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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. 

Kariadi Semarang yang terletak di Jalan Dr. Soetomo No. 16 Randurasi 

Semarang. Rumah Sakit ini merupakan yang terbesar sekaligus berfungsi 

sebagai Rumah Sakit rujukan wilayah Jawa Tengah. RSUP Dr. Kariadi 

merupakan rumah sakit kelas A sekaligus berfungsi sebagai RS 

pendidikan bagi dokter, dokter spesialis, dan sub spesialis serta tenaga 

kesehatan lainnya. Peneliti melakukan penelitian di beberapa instalasi 

yang merupakan unit untuk menangani pasien dengan penyakit kanker, 

seperti di Instalasi Rawat Jalan Bedah Onkologi, Instalasi Cendrawasih 

bagian Kemoterapi, dan Instalasi Radioterapi. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya untuk memperluas jumlah sampel subjek di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari RSUP Dr. 

Kariadi berdasarkan permohonan dari Sekretariat Magister Profesi 

Psikologi Unika Soegijapranata Semarang dengan nomor 
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07/A.7.04/MP/IX/2017 (terlampir) tertanggal 4 September 2017 kepada 

Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang. Proses penelitian diawali 

dengan permohonan tertulis diberikan kepada Diklit RSUP Dr. Kariadi 

Semarang dan Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Pertama, peneliti 

mendapatkan surat Ethical Clearance yang diterbitkan oleh KEPK 

(terlampir) dengan nomor 583/EC/FK-RSDK/IX/2017 dan kemudian 

digunakan sebagai rekomendasi syarat untuk mendapatkan ijin tertulis dari 

RSUP Dr. Kariadi. Pada tanggal 3 Oktober 2017, peneliti mendapatkan ijin 

dengan nomor DL.00.02/I.II/4574/2017 dan DL.00.02/I.II/6175/2017 

(terlampir) pada 14 November 2017. Penelitian baru bisa dilakukan pada 

akhir bulan Oktober 2017 karena surat ijin yang terlambat keluar. 

 

C. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan skrining terhadap 10 orang 

pasien, namun dengan pertimbangan domisili asal yaitu luar kota 

Semarang, maka peneliti hanya melanjutkan skrining kepada 6 orang 

pasien. Dari hasil skrining, hanya 2 orang yang memenuhi kriteria. Salah 

satu pasien dari antara 2 orang yang lolos skrining merasa keberatan untuk 

menjalani terapi lanjutan.  

Pasien kedua yang lolos skrining adalah Ibu Sejuk yang ditemui di 

Instalasi Rawat Jalan Merpati. Wawancara dan observasi lanjutan 
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dilaksanakan di kediaman Ibu Sejuk. Ibu Sejuk menyetujui untuk mengikuti 

program terapi yang dijadwalkan oleh peneliti dengan permohonan 

bantuan transportasi. Pada akhirnya, proses penelitian hanya dilakukan 

kepada 1 orang pasien yaitu Ibu Sejuk dengan pertimbangan kesulitan 

yang dialami oleh peneliti dalam mencari sampel yang sesuai. 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

Agenda Pelaksanaan Penelitian 

Pertemuan Proses Tahapan Tanggal 

1 Pra-penelitian 4 November 2017 

2 Baseline 1 8 November 2017 

3 Baseline 1 Pertemuan 2  14 November 2017 

4 Baseline 1 Pertemuan 3 22 November 2017 

5 Baseline 1 Pertemuan 4  30 November 2017 

Terapi 1 Terapi Sesi 1 7 Desember 2017 

Terapi 2 Terapi Sesi 2 14 Desember 2017 

Terapi 3 Terapi Sesi 3 21 Desember 2017 

Terapi 4 Terapi Sesi 4 28 Desember 2017 

1 Baseline 2 Pertemuan 1 3 Januari 2018 

2 Baseline 2 Pertemuan 2 10 Januari 2018 

3 Baseline 2 Pertemuan 3 17 Januari 2018 

4 Baseline 2 Pertemuan 4 24 Januari 2018 

 

 

E. Latar Belakang Subjek 

1. Identitas Subjek 

Nama : Ibu Sejuk (nama samaran) 
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Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia : 53 tahun 

Pendidikan : SD dan kursus menjahit 

Status : Janda 

Pekerjaan : Penjahit 

Alamat : Semarang 

Diagnosis : Invasive Carcinoma of No Special Type, with 

Medullary Feature, Mammae Sinistra Grade III 

(Malignant Neoplasm of Breast, unspesified) 

 

2. Riwayat 

Ibu Sejuk adalah seorang janda berusia 53 tahun yang tidak 

dikaruniai anak. Ibu Sejuk lahir pada 7 Desember 1964 di kota 

Semarang. Ibu Sejuk adalah anak ketiga dari delapan bersaudara dan 

hanya menyelesaikan pendidikan hingga SD. Subjek adalah seorang 

janda dan suaminya meninggal kurang lebih lima tahun lalu karena 

penyakit tertentu. Pada saat menikah, suaminya berstatus sebagai 

duda dengan dua orang anak, laki-laki dan perempuan.  

Pada tahun 2015, Ibu Sejuk memutuskan untuk menjalani 

pemeriksaan untuk benjolan yang dideritanya. Hasil pemeriksaan 

lanjutan menunjukkan bahwa kankernya sudah ganas, namun dokter 

memberikan pilihan kemoterapi karena posisi tumbuhnya kanker yang 

dekat dengan tulang. Kemoterapi yang dilakukan sebanyak 14 kali 

nyatanya meninggalkan dampak psikologis pada subjek. Efek samping 
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selain kerontokan yang paling menganggu mulai dirasakan setelah 

kemoterapi kedua dilaksanakan. Subjek merasakan semua badannya 

sakit hingga harus mengikat beberapa bagian tubuhnya, kesulitan 

untuk melakukan beberapa aktivitas sehari-hari dan merasakan sakit 

saat tidur. Reaksi yang dialami tersebut dialami subjek selama 3 hari 

3 malam menyebabkan subjek tidak nafsu makan dan minum serta 

tidak bisa melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.  

Subjek merasa badannya sudah tidak mampu lagi melakukan 

kemoterapi, namun berusaha untuk terus menjalani prosedur tersebut. 

