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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesejahteraan psikologis merupakan kondisi optimalnya fungsi 

inidividu sebagai perwujudan segala potensinya. Individu dapat 

dikatakan sejahtera apabila tidak mengalami disfungsi psikologis 

seperti kecemasan, depresi, dan bentuk-bentuk gejala psikologis 

lainnya (Maghfirah, 2013). Individu yang memiliki kesejahteraan 

psikologis yang optimal ialah individu yang menerima kekuatan dan 

kelemahan diri apa adanya, memiliki hubungan positif dengan orang 

lain, mampu mengarahkan tingkah lakunya sendiri, mampu 

mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan, mampu mengatur 

lingkungan, dan memiliki tujuan dalam hidupnya (Debby dan Siregar, 

2013 ; Maghfirah, 2013). Salah satu masalah yang dapat 

membahayakan kesejahteraan seseorang ketika individu tersebut 

menderita penyakit, seperti kanker payudara. Pertumbuhan kanker 

dalam beberapa dekade terakhir dan efeknya yang merugikan pada 

semua aspek fisik, emosional, spiritual, sosial, dan ekonomi telah 

menyebabkan tidak hanya orang tetapi juga para ahli, untuk memberi 

perhatian lebih pada penyakit ini (Jamshidifar, 2015). 

Kanker adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan tidak 

normal sel jaringan tubuh yang berubah menjadi  sel  kanker,  
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sedangkan  tumor  adalah  kondisi  dimana  pertumbuhan  sel  tidak  

normal  sehingga membentuk suatu lesi atau dalam banyak kasus, 

benjolan di tubuh (Kementrian Kesehatan, 2015). Menurut data 

Globocan tahun 2012 (Kementrian Kesehatan, 2015) diketahui bahwa 

kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan presentasi kasus 

baru (setelah dikontrol oleh umur) tertinggi, yaitu sebesar 43,3% dan 

presentasi kematian (setelah dikontrol umur) akibat kanker payudara 

sebesar 12,9%. (Kementrian Kesehatan, 2015). 

Kanker payudara bisa membahayakan kesejahteraan 

penderitanya serta memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan 

seperti penerimaan sosial, relasi dengan orang lain, keintiman, 

keberhasilan, dan status sosial. Diagnosis awal tentang kanker 

payudara menyebabkan masalah psikologis tersendiri seperti 

ketakutan terhadap gejala penyakit, hilangnya kemampuan dalam 

menghadapi kematian, menciptakan krisis serius bagi pasien dan 

secara emosional menempatkan diri dalam suatu posisi yang 

memengaruhi pengobatan dan pada akhirnya mengancam 

kesejahteraan. Pada saat seseorang kehilangan kontrol dalam 

mengendalikan emosi negatif, ia tidak dapat mengikuti secara aktif 

pengobatannya (Jamshidifar, 2015). 

 Kesejahteraan psikologis ditentukan oleh cara seseorang 

mengontrol penyakit yang mengancam jiwa mereka dengan ditandai 

oleh gangguan emosi, prioritas hidup yang berubah, dan ketakutan 
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yang tidak diketahui penyebabnya, serta perubahan positif dalam 

hidup. Ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian atau memenuhi 

harapan untuk beraktivitas menyebabkan stres yang merugikan dan 

memengaruhi kesejahteraan psikologis. Stres fisik dan mental yang 

berkepanjangan merupakan penyebab utama kelelahan yang pada 

gilirannya memengaruhi kesejahteraan psikologis (Johnson & Gross, 

1998). Pengobatan yang dijalani penderita kanker payudara 

memunculkan adanya masalah psikologis dan emosi sebagai akibat 

dari tidak optimalnya perkembangan dimensi-dimensi kesejahteraan 

psikologis yang disebabkan karena terganggu dengan kondisi 

kesehatan mereka (Maghfirah, 2015). 

Kesejahteraan psikologis (psychological well-being) pertama kali 

dikemukakan oleh Ryff. Menurut Ryff (Papalia dkk, 2009 ; Maqhfirah, 

2015) kesejahteraan psikologis adalah gambaran kesehatan psikologis 

individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologis positif 

individu tersebut (positive psychological functioning). Kesejahteraan 

psikologis merupakan suatu dorongan untuk menggali potensi diri 

secara keseluruhan. Orang yang sehat secara psikologis memiliki sikap 

positif terhadap diri dan orang lain, mampu membuat keputusan sendiri 

dan mengatur perilaku sendiri, dapat memilih atau membentuk 

lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Orang yang sejahtera 

secara psikologis juga memiliki banyak tujuan yang membuat hidupnya 
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bermakna, berjuang untuk menjelajah dan mengembangkan diri 

selengkap mungkin (Papalia dkk, 2009). 

