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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Survei 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika hardiness 

pada penderita kanker payudara. Sebelum memulai penelitian, peneliti 

terlebih dahulu melakukan survei berkaitan dengan tema yang 

diambil. Survei diawali dengan bertanya kepada sebuah lembaga yang 

bergerak di bidang kanker. Peneliti bertanya mengenai kanker 

payudara untuk mengetahui lebih jauh tentang kanker payudara dan 

mendapatkan suatu artikel tentang dampak-dampak dari seseorang 

yang menderita kanker payudara, antara lain dampak psikologi seperti 

stres, takut, dan cemas. 

Seseorang yang menderita kanker payudara membutuhkan 

kepribadian yang kuat untuk melawan efek-efek dari kanker payudara. 

Berdasarkan opini mengenai hal tersebut, peneliti mencari subyek 

seorang wanita penderita kanker payudar. Penderita kanker payudara 

tersebut memiliki kriteria sudah melakukan operasi dan kemoterapi 

atau radioterapi, maksimal 1 tahun setelah pengobatan terakhir. 

Kriteria tersebut diajukan dengan asumsi bahwa seorang penderita 

kanker payudara yang sudah melewati beberapa perawatan 

membutuhkan kepribadian yang kuat atau tangguh (hardiness) untuk 

melawan stres dan kecemasan akibat dari perawatan dan penyakit 

tersebut. 
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Pada awalnya peneliti bertanya kepada teman dan keluarga 

tentang subyek seorang wanita penderita kanker payudara dengan 

kriteria tersebut. Ternyata, tetangga dari peneliti ada seorang wanita 

yang menderita kanker payudara dan sesuai dengan kriteria yang 

diajukan oleh peneliti. Peneliti mendatangi kediaman subyek tersebut 

dan diterima dengan baik. 

Peneliti bertanya kepada seorang rekan yang berprofesi sebagai 

seorang dokter gigi dan memberitahukan bahwa ada subyek 2 yang 

berprofesi sebagai bidan. Rekan peneliti tersebut kemudian mengantar 

peneliti ke kediaman subyek dan diterima baik oleh subyek tersebut. 

Peneliti mendapat cukup banyak pengetahuan berkaitan dengan 

kanker payudara karena subyek berprofesi sebagai bidan yang dekat 

dengan dunia kesehatan. 

Subyek ketiga didapatkan dari rekan keluarga peneliti. Keluarga 

peneliti memberitahukan bahwa rekannya baru saja menjalani 

radioterapi dan sebelumnya telah menjalani operasi dan kemoterapi. 

Peneliti kemudian mendatangi kediaman subyek untuk bertanya lebih 

jauh dan sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh peneliti. Subyek 

ketiga adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki anak dan 

suaminya merupakan seorang pensiunan pegawai swasta. 

 

2. Perijinan Penelitian 

Perijinan penelitian ini dilakukan secara personal sehingga 

hanya menggunakan informed consent. Ketiga subyek ditemui secara 

personal tanpa pihak dari institusi, lembaga atau yayasan, jadi tidak 
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membutuhkan surat ijin ke yayasan. Pada subyek ketiga, dikarenakan 

hanya lulusan kelas 5 SD dan kesulitan menulis, maka penulisan 

identitas pada informed consent diwakilkan oleh suaminya dan 

kemudian subyek membubuhkan tanda tangan. 

 

3. Pemilihan Subyek 

Pemilihan subyek dalam penelitian ini berdasarkan survei yang 

dilakukan oleh peneliti. Hasil survei yang dilakukan adalah adanya 

dampak psikologis dari penyakit kanker payudara seperti stres dan 

tertekan. Beberapa penderita kanker payudara tetap bisa bertahan dan 

kuat. Asumsinya bahwa penderita kanker payudara yang sudah 

melewati serangkaian perawatan dan terapi dapat dikatakan memiliki 

hardiness dalam dirinya. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2013 sampai 

dengan bulan Mei 2013. Jadwal penelitian dilaksanakan berdasarkan 

persetujuan dengan pihak subyek. 

 

a. Subyek 1 

1) Identitas Subyek 

Nama   : DY 

Usia   : 59 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : Wiraswasta 
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Alamat  : Kartasura, Sukoharjo 

Stadium  : IIB 

 

2) Hasil Observasi 

Observasi terhadap subyek 1 dilakukan pada tanggal 10, 17 dan 

23 Februari 2013, bersamaan dengan dilakukannya wawancara. Hal 

ini dilakukan karena observasi ini bertujuan juga untuk melengkapi 

hasil wawancara. Observasi dilakukan pagi dan siang hari di kediaman 

subyek 1. 

Pada observasi pertama, 10 Februari 2013, subyek saat itu 

sedang berada di dalam rumah. Ketika mendengar peneliti datang, 

subyek bergegas keluar untuk menemui. Subyek kemudian 

mempersilahkan duduk. Beliau duduk sedikit menjauh dari peneliti. 

Subyek tidak duduk dekat peneliti dan memilih duduk sedikit 

menjauh. Ketika wawancara dilakukan, subyek sebenarnya 

bermaksud menunjukkan hasil kanker yang dibawa pulang ke rumah. 

Karena foto berada di laptop putranya, dan beliau tidak bisa 

mengoperasikan laptop, niat untuk menunjukkan foto tersebut 

diurungkan dan ditunda pertemuan berikutnya. Beberapa kali ketika 

wawancara berlangsung, subyek berjalan ke arah sebuah rak lemari 

yang rendah untuk sekedar mengambil sesuatu, seperti catatan waktu 

berlangsungnya operasi, mencari dan mengambil foto, dan menata 

buku. Subyek menunjukkan reaksi yang berbeda ketika peneliti 

menanyakan tentang perihal catatan mengenai waktu berlansungnya 

operasi. Menurut subyek, pengalaman mengenai penyakit tersebut 
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tidak bisa dilupakan, terbukti dari raut muka yang sedikit tegang dan 

suara yang sedikit meninggi. Subyek sedikit tertutup apabila diberi 

pertanyaan tertentu, terutama seputar keluarga dan masa kecilnya. 

