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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sembuh dari penyakit adalah harapan bagi setiap orang, 

namun tidak semua proses penyembuhan berjalan sesuai yang 

diharapkan. Banyak tahapan yang harus dilalui untuk mencapai 

kesembuhan, dari pemberian pengobatan hingga dampak dari 

pengobatan itu sendiri. Berdasarkan pengamatan, wawancara, serta 

pengalaman pribadi peneliti yang memiliki sebagian besar anggota 

keluarga yang mengeluhkan kemoterapi sebagai pengobatan kanker 

yang menjadi hal yang menakutkan. Hal ini sesuai dengan peryataan 

Miller (2008), kanker menjadi penyakit yang sangat ditakuti oleh 

mereka yang sehat dan sebagian besar orang bertanya kepada diri 

apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka didiagnosa 

sebagai penderita kanker. Tidak jarang, pasien berusaha untuk 

menyembunyikan kegelisahannya sendiri agar tidak menimbulkan 

kecemasan pada anggota keluarganya.  

Hampir setiap individu akan mengalami ketakutan bila 

didiagnosis kanker, hal ini disebabkan penyebaran yang cepat pada 

organ tubuh lain yang sehat. kanker didefinisikan sebagai 

perkembangbiakan sel secara abnormal dan tak terkendali yang akan 

terus menerus mengalami pertumbuhan dengan menjalar kebagian-
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bagian lain dari tubuh. Kanker dimulai dari pertumbuhan premaligna 

sampai ganas yang bersifat parasit pada manusia. Hingga ada sesuatu 

yang bisa menghentikannya perkembangannya (Miller, 2008; Brooker 

dalam Sari, Antom, & Witarsa, 2016; Suryo, 2005).   

Kasus penderita kanker di indonesia mengalami peningkatan 

di setiap tahunnya, hal ini dibuktikan oleh beberapa data yang telah 

dipublikasikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga 

pemerhatian kanker. Dipublikasikan oleh Sehat Link (Fitri, 2016) yang 

mengemukakan data Globocan tahun 2012, kasus kanker di Indonesia 

terbanyak pada kaum pria dengan kanker paru-paru mencapai 34.696 

orang. Data Riskesdas tahun 2013, penyakit kanker di Indonesia 

secara keseluruhan terdapat 330.000 orang ( 0,14%). Perhitungan lima 

besar provinsi di Indonesia dengan jumlah penderita kanker terbanyak 

adalah DI Yogyakarta (0,41%), Jawa Tengah (0,21%), Bali (0,2%), DKI 

Jakarta dan Bengkulu masing-masing prosentase 0, 19%. WHO 

menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita 

servik tertinggi di dunia (15.000 kasus tahun 2007), kasus tertinggi ke 

dua kanker payudara (tahun 2007 mencapai 8.277 kasus), kanker 

paru-paru pada pria (34.696 kasus tahun 2012), dan terjadi 

peningkatan kasus leukimia pada anak berusia di bawah 15 tahun. 

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa kanker bersifat parasit 

pada tubuh manusia dan perkembangan kanker yang meningkat setiap 

tahunnya di Indonesia, membuat individu yang didiagnosis kanker 
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memunculkan berbagai reaksi negatif. Penderita yang diagnosis 

kanker menurut Miller (2008) reaksi pertama yang muncul adalah 

kaget, putus asa, dan menarik sehingga semua informasi yang terkait 

dengan kanker menjadi sulit untuk diterima dengan pikiran jernih. 

Reaksi selanjutnya yaitu perasaan sedih, tidak percaya dan menolak, 

rasa marah, rasa bersalah, menerima kenyataan menyadari bahwa 

kondisi itu adalah nyata, depresi, kegelisahan, ketidak mampuan untuk 

berkosentrasi, susah tidur, mudah merasa panik, jantung berdebar-

debar, dan ketegangan otot, serta munculnya pikiran-pikiran tentang 

kematianditengah rasa sakit dan bunuh diri. 

