritakan dan merefleksikan 

bagaimana pengalaman subjek tersebut telah mengganggu aspek-

aspek kehidupannya serta membantu subjek untuk menemukan 

potensi makna hidup yang mungkin terkubur akibat peristiwa operasi 

pengangkatan payudara. 

b. Prosedur : 

1) Terapis memfasilitasi subjek untuk mengingat peristiwa operasi 

pengangkatan payudara dengan lebih detail (subjek diminta 

menceritakan kronologis operasi pengangkatan payudara yang 

dialaminya).  

2) Terapis mengarahkan subjek untuk mencari potensi makna hidup 

dari peristiwa operasi pengangkatan payudara (subjek diminta 

untuk berfikir sejenak dan melakukan penggalian makna hidup 

setelah subjek mengalami operasi pengangkatan payudara) 

3) Terapis membantu subjek untuk mentransformasikan dan 

merekonstruksikan kenangan akan peristiwa operasi 

pengangkatan payudara (terapis meminta subjek untuk bisa 

membangun kembali peristiwa operasi pengangkatan payudara 

dan kemudian membantu subjek melihat peristiwa itu sebagai 

bagian dari proses kehidupan yang dialami subjek bukan sebagai 

pengalaman yang tidak menyenangkan). 

Catatan : terapis perlu berhati-hati dan fleksibel dalam membantu 

subjek, karena jika gejala kenangan akan operasi pengangkatan 



payudara subjek muncul secara dramatis maka ini adalah tanda 

untuk memperlambat proses eksplorasi pengalaman.  

c. Durasi : 60 menit. 

d. Tempat : rumah subjek. 

e. Pelaksana : terapis. 

f. Observer : peneliti dan sarjana psikologi. 

 

3. Sesi Tiga (mengingat makna) 

a. Tujuan : membantu subjek untuk menggunakan potensi makna 

hidupnya dengan transendensi diri, melalui penggalian makna hidup 

dan aktualisasi diri.  

b. Prosedur : 

1) Terapis memfasilitasi subjek untuk melakukan transendensi dari 

penderitaan dan identitas diri dengan cara yang lebih bermakna 

(terapis mengajak subjek untuk keluar dari dirinya, membuat jarak 

dari kehidupan yang sudah dialami subjek terkait penderitaan 

yang dialaminya setelah terjadinya peristiwa operasi 

pengangkatan payudara dan subjek didorong untuk bisa melihat 

hal-hal apa saja yang bisa dilakukan subjek agar memiliki 

kehidupan yang bermakna).  

2) Terapis mengarahkan subjek untuk menjalin hubungan yang lebih 

aktif dengan dunia luar setelah sebelumnya melakukan 

penggalian makna hidup (terapis mendorong subjek untuk bisa 

melakukan berbagai macam hal yang bermakna/berguna bagi 

dirinya sendiri, Tuhan maupun sesamanya).  

Makna hidup itu bisa ditemukan subjek melalui beberapa cara, 

yaitu : 

a) Nilai kreativitas yaitu dengan cara menciptakan karya atau ide 

bahkan dengan melayani orang lain, 

b) Nilai pengalaman yaitu dengan cara mengalami kebaikan, 

kejujuran, keindahan atau pengalaman lainnya serta 



menjumpai sesuatu atau seseorang (pengalaman yang sangat 

unik dan khusus dengan orang lain, misalnya : mencintai 

seseorang, melayani Tuhan atau sesama), dan 

c) Nilai sikap yaitu dengan cara menerima situasi atau keadaan 

dengan cara tetap bertahan dengan penderitaan yang tidak 

dapat dihindari. 

c. Durasi : 60 menit. 

d. Tempat : rumah subjek. 

e. Pelaksana : terapis. 

f. Observer : peneliti dan sarjana psikologi. 
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LAMPIRAN C.1 
INFORMED CONSENT TERAPIS 

 
 

 

 

 
 



 

INFORMED CONSENT  
 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran yang komprehensif 
tentang efektifitas logoterapi dalam peningkatan kualitas hidup penderita kanker 
payudara yang sudah mengalami operasi pengangkatan payudara. dan guna 
memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Magister Psikologi yang 
dilaksanakan oleh Cinta Kartika Lidia br Hutabarat, S.Psi di bawah bimbingan Drs. 
George Hardjanta, M.Si dan Siswanto, S.Psi.,M.Si atas sepengetahuan institusi 
Program Magister Profesi Psikologi Unika Soegijapranata Semarang. 
Penelitian ini akan dilaksanakan : Bulan April – Mei 2013    
Waktu yang dibutuhkan/pertemuan : ± 60 menit 
Selama    : 10 kali 
Tempat     : rumah subjek 
Adapun prosedur pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Pengumpulan riwayat hidup subjek (History Taking), 
2. Subjek diminta untuk mengisi kuesioner dan menjawab berbagai pertanyaan yang 

diajukan peneliti, dan 
3. Subjek melakukan tatap muka dengan terapis sesuai dengan agenda yang telah 

disepakati.  
Peneliti menyatakan bersedia bertanggungjawab atas resiko fisik, psikologis, sosial, 
finansial yang timbul sebagai dampak dari proses penelitian yang akan dilakukan 
atas sepengetahuan pihak institusi dalam rangka mengembalikan kondisi subjek ke 
keadaan semula.  
Semua data pribadi subjek akan dijaga kerahasiannya, partisipasi dilakukan secara 
sukarela dan tanpa paksaan. Setelah membaca keterangan di atas, maka saya 
menyatakan bersedia untuk menjadi Terapis dalam penelitian tersebut serta 
memperbolehkan peneliti untuk menulis proses terapi secara lengkap sesuai kode 
etik untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam kegiatan penelitian. 
 