Pada observasi kedua, 17 Februari 2013, saat ditemui subyek 

sedang berada di pinggir jalan berbincang-bincang dengan seorang 

perempuan. Setelah melihat peneliti datang, subyek mengajak peneliti 

masuk ke rumahnya. Saat dilakukan wawancara, subyek memilih 

duduk sedikit menjauh dari peneliti. Subyek kadang-kadang melihat 

ke arah atas ketika mendapat pertanyaan seputar masa lalu, terutama 

tentang masa-masa kecil. Pada saat wawancara tersebut, suami subyek 

juga sempat memberikan beberapa jawaban jika subyek tidak bisa 

memberi jawaban. Ketika subyek diberi pertanyaan mengenai orang 

tua, terutama ayah, subyek menampilkan raut muka sedikit berbeda. 

Subyek sedikit tertutup berkaitan dengan kehidupan masa lalunya. 

Peneliti berulang kali mencoba memberi pertanyaan lanjutan untuk 

mendapat jawaban. 

Observasi ketiga pada 23 Februari 2013, observasi dan 

wawancara dilaksanakan pagi hari sekitar pukul 10.00. Saat itu subyek 

sedang santai. Subyek mempersilahkan peneliti untuk duduk di kursi. 

Peneliti sempat meminta ijin untuk duduk di karpet bawah bersama 

subyek, namun subyek menolak dan memaksa untuk duduk di kursi.  

Observasi keempat dilaksanakan bersamaan dengan 

dilakukannya wawancara. Peneliti berkesempatan untuk duduk lebih 

dekat dengan subyek setelah meminta ijin sebelumnya. Subyek dapat 

bercerita dengan lebih dalam ketika peneliti duduk lebih dekat 
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dengannya. Hal ini cukup membantu karena subyek sebelumnya 

terkesan tertutup terhadap pertanyaan peneliti. 

Pada saat dilakukan wawancara, subyek lebih sering bermain 

handphone. Subyek DY jarang melihat ke arah peneliti. Pada 

wawancara ketiga ini, suami subyek juga kembali turut serta untuk 

membantu menjawab. Peneliti meminta waktu agar hanya subyek 

sendiri yang menjawab pertanyaan dari peneliti, namun suami subyek 

tetap ikut ambil bagian. Hal ini dikarenakan subyek sepertinya susah 

untuk menceritakan apa yang dipikirkan sehingga suaminya berusaha 

membantu menjelaskan apa yang dipikirkan subyek. Jika subyek 

cukup susah untuk mengerti maksud pertanyaan peneliti maka peneliti 

harus memancing dan mengulang pertanyaan dengan kata-kata yang 

berbeda. Suami subyek lebih mudah mengerti mengenai pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan peneliti. Suami subyek sering membantu 

menjawab pertanyaan. 

  

3) Hasil Wawancara 

Subyek lahir pada 31 Juli 1964 di Jakarta. Beliau merupakan 

anak kedua dari delapan bersaudara. Subyek dilahirkan di keluarga 

yang cukup mapan di Jakarta. Ayahnya adalah seorang pasukan 

pengaman presiden (paspampres) pada masa pemerintahan Bapak Ir. 

Soekarno. Ibunya merupakan ibu rumah tangga. Orang tua subyek 

memiliki 4 putra dan 4 putri. Sekitar tahun 1976-1977 subyek pindah 

ke kota Solo karena ayahnya dipindah tugaskan ke kota tersebut. Pada 

tahun 1988, subyek pindah ke Kabupaten Sukoharjo, tepatnya 
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Kartasura, tempat tinggalnya sekarang, untuk menetap bersama 

suaminya.  

Subyek pada awalnya tidak banyak menceritakan mengenai 

masa-masa sekolahnya dan masa lalunya dengan alasan tidak mampu 

mengingat masa-masa itu. Subyek ketika masih kecil sering menderita 

sakit, semacam bisul di badannya. Biasanya ketika sakit, ayah subyek 

membawanya ke dokter Tan, dokter Presiden Soekarno. Subyek juga 

tidak bisa menceritakan rasa sakit yang dia derita karena pada waktu 

itu subyek masih sangat kecil. Subyek tidak bisa menceritakan banyak 

mengenai pengalaman-pengalaman ketika masih sekolah. 

Peneliti berusaha bertanya secara pribadi pada wawancara 

selanjutnya ketika hanya bersama subyek. Pada masa kecil subyek 

menjelaskan bahwa dirinya dimanja oleh ayahnya. Ibunya merupakan 

sosok ibu yang hanya memperdulikan pekerjaannya sebagai ibu 

rumah tangga, kurang memperhatikan masalak sekolah anak-anaknya. 

Pola asuh di rumah subyek yang sering dimanja bertolak belakang 

dengan pol asuh dalam bidang pendidikan. Subyek mendapat kontrol 

ketat ketika berhubungan dengan sekolah. Pola asuh orang tuanya 

yang memberikan kebebasan pada anak-anaknya namun tetap dalam 

kontrol orang tua membuat subyek belajar bagaimana bertanggung 

jawab. Subyek bercerita bahwa ketika ada keluhan atau mengalami 

suatu masalah, orang tua biasanya memberikan subyek waktu untuk 

menyelesaikan masalah tersebut sendiri namun orang tuanya tetap 

mengarahkan agar tetap berjalan baik. Menurut subyek, orang tuanya 

percaya pada kemampuan subyek dalam menyelesaikan suatu 
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masalah. Subyek juga belajar bagaimana bertanggung jawab karena 

selalu mendapat kepercayaan dari orang tuanya dalam menyelesaikan 

masalahnya, selain itu juga subyek juga menjadi seseorang yang 

memiliki pemikiran positif karena selalu percaya pada 

kemampuannya. Di sisi lain, subyek menuturkan bahwa ada efek 

negatif dari sifat tersebut, yaitu subyek menjadi sosok yang pendiam 

dan selalu memendam masalah karena percaya pada kemampuannya. 