Hal ini menunjukkan diawal diagnosis kanker individu sudah 

memunculkan reaksi negatif, apalagi ketika harus menjalani 

pengobatan kanker yang membutuhkan waktu yang panjang. 

Pernyataan ini didukung oleh Sari dan Subandi (2015) dalam “Kanker 

Sharing” perkembangan pengobatan saat ini menjadikan  kanker 

bukan penyakit mematikan namun merupakan suatu penyakit kronis 

yang membutuhkan pengobatan dan perawatan dalam periode waktu 

yang lama. Sjamsuhidajat (dalam Sari, Antom, & Witarsa, 2016) 

menjelaskan terapi kanker yaitu terapi pembedahan, terapi radiasi, 

terapi sistemik kemoterapi, terapi hormon dan terapi imunologis, serta 

terapi paliatif.  

Miller (2008) menjelaskan bahwa kemoterapi dilakukan untuk 

mengatasi tumor induk itu sendiri agar menyusut. Biarpun kemoterapi 
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ditujukkan bagi sel kanker, obat-obatan itu tetap bisa menimbulkan 

dampak bagi sel-sel yang sehat. Hal ini disebabkan efek samping 

kemoterapi sehingga mempengaruhi jaringan dan organ lain yang tidak 

terkena kanker. Kondisi dan efek samping yang paling sering terjadi 

adalah terhentinya fungsi kerja sumsum tulang, mudah lelah, mual dan 

muntah, rambut rontok, infertilitas, keracunan pada organ, 

pendarahan, dan sindrom lisis tumor (terjadi kematian sel secara 

cepat).  

Munculnya  rasa takut sebagai pemikiran tentang kekambuhan 

dan berakhir dengan kematian. Bagi sebagian besar penderita kanker 

kondisi yang menakutkan tersebut dapat menimbulkan kecemasan 

(Miller, 2008). Dampak negatif lainnya yaitu pengaruh yang besar 

terhadap konsep diri. Pikiran dan tingkah laku seseorang akan menjadi 

terganggu, bila memiliki konsep diri yang buruk. Sebagai contoh wanita 

yang mengalami kebotakan yang merasa bahwa hal ini membuat 

suami tidak lagi tertarik pada dirinya. Gangguan harga diri pada 

penderita penyakit kanker, kemungkinan mengalami hubungan 

interpersonal yang tidak harmonis (Anita & Sukamti, 2016). Efek 

emosional yang ditimbulkan oleh terapi pengobatan pada kanker yaitu 

terjadinya kecemasan, ketakutan dan depresi pada pasien kanker dan 

keluarga (American Cancer Society, dalam Sari, Antom, & Witarsa, 

2016). 
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Kecemasan menjadi salah satu dampak psikologis yang 

terjadi pada pasien kanker. Kecemasan adalah suatu keadaan tegang 

yang berhubungan dengan ketakutan, kekhawatiran, perasaan 

bersalah, perasaan tidak aman, kebutuhan akan kepastian disebut 

kecemasan. Kecemasan pada dasarnya merupakan respon terhadap 

apa yang akan terjadi (antisipatif). Kecemasan dapat menyebabkan 

kelumpuhan dalam memberi keputusan dan melakukan tindakan. 

Simtom-simtom psikofisiologis yang terjadi seperti, keluar keringat 

yang terlalu banyak, kesulitan bernafas, gangguan-gangguan pada 

perut, denyut jantung sangat cepat (Semium, 2006).  

Efek samping kemoterapi yang dirasakan pasien kanker akan 

berdampak secara psikologis, yang memunculkan reaksi kecemasan 

setelah menjalani pengobatannya. Beberapa penelitian yang 

menunjukkan kecemasan pada pasien kanker yang menjalani 

kemoterapi. Kecemasan pada kasus pasien kanker juga dapat 

meningkatkan rasa nyeri, gangguan tidur, penyebab ternyadinya mual 

dan muntah, dan jika tidak diterapi maka akan menjadi kecemasan 

dengan tingkat yang lebih berat bahkan dapat memperpendek 

kehidupan pasien (National Cancer Institute, dalam Sari, Antom, & 

Witarsa, 2016). 