Ryff (Ryff, 2014 ; Ryff & Keyes, 1995 ; Ryff & Singer, 2008) 

menyatakan ada enam dimensi yang membentuk kesejahteraan 

psikologis seseorang yakni penerimaan diri (self acceptance), 

hubungan positif dengan orang lain (positif relation with others), 

otonomi (autonomy), penguasaan lingkungan (environmental master), 

tujuan hidup (purpose of Life), dan pertumbuhan pribadi (personal 

growth). Penerimaan diri merupakan kriteria utama dari kesejahteraan 

psikologis. Penerimaan diri dalam hal ini didefinisikan sebagai salah 

satu komponen utama dari kesehatan mental serta karakteristik dari 

aktualisasi diri dan kematangan (Ryff, 2014 ; Ryff & Singer, 2008). 

Penerimaan diri dikarakteristikan sebagai seseorang yang memiliki 

harga diri yang positif mencakup kesadaran akan keterbatasan individu 

(Vazques dkk, 2009). Masalah yang sering dihadapi wanita dalam 

proses pembedahan kanker payudara yaitu perubahan cara berpikir 

tentang tubuh dan efeknya terhadap perasaan serta aktivitas seksual. 

Kebanyakan wanita melihat payudara sebagai bagian yang penting dari 

feminitas dan identitas seksual. Wanita menganggap bahwa payudara 

merupakan bagian penting yang menunjukkan feminitas dan apabila 

bagian tersebut terkena pembedahan seperti diangkat atau dimutilasi, 

sulit bagi wanita untuk menerima kondisi tersebut. Hal ini akan 
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menambah beban dan fakta bahwa mereka terkena kanker (Maghfirah, 

2015). 

Hubungan positif dengan orang lain merupakan salah satu 

aspek yang penting pada kesejahteraan psikologis penderita kanker 

payudara. Hal ini meliputi kemampuan untuk mencintai, empati dan 

afeksi yang kuat terhadap orang lain, membina hubungan yang hangat 

dan saling percaya, dan relasi yang hangat dengan orang lain (Ryff, 

2014 ; Ryff & Singer, 2008). Wanita penderita kanker payudara yang 

menerima diagnosa dan perubahan tubuh akibat pembedahan 

berpengaruh pada fungsi psikologis dan seksual. Para penderita kanker 

payudara biasanya akan melakukan suatu cara untuk menutupi 

kekurangan mereka misalnya dengan memakai wig, pakaian longgar, 

atau dengan menarik diri dari lingkungan (Maghfirah, 2015). Penderita 

kanker payudara menjadi tidak percaya diri pada keadaan tubuhnya 

dan merasa malu sebagai akibat dari penyakit yang menyerang salah 

satu bagian penting dari tubuhnya yaitu payudara. Shaheen (2011) 

menjelaskan dalam penelitiannya bahwa setelah diagnosis kanker 

payudara beberapa pasien menarik diri dan membatasi diri dari 

kegiatan sosial. Relasi yang positif dengan orang lain sebenarnya 

berfungsi untuk meningkatkan motivasi para penderita untuk sembuh. 

Maka dari itu, Ryff menempatkan relasi yang positif dengan orang lain 

sebagai salah satu aspek penting kesejahteraan psikologis. 
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Pasien kanker menghadapi berbagai pilihan terkait dengan 

perawatan yang dijalani. Menghormati pasien dalam menentukan 

pilihannya merupakan hal yang sulit. Kemandirian pasien penting 

karena penderita tersebut berhak untuk medapatkan dan menyeleksi 

informasi terkait dengan perawatannya, sementara pasien tersebut 

mencoba tidak terpengaruh atau termanipulasi orang lain (Alam dkk, 

2017). Ryff (2014 ; Ryff & Singer, 2008) menjelaskan bahwa 

kemandirian sendiri adalah penentuan nasib diri secara mandiri, 

mampu bertahan dari tekanan sosial, berpikir dan bertindak dengan 

cara tertentu, mengendalikan perilaku diri dari dalam, serta 

mengevaluasi diri dengan standar yang dimiliki pribadi. Berbeda 

dengan apa yang biasanya diyakini, keputusan pasien berkaitan 

dengan pengobatannya tidak terlalu dipengaruhi oleh informasi medis 

tentang penyakit atau perawatan, tapi berdasarkan pengalaman pasien 

sendiri atau orang terdekat lainnya (Alam dkk, 2017). 