Subyek bisa menceritakan mengenai masa-masa ketika 

keluarganya pindah ke kota Solo karena ayahnya dipindah tugaskan. 

Saat itu sekitar tahun 1976-1977 subyek duduk di kelas 3 SMP. 

Subyek menuturkan bahwa beliau sempat mengalami kesulitan untuk 

beradaptasi dengan situasi sekolah barunya. Subyek hanya bisa 

menuruti orang tuanya. Subyek tidak membutuhkan waktu lama untuk 

beradaptasi dengan baik. Kesulitan yang dihadapi subyek ketika 

pindah ke kota Solo adalah masalah bahasa dan komunikasi. Pada 

masa itu, sekolah biasa menggunakan bahasa Jawa, berbeda ketika di 

Jakarta. Subyek bisa dengan baik menyesuaikan karena biasanya 

ketika liburan, subyek bersama keluarganya pergi ke Solo, karena 

keluarga ayahnya berasal dari Solo. 

DY menjalani masa sekolah TK hingga SMP kelas 2 di kota 

Jakarta, tempat dimana ayahnya ditugaskan sebagai paspampres. Pada 

tahun 1976-1977 subyek pindah ke kota Solo untuk mengikuti 

ayahnya pindah tugas. DY kemudian melanjutkan ke SMA dan 

perguruan tinggi di kota Solo. Subyek kuliah di salah satu universitas 

swasta di kota Solo fakultas ekonomi dan lulus dengan gelar sarjana 
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muda. Pada saat itu subyek juga bertemu dengan seorang laki-laki 

yang sekarang menjadi suaminya. 

DY merupakan anak kedua yang sangat dekat dengan ayahnya. 

Sosok ayah yang seorang polisi sedikit banyak memengaruhi 

kehidupannya sejak kecil. Ayahnya merupakan sosok yang sangat 

disiplin terutama dalam bidang pendidikan. Ayahnya juga merupakan 

sosok yang sangat sibuk sehingga jarang berada di rumah. Meskipun 

jarang berada di rumah, namun ayahnya ketika masa libur tugas sering 

mengajaknya liburan bersama keluarga. Ibunya, merupakan seorang 

ibu dengan gaya bicara blak-blakan. Sifat inilah yang tidak disukai 

subyek dari ibunya. Ketika subyek sakit kanker payudara, ibulah yang 

selalu menemani dan menjaga subyek, disamping karena ayahnya 

yang kini sudah meninggal. Ayahnya meninggal karena stroke yang 

diderita cukup lama. Salah satu penyesalan yang dialami subyek 

adalah pemberitahuan tiba-tiba mengenai kematian ayahnya. 

Subyek sangat dekat dengan kakak pertamanya yang 

perempuan. Menurut subyek, kedekatannya dengan sang kakak 

karena selisih umur yang tidak terpaut jauh, yaitu 1 tahun. Subyek 

dengan kakak pertamanya sering meluangkan waktunya untuk saling 

mencurahkan isi hatinya. Biasanya obrolan mereka seputar kejadian-

kejadian yang mereka alami atau kedekatan dengan seorang lelaki. 

Kedekatannya dengan saudara-saudara yang lain, menurut subyek, 

tergolong biasa saja. Subyek tidak terlalu dekat dengan saudaranya 

tersebut. 



59 
 

 
 

Subyek menikah dengan suaminya yang seorang wiraswasta 

sekitar tahun 1988. Pada waktu itu keduanya bertemu ketika menjadi 

teman kuliah di salah satu universitas swasta di kota Solo. Setelah 

menikah, subyek akhirnya mengikuti suaminya untuk menetap di 

rumahnya sekarang. Subyek menuturkan bahwa suaminya merupakan 

sosok yang mudah terbawa emosi dan temperamental. Subyek tidak 

menyukai salah satu sifat suaminya, namun subyek tidak menjelaskan 

lebih lanjut. Sisi baiknya adalah sifat suaminya yang mudah emosi 

tersebut hanya berlangsung sesaat dan masalah akan selesai pada hari 

itu. 

Pada masa awal menjalani pernikahannya, subyek pernah 

mengalami kesulitan ekonomi yang berat. Subyek menceritakan 

bahwa keluarga kecilnya dulu sempat mengalami kesulitan dimana 

subyek DY dan suaminya tidak mampu membiayai sekolah putra-

putranya dan menghidupi keluarganya. Subyek sempat merasa 

menyesal karena tidak memikirkan jangka panjang ketika menikah 

dengan suaminya. Subyek DY menuturkan bahwa dirinya tidak 

memikirkan soal masa depan keluarganya apabila memiliki putra dan 

harus sekolah. Subyek dan suaminya terus bekerja keras dan pasrah 

pada Tuhan. Subyek terus menjalani apa yang menimpa dirinya, 

namun subyek dan keluarganya tidak pernah mengeluh pada Tuhan. 

Berdasarkan pengalamannya ini, subyek belajar bagaimana 

memikirkan resiko jangka panjang ketika menjalani sesuatu. Subyek 

belajar bagaimana butuh berbagai persiapan untuk melangkah, 
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termasuk persiapan mental. Persiapan yang baik akan memberikan 

keyakinan pada diri dalam menghadapi sesuatu.  

Subyek juga pernah mengalami masa berat ketika kehilangan 

ayahnya, orang yang paling dekat dengan dirinya. Subyek merasa 

sangat kehilangan karena tidak diberitahu perihal sakit yang diderita 

ayahnya. Subyek diberitahu ketika ayahnya tiba-tiba meninggal dan 

hal tersebut membuat dirinya terpukul. Ayah subyek meninggal 

karena sakit stroke yang lama sudah diderita. 

Saat ini subyek telah dikaruniani dua orang anak laki-laki. 