Pada penelitian  Mohammed S, dkk (2012) menyebutkan 

bahwa efek kecemasan pada pasien kanker payudara bisa 

meningkatkan rasa nyeri, mengganggu kemampuan tidur, 
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meningkatkan mual dan muntah setelah kemoterapi, juga 

terganggunya kualitas hidup diri sendiri. Perasaan cemas yang 

dirasakan oleh pasien kanker ketika menjalani kemoterapi dapat 

berdampak buruk pada proses pengobatan serta rehabilitasi secara 

medis maupun psikologis, seperti yang dikemukakan Bintang (2012) 

dalam penelitiannya bahwa kecemasan yang terjadi pada pasien 

kanker yang menjalani kemoterapi bisa mengakibatkan pasien 

menghentikan kemoterapinya.  

Hasil pengamatan dan wawancara peneliti kepada pasien 

kanker yang mengalami kecemasan. Wawancara dilakukan pada dua 

partisipan, pada tanggal 19 februari 2017, Pada partisipan dengan 

inisial T seorang bapak berusia 40 tahun yang menderita kanker 

nasofaring (rongga hidung). kepada  berinisial T didiagnosis kanker 

dan disarankan menjalani kemoterapi sebanyak 4 kali dan 1 kali terapi 

radiasi. Kecemasan dimulai ketika didiagnosis kanker dan kecemasan 

bertambah setelah menjalani kemoterapi disebabkan efek yang terjadi 

selama kemoterapi. Saat partisipan menjalani kemoterapi ke tiga ada 

keinginan untuk tidak melanjutkan kemoterapi disebabkan rasa sakit 

diseluruh badan, aktivitas terganggu, sariawan diseluruh bagian dalam 

mulut dan radang tenggorokan yang membuat pasien sulit untuk 

menelan makanan, selain itu pasien merasa keraguan bahwa terapi ini 

akan membuatnya pulih dan kekhawatiran secara finansial. Partisipan 

kedua yaitu seorang ibu berinisial N berusia 40 tahun yang menderita 
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kanker payudara. Kecemasan awal yang muncul yaitu ketakutan 

menjalani pengobatan dan ketakutan akan kematian, partisipan 

menunda pengobatan selama 5 tahun. Setelah selesai kemoterapi 

kecemasan kembali muncul disebabkan adanya benjolan yang kembali 

tumbuh pada payudara partisipan, adanya ketakutan dan keraguan 

untum kembali melakukan pengobatan.  

Beberapa pernyataan diatas telah memaparkan kecemasan 

yang berdampak secara psikologis dan fisiologis pada pasien kanker 

setelah menjalani kemoterapi. Adanya rasa sakit, ketakutan, perasaan 

tertekan, kekhawatiran untuk kembali menjalani kemoterapi kembali 

Kondisi Ini memprihatinkan adanya dilema keinginan untuk sembuh 

dan perasaan negatif sebagai reaksi kecemasan. Oleh sebab itu 

diperlukan penanganan dalam mengatasi kecemasan pada pasien 

kanker yang menjalani kemoterapi. Beberapa penelitian yang 

menunjukkan pentingnya dilakukan intervensi untuk menangani 

kecemasan, dikarenakan rasa sakit dan gangguan fisik yang tidak 

ditangani dengan memadai adalah sumber utama dari depresi dan 

kegelisahan. Pengurangan rasa sakit bisa mengurangi depresi atau 

gejala psikologis (Miller, 2008). Selain itu, dengan mengatasi nyeri dan 

kecemasan pada pasien kanker payudara bukan hanya akan 

meningkatkan kualitas hidup tetapi juga mempengaruhi kepatuhan 

terhadap pengobatan, lama waktu rawat di rumah sakit, dan 

kemampuan untuk perawatan diri (Alfano dkk, 2007). 
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Kecemasan sebagai dampak psikologis perlu diatasi 

