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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker merupakan salah satu jenis penyakit kronis yang 

mematikan di dunia. Kanker menjadi salah satu penyakit yang 

menakutkan bagi setiap orang. Setiap orang berusaha melakukan 

berbagai cara untuk mencegah penyakit tersebut menimpa diri mereka. 

Stres berat dan kecemasan selalu menghantui orang yang menderita 

penyakit ini. Sejarah kasus dari penyakit dan serangkaian treatment atau 

pengobatan pada akhirnya akan memengaruhi kehidupan mereka. Dalam 

kondisi tertekan dengan penyakit dan serangkaian pengobatan tersebut, 

para penderita ini memiliki harapan bahwa suatu hari mereka dapat 

sembuh dan beraktivitas kembali. Harapan-harapan ini memicu 

munculnya suatu kepribadian yang kuat agar mereka tabah menghadapi 

tekanan akibat penyakit tersebut. 

Kanker adalah segolongan penyakit yang ditandai dengan 

pembelahan sel yang tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut 

untuk menyerang jaringan biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan 

langsung di jaringan yang bersebelahan (invasi) atau dengan migrasi sel 

ke tempat yang jauh (metastasis) (Dewi, 2009, h. 93). Sel kanker bersifat 

ganas dan dapat menyebabkan kematian. Sel ini sendiri dapat berasal dan 

tumbuh dari setiap bagian tubuh manusia. Departemen kesehatan RI 

(2009, h. I)) melalui bukunya tentang kanker mengatakan bahwa saat ini 
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kanker leher rahim dan kanker payudara  merupakan jenis yang paling 

banyak dijumpai di Indonesia.  

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization 

(WHO) mengatakan bahwa pada tahun 2030, jumlah penderita kanker di 

Indonesia akan meningkat tujuh kali lipat. Salah satu penyakit kanker 

yang ditakuti kaum wanita adalah kanker payudara. Departemen 

Kesehatan RI mengungkapkan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi 

Rumah Sakit (SIRS) tahun 2007, kanker payudara menempati urutan 

pertama pada pasien rawat inap di seluruh RS di Indonesia (16,85%) atau 

sekitar 8227 kasus, disusul kanker leher rahim (11,78%).  Hal ini sama 

dengan estimasi Globocan (IACR) tahun 2002. Pada tahun 2007, jumlah 

penderita kanker payudara menurun dibanding tahun 2006 yaitu 8327 

kasus, namun untuk kasus kanker rahim naik dari 4696 kasus pada tahun 

2006. Departemen Kesehatan menambahkan bahwa kanker tertinggi 

yang diderita wanita Indonesia adalah kanker payudara dengan angka 

kejadian 26 per 100.000 perempuan, disusul kanker leher rahim dengan 

16 per 100.000 perempuan. Menurut data SIRS 2007, kasus kanker 

bronchus dan paru pada pasien rawat inap sebesar 5,8% dari seluruh jenis 

kanker.  

Pada tahun 2010 menurut data departemen kesehatan (depkes, 

2013), 7% dari seluruh penyebab kematian karena penyakit tidak 

menular, setelah stroke dan penyakit jantung. Sementara itu, kanker 

payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis kanker tertinggi pada 

pasien rawat inap maupun rawat jalan di seluruh RS di Indonesia, dengan 
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proporsi sebesar 28,7% untuk kanker payudara, dan kanker leher rahim 

12,8%, leukimia 10,4%, lymphoma 8,3% dan kanker paru 7,8%. 

Istilah kanker payudara merujuk pada tumor ganas yang telah 

berkembang dari sel-sel yang ada di dalam payudara (Dewi, 2009, h. 

130). Departemen Kesehatan RI (2009, h. 11) melalui bukunya yang 

berjudul “Buku Saku Pencegahan Kanker Leher Rahim dan Kanker 

Payudara” mendefinisikan kanker payudara sebagai  keganasan yang 

berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang 

payudara, tidak termasuk kulit payudara. Penyakit kanker payudara 

umumnya menyerang kaum wanita, namun tidak menutup kemungkinan 

menyerang kaum laki-laki dengan perbandingan 1 diantara 1000 laki-

laki. Faktor-faktor yang dapat dihubungkan dengan meningkatknya 

resiko terkena kanker payudara yaitu faktor keturunan atau genetik dan 

faktor hormonal (Francis, 2004, h. 40). 