Kedua anak subyek sudah bekerja di luar kota, Kalimantan dan Solo 

yang sebelumnya keduanya bekerja di Tangerang. Putra pertama 

subyek bekerja di Kalimantan di bidang pertambangan. Putra 

keduanya bekerja di sebuah perusahaan operator selular di kota Solo. 

Setiap hari putra pertamanya yang bekerja di Kalimantan, akan 

menghubunginya ketika akan berangkat dan pulang kerja. Subyek DY 

menuturkan bahwa dirinya dan kedua putranya sama dekat, namun 

putra keduanya lebih memerhatikan kesehatannya. Kesehariannya, 

beliau dan suaminya membuka warung soto tidak jauh dari rumahnya. 

Ketika pindah ke Kartasura, subyek dan keluarganya sempat 

mengalami kesulitan ekonomi yang berat. Subyek dan keluarganya 

berusaha tetap tegar dan bekerja keras untuk bisa mencukupi 

hidupnya.  

Subyek bersama keluarga sederhananya ini tinggal di salah satu 

desa di Kartasura. Rumahnya yang sederhana mencerminkan bahwa 

dahulu subyek dan keluarganya pernah mengalami masa berat. Antara 
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satu rumah dengan rumah lain bersinggungan. Subyek merupakan 

seorang wanita yang cukup aktif. Cukup banyak kegiatan yang diikuti 

oleh DY, biasanya lebih banyak kegiatan ibu-ibu seperti arisan dan 

PKK. Subyek juga sering mengikuti kerja bakti yang diadakan setiap 

minggu. Semenjak sakit yang dia derita, subyek jarang keluar rumah. 

Kegiatan lingkungan dan aktivitas yang dilakukan subyek sebenarnya 

juga membantunya mengatasi stres dan pikiran akibat kanker 

payudara yang diderita. Subyek berpendapat bahwa dengan 

melakukan aktivitas membantunya untuk meredakan stres dan 

pikiran-pikiran buruk dari penyakitnya. 

Subyek pertama kali melakukan operasi pada September 2011. 

Sebelumnya subyek hanya merasakan bahwa ada benjolan kecil di 

payudara. Sebenarnya benjolan tersebut sudah lama dirasakan subyek, 

namun hanya dianggap benjolan biasa yang dialami ibu-ibu ketika 

tidak menyusui lagi. Akhirnya subyek memberanikan diri untuk 

menjalani operasi atas anjuran tetangga subyek yang memang 

menderita kanker payudara juga. Awalnya subyek merasa ketakutan 

dan stres, bahkan sempat menolak untuk dilakukan operasi. Subyek 

merasa takut sekali Beberapa saat sebelumnya dua orang tetangganya 

meninggal karena kanker payudara. Subyek merasakan sakit luar biasa 

selama satu minggu. Subyek mengatakan jika sedang kambuh, sakit 

yang dirasakan luar biasa hingga subyek tidak bisa berkata apa-apa.  

Subyek DY menceritakan bahwa dalam keluarganya ada 

riwayat keturunan penderita kanker payudara dan kista. Adik dari 

ibunya menderita kanker payudara, sedangkan saudara sepupunya 
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menderita kista. Ketika mengetahui bahwa memiliki riwayat penyakit 

tersebut, subyek tidak memiliki pikiran bahwa ada kemungkinan 

dirinya akan terkena kanker payudara. Pengetahuan yang sedikit 

mengenai penyakit ini membuat subyek sempat sangat stres dan takut 

akibat resiko-resiko yang mungkin akan dihadapinya. Dukungan dari 

tetangga dan keluarganya membuat subyek mempersiapkan 

mentalnya dengan baik untuk menghadapi penyakit ini. 

Hal yang membuat subyek akhirnya melakukan operasi pertama 

adalah karena bujukan dari kedua putranya. Pada saat itu, kedua 

putranya yang masih bekerja di Tangerang sedang berada di rumah. 

Kedua putranya berulang kali memaksa subyek untuk segera 

melakukan operasi. Karena dukungan kedua putranya yang besar itu, 

subyek akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi. Pada operasi 

pertama yang dilakukan di rumah sakit negeri di kota Solo tersebut 

dilakukan dengan bius lokal, karena masalah biaya. Karena 

permasalahan biaya inilah, subyek juga enggan melakukan 

pemeriksaan lanjutan. Hasil operasi yaitu kanker yang diangkat 

kemudian dibawa pulang untuk ditunjukkan kepada keluarganya 

tanpa dilakukan pemeriksaan lab untuk mengetahui tingkat keparahan 

penyakit tersebut. Subyek mengatakan bahwa inilah kesalahan 

besarnya, yaitu tidak membawa hasil operasi tersebut ke laboratorium 

untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi beliau tidak mengetahui seberapa 

parah penyakit yang dia derita. Hingga setahun kemudian penyakit itu 

kambuh lagi. Subyek juga tidak memakai pengobatan alternatif dan 

memilih mengonsumsi kulit manggis. 
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Satu tahun kemudian, tepatnya bulan September 2012, subyek 

kembali didiagnosa menderita kanker payudara. Bulan November 

2012 subyek melakukan operasi kedua pengangkatan payudara karena 

ternyata kanker yang dia derita sudah ganas dan masuk pada stadium 

II. Subyek melakukan mastectomy untuk mengangkat seluruh 

payudaranya. Dukungan dari kedua putranya sangat membantu 

subyek untuk kuat menjalani masa-masa tersebut. DY menjalani 

kemoterapi sebanyak 6 kali untuk membantu penyembuhan dan 

pemulihan setelah operasi kanker payudara. 

Subyek juga mengambil hikmah dari pengalaman yang dia 

derita selama menderita kanker payudara. DY menuturkan bahwa 

dirinya harus menjaga pola makan dan asupan gizi. Selain itu DY juga 

ingin lepas dari bayang-bayang mengenai masa ketika menderita 

kanker payudara. Kadang subyek teringat sejenak ketika melamun. 