Seluruh kemoterapi selesai dijalani subjek pada bulan September 

2017 dengan total 14 kali kemoterapi dilaksanakan. Selesai proses 

kemoterapi subjek merasa dirinya semakin baik. Pada kontrol rutin 

bulan November 2017, dokter spesialis memutuskan bahwa Ibu Sejuk 

harus mendaftarkan dirinya untuk operasi. Permintaan operasi dari 

dokter dan waktu tunggu yang lama membuat menganggu pikiran 

subjek. Dirinya belum bisa menerima bahwa kemoterapi tidak 

memberikan dampak apapun harus dioperasi. Selama 2 malam dirinya 

tidak bisa tidur sama sekali, pikiran-pikiran tertentu muncul dan 

menganggu dirinya. Subjek mengatakan bahwa pada saat itu dirinya 

tidak nafsu makan sama sekali, obat yang diminum pun tidak 

memberikan efek apapun. Subjek merasa cemas mengenai rujukan 

dokter untuk melakukan operasi dan bertanya-tanya, mengapa harus 
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dilakukan operasi setelah rangkaian kemoterapi yang menyakitkan 

dirinya. Hal itu membuat dirinya masih belum bisa menerima 

sepenuhnya keputusan dokter. Subjek merasa tidak ada 

perkembangan apapun yang terjadi padanya setelah kemoterapi. 

Kecemasan yang dialami berdampak pada kondisi fisiknya 

yang menurun drastis hingga menjalani rawat inap. Selama itu pula, 

muncul pikiran mengganggu lainnya yang ternyata terus menghantui 

dirinya. Subjek merasa takut apabila tidak ada yang bisa merawatnya 

setelah sakit dan lamanya dirinya harus beristirahat. Hal ini juga 

merupakan salah satu faktor yang memengaruhi subjek belum bisa 

menerima keputusan dan resiko dari penyakitnya. Subjek merasa 

selama sakit sudah banyak merepotkan keluarganya maka dari itu 

dirinya enggan merepotkan lagi. Padahal, adiknya adalah orang 

pertama yang selalu memberikan perhatian kecil kepada subjek, 

seperti mengantarkan untuk kontrol, membawa ke rumah sakit ketika 

kondisinya memburuk, dan membantu pekerjaan rumahnya. Subjek 

tidak bisa merasakan adanya kehangatan dan dukungan dari 

keluarganya. 

Pada saat pikiran-pikiran menakutkan itu muncul, subjek 

merasakan bahwa sepanjang bahu dan dadanya ada rasa tegang dan 

sakit yang semakin lama membuatnya tidak nyaman bahkan 

menangis. Kegiatan rutin di kampung dan pekerjaan sehari-hari 
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termasuk menjahit pun dihindari dan ditolak dengan alasan kondisi 

badannya yang mudah lemah dan pusing. Ibu Sejuk merasa bahwa 

pada saat itu dirinya tidak bisa berpikir jernih, beberapa pekerjaannya 

terbengkalai. Subjek tidak bisa memanfaatkan lingkungan menjadi 

sumber dukungan untuk dirinya. 

Nilai-nilai agama yang dimilikinya pun juga tidak membantunya 

karena pikiran yang terpecah. Keyakinan yang dipegang selama ini 

terasa hilang. Subjek merasa seperti berdiri di 2 arah dan tidak tahu 

memilih tujuan mana. Pada akhirnya subjek tidak bisa berpikir secara 

mandiri dalam menyikapi masalahnya. Pengalaman penderita lain 

yang kambuh setelah bertahun-tahun berobat dan kekhawatiran 

bahwa dirinya tidak ada yang merawat apabila dioperasi membuat 

dirinya tampak tidak sejahtera.  

 

F. Proses Penelitian 

1. Baseline I 

Pertemuan Deskripsi Kegiatan 
Skor 
Skala 

Baseline I 
Pertemuan 1 

1. Perkenalan dan rapport 
2. Penjelasan mengenai keperluan peneliti 

kepada pasien (terkait dengan proses 
penelitian dan terapi) 

3. Wawancara dan observasi untuk menggali 
permasalahan dan keluhan pasien 

4. Penjelasan mengenai skala Kesejahteraan 
Psikologis 

5. Pengisian skala Kesejahteraan Psikologis 

192 
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6. Penjelasan mengenai Acceptance and 
Commitment Therapy kepada subjek 

7. Meminta kesediaan pasien untuk menjadi 
subjek dalam penelitian 

Baseline I 
Pertemuan 2 

1. Pembuka dan rapport 
2. Wawancara dan observasi lanjutan untuk 

menggali permasalahan dan dampak dari 
penyakit kanker payudara 

3. Penjelasan dan pengisian skala 
Kesejahteraan Psikologis 

201 

Baseline I 
Pertemuan 3 

1. Pembuka dan rapport 
2. Wawancara dan observasi lanjutan untuk 

menggali dimensi kesejahteraan psikologis 
dan dampak dari penyakit kanker payudara 

3. Penjelasan dan pengisian skala 
Kesejahteraan Psikologis 

4. Penjelasan mengenai Acceptance and 
Commitment Therapy kepada subjek dan 
memastikan kesediaan pasien 

207 

Baseline I 
Pertemuan 4 

1. Pembuka dan rapport 
2. Wawancara dan observasi lanjutan untuk 

menggali dimensi kesejahteraan psikologis 
dan dampak dari penyakit kanker payudara 

3. Penjelasan dan pengisian skala 
Kesejahteraan Psikologis 

4. Memastikan jadwal proses terapi pasien 

202 

 

 

2. Proses Terapi 

Pertemuan 
Terapi 

Waktu 
Deskripsi Kegiatan 

Sesi 1 
“Identiikasi 
masalah dan 
nilai, serta 
fokus nilai 
yang ingin 
dicapai” 
 

90 
Menit 

1. Pemberian Skala AAQ II dengan hasil 
skor 28 

2. Pembuka 
3. Perkenalan formal terapis kepada pasien 

(oleh peneliti) 
4. Perkenalan terapis kepada pasien dan 

rapport dan penjelasan singkat mengenai 
Acceptance and Commitment Therapy 

5. Penjelasan mengenai informed consent 
dan meminta kesediaan subjek untuk 
berkomitmen dalam proses terapi oleh 
terapis 
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6. Identifikasi masalah dan dampaknya 
terhadap kehidupan pasien 