 
 

       Menyetujui, 
 Terapis Logoterapi 

 
 
 
                                                                                 (Dra. Probowatie, M.Si., Psikolog) 
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INFORMED CONSENT SUBJEK 

 
 

 

 

 
 



INFORMED CONSENT  

 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran yang komprehensif 

tentang efektifitas logoterapi dalam peningkatan kualitas hidup penderita kanker 

payudara yang sudah mengalami operasi pengangkatan payudara. dan guna 

memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Magister Psikologi yang 

dilaksanakan oleh Cinta Kartika Lidia br Hutabarat, S.Psi di bawah bimbingan Drs. 

George Hardjanta, M.Si dan Siswanto, S.Psi.,M.Si atas sepengetahuan institusi 

Program Magister Profesi Psikologi Unika Soegijapranata Semarang. 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan : Bulan April – Mei 2013    

Waktu yang dibutuhkan/pertemuan : ± 60 menit 

Selama    : 10 kali 

Tempat     : rumah subjek 

 

Adapun prosedur pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : 

4. Pengumpulan riwayat hidup subjek (History Taking), 

5. Subjek diminta untuk mengisi kuesioner dan menjawab berbagai pertanyaan yang 

diajukan peneliti, dan 

6. Subjek melakukan tatap muka dengan terapis sesuai dengan agenda yang telah 

disepakati.  

 

Adapun manfaat yang mungkin dihadapi selama menjalani serangkaian proses 

penelitian adalah : 

1. Subjek mendapatkan insight terkait permasalahan yang dihadapi. 

2. Subjek dapat mengutarakan isi hati dan pikirannya secara penuh tanpa adanya 

batasan atau paksaaan, dan 

3. Subjek mendapatkan kontribusi yang sesuai selama menjalani serangkaian 

prosedur penelitian yang diajukan oleh peneliti. 

 



Adapun resiko yang mungkin dihadapi selama menjalani serangkaian proses 

penelitian adalah : 

1. Subjek menjadi kelelahan dan fisik menurun akibat mengikuti prosedur penelitian, 

2. Meluangkan waktu serta energi yang cukup besar, dan 

3. Dimungkinkan timbulnya traumatis pada subjek  ketika menghadirkan kembali 

pengalaman operasi pengangkatan payudara saat sesi terapi. 

 

Peneliti menyatakan bersedia bertanggungjawab atas resiko fisik, psikologis, sosial, 

finansial yang timbul sebagai dampak dari proses penelitian yang akan dilakukan 

atas sepengetahuan pihak institusi dalam rangka mengembalikan kondisi subjek ke 

keadaan semula.  

Bila ada hal-hal yang kurang jelas mengenai proses penelitian, dapat menghubungi 

saya, Cinta Kartika Lidia br Hutabarat, S.Psi (08572-777-55-07). 

Semua data pribadi subjek akan dijaga kerahasiannya, partisipasi dilakukan secara 

sukarela dan tanpa paksaan. Setelah membaca keterangan di atas, maka saya 

menyatakan bersedia untuk menjadi Subjek dalam penelitian tersebut serta 

memperbolehkan peneliti untuk menulis proses terapi secara lengkap sesuai kode 

etik untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam kegiatan penelitian. 

      

               Menyetujui,  

 

                     

                     

                     (                              ) 

 

 



 
 

LAMPIRAN D 
SURAT PERNYATAAN 

 
 

 

 

 
 

 

 



SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : S 

Usia     : 58 tahun 

Alamat : U.S, Smg 

 

Menyatakan bahwa saya telah menjalani proses terapi dalam rangka penelitian 

mengenai “Efektifitas Logoterapi dalam Peningkatan Kualitas Hidup Penderita 

Kanker Payudara yang Sudah Mengalami Operasi Pengangkatan Payudara” yang 

dilaksanakan oleh Dra. Probowatie, M.Si., Psikolog di bawah bimbingan Drs. George 

Hardjanta, M.Si dan Siswanto, S.Psi.,M.Si.  

Apabila ada sesuatu hal yang membutuhkan konfirmasi berkenaan dengan proses 

terapi dapat menghubungi anak kandung (0857-4130-3206). 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan tanpa tekanan dari pihak manapun dan 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

Menyatakan, 

 

 

(Subjek Penelitian) 

 

 

 

Mengetahui, 

 

 

(Anak kandung) 
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