Subyek juga kadang merasakan sakit di bagian bekas operasi. Subyek 

merasa tidak percaya bahwa dia menderita kanker payudara, bahkan 

harus diambil payudaranya. Hal yang dilakukan ketika tiba-tiba 

teringat adalah berdoa dan kemudian merasa bahwa dirinya tidak 

memikirkan kembali. Sampai saat ini subyek merasa bahwa ada yang 

berubah dari dirinya, seperti tidak pecaya diri. Subyek tetap berusaha 

untuk kuat menjalaninya dan memasrahkan dirinya pada Tuhan. 

Keinginan subyek untuk menjalani pengobatan yang baik terbentur 

dengan kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik dan memilih 

mengikuti kehendak kedua putranya agar menyelesaikan pengobatan 

medisnya. 
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4) Hasil Wawancara dengan Suami Subyek DY 

Suami subyek Bapak M merupakan seorang wiraswasta. Sehari-

hari suami subyek ini berjualan makanan di sebuah warung. Suami 

subyek cukup banyak bercerita tentang subyek dan keluarga subyek. 

Menurut suaminya, subyek merupakan sosok orang yang menerima 

keadaan apa adanya dan sederhana, meskipun awalanya merupakan 

putri seorang pejabat dan kini hanya tinggal sederhana. Subyek 

merupakan sosok yang pendiam dan suka memendam masalahnya 

sendiri. Suaminya menuturkan bahwa subyek tidak suka menceritakan 

masalahnya kepada orang lain bahkan keluarganya. 

Menurut suaminya, ayah subyek merupakan orang yang terlalu 

mementingkan karir sehingga kehidupan keluarganya kurang 

diperhatikan meskipun begitu, ayah subyek merupakan ayah yang 

sangat menyayangi keluarganya. Ayah subyek merupakan orang yang 

mengajarkan kedisiplinan yang baik bagi subyek, terutama dalam hal 

pendidikan. Subyek pada waktu kecil sangat dididik dengan disiplin. 

Subyek selalu diawasi dan diantar jemput oleh pegawai ayahnya. 

Subyek selalu diajarkan tepat waktu dan tidak membuang waktu untuk 

banyak bermain. Ibu subyek merupakan orang yang suka memaksakan 

kehendak dan keinginannya, dan juga seorang ibu yang terlalu 

memanjakan anak-anaknya. Menurut Bapak M, ibu subyek sosok 

yang cuek dan tidak mementingkan pendidikan putra-putrinya. Ibu 

subyek hanya mementingkan urusan makanan keluarganya. 
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Subyek menurut suaminya sempat mengalami ketakutan dan 

kecemasan saat menderita kanker payudara. Hal ini disebabkan oleh 

tetangganya yang meninggal karena penyakit ini. Subyek DY sempat 

mengalami ketakutan dan kecemasan, teruatama akan kematian. 

Bapak M menjelaskan bahwa ada perubahan dari istrinya sebelum dan 

sesudah sakit. Putra dan suaminya kemudian mendukung subyek 

untuk menjalani operasi agar sembuh. Dalam proses pemulihannya 

saat ini, menurut Bapak M, subyek DY masih memiliki rasa tidak 

percaya dan cemas, terutama ketika sedang sendiri dan melamun. 

Dalam lamunannya, kadang-kadang subyek berpikir mengapa bisa 

seperti ini. Bapak M selalu meminta istrinya memasrahkan dirinya 

pada Tuhan dan menuruti kehendak kedua putranya yang memilih 

jalur medis daripada alternatif. Salah satu kendala yang dialami 

subyek dan keluarganya untuk mencapai kesembuhan adalah biaya, 

karena dengan adanya biaya maka proses perawatan bisa berjalan 

dengan baik.  

Bapak M menjelaskan bahwa pengalaman ketika kesulitan 

ekonomi pada awal pernikahan membuat istrinya menjadi sosok yang 

kuat dan belajar untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Kedua 

putranya memberikan dukungan yang besar untuk meningkatkan 

gairah hidup istrinya. Kedua putranya hanya ingin ibunya 

mendampingi mereka hingga menikah dan memiliki cucu, maka dari 

itu kedua putranya terus memaksa istrinya untuk menjalani operasi. 

Sosok istrinya yang kuat menjalani hidupnya yang berat sangat 

dipengaruhi oleh dukungan dari keluarganya. Bapak M berharap agar 
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istrinya tabah dan membesarkan hati istrinya. Bapak M juga berharap 

agar kedua putranya sukses sesuai harapan ibunya. 

 

5) Analisis Subyek 

Kepribadian hardiness pada subyek DY pada awalnya 

berkembang dari pola asuh orang tua yang tegas dan disiplin terutama 

dalam bidang pendidikan. Sikap orang tuanya yang memberikan 

kesempatan subyek untuk berkembang di samping dengan kontrol dari 

orang tuanya, membuat subyek banyak belajar bagaimana menghargai 

kemampuan dari dirinya. Orang tuanya mengajarkan subyek untuk 

berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan 

masalah dan menghargai diri sendiri. Hal ini membuat subyek 

berkembang menjadi orang yang percaya pada kemampuan dan 

memiliki rasa optimisme yang baik. 

Peristiwa ketika subyek dan suaminya mengalami kesulitan 

ekonomi memberikan pelajaran berharga kepada keluarganya. 

Peristiwa tersebut membuat subyek belajar menghadapi situasi sulit 

yang menekan dirinya. Subyek dituntut untuk memiliki persiapan 

yang baik dalam menjalani peristiwa, memiliki strategi untuk 

menyelesaikan masalah, dan keyakinan akan kemampuan dirinya 

sendiri. Keyakinan akan kemampuan untuk mengatasi situasi yang 

sulit serta adanya persiapan mental yang baik mengembangkan harga 

dirinya dan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan tekanan 

dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, termasuk penyakit kanker 

payudara yang dideritanya. Hal ini pada akhirnya akan memengaruhi 



67 
 

 
 

perkembangan dari hardiness itu sendiri. Ketika menghadapi suatu 

tekanan, subyek akan mampu mengontrol situasi atau masalah 

tersebut. Keyakinannya dapat mempengaruhi kejadian yang 

menegangkan tersebut. Subyek yang sudah belajar dari masa lalu 

tentang pengalaman kesulitan ekonomi yang dialami belajar bahwa 

situasi yang sulit dan merugikan merupakan suatu peristiwa yang 

bermakna dalam hidupnya. Hal tersebut membuat subyek merasa 

bahwa subyek memiliki tujuan untuk menyembuhkan dirinya. Untuk 

melaksanakan tujuan tersebut subyek melakukan berbagai aktivitas, 

seperti perkumpulan ibu-ibu di lingkungan subyek. Subyek mendapat 

banyak pengetahuan dan pengalaman dari orang lain yang pernah 

menderita kanker payudara. 