7. Identifikasi nilai-nilai melalui media 
‘Kompas Kehidupan’ 

8. Penutup 
9. Pengisian skala (oleh peneliti) 

kesejahteraan psikologis 
10. Wawancara singkat 

Sesi 2 
“Latihan 
Cognitive 
Defusion dan 
Memberi 
Label pada 
Pemikiran 

90 
Menit 

1. Pembuka dan rapport 
2. Review mengenai sesi 1 
3. Penjelasan singkat mengenai gambaran 

sesi 2 
4. Latihan Cogntivie Defusion dengan 

pemberian metafora 
5. Latihan ‘Memberi label pada pemikiran’ 
6. Penutup 
7. Pengisian Skala kesejahteraan psikologis 
8. Wawancara singkat 

Sesi 3 
“Latihan 
Cognitive 
Defusion, 
Kesediaan 
merasa tidak 
nyaman, dan 
latihan 
mindfulness” 

90 
Menit 

1. Pembuka dan rapport 
2. Review mengenai sesi 2 
3. Penjelasan singkat mengenai gambaran 

sesi 3 
4. Latihan teknik mega visualisasi untuk 

penguatan identifikasi nilai 
5. Mengulangi latihan cognitive defusion 

dengan materi yang berbeda 
6. Penjelasan mengenai ‘Kesediaan merasa 

tidak nyaman’ dan pemberian metafora 
7. Diskusi mengenai Metafora ‘Kesediaan 

merasa tidak nyaman’ 
8. Latihan mindfulness 
9. Penutup 
10. Pengisian Skala kesejahteraan psikologis 
11. Wawancara singkat 

Sesi 4 
“ 

90 
Menit 

1. Pembuka dan rapport 
2. Review mengenai sesi 3 
3. Penjelasan singkat mengenai gambaran 

sesi 4 
4. Review mengenai nilai yang subjek 

fokuskan dan kesediaan merasa tidak 
nyaman 

5. Penjelasan mengenai Acceptance 
6. Penjelasan mengenai ‘Komitmen’ 
7. Membuat komitmen jangka pendek dan 

jangka panjang 
8. Penutup 
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9. Pengisian Skala kesejahteraan psikologis 
dan AAQ II dengan hasil skor 14 

10. Wawancara singkat 

 

3. Baseline II 

Pertemuan Deskripsi Kegiatan 
Skor 
Skala 

Baseline II 
Pertemuan 1 

1. Pembuka dan rapport 
2. Wawancara dan observasi perubahan 

pasca terapi 
3. Penjelasan dan pengisian skala 

Kesejahteraan Psikologis 

236 

Baseline II 
Pertemuan 2 

1. Pembuka dan rapport 
2. Wawancara dan observasi mengenai 

dimensi kesejahteraan psikologis 
3. Pengisian skala Kesejahteraan Psikologis 

246 

Baseline II 
Pertemuan 3 

1. Pembuka dan rapport 
2. Wawancara dan observasi perubahan 

pasca terapi dan dimensi kesejahteraan 
psikologis 

3. Pengisian skala Kesejahteraan Psikologis 

241 

Baseline II 
Pertemuan 4 

1. Pembuka dan rapport 
2. Wawancara dan observasi perubahan 

pasca terapi 
3. Pengisian skala Kesejahteraan Psikologis 

247 

 

G. Hasil Penelitian 

1. Analisa Kuantitatif dengan Uji Statistika 

Hasil uji statistika dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

Test menunjukkan nilai Z = −1,841 dengan p<0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan pada 

kesejahteraan psikologis subjek dari baseline I dan baseline 2. Maka 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kesejahteraan psikologis 
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yang signifikan pada subjek penderita kanker payudara sebelum dan 

sesudah diberikan Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

 

2. Analisa Kuantitatif Deskriptif 

Grafik 1 Grafik Kesejahteraan Psikologis 

Grafik E.1 diatas menunjukkan tingkat kesejahteraan psikologis 

Ibu Sejuk yang diukur seminggu sekali yang terdiri dari Baseline I (B1, 

B2, B3, B4), proses terapi (T1, T2, T3, T4), dan Baseline II (B2.1, B2.2, 

B2.3, B2.4). Pada baseline I dilakukan sebanyak 4 kali dan 

menghasilkan skor 192, 201, 207, dan 202. Skor maksimal pada skala 

ini adalah 288 dan peneliti menetapkan batas untuk pengambilan 

subjek adalah 208. Skor dari skala kesejahteraan psikologis pada fase 

Baseline I menunjukkan bahwa subjek memiliki kesejahteraan 

psikologis yang kurang optimal.  
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Pada proses terapi yang dimulai bulan Desember 2017,  sesi 1 

dilaksanakan pada 7 Desember 2017 skor yang didapatkan adalah 

209 dengan kode T1, meningkat 7 poin dibanding B1.4. Skor ini berada 

tepat 1 poin diatas batas yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 208. Hasil 

pengukuran setelah diberikan terapi sesi 2 menunjukkan skor 229 

dengan kode T2, meningkat 20 poin dibandingkan T1. Terapi sesi 3 

dilaksanakan pada 21 Desember 2017 di lantai 1 Gedung Merpati. 

Pada sesi kali ini, pengukuran skala yang dilakukan menunjukkan skor 

233 dengan kode T3, naik 4 angka dari T2. Sesi 4 dilaksankan pada 

28 Desember 2017 dan menunjukkan skor 234 dengan kode T4 naik 

1 angka dari T3. 

Fase Baseline II dilaksanakan sebanyak 4 kali dan pertemuan 

pertama menghasilkan skor 236. Skor kembali meningkat pada 

pertemuan kedua menjadi 246, lalu menurun 5 angka menjadi 241 

pada pertemuan ketiga. Skor kembali meningkat 6 angka menjadi 247 

yang menunjukkan adanya perubahan pada subjek setelah diberikan 

terapi. 
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 Grafik 2 Aspek Kemandirian 

Pada fase Baseline I dengan kode B1, aspek kemandirian 

menunjukkan skor 12, 16, menurun menjadi 13, dan turun 1 angka 

menjadi 12 pada pertemuan 4. Hasil pengukuran pada proses terapi 

menunjukkan skor 17 meningkat dibanding B4, kemudian 15, 17, dan 

terakhir 18 meningkat dibanding sebelumnya. Fase baseline II B2.1 

menunjukkan skor 20, menurun menjadi 19 pada pertemuan kedua 

kemudian menjadi 17, dan naik kembali 1 angka ke 18 pada 

pertemuan keempat (B2.4). 