dikarenakan selama proses dalam menjalani penyakit kanker akan 

dapat lebih mudah dijalani bila kondisi psikologis pasien dapat 

ditunjang dan dijaga dengan baik (Miller, 2008). Beberapa  

penanganan kecemasan dapat dilakukan secara medis, teknik 

relaksasi, bernapas perlahan, exposure therapy, cognitive behavioural 

thereapy, latihan fisik, menjaga nutrisi dan gaya hidup sehat (Sari, 

Antom, & Witarsa, 2016).  

Beberapa penelitian mengunakan pendekatan psikologi untuk 

menurunkan kecemasan pada pasien kanker. Penelitian yang 

dilakukan Sara & Hasanat (2010) yaitu kajian teoritis pengaruh art 

therapy dalam mengurangi kecemasan pada penderita kanker. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung proses penyembuhan 

adanya penurunan respon-respon fisiologis dari gejala kecemasan 

yang menunjukkan art therapy dapat menurunkan kecemasan pada 

penderita kanker. Pengunaan terapi pasien kanker membutuhkan 

kemampuan motorik yang baik untuk mengungkapkan ekspresi diri dan 

mengeksplorasi diri, sedangkan partisipan penelitian mengalami rasa 

mual dan lemas. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ningsih, 

Karim, & Sabrian (2015), efektivitas terapi Emotional Freedom 

Technique (EFT) terhadap kecemasan pasien kanker payudara 

stadium 2 dan 3, hasil menunjukkan efektif dalam menurunkan 

kecemasan. Penelitian terdiri dari 15 kelompok ekspesimen tingkat 
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keberhasilan terapi dipengaruhi kemampuan pasien yang mudah 

dalam memahami terapi EFT. Teknik dapat dikatakan membutuhkan 

kosentrasi, sedangkan partisipan penelitian dengan kecemasan 

konsentrasi terganggu sehingga terapi kurang tepat digunakan dalam 

penelitian.  

Pada penelitian ini mengunakan relaksasi otot progresif, 

relaksasi otot menurut Utami (2002) bertujuan mengurangi 

keteganggan dan kecemasan dengan cara melemaskan otot-otot 

badan. Latihan relaksasi otot individu diminta untuk menegangkan otot 

dengan ketegangan tertentu, dan kemudian diminta mengendorkan. 

Sebelum dikendorkan penting untuk melemaskan otot-otot yang 

tegang sehingga dapat mencapai keadaan rileks. Sebelum 

dikendorkan penting dirasakan ketegangan tersebut, sehingga individu 

dapat membedakan antara otot yang tegang dan otot yang lemas. 

Beberapa penelitian mengunakan teknik relaksasi otot 

progresif untuk mengatasi kecemasan pada pasien kanker. Penelitian 

Subekti & Utami (2011) relaksasi diberikan untuk menghentikan 

ketegangan agar tidak terus-menerus terjadi, sehingga kelelahan yang 

dialami tubuh tidak berlanjut. Teknik relaksasi diterapkan pada 

manajemen penyakit, maka tujuannya adalah untuk mengurangi 

kecemasannya sebab kecemasan dapat meningkatkan rasa sakit. 

Oleh sebab itu relaksasi dapat menurunkan kecemasan sehingga rasa 

sakit dapat berkurang.  
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Relaksasi dapat digunakan sebagai keterampilan coping yang 

aktif jika digunakan untuk mengajar individu kapan dan bagaimana 

menerapkan relaksasi dibawah kondisi yang menimbulkan kecemasan. 