Penguasaan lingkungan merupakan kemampuan individu dalam 

memilih atau menciptakan suatu lingkungan yang sesuai dengan 

kondisi psikologisnya. Individu yang dengan penguasaan lingkungan 

yang tinggi memiliki kemampuan dalam menguasai dan berkompetensi 

dalam mengatur lingkungan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai 

pribadi (Ryff, 2014 ; Ryff & Singer, 2008). Kemampuan ini dapat 

digunakan untuk menghadapi kejadian di luar dirinya dan mengatur 

sesuai keadaan dirinya sendiri. Penderita kanker payudara yang 
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menerima vonis dan segala tindakan medis membuat diri mereka tidak 

nyaman di lingkungan, yang muncul sebagai respons psikologis terkait 

dengan bagaimana persepsi mereka tentang ancaman dan stres 

(Maghfirah, 2015). Pada saat individu tersebut tidak mampu menguasai 

sekitar mereka, maka efek yang terjadi adalah berkurangnya partisipasi 

penderita kanker payudara dalam kehidupan sehari-hari. 

Ryff (2014 ; Ryff & Singer, 2008) mengatakan bahwa dimensi 

selanjutnya yang penting pada kesejahteraan psikologis adalah 

memiliki target yang ingin dicapai, merasa bahwa masa lalu dan 

sekarang memiliki suatu arti yang penting, memegang keyakinan yang 

dapat memberikan tujuan hidup, serta memiliki maksud dan tujuan 

dalam hidup. Ryff juga menekankan pentingnya memiliki perasaan 

untuk terus tumbuh berkembang, terbuka pada pengalaman baru, 

menyadari potensi dirinya, melihat perbaikan diri dan perilaku dalam diri 

dari waktu ke waktu, dan berubah dengan cara merefleksikan 

pengetahuan diri (Ryff, 2014).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang survivor kanker 

payudara yaitu Ibu D pada bulan Februari 2017, terungkap bahwa 

dampak psikologis kanker dapat menjadi menjadi penyebab 

menurunnya kesejahteraan psikologis seseorang. Ibu D menderita 

kanker payudara pertama pada tahun 2011 dan kedua pada 2016. Ibu 

D sempat menolak operasi karena karena takut dan stres terhadap 

penyakitnya. Hal ini juga dipicu oleh meninggalnya tetangga Ibu D 
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karena kanker payudara. Ibu D sempat tidak percaya dan tidak ikhlas 

bahwa payudaranya harus diangkat. 

“Mbok diprisake, moh ah wedi. Ra popo, la didemok koyone ra 
lara ki. La kok soyo suwe kok stres, itu kan (tetangga) meninggal ya 
karena payudara, tambah mikir to, pegang-pegang, lama-lama 
membesar”.  

Ibu D menuturkan, “Anu mbak rasane koyo gak percaya, kok aku 
kena penyakit kaya gini, wes ngono kok diilangi koyone aku ndak yakin”  

Ibu D bahkan berpikir bahwa dirinya bisa mati karena penyakit 

tersebut. Penyakit kanker payudara juga membuat dirinya mengurangi 

kegiatan di lingkungan, meskipun sebelumnya Ibu D terkenal warga 

yang rajin ikut dalam kegiatan kampung. Ibu D juga menuturkan bahwa 

dirinya menjadi sering melamun dan diam yang membuat dirinya 

menangis memikirkan kondisinya. 

Dampak psikologis yang dialami ibu D seperti berpikir akan mati 

apabila operasi, mempertanyakan mengapa harus dirinya yang terkena 

penyakit kanker, menutup diri dari lingkungan dan tidak percaya diri 

terhadap dirinya merupakan bentuk dari perasaan tidak menyenangkan 

yang dialami Ibu D yang pada akhirnya menyebabkan kesejahteraan 

psikologisnya menurun. Ibu D tidak bisa memaksimalkan peran dan 

potensinya dengan maksimal karena cenderung menarik diri pada 

beberapa kegiatan sosial dan belum adanya penerimaan dirinya 

terhadap penyakitnya. Menurunnya kesejahteraan psikologis Ibu D 

diakibatkan karena emosi dan pikiran negatif yang pada akhirnya 

menyebabkan dirinya tidak memberi perhatian lebih pada gejala yang 
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sebenarnya sudah tampak, bahkan sampai menunda operasi karena 

takut meninggal seperti tetangganya. 

Salah satu hal yang dapat membantu meningkatkan 

kesejahteraan psikologis penderita kanker payudara adalah dengan 

membantu para penderita menemukan makna dalam pengalaman 

hidupnya selama ini, membantu menentukan tujuan, kemudian 

membantu mewujudkan tujuan tersebut dalam bentuk tindakan nyata. 

Memaknai pengalaman hidup merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam munculnya kesejahteraan psikologis, disamping 

adanya faktor lain yang berpengaruh seperti usia, jenis kelamin, faktor 

budaya, faktor sosial ekonomi, dan status pernikahan. Mengalami suatu 

peristiwa atau pengalaman sebagai penderita kanker payudara 

merupakan sesuatu hal yang berharga, merasa puas dengan apa yang 

telah dilakukan, dan berorientasi pada cita-cita dan tujuan, yang 

merupakan sumber eudaimonic (pencapaian aktualisasi dan merefleksi 

nilai-nilai yang dimilikinya) dari kesejahteraan psikologis (Alandete, 

2015).  