Grafik 3 Aspek Penguasaan Lingkungan 
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Aspek penguasaan lingkungan relatif mengalami peningkatan 

sejak Baseline I (B1) dengan rincian, pada Baseline I skor yang 

didapatkan subjek pada aspek ini adalah 35, kemudian naik 2 angka 

yaitu 37. Pada B1.3 skor meningkat 1 angka menjadi 38, menjadi 42. 

Fase terapi pada sesi 1, skor menunjukkan penurunan 1 angka 

menjadi 41 (T1), meningkat 6 angka menjadi 47 (T2). Pada pertemuan 

ketiga (T3) naik menjadi 50, kemudian turun 1 angka pada T4 yaitu 49. 

Fase Baseline II (B2) subjek rata-rata mengalami peningkatan dimana 

pertemuan pertama (B2.1) skor sama dengan T4, meningkat pada 

B2.2 yaitu 51. Pertemuan ketiga, subjek mengalami peningkatan 4 

angka menjadi 55, kemudian naik menjadi 56. 

 Grafik 4 Aspek Pertumbuhan Pribadi 

Skor pada aspek pertumbuhan pribadi Baseline I pertemuan 

pertama (B1.1) yaitu 26, kemudian naik 2 angka menjadi 28 pada B1.2. 

Kenaikan ini berlanjut pada B1.3 dengan peningkatan 3 angka menjadi 
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31, namun mengalami penurunan pada B1.4 yaitu 30. Sesi pertama 

terapi (T1) skor menunjukan kenaikan 1 angka yaitu 31, kemudian 

meningkat 2 angka menjadi 33 pada T2. Pertemuan ketiga (T3) skor 

meningkat 1 angka menjadi 34, pada T4, skor masih sama dengan T3. 

Baseline II pertemuan pertama (B2.1) dan kedua (B2.2) skor masih 

sama yaitu 34, tidak ada peningkatan. Skor meningkat pada B2.3 yaitu 

37, kemudian naik 1 angka menjadi 38 pada B2.4. 

  

Grafik 5 Aspek Hubungan Positif dengan Orang lain 

Aspek hubungan positif dengan orang lain Baseline I pertemuan 

pertama (B1.1) menunjukkan skor 36, kemudian naik pada B1.2 

menjadi 38, meningkat 2 angka pada B1.3 menjadi 40, lalu mengalami 

penurunan 4 angka menjadi 36 pada B1.4. Skor kemudian naik pada 

sesi 1 terapi (T1) yaitu 38. Pada T2, skor meningkat 7 angka menjadi 

45, kemudian turun 2 angka menjadi 43, dan skor tetap pada T4. Skor 

hanya mengalami peningkatan 1 angka pada Baseline II pertemuan 
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pertama (B2.1), kemudian naik 1 angka lagi menjadi 45 di B2.2. 

Pertemuan ketiga (B2.3) skor naik 3 angka menjadi 48 lalu turun 4 

angka pada B2.4 menjadi 44. 

  

Grafik 6 Aspek Tujuan Hidup 

Pada B1 aspek tujuan hidup subjek menunjukkan skor 46, 

kemudian menurun menjadi 44 pada B1.2 dan naik kembali ke 46 pada 

B1.3. Pada B1.4 kemudian turun 3 angka 43. Setelah terapi sesi 1, 

skor meningkat 1 angka menjadi 44, kemudian meningkat kembali 5 

angka menjadi 49 pada sesi 2 (T2) sama juga pada T3. Proses terapi 

membuat aspek ini kembali meningkat 1 angka menjadi 50 pada T4. 

Fase Baseline II, subjek mengalami penurunan 1 angka pada B2.1 

menjadi 49, kemudian naik 2 angka pada B2.2 menjadi 51. B2.3 subjek 

menunjukkan kenaikan 2 angka menjadi 53, dan turun kembali pada 

B2.4 menjadi 51. 
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 Grafik 7 Aspek Penerimaan 

Aspek penerimaan subjek relatif menunjukkan kestabilan 

dimana peningkatan dan penurunan skor tidak terlalu signifikan. Pada 

B1.1 skor subjek adalah 37, kemudian naik 1 angka menjadi 38 pada 

B1.2. skor pada aspek ini naik 1 angka menjadi 39 pada B1.3 dan tetap 

pada B1.4. Sesi pertama terapi (T1) skor menurun 1 angka menjadi 

38, kemudian naik 2 angka menjadi 40 pada T2 sampai dengan T4. 

Skor baseline II pertemuan pertama (B2.1) menunjukkan skor yang 

sama dengan sebelumnya, kemudian naik 5 angka pada B2.2, 

menurun 4 angka pada B2.3 dan pada B2.4 skor turun 1 angka menjadi 

40. 

 

3. Analisa Kualitatif  

Pada Baseline I, hasil kuantitatif deskriptif menunjukkan subjek 

memiliki gejala kesejahteraan psikologis yang kurang optimal. Kondisi 

yang kurang optimal ini disebabkan subjek belum bisa menerima 
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berkaitan dengan resiko setelah operasi dan masa lalu terkait 

kemoterapi. Dirinya belum bisa menerima karena telah berobat 2 tahun 

dan melakukan kemoterapi yang menyakitkan namun tetap harus 

dioperasi. Hal itu menyebabkan menurunnya kondisi fisiknya, 

sehingga berpengaruh pula pada kesejahteraan psikologisnya.  