Data kesehatan RI mencatat bahwa kanker payudara merupakan 

penyakit dengan kasus terbanyak kedua setelah kanker leher rahim yang 

menyerang kaum wanita. Kasus ini terjadi pada perbandingan 2 dari 

1000 wanita di dunia diperkirakan akan mengalami kanker payudara 

setiap tahunnya. Penyebab munculnya kanker payudara saat ini belum 

bisa dipastikan secara jelas, namun ada beberapa kemungkinan 

munculnya penyakit ini yaitu usia, genetik, obat-obatan,  (goncangan 

jiwa), dan menarche dini. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita 

biasanya adanya benjolan, penebalan kulit (ticketing), perubahan bentuk 

payudara, gatal-gatal, kemerahan, rasa sakit yang tidak berhubungan 

dengan menyusui atau menstruasi (Dewi, 2009, h. 116). 
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Kanker payudara yang banyak menyerang kaum wanita membuat 

stres secara emosional seperti depresi dan kecemasan (Shaheen dkk, 

2011, h. 236). Hal ini diakibatkan karena kanker payudara merupakan 

salah satu penyebab kematian wanita di dunia, terutama Indonesia. Data 

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2010 menunjukkan bahwa 

kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah penyakit 

kardiovaskuler. Di Indonesia kanker menempati urutan keenam sebagai 

penyebab kematian selain kecelakaan lalu lintas, penyakit infeksi, 

jantung, diare, stroke. Selain itu juga pengobatan yang benar-benar 

menyembuhkan belum dapat ditemukan hingga saat ini. Faktor lain yang 

dianggap memengaruhi adalah karena kanker ini menyerang salah satu 

bagian tubuh wanita yang sangat penting, yaitu payudara. Shaheen dkk 

(2011, h. 236) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kanker payudara 

memiliki pengaruh yang kuat pada psikologis dan kesehatan psikologis 

dari pasien. Kanker payudara membuat seseorang sangat stres karena 

efek dari penyakit tersebut dan treatment kesehatan yang dapat 

memengaruhi feminitas, serta seksual. 

Payudara merupakan lambang keindahan dan kesuburan pada 

wanita. Payudara sendiri merupakan aset perempuan yang sangat 

berharga. Kelainan pada organ ini pastilah merupakan mimpi buruk bagi 

wanita. Hal yang terjadi adalah percaya diri lenyap dan kadangkala 

memengaruhi hubungan dengan pasangan. Kanker yang menyerang 

payudara ini membuat para wanita merasa khawatir apabila suatu hari 

harus kehilangan salah satu bagian tubuhnya tersebut. Wanita yang 

terkena kanker ini akan melakukan banyak hal untuk mencegah dan 
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mengobatinya. Pada awalnya wanita yang mengetahui adanya kelainan 

pada organ payudara akan merasa khawatir. Kekhawatirannya terjadi 

karena beberapa kemungkinan misalnya adanya kanker, operasi, efek 

samping radiasi dan kemoterapi, hingga kematian (Pamungkas, 2011, h. 

50). 

Pada perkembangan ini, tingkat kematian  akibat kanker payudara 

telah menurun di tahun 2008 dengan dikembangkannya dan 

disosialisasikannya program deteksi awal serta semakin efektifnya 

penanganan kanker payudara (Dewi, 2009, h. 130). Perkembangan ilmu 

pengetahuan yang pesat membantu para penderita kanker payudara dapat 

memperpanjang umur mereka dengan pendeteksian penyakit sejak dini 

dan aspek psikologi yang menunjang penderita untuk sembuh. Hal ini 

akan meningkatkan kualitas hidup dan membantu proses penyembuhan 

penyakit yang diderita. Seorang penderita kanker mengalami alur 

mengalami depresi dan merasa tertekan, hingga akhirnya terjadi 

penerimaan (acceptance) atas penyakit yang diderita. Proses penerimaan 

atas penyakit yang diderita ini membutuhkan kekuatan dalam diri 

penderita agar mereka mau menerima diri mereka apa adanya. 