Studi tentang adanya dampak pengobatan terhadap orang 

dewasa yang didiagnosis dengan kanker memberikan bukti kuat bahwa 

ada efek menguntungkan dari intervensi psikologis dalam mengurangi 

tekanan dan meningkatkan kesejahteraan (Feros, 2011). Salah satu 

terapi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

psikologis adalah Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT 
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membantu individu membentuk hidup yang kaya, penuh dan berarti, 

disamping menerima rasa sakit yang pasti akan dibawa dalam hidup 

(Harris, 2009).  

ACT adalah salah bentuk intervensi yang mengintegrasikan teori 

perilaku mengenai perubahan dengan strategi kesadaran dan 

penerimaan untuk meningkatkan fleksibilitas psikologi (psychological 

flexibility), yang diduga menjadi inti dari tekanan psikologis. ACT fokus 

membantu individu menjadi lebih sadar terhadap nilai diri mereka dan 

mengambil suatu tujuan ke depan melalui komitmen perubahan 

perilaku dan tindakan yang sejalan dengan nilai individu tersebut (Fava 

& Ruini, 2014). ACT mengajarkan pasien atau penderita untuk 

menerima pikiran yang menganggu dan dianggap tidak menyenangkan 

dengan menempatkan diri sesuai dengan nilai yang dianut sehingga 

nantinya individu tersebut akan menerima kondisi yang ada (Hayes, 

2006 ; Widuri, 2012). ACT lebih fokus dalam mengajarkan individu 

untuk menerima dan mengevaluasi pengalamannya dan bukan 

mengubah isi atau konten dari pengalaman tersebut sehingga 

diharapkan mampu memengaruhi kesejahteraan psikologis penderita 

kanker payudara, 

ACT diharapkan dapat efektif dalam mendorong penderita 

kanker payudara untuk memaknai pengalaman hidupnya sebagai 

seorang penderita kanker payudara, sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan psikologisnya. ACT secara jelas memiliki elemen-



11 
 

 
 

elemen yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis seperti 

mengidentifikasikan nilai-nilai seseorang dan membantu berkomitmen 

melakukan tindakan-tindakan yang membawa seseorang ke dalam 

tujuan nilai-nilai mereka secara konsisten (Fava dan Ruini, 2014). Hal 

ini tampak pada 6 (enam) proses yang harus dilalui seseorang dalam 

Acceptance and Commitment Therapy. Proses tersebut terdiri dari 

Acceptance, Cognitive Defusion, Being Present, Noticing Sel (Self As 

Context), Values, dan Commited Action. ACT adalah terapi yang lebih 

fokus pada perubahan hubungan seseorang terhadap pikiran mereka 

daripada mengubah isi pikiran-pikirannya. Individu akan belajar untuk 

menerima pikiran dan perasaan yang sulit dengan cara menguasai 

lingkungan tanpa perlu mengubahnya. Individu yang menderita kanker 

payudara juga akan belajar memilih tindakan-tindakan yang konsisten 

dengan apa yang diperhatikan agar hidupnya terus tumbuh dan 

berkembang (Feros dkk, 2011). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ACT efektif dalam 

meningkatkan kesejahteraan psikologis seseorang. Datta (2015) 

mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa ACT efektif dalam 

mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis pada 

pasien kanker di Kolkata. Datta (2015) menjelaskan bahwa ACT 

merupakan pendekatan intervensi yang efektif terhadap pasien kanker 

dalam meningkatkan penerimaan terhadap pikiran dan perasaan yang 

berhubungan dengan kanker. ACT dapat dipilih sebagai metode 
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psikoterapi dan pelengkap penangan medis, dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kebermaknaan hidup pada pasien dengan kanker. 

Penelitian di atas menunjukkan bahwa ACT ternyata mampu 

meningkatkan kesejahteraan psikologis penderita kanker. Beberapa 

penelitian lain yang telah dilakukan tampak bahwa ACT ditujukkan 

bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis semata, 

namun juga bersamaan dengan itu juga digunakan untuk melihat 

efeknya terhadap variabel lain. Pada penelitian ini, peneliti tertarik 

mengetahui pengaruh ACT terhadap kesejahteraan psikologis terutama 

bagi penderita kanker payudara yang belum banyak dijelaskan dan 

dilakukan, terutama di wilayah Jawa Tengah khususnya Semarang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Acceptance and 

Commitment Therapy terhadap kesejahteraan psikologis pada 

penderita kanker payudara. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan psikologi 

terutama bidang Klinis mengenai Acceptance and Commitment 

Therapy dan kesejahteraan psikologis penderita kanker payudara. 
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2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan psikologis penderita kanker 

payudara. 

 