Berikut petikan wawancara : 

“Ya kaget aku pas dr beny minta operasi. habis keluar dari ruang dokter kui 
rak popo, pas nang omah maleme kui, rak iso turu. Aku mung kepikiran, bar 
operasi kan rak iso ngopo-ngopo, aku sendirian gini, ngko sopo sing 
ngerawat aku, tanganku kan mesti rak iso....sopo sing njogo aku ngko, aku ki 
seh kepikiran kui nganti saiki (menangis). biayanya ngko kita harus nambah 
gak ya? Aku kepikiran yo kui, ngko neg kon nambahi pie.”  
“Ya kacau, kacaune banget (kehidupannya), rak iso kerjo, (kewalahan 
dengan tanggungjawab) Hooh parah kok, rak iso ngopo-ngopo. Rak nduwe 
penghasilan, mendin-mending ibu nduwe tabungan. Strese ya kadang kui, 
wes nombok, kesel, kok ijik loro, koyo opname iki to, stres” 

Peningkatan skor kesejahteraan psikologis pada pertemuan 

kedua dan ketiga disebabkan oleh karena subjek merasakan 

kehangatan dalam kehadiran kedua tetangganya secara fisik, namun 

hanya bersifat sementara dan menurun kembali pada pertemuan 

keempat. Pada pertemuan keempat skor menunjukkan angka yang 

hampir sama seperti pertemuan kedua. Penurunan dapat disebabkan 

karena masih adanya perasaan belum bisa menerima sepenuhnya 

resiko dan kemungkinan yang terjadi akibat penyakitnya. 

“Kayak pas ada tetangga datang ngobrol lama itu, seneng saya karena ada 
yang nemenin ngobrol. ... Untung-untung saya punya tabungan, kalau ndak 
punya bingung saya, tapi lama-lama kan berkurang, jadi yang agak terpikir 
ya itu, selain nanti ya habis operasi gimana, uang habis sakit belum 
sembuh…....jadi saya sakit ya sudah kehendah Tuhan, .......... tapi lama-lama 
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kan, sudah diobati bertahun-tahun dianya (penyakit) kok masih duduk 
manis…...sudah diobati lama, pengobatan kanker memang lama, la terus 
kemo itu fungsinya apa kok penyakitnya kok masih…”.  

Proses kemudian masuk pada sesi terapi yang dilaksanakan 

pada 7 Desember 2017 – 28 Desemberi 2017.  Sesi pertama terapi 

menunjukkan peningkatan skor dan tepat berada 1 angka diatas batas 

yang ditetapkan. Pada sesi ini subjek diajak untuk memetakan 

masalah dan dampak serta mengidentifikasi nilai. Kepercayaan 

terhadap terapis terbangun karena adanya latar belakang sama 

berkaitan dengan kanker payudara yang diderita ibu dari terapis. 

Kesempatan menceritakan permasalahan yang dialami dan 

kepercayaan yang dirasakan memengaruhi dalam peningkatan skor 

kesejahteraan psikologis.  

“Ya maksudnya kan istilanya nambah pengetahuan ibu, apalagi diceritain 
ibunya (terapis) gitu kan itu menambah pemikiran ibu. Kita itu memang sakit 
tapi harus semangat berobat. Satu itu ya, menambah mentalnya ibu agak 
lebih kuat, kadang kan inget itu mak nyet menganggu. Memang sakit itu 
harus diterima, sebelumnya agak gini istilahnya berontak lah kok saya sakit 
seperti ini.” 

Sesi 2 terapi memberikan peningkatan skor yang cukup 

signifikan sebesar 20 angka. Berdasarkan hasil wawancara di akhir 

sesi, subjek mengatakan bahwa setelah sesi 2 keinginan untuk bisa 

mengatasi masalahnya semakin menguat. Subjek juga menyadari 

bahwa dirinya harus mengevaluasi pola pikirnya selama ini bahwa ada 

beberapa hal yang muncul sebagai akibat dari masalah yang terjadi. 

Subjek merasa bahwa dengan kondisinya yang semakin baik, dirinya 
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bisa mengatasi hambatan yang terjadi sehingga aktivitasnya berjalan 

baik. Hal ini turut membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis 

terutama aspek penguasaan lingkungan, hubungan positif dan tujuan 

hidup. Subjek merasakan adanya manfaat dari banyaknya aktivitas 

yang dijalani seperti menjalin hubungan dengan orang lain dan 

dampaknya juga mengarah pada semakin nyamannya subjek dengan 

kondisinya secara keseluruhan. 

Terapi sesi 3 memengaruhi peningkatan kesejahteraan 

psikologis subjek sebesar 4 angka. Subjek jauh lebih fokus 

mengerjakan aktivitas sehari-hari dan menikmatinya sesuai nilai-nilai 

yang dimiliki. Pada saat dirinya fokus pada aktivitas sehari-hari, pikiran 

masa lalu yang sering terjadi tidak muncul. Setelah sesi 3 ini subjek 

mengatakan lebih bisa menerima karena memang pengalaman 

internal yang selama ini terjadi memang bagian dari dirinya dan itu 

membuat dirinya lebih tenang. Subjek tampak lebih fokus dalam 

menjalani aktivitas dan menikmati kehidupannya sehingga membantu 

meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. 

“kemarin-kemarin gak bisa pengajian, wah awakku rak enak rak iso, gitu. 
Sekarang jalan sudah enak, perasaan sudah enak, enteng gitu, ininya gak 
tebel (dada dan bahu). Ya memang ada pikiran yang menganggu, tapi 
akhirnya fokus saya. Kalau memang kenyataan apapun kan diterima, apapun 
halangannnya, kalau ibu kaget, kan bisa dirubah diterapi, kan lama-lama 
semakin menerima ibu.” 

Terapi sesi 4 menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda dari 

sesi 3 dengan adanya peningkatan sebesar 1 angka. Kondisi yang 
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relatif stabil ditujukkan dengan penerimaan diri yang semakin baik, 

memanfaatkan kegiatan dengan baik, dan berkurangnya intensitas 

munculnya pemikiran yang negatif. Proses kemudian masuk fase 

Baseline II dengan 4 kali pertemuan dengan jarak masing-masing 1 

minggu. Peningkatan skor kesejahteraan psikologis sebesar 2 angka 

dan penurunan skor skala AAQ menunjukkan fleksibiltas psikologis 

yang meningkat bersamaan dengan kestabilan kesejahteraan 

psikologis subjek. Banyaknya kegiatan dan cara subjek untuk fokus 

serta menikmatinya membuat pikiran yang tidak menyenangkan tidak 

muncul. Ibu Sejuk mengatakan lebih menerima dan semakin optimis. 

Dirinya semakin mantap dalam menjalani pengobatan dengan 

harapan sembuh, berbeda dengan sebelumnya dimana dirinya 

merasa sangat panik menghadapi fase-fase menunggu operasi.  