Dimensi hardiness subyek berkembang terutama karena 

pengalaman ketika menghadapi situasi sulit dalam bidang ekonomi. 

Keyakinan subyek bisa menyelesaikan situasi sulit tersebut 

mengembangkan rasa optimisme dalam dirinya dalam menghadapi 

penyakit kanker payudara. Rasa optimisme ini memengaruhi subyek 

ketika menghadapi situasi sulit, termasuk ketika harus melawan 

kanker payudara. Hal ini membuat subyek memiliki suatu tujuan, 

yaitu keinginan untuk sembuh. Keinginan untuk sembuh ini membuat 

subyek terlibat dalam berbagai aktivitas. Keterlibat dalam berbagai 

aktivitas membuat subyek bisa mengurangi efek negatif dari stres. 

Stres yang bisa terkontrol dengan baik akan membantunya untuk 

mencapai keadaan yang lebih baik. Keadaan yang baik akan 

memengaruhi kesembuhan subyek dari kanker payudara.  
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Dimensi komitmen dalam diri subyek tercermin dalam 

pemberian motivasi dan dorongan bagi para wanita tetangga dan 

saudaranya, serta kemampuan untuk mengatasi stres akibat penyakit 

tersebut. Subyek belum memiliki aspek dimana dirinya berusaha 

mencari bantuan atau sesuatu yang mampu menolong dirinya dari 

penyakit tersebut. Subyek banyak mendapat informasi dan 

pengetahuan tentang kanker payudara dari rekan dan tetanganya. 

Dimensi tantangan dalam diri subyek tercermin melalui pemikiran 

positif atas penyakit yang dideritanya. Subyek merasa bahwa kanker 

payudara yang diderita bukan suatu gangguan atau ancaman yang 

memperburuk keadaannya. Menurut subyek Tuhan akan membantu 

dirinya untuk menyembuhkan penyakitnya. Subyek sangat percaya 

pada Tuhan karena Tuhan tidak akan memberikan masalah melebihi 

kemampuan manusia. 

Hardiness dalam diri subyek sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Dukungan dari kedua putranya sangat memengaruhi 

ketangguhan diri subyek. Kedua putranya selalu memberikan 

semangat pada subyek untuk berjuang. Kedua putranya selalu 

memberikan saran dan nasihat kepada DY untuk menjalani segala 

perawatan medis. Subyek selalu mempertimbangkan saran tersebut, 

namun keputusan tetap di tangan subyek. Selain itu subyek juga 

memiliki pemikiran positif atas penyakit yang diderita. Hal ini sangat 

berguna karena mampu mendorong dirinya untuk melakukan berbagai 

usaha terkait dengan kesembuhan sakitnya. Pengalaman ketika 

menghadapi kesulitan ekonomi membuat subyek belajar bahwa 
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subyek mampu melewati masa sulit tersebut. Maka dari itu subyek 

juga pasti mampu melewati masa sulit ketika menderita penyakit 

kanker payudara.  

 

6) Intensitas Tema 

Tabel 1. Intensitas Tema Subyek 1 

Tema Intensitas Koding 

Pengalaman 

menghadapi kesulitan 

ekonomi 

+++ 1 

Dukungan Keluarga, 

terutama anak. 

++++ 2 

Gaya pengasuhan orang 

tua yang otoritatif 

++ 4 

Pikiran dan perasaan 

yang positif karena 

subyek percaya bahwa 

dirinya bisa sembuh. 

+++ 3 

Subyek belajar dari 

pengalaman ketika 

menghadapi kesulitan 

ekonomi. 

++ 1 

Kontribusi dalam 

aktivitas 

+++ 5 
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Pengetahuan tentang 

kanker payudara 

++ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Skema 
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SKEMA HARDINESS PADA SUBYEK 1 

Faktor Hardiness yang 

mempengaruhi: 

1. Pengalaman 

menghadapi kesulitan 

ekonomi 

2. Dukungan Keluarga, 

terutama anak. 

3. Gaya pengasuhan orang 

tua yang otoritatif 

4. Pikiran dan perasaan 

yang positif karena 

subyek percaya bahwa 

dirinya bisa sembuh. 

5. Subyek belajar dari 

pengalaman ketika 

menghadapi kesulitan 

ekonomi. 

6. Kontribusi dalam 

aktivitas 

7. Pengetahuan tentang 

kanker payudara 

Wanita Menderita 

Kanker Payudara 

Stadium IIB 

Dampak Psikologis 

Tidak percaya akan penyakitnya, percaya 

pada kemampuan, mempersiapkan diri 

menghadapi peristiwa, optimisme. 

Dimensi Hardiness 

Kontrol 

Keyakinan pada diri 

membuat subyek 

mampu mengontrol 

stres akibat kanker 

payudara. 

Komitmen 

Aktivitas yang 

dilakukan membantu 

mengurangi stres, 

mendapat dukungan 

dari teman, 

memotivasi orang 

lain yang terkena 

kanker.  

Tantangan 

Kepercayaan pada 

Tuhan membuat 

subyek pasrah dan 

optimis bisa sembuh. 

Kanker payudara 

bukan gangguan 

dalam hidupnya. 

Fungsi Hardiness 

Melawan stres dengan cara mengurangi efek negatif dari 

stres tersebut, sehingga dapat menghadapi kanker 

payudara dengan kondisi yang stabil. 