Kanker payudara dapat memberikan dampak secara fisik maupun 

psikologis. Gangguan secara fisik biasanya berasal dari rasa sakit dan 

ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh kanker, terutama stadium akhir 

(Francis, 2004, h. 40). Pengobatan penyakit kanker ini juga dapat 

menimbulkan gangguan fisik lain misalnya kerontokan rambut, muntah, 

mual, dan kelelahan. Dampak psikologis yang muncul akibat kanker 

payudara adalah kecemasan, depresi, dan stres. 
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Hasil penelitian Saheen dkk (2011, h.236-237) yang berjudul 

Effects Of Breast Cancer On Physiological And Psychological Health Of 

Patients memberikan hasil bahwa kanker payudara memberikan dampak 

besar pada kesehatan fisik dan psikologis dari penderita. Hasil 

menunjukkan bahwa 80% penderita kanker payudara mengalami stres 

tingkat tinggi pada saat mendapat diagnosis atas penyakitnya dan saat 

menjalani perawatan. Selain itu perawatan pada penderita kanker 

payudara ini juga memberikan efek pada kesuburan para wanita ini. 

Dalam kondisi saat para penderita kanker payudara ini memasuki 

proses adanya tekanan atau stres dalam diri mereka atas penyakit yang 

diderita, kepribadian yang tahan banting atau hardiness dibutuhkan. 

Hardiness juga bisa disebut ketangguhan. Hardiness merupakan suatu 

variabel dalam diri individu untuk menerima dan menghadapi sesuatu. 

Kobasa dkk (1989, h. 169) dalam penelitiannya tahun 1979 

mengemukakan bahwa hardiness adalah suatu konstelasi dari 

karakteristik kepribadian yang berfungsi sebagai sumber perlawanan 

untuk menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup yang mengakibatkan 

stres. Hardiness mengandung pengertian yakni suatu karaktersitik 

kepribadian yang menyebabkan individu menjadi lebih kuat, tahan, dan 

optimis untuk menghadapi tekanan, dalam hal ini penyakit kanker 

payudara.  

Kobasa dkk (1982, h. 169) mengatakan bahwa disposisi 

kepribadian dari hardiness adalah komitmen, kontrol (pengendalian), 

dan tantangan. Santrock (2002, h.145) mengatakan ketangguhan 

(hardiness) adalah gaya kepribadian yang dikarakteristikan oleh suatu 
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komitmen (daripada alienasi/keterasingan), pengendalian (daripada 

ketidakberdayaan), dan persepsi terhadap masalah-masalah sebagai 

tantangan (daripada sebagai ancaman). Individu yang mempunyai 

kepribadian hardiness dianggap dapat tetap sehat meskipun mengalami 

kejadian-kejadian yang penuh dengan stres. Individu yang mempunyai 

kepribadian tahan banting tidak akan mudah melarikan diri atau menarik 

diri dari kondisi-kondisi yang mengancam dirinya (Hadjam dkk, 2004, 

h. 124). 

Orang yang memiliki hardiness mampu menghadapi dan 

menerima kesukaran, kesulitan, masalah dengan tabah. Orang yang 

memiliki kepribadian ini tahan mengalami tekanan, penderitaan dan 

kemalangan. Orang yang berpribadi kurang tangguh lebih mudah terkena  

daripada orang yang berpribadi tangguh. Hal ini terjadi karena pola 

pemikiran yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Hal lain yang 

memengaruhi yaitu kemampuan mengendalikan dan menguasai sesuatu 

hal, peristiwa, orang atau keadaan berbeda (Hardjana, 1994, h. 72-73). 

Hal semacam ini pernah dialami oleh seorang ibu bernama Rossy 

(Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY, 2012, h. 91-97). Beliau merasa 

seakan-akan jatuh ke dalam perut bumi bagian dalam. Ibu Rossy merasa 

terpukul atas penyakit yang selama ini ia takutkan, dan menimpa dirinya. 

Beliau bahkan merasa marah pada dirinya dan berkata, “Apa salah saya 

sehingga Tuhan menghukum diri saya seperti ini?”. Ibu Rossy merasa 

sangat hancur mengetahui dirinya menderita penyakit mematikan ini. 

Pada awalnya beliau merasa takut untuk menjalani operasi dan 

kemoterapi, namun perlahan atas dukungan dari suami dan keluarganya. 
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Beliau bangkit dan melanjutkan pengobatan. Perlahan, ketenangan batin 

mulai dirasakan dan beliau mampu menjalankan rutinitas sehari-hari. 

Beliau belajar bersyukur dan terus berdoa agar mampu melewati cobaan. 

Beliau menuturkan bahwa kanker harus dilawan dengan mengambil 

keputusan yang cepat dan tepat serta menjalani pengobatan yang tuntas. 