“ya pasrah saja, optimis lah. Ya ada perubahan lebih mantap misalnya mau 
berobat punya harapan sembuh kalau ada halangan-halangan sedikit ya 
ndak papa, sebelumnya pikirannya kan panik. Hikmahnya adalah bersyukur 
lah diuji sama Allah bisa berdoa terus, terus apa itu sekarang pikirannya lebih 
kuat mungkin ada harapan-harapan yang baru. Berbeda, kalau sekarang 
menghadapi yang tidak nyaman sudah tahu caranya bagaimana, kalau 
kemarin-kemarin kan gak tahu.” 

Pada fase Baseline II ini subjek mengatakan bahwa terapi 

memberikan perubahan pada dirinya. Subjek sudah bisa tidur dengan 

nyenyak, menerima segala pengalaman sebagai bagian dari 

pemberian Tuhan dan fokus dalam berkegiatan. Pada pertemuan 

kedua adanya peningkatan skor kesejahteraan psikologis dapat 
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disebabkan karena pasrah dan menerima pengalaman dan dirinya 

saat ini. Subjek semakin aktif dalam berkegiatan, berkurangnya pusing 

yang sebelumnya sering dialami, dan lebih bisa berpikir fokus pada 

aktivitas yang saat itu dijalani. Namun, adanya gejala baru yang 

muncul yaitu kesemutan di ujung jari kaki dan tangan serta rasa panas 

pada tubuh bagian dalam ternyata sempat membuat subjek kembali 

ragu dan merasakan kembali pikiran tidak menyenangkan berkaitan 

penyakitnya. Hal ini dimungkinan menjadi penyebab menurunnya skor 

kesejahteraan psikologis subjek.  

“ya kadang kan memikirkan apa bisa... kadang ya ragu-ragu, ya kadang ya 
sok gitu. Ya karena masih merasakan sakit, sek sakit kok ya, kan sok timbul, 
hari ini aja sakit loh ini tak kompres” 

Pada pertemuan terakhir, ada peningkatan kembali sebesar 6 

angka kesejahteraan psikologisnya. Hal ini dapat diakibatkan karena 

sudah adanya penerimaan dan semakin konsistennya subjek dalam 

berkegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang dimiliki. Subjek 

mengaku semakin nyaman dengan keadaanya saat ini. Gejala baru 

yang muncul seperti kesemutan dan panas dapat dengan cepat diatasi 

karena semakin fokusnya subjek dalam mengatasi masalah. Subjek 

mengaku lebih memberikan perhatian pada setiap kegiatan yang 

dijalani karena hal ini membantunya mengurangi kecemasan dan 

pemikiran yang mengganggu selama ini. 
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H. Pembahasan 

Hasil uji statistik dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test 

terhadap hipotesis peneliti ini yaitu bahwa Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) memiliki memiliki pengaruh dalam meningkatkan 

kesejahteraan psikologis penderita kanker payudara, diperoleh hasil Z = 

−1,841 dengan p<0,05. Hasil kualitatif dan kuantitatif deskriptif juga 

menunjukkan bahwa ACT meningkatkan kesejahteraan psikologis subjek. 

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa Acceptance 

and Commitment Therapy merupakan terapi yang efektif untuk 

meningkatkan kesejahteraan psikologis (Datta, 2015 ; Feros, 2011 ; 

Moghanloo, 2015 ; Bergman, 2010) baik pada kasus penderita kanker 

maupun kasus lain. Berdasarkan hasil penelitian dan didukung pula oleh 

penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Acceptance and 

Commitment Therapy memiliki pengaruh dalam meningkatkan 

kesejahteraan psikologis penderita kanker payudara. 

Berdasarkan hasil wawancara pada sesi terapi dan baseline II 

subjek mengaku menjadi orang yang menerima baik dirinya saat ini dan 

pengalaman masa lalunya terutama kemoterapi yang sempat 

membuatnya terpuruk. Kondisi psikologis subjek tampak lebih fleksibel 

dalam merespon masalah dan gangguan yang baru muncul setelah terapi 

selesai dilaksanakan. Pada fase Baseline I subjek tampak tidak bisa 

menerima resiko yang akan dihadapinya di masa depan, dan masa lalu 
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terutama kemoterapi. Keputusan operasi yang diberikan dokter membuat 

subjek memiliki keraguan dalam bertindak dan tidak bisa mandiri dalam 

melihat perkembangan dirinya karena terpengaruh oleh pengalaman 

orang lain yang gagal. Subjek juga tidak bisa memanfaatkan lingkungan 

menjadi sumber dukungan dan motivasi serta tidak bisa merasakan 

adanya kehangatan dari keluarga serta tetangga yang membuatnya hilang 

kepercayaan tentang kehadiran keluarga dalam proses pengobatannya. 

Pada pengukuran skala kesejahteraan psikologi terlihat adanya 

peningkatan pada hasil skornya. Selain itu, terlihat pula bahwa dari 

keseluruhan aspek kesehahteraan psikologis, aspek kemandirian, 

penguasaan lingkungan, dan pertumbuhan pribadi memiliki kenaikan skor 

yang lebih dominan, disamping aspek lain juga mengalami peningkatan. 

Ketiga aspek ini mengatur pengaturan dan pengeveluasian diri dengan 

standar pribadi, kemampuan mengelola lingkungan sesuai dengan nilai 

pribadi, serta kemampuan melihat bahwa dirinya berkembang terus 

menerus.  

Melalui hasil perubahan tersebut, tampak bahwa ACT dapat 

membantu subjek dalam membentuk hubungan baru dengan pikiran dan 

perasaan serta memfokuskan kesadaraan pada saat ini sehingga bisa 

menerima keadaan apa adanya dan bekerja dengan penuh komiten 

berdasarkan nilai pribadi. Feros dkk (2011) menjelaskan bahwa ACT dapat 

membantu individu belajar untuk menerima pikiran dan perasaan yang sulit 
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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. Terapi ini mendorong seseorang untuk 

lebih fleksibel secara psikologis dalam menghadapi pemikirannya (Hillbert-

Owen dalam Holland, 2015). ACT bertujuan untuk mengembangkan 

kehidupan yang bermakna melalui pengendalian stres, penderitaan dan 

ketegangan yang tepat (Ghafoorian, 2016).  