Pada waktu orang mengalami ketegangan dan kecemasan yang 

bekerja adalah sistem saraf simpatetis, sedangkan pada waktu rileks 

yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatetis. Dengan demikian 

relaksasi dapat menekan rasa tegang dan rasa cemas, sehingga 

timbul counter conditioning dan menghilang (Bellack dan Hersen; 

Prawitasari dalam Utami, 2002). Hal ini serupa dengan Resti (2014) 

yang menyatakan teknik relaksasi merupakan salah satu teknik 

pengelolaan diri yang didasarkan pada cara kerja sistem saraf simpatis 

dan parasimpatis. Ketika otot-otot sudah dirilekskan maka akan 

menormalkan kembali fungsi-fungsi organ tubuh. Setelah seseorang 

melakukan relaksasi dapat membantu tubuhnya menjadi rileks, dengan 

demikian dapat memperbaiki berbagai aspek kesehatan fisik. 

Selain itu, relaksasi otot akan menurunkan denyut nadi dan 

tekanan darah, juga mengurangi keringat dan frekuensi pernapasan. 

Apabila Individu melakukan relaksasi ketika ia mengalami ketegangan 

atau kecemasan, maka reaksi-reaksi fisiologis yang dirasakan individu 

akan berkurang, sehingga la akan merasa rileks. Apabila kondisi 

fisiknya sudah rileks, maka kondisi psikisnya juga tenang (Lichstein, 

dalam Puwarto, 2006). 
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Beberapa penelitian yang mengunakan relaksasi otot progresif 

pada pasien kanker.  Pada psikologi kesehatan, relaksasi otot progresif 

dan relaksasi imajeri terpandu efektif mengurangi efek samping 

chemotherapy seperti cemas, depresi, mual, dan meningkatnya 

tekanan darah pada pasien kanker (Lyles, Burish, Krozely, & Oldham 

dalam Subekti & Utami, 2011). Penelitian yang dilakukan Kasih, 

Triharini, & Kusumaningrum (2019) yaitu  Progresive Muscle 

Relaxation (PMR) terhadap frekuensi nyeri pada penderita kanker 

payudara yang menjalani kemoterapi di POSA RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. Menjelaskan bahwa nyeri merupakan keluhan yang paling 

sering terjadi pada pasien kanker. Pada kanker payudara terjadi nyeri 

karena peradangannya, adanya kerusakan ujung-ujung saraf reseptor 

akibat adanya peradangan atau terjepit oleh pembengkakan. Hasil 

menunjukkan ada pengaruh Progresive Muscle Relaxation (PMR) 

terhadap frekuensi nyeri pada penderita kanker payudara (p=0,000). 

Selain itu, Progresive Muscle Relaxation (PMR) adalah salah satu dari 

tehnik relaksasi sederhana yang sudah pernah dilakukan peneliti 

sebelumnya pada efek samping kemoterapi mual dan muntah (Maryani 

dalam Kasih, Triharini, & Kusumaningrum, 2019).  

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa kanker sebagai 

penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan dan perawatan dalam 

periode waktu yang lama, menimbulkan rasa sakit akibat 

perkembangan kanker dan juga efek samping dari pengobatan, yang 
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membuat partisipan mengalami kecemasan berulang. Relaksasi otot 

progresif diberikan kepada pasien kanker yang menjalani kemoterapi 

dikarenakan unsur keamanan, kemampuan pasien, dan menimbulkan 

kepekaan motorik sebagai efek dari kemoterapi. Relaksasi otot 

dilakukan untuk menurunkan kecemasan pada pasien kanker dengan 

mengurangi efek negatif dari kemoterapi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah terapi relaksasi 

efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan pada pasien kanker yang 

mengalami dampak negatif dari kemoterapi yang dijalani? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah mengetahui efektifitas terapi 

relaksasi untuk menurunkan kecemasan pada penderita kanker yang 

menjalani kemoterapi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, pengembangan psikologi kesehatan terutama 

dalam pendampingan pasien. 

2. Secara praktis, referensi mencari usaha untuk menurunkan 

kecemasan kemoterapi yang dijalani.