 

Skema 2 
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b. Subyek 2 

1) Identitas Subyek 

Nama   : SH 

Usia   : 45 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : PNS 

Alamat  : Banyudono, Boyolali 

Stadium  : IIB 

 

2) Hasil Observasi 

Observasi dilakukan pada saat wawancara berlangsung. Subyek 

ramah dan tegas dalam menjawab pertanyaan dari peneliti. Subyek 

juga menjawab dengan nada tegas dan yakin. Ketika diberi pertanyaan 

seputar keluarga subyek lebih sering melihat ke arah luar dan seperti 

sedang mengingat masa yang berat, terutama ketika mendapat 

pertanyaan seputar sakit dan keluarganya. Subyek merupakan sosok 

yang terbuka sehingga mau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti 

dengan baik. Subyek SH juga merupaka sosok ramah dan terlihat 

mampu menjawab pertanyaan peneliti dengan baik. 

Pada observasi kedua, subyek baru saja pulang dari mengambil 

obat dan menjemput putrinya. Sebelumnya penelti menunggu cukup 

lama di luar rumah ketika subyek belum datang. Peneliti kemudian 

diminta masuk. Subyek beberapa kali meminta maaf pada peneliti 

karena harus menunggu cukup lama. Ketika wawancara berlangsung, 

subyek menjawab dengan yakin pertanyaan peneliti. Ketika diberi 
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pertanyaan sama seperti hari sebelumnya subyek melihat ke arah luar 

dan tidak melihat peneliti. Subyek merupakan orang yang cukup aktif 

dan dekat dengan tetangganya. Tetangganya cukup menghormatinya 

karena profesinya yang seorang bidan dan suaminya yang seorang 

mantri. 

Pada saat observasi ketiga, waktu itu bertepatan dengan subyek 

yang selesai membantu persalinan. Maka, suara tangisan bayi 

terdengar cukup keras. Namun, subyek mampu meluangkan sedikit 

waktunya untuk dilakukan wawancara. Pada observasi ketiga ini 

subyek bisa bercerita banyak dan mendalam terkait dengan beberapa 

penelitian. Di samping itu, banyak jawaban subyek yang tidak 

berkaitan dengan pertanyaan peneliti membuat hal tersebut harus 

diulang beberapa kali. 

  

3) Hasil Wawancara 

Subyek merupakan seorang wanita yang bekerja di bidang 

kesehatan. Anak pertama dari 5 bersaudara ini bekerja sebagai bidan. 

Subyek berasal dari kota yang jauh dari tempat tinggalnya saat ini. Di 

desa tersebut subyek mengikuti suaminya untuk tinggal dan menetap. 

Subyek pindah ke desa tersebut sekitar tahun 1990. Tempat subyek 

bekerja pun juga tidak terlalu jauh. Saat ini subyek berusia 45 tahun 

dan akan genap berusia 46 tahun pada bulan Agustus. Subyek saat ini 

memiliki dua putra dan putri. Suaminya merupakan seorang mantri 

yang memiliki praktek di rumahnya. Putra pertama subyek saat ini 
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sedang menempuh pendidikan D3. Putri kedua subyek masih kelas 3 

SMP. 

Pada masa kecil subyek hidup serba kekurangan. Orang tuanya 

yang seorang petani dan kurang berpendidikan, membuat subyek 

diharuskan selalu sekolah dan belajar. Pekerjaan orang tuanya yang 

seorang petani membuat subyek juga belajar bagaimana bekerja 

membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan subyek dan adik-

adiknya. Subyek belajar bagaimana belajar mandiri dan bekerja 

dengan kemampuannya. Subyek menuturkan bahwa dirinya 

merupakan orang yang keras namun penurut, sisi lembut dirinya 

menurun dari ibunya, dan sisi kerasnya menurut dari ayahnya. Pola 

asuh orang tuanya yang mengontrol subyek namun tetap memberikan 

kesempatan subyek untuk belajar dari lingkungan membuat subyek 

menjadi anak yang mandiri. Hal ini berbeda dengan lingkungan 

sekolahnya pada masa SD. Subyek dari lingkungannya belajar 

bagaimana harus berani mengambil resiko dan tidak takut jika 

menghadapi masalah. Menurut subyek dari hal ini dirinya belajar 

bagaimana menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab dan 

berani menghadapi resiko ketika menghadapi masalah, karena hal ini 

akan menentukan keberhasilan dirinya. 

Subyek memiliki banyak pengalaman berharga yang diingat 

sampai sekarang. Salah satunya adalah pengalaman ketika mendapat 

nasehat dari kedua orang tuanya mengenai pendidikannya. Subyek 

selalu ingat bahwa orang tuanya ingin subyek menjadi anak yang baik, 

sekolah dengan rajin sehingga lulus dengan nilai memuaskan. Pada 



75 
 

 
 

masa SD dan SMP subyek menderita alergi terhadap telur. Subyek 

juga pernah pingsan karena dilempar bola kasti ketika bermain. 

Selepas SMP subyek kemudian melanjutkan ke SPK 3 tahun, sekolah 

bidan 1 tahun, kemudian melanjutkan ke D3.  

Selama masa SPK 3 tahun subyek harus tinggal di asrama dan 

3 bulan pertama siswa SPK tidak boleh pulang ke rumah. Subyek 

hanya bisa bertemu dengan keluarganya 1 bulan sekali, itu jika 

ayahnya menjenguk dirinya. Subyek mengatakan bahwa dirinya 

mengalami kesulitan untuk mandiri jauh dari orang tuanya. Setelah 

lulus SMP subyek langsung menempuh SPK, maka subyek belum bisa 

jauh dari orang tuanya. Di SPK subyek dituntut untuk mandiri dan 

mengerjakan semua pekerjaan sendiri. Subyek butuh waktu 6 bulan 

untuk beradaptasi. Pada itu subyek hanya bisa pulang ke rumah 

selama 1 hari saja. Tugas dan pekerjaan di SPK menuntut dirinya 

untuk bekerja sendiri dan bekerja sesuai perintah seniornya. 