Salah satu hal yang membuat terapi ini memberikan perubahan 

yaitu karena subjek kembali menemukan nilai kehidupannya dan bertindak 

konsisten mewujudkan nilai kehidupan tersebut sehingga membantu 

memaknai pengalamannya secara lebih utuh. ACT membantu subjek 

untuk belajar mempersepsikan dan mengintepretasikan pengalaman batin 

subjek sebagai penderita kanker payudara. Setelah menjalani terapi, 

subjek merasakan adanya perubahan pada kondisi psikologisnya yaitu 

menerima pengalaman internal dan pengalaman yang telah terjadi 

sebelumnya terutama kemoterapi. Subjek kembali menemukan nilai-nilai 

terutama kesehatan dan spiritual sehingga meningkatkan dorongan dari 

dalam diri serta menetapkan standar pribadi untuk menilai perkembangan 

dirinya. Hal ini membantu memfokuskan kembali pada tujuan yang 

ditetapkan oleh subjek. Ibu Sejuk kemudian juga belajar untuk 

memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat daripada 
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membiarkan ingatan akan operasi dan ketakutan kekambuhan 

mendominasi pengalaman hidupnya. 

Dalam kesejahteraan psikologis terdapat enam aspek yang 

mengalami perubahan bervariatif setelah diberikan ACT. Pada aspek 

penerimaan diri dalam hasil kuantitatif, subjek mengalami perubahan 

meskipun tidak signifikan. ACT melalui sesi cognitive defusion, self as 

context, acceptance dan kesediaan untuk merasa tidak nyaman, 

membantu subjek untuk menerima baik positif maupun negatif tentang 

dirinya dan menerima pengalaman masa lalunya. Dalam ACT, subjek 

belajar mengenai strategi penerimaan untuk membantu menyadari dan 

terbiasa dengan sensasi serangan yang akan terjadi, serta memberi ruang 

bagi perasaan dan perasaan yang terkait dengan ketakutan yang 

diantisipasi guna menggantikan reaksi penghindaran (Kangas & 

McDonald, 2011). Subjek akhirnya memahami bahwa pikiran dan perasan 

yang tidak menyenangkan serta pengalaman masa lalu terutama 

kemoterapi tersebut memang berada di dalam dirinya dan menerimanya 

sebagai bagian dari dirinya. 

Strategi ACT tersebut juga membantu meningkatkan aspek 

kemandirian subjek. Subjek belajar untuk bertahan secara mandiri dan 

menahan tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak tertentu, serta 

mampu mengevaluasi dengan standar pribadi (Ryff, 1989, 1995) tanpa 

perlu terpengaruh pada pengalaman yang terjadi pada penderita lain. 
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Teknik cognitive defusion dan self as context membantu melemahkan 

perilaku yang telah dibentuk di masa lalu (dalam hal ini meragukan 

pengobatan medis) yang membatasi diri dan menimbulkan kognisi yang 

bermasalah dan memengaruhi perilaku secara negatif. Setelah 

melemahkan perilaku dan pemikiran yang negatif, subjek diarahkan untuk 

mengembangkan kesediaan yang lebih kuat untuk memiliki pengalaman 

tersebut dalam hal ini, keraguan akibat pengalaman orang lain yang 

kambuh. Dengan demikian, subjek memiliki pilihan untuk membiarkan 

hidupnya fokus mengejar nilai dan tujuan secara konsisten, bahkan ketika 

berhadapan dengan kegelisahan dan ketidakpastian (Hillbert-Owen dalam 

Holland, 2015 ; Gillanders & Gillanders, 2014). Pada akhirnya subjek dapat 

secara mandiri menentukan pikiran dan perilakunya tanpa terpengaruh 

pengalaman orang lain yang gagal serta kembali menemukan standar 

pribadi yaitu spritualitas terhadap Tuhan dalam mengevaluasi dirinya. 

Pada aspek penguasaan lingkungan, melalui sesi dalam ACT, salah 

satunya melalui teknik mindfulness subjek mengalami peningkatan skor 

yang terlihat jelas. ACT membantu untuk menarik perhatian subjek saat 

sekarang dan mengurangi fokus pada masa lalu (Hillbert-Owen dalam 

Holland, 2015). Mindfulness juga memiliki hubungan dan menjadi prediktor 

dari kesejahteraan yang lebih positif serta kognisi dan emosional yang 

tidak mudah mengalami gangguan (Gurel, 2009). Subjek belajar untuk 

fokus pada saat ini dan setiap kejadian yang terjadi. Hal ini membuat 
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subjek menyalurkan energi pada kegiatan-kegiatan yang berguna bagi 

dirinya seperti rutin pengajian dan mengikuti kegiatan rutin di kampung. 

Fokus pada kegiatan akan menjadikan hari itu lebih bernilai dan membantu 

mewujudkan nilai kehidupan yang diinginkan.  

Pada aspek hubungan positif dengan orang lain, ACT berpengaruh 

namun kurang signifikan terhadap subjek. Perubahan yang dialami adalah 

dalam memandang adanya kehangatan dan perasaan saling percaya 

terhadap sesama terutama keluarga dan tetangga dekat. ACT terutama 

sesi nilai-nilai dan mindfulness, individu lebih mudah menjalani kehidupan 

yang sadar dan menerima kehidupan, bahkan ketika sedang menderita 

(Hillbert-Owen dalam Holland, 2015) dan fokus berada pada saat 

sekarang. Pada saat subjek mengidentifikasi bahwa salah satu nilainya 

adalah kehangatan bersama teman dan sesama, subjek berusaha 

melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan sederhana demi terwujudnya 

nilai tersebut sehingga secara perlahan menciptakan adanya kehangatan 

dan kepercayaan bahwa dirinya mendapat dukungan dan empati dari 

orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya. 

Aspek pertumbuhan pribadi mengalami perubahan meskipun tidak 

signifikan. ACT melalui sesi terkait dengan nilai kehidupan membantu 

subjek untuk memiliki perasaan bahwa dirinya saat ini terus berkembang 

ke arah penyembuhan dan melihat adanya perbaikan dari dalam diri. 