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang ibu berinisial P 

pada bulan Juli 2012 dan Juni 2013 di Kartasura yang sembuh dari 

kanker payudara menunjukkan bahwa ketika mengetahui dirinya 

menderita kanker beliau merasa kaget namun setelah itu ibu tersebut 

hanya pasrah. Padahal saat itu beliau baru saja menjalani operasi kanker 

rahim. Penyakit-penyakit tersebut tidak lantas membuat beliau 

menyerah, tetapi justru beliau semakin yakin dan memasrahkan 

segalanya pada Tuhan. Kegigihan dan kepribadian beliau yang kuat 

memberi keyakinan bahwa dirinya akan sembuh. Beliau kemudian 

menjalani operasi, kemoterapi dan radiasi. Selain itu juga beliau 

meminum obat-obatan herbal seperti daun dewa. Dalam pikirannya 

beliau yakin bahwa dirinya akan sembuh. Seorang biarawati memberinya 

motivasi bahwa dengan pertolongan Tuhan dirinya akan sembuh. 

Operasi dan kemoterapi dijalani ibu P, beliau juga berdoa menurut 

kepercayaannya.  

Beliau melakukan hal tersebut tidak dilatarbelakangi oleh apapun, 

kecuali bahwa keyakinan dan kepribadian yang kuat bahwa dirinya akan 

sembuh. Beliau berkomitmen bahwa dirinya akan terus bedoa setiap 

waktu sampai dirinya sembuh. Ibu tersebut juga tidak menganggap 
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bahwa penyakit ini adalah cobaan, bahkan sama sekali tidak tertekan dan 

menyerah. Beliau hanya pasrah dan berharap bahwa dia akan sembuh. 

Penelitian dari Mahlida dan Hartini tentang kanker payudara 

(2012, h. 68) mengemukakan bahwa banyak penderita kanker payudara 

mengalami stres dan sulit dalam penyesuaian diri, namun banyak juga 

orang yang selamat melaporkan hasil yang positif. Hasil wawancara 

dengan ibu P mengungkapkan bahwa hardiness membantunya untuk 

melawan tekanan dan stres akibat kanker payudara. Beliau yang saat ini 

telah sembuh menginformasikan hasil yang positif atas perlawanannya 

terhadap kanker payudara. Penyakit ini tidak membuat beliau menyerah, 

bahkan semakin kuat untuk melawan penyakit ini. Kepribadian yang kuat 

ini membantunya terhindar dari stres yang mungkin akan memperburuk 

keadaannya.  

Penderita kanker payuada mengalami kecemasan tingkat tinggi 

karena diagnosis kanker payudara. Para wanita penderita kanker ini 

mengangap bahwa penyakit ini adalah hukuman (Shaheen dkk, 2011, h. 

241). Kecemasan dan penolakan terhadap dirinya ini akan menimbulkan 

suatu kecemasan dan tekanan apakah dirinya bisa sembuh, apakah 

operasinya lancar. Penderita kanker payudara yang telah melewati fase 

operasi dan perawatan, pastinya memiliki suatu kepribadian yang kuat 

untuk membantunya melawan stres akibat penyakit ini, karena bisa 

melewati rangkaian perawatan yang mengganggu kehidupannya. 

Kepribadian tahan banting ini membantunya melawan tekanan akibat 

adanya penyakit ini. Kepribadian yang kuat ini berkembang juga 

berdasarkan pengalaman-pengalaman dan lingkungan yang 
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membantunya untuk berkembang. Pengalaman penderita kanker 

payudara memunculkan pribadi yang kuat dan tahan banting atau 

hardiness. Pribadi yang kuat inilah yang mendorong wanita bisa tetap 

sehat walaupun menderita kanker payudara. Kepribadian ini membantu 

seorang penderita kanker payudara untuk terhindar dari stres yang bisa 

membuat keadaannya semakin memburuk.  

Dari uraian tentang hardiness pada penderita kanker payudara 

tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dinamika 

hardiness atau kepribadian tahan banting pada penderita kanker 

payudara. Peneliti ingin meneliti bagaimana hal tersebut bisa 

berkembang dan hal-hal apa saja yang memengaruhi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika 

hardiness pada wanita penderita kanker payudara. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Psikologi Kesehatan 

Mental, khususnya bagi kepribadian hardiness wanita penderita 

kanker payudara. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi para orang tua dan wanita 

khususnya,guna mendapatkan pengetahuan mengenai kanker 

payudara dan memahami tentang hardiness. 

 