Setelah lulus dari SPK, subyek dihadapkan pada lingkungan 

yang baru. Adaptasi untuk bekerja di masyarakat membuatnya 

semakin kuat dan mandiri. Pada masa bekerja dulu, subyek merasakan 

ada pengalaman yang cukup berat. Bekerja di posyandu dan 

mengunjungi warga dirasa menjadi pengalaman yang cukup berat. 

Subyek H diharuskan mengunjungi warga di desa-desa, dari pagi 

hingga malam. Subyek menuturkan ada pengalaman ketika bekerja 

memasang KB di rumah salah satu warga. Subyek diharuskan 

memasang KB spiral di atas meja di rumah warga tersebut. Keluhan-

keluhan dari warga dan pasien mampu diatasi dengan baik. 
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Dalam kehidupan keluarganya, subyek merasa lebih dekat 

dengan putra pertamanya, meskipun tidak bisa menjelaskan 

alasannya. Menurutnya, putra pertamanya sering meminta sesuatu 

pada dirinya. Berbeda dengan putri keduanya, subyek SH merasa 

putrinya lebih dekat dengan ayahnya yang selalu menuruti keinginan 

putrinya. Subyek juga menjelaskan bahwa suaminya merupakan 

sosok yang sabar dan baik, sedangkan dirinya merupakan orang yang 

keras dan tegas. Pola asuh yang diajarkan oleh orang tuanya pada 

masa kecil tidak bisa diterapkan pada kedua anaknya karena 

perbedaan pola pikir dan sifat kedua anaknya. 

Subyek dalam keluarganya paling dekat dengan adiknya yang 

paling kecil, karena pada waktu kecil, subyeklah yang sering menjaga 

adik bungsunya tersebut, terutama ketika kedua orang tuanya sedang 

bekerja. Selain itu subyek juga merasa dekat dengan adiknya yang 

pertama, karena hanya mereka berdua yang perempuan sehingga 

mereka sering bekerja bersama. Dengan kedua orang tuanya, subyek 

lebih dekat dengan ibunya yang penyabar dan baik. Subyek lebih 

sering meminta sesuatu pada ibunya. Ayahnya adalah sosok yang 

keras dan tipe orang yang harus menyelesaikan pekerjaan saat itu, 

selain itu amerupakan orang harus dituruti keinginannya. Ayahnya 

mendidik subyek dengan cara yang cukup keras. Subyek diminta 

fokus pada pendidikannya. Apabila pulang terlambat subyek dipukul 

dengan tongkat oleh ayahnya. Subyek paling ingat dengan 

pengalaman ketika mengalami kesulitan ekonomi pada masa kecilnya. 
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Pengalaman susah ini membuat subyek belajar untuk bekerja keras 

dan berhati-hati. 

Dalam kehidupan lingkungannya, subyek tergolong aktif dalam 

kegiatan masyarakat, antara lain mengikuti kegiatan ibu-ibu PKK dan 

arisan, namun ketika sedang bekerja malam subyek tidak mengikuti 

kegiatan-kegiatan tersebut. Semenjak subyek sakit kanker payudara, 

kegiatannya sedikit berkurang, namun itu tidak berlangsung lama 

karena setelah itu kegiatan subyek berjalan normal. Menurut subyek 

kegiatan tersebut penting untuk sedikit melupakan sakitnya tersebut. 

Subyek SH merasakan pertama kali ada benjolan sekitar bulan 

Februari 2012. Awalnya subyek merasakan ada benjolan yang tidak 

wajar di payudara kanan. Setelah mengetahui adanya benjolan tidak 

wajar, subyek memeriksakan diri ke rumah sakit tempat dirinya 

bekerja dan diminta untuk periksa ke rumah sakit pusat. Subyek 

memutuskan untuk memeriksakan diri ke salah satu dokter ternama di 

Solo. Subyek sempat dua kali dicek oleh dokter tersebut, karena ada 

keraguan dari pihak dokter akan hasil cek up tersebut. Hasil akhir 

ternyata suspect maligna process atau kanker payudara mengarah ke 

keganasan dan diminta untuk segera operasi dan diangkat. Subyek 

sebelumnya juga mendiskusikan dengan keluarganya untuk 

mempersiapkan mental dirinya, biaya, dan masalah pekerjaan. Subyek 

melakukan operasi pada bulan Maret 2012, kemudian dilanjutkan 

dengan kemoterapi 6 kali sampai bulan Agustus 2012. 

Subyek juga memiliki riwayat dari keluarganya yang menderita 

kanker payudara yaitu kakak sepupu. Kakaknya yang saat ini telah 
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menjalani pengobatan genap 5 tahun sudah pada stadium III-IV. 

Subyek menjelaskan bahwa dirinya sempat berpikiran ada 

kemungkinan dirinya juga akan mengalami namun kurang sigap 

memeriksakan dirinya. Subyek menuturkan bahwa apabila sejak awal 

dirinya memeriksakan diri ke dokter, mungkin penyakit yang di derita 

tidak seganas sekarang dan terlihat gejala-gejala awal. 

Pengetahuan subyek mengenai kanker payudara juga cukup 

banyak. Sebelum menderita kanker payudara, subyek pernah 

mengikuti seminar. Selain itu pekerjaan subyek dalam bidang juga 

membantunya mengetahui lebih banyak mengenai penyakit ini. 

Pengetahuan subyek sangat membantu dalam persiapan mental 

subyek menghadapi penyakit ini. 

Subyek sempat stres dan tertekan dengan keadaannya, namun 

subyek merasa dirinya harus kuat dan tegar. Ketakutan utama yang 

dialami subyek berkaitan dengan keberhasilan operasi yang 

dilakukan, bahkan sempat takut meninggal. Pikiran yang menganggu 

dirinya adalah bagaimana kondisinya selepas operasi, masa depannya