Dalam ACT individu diajari untuk fleksibel secara psikologis kembali ke 
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nilai-nilai pribadinya meskipun mengalami kemunduran, dan memiliki 

perasaan bahwa ada sebuah proses yang terus menerus terjadi untuk 

menyempurnakan nilai-nilainya (Hillbert-Owen dalam Holland, 2015). 

Subjek berusaha meyakini bahwa proses pengobatannya saat ini adalah 

proses yang masih berjalan dan dengan adanya fleksibilitas psikologis, 

masalah baru yang muncul tidak menghambat perkembangan dirinya.  

Aspek terakhir yaitu tujuan hidup, membuat subjek memiliki 

kesadaran mengenai keberarahan, memahami adanya makna dalam 

kehidupan sekarang dan masa lalu, memegang keyakinan yang 

memberikan tujuan hidup, dan memiliki tujuan dan sasaran hidup (Papalia 

dkk, 2009). ACT melalui sesi acceptance, identifikasi nilai kehidupan dan 

komitmen membantu memperjelas nilai sehingga membimbing subjek 

untuk memikirkan cara mengejar tujuannya, melalui tindakan-tindakan 

yang berkomitmen. Secara umum ACT membantu individu untuk 

menciptakan kehidupan yang kaya dan bermakna, dengan cara menerima 

rasa sakit yang tidak terelakkan. ACT membantu subjek mengklarifikasi 

apa yang penting dan bermakna, melalui nilai kehidupan, dan 

menggunakan pengetahuan untuk mengarahkan dan memotivasi dalam 

menciptakan tujuan dan mengambil tindakan (Harris, 2009).  

Ryff (1995) menjelaskan bahwa memaknai pengalaman hidup 

merupakan salah satu hal yang berpengaruh pada kesejahteraan 

psikologis, membantu seseorang untuk melihat pengalamannya sebagai 
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sesuatu yang berharga dan bermakna, memunculkan perasaan puas 

terhadap apa yang dilakukan dan berorientasi pada cita-cita dan tujuan 

sebagai sumber dari kesejahteraan psikologis. Emosi yang positif 

membantu memaknai pengalaman sebagai penderita kanker payudara. 

Subjek menjadi lebih fleksibel dalam merespon dan mengatasi masalah-

masalah yang mungkin terjadi. Hal ini terjadi ketika muncul gejala baru 

pada fisik subjek, dengan adanya fleksibiltas psikologis, subjek mampu 

merespon masalah tersebut dengan mencari solusi yang dapat 

mengurangi parahnya gejala, sehingga gangguan tersebut tidak 

menurunkan kesejahteraannya. ACT memberikan pengaruh positif bagi 

kesejahteraan psikologis subjek yang menderita kanker payudara melalui 

cara dalam memaknai pengalamannya secara lebih utuh. Terapi ini tidak 

hanya bisa diaplikasikan pada penderita kanker payudara, namun 

penderita penyakit kronis lainnya yang berpengaruh pada kondisi 

psikologisnya. Terapi ini juga dapat diterapkan secara kelompok dimana 

para peserta dapat satu sama lain mendengarkan dan mencurahkan pada 

sesama.  
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Bagan 2 Acceptance and Commitment Therapy Terhadap Kesejahteraan 
Psikologis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
Dampak  
Intervensi 

Dampak 

 

ACCEPTANCE AND COMMITMENT 

THERAPY 

Proses Terapi : 

1. Acceptance 

(penerimaan) 

2. Being present,  

3. Cognitive 

Defusion  

4. Self as context  

5. Values (nilai) 

6. Committed 

action 

 

Terapi dalam 4 

sesi, dengan 

metode/teknik : 

1. Metafora 

2. Diskusi 

3. Latihan-

latihan 

4. Mindfulness 

Kesejahteraan Psikologis menjadi Optimal 

ditandai dengan Aspek Kesejahteraan 

Psikologi: 

1. Menerima pengalaman masa lalu dan 

keterbatasannya saat ini 

2. Memahami bahwa keluarga sering 

memberikan perhatian dan orang 

sekitar berempati kepadanya 

3. Berpikir bahwa pengalaman 

kekambuhan orang lain belum tentu 

terjadi padanya 

4. Kembali berpartisipasi dalam kegiatan 

lingkungan  

5. Yakin dan percaya pada nilai bahwa 

Tuhan sedang memberikan ujian, serta 

kembali memahami mengenai 

tujuannya 

6. Meyakini bahwa pengobatannya adalah 

proses berkelanjutan 

PENDERITA KANKER 

PAYUDARA 

Dampak 

psikologis 

Cemas 

Takut 

Khawatir 

Kesejahteraan Psikologi Tidak 

Optimal, ditandai dengan Aspek 

Kesejahteraan Psikologi: 

1. Tidak bisa menerima 

pengalaman pada saat 

kemoterapi 

2. Kurang merasakan kehangat 

dan dukungan keluarga 

3. Terpengaruh tekanan dan 

pengalaman orang lain yang 

kambuh 

4. Berkurangnya partisipasi di 

lingkungan perkampungan 

5. Merasakan berdiri di 2 arah 

6. Merasakan pengobatannya 

tidak memberikan kesembuhan 
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H. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, subjek dalam penelitian 

ini hanya 1 orang (subjek tunggal), sehingga tidak bisa digeneralisasikan 

pada pasien kanker payudara. Penelitian akan lebih baik apabila dilakukan 

terhadap subjek yang berjumlah lebih dari 2 orang sehingga akan terlihat 

bagaimana perbedaan kesejahteraan psikologis, dinamika permasalahan 

dan analisa yang lebih bervariasi. Hal ini karena kesulitan dalam pencarian 

subjek, rata-rata pasien yang memeriksakan diri ke RS Kariadi berasal dari 

luar kota sehingga menghambat proses. Selain itu, batas waktu penelitian 

hanya 3 bulan dan jangkauan area bangsal yang berjauhan. Keterbatasan 

kedua mengenai terapis yang merupakan psikolog dan sudah ditunjuk 

langsung oleh RSUP Dr. Kariadi Semarang. Terapis menunjukkan 

kurangnya jam terbang dalam pemahaman dan menggunakan ACT. 

Peneliti dan terapis kemudian memperbanyak waktu diskusi dan sharing 

materi untuk mengatasi hal tersebut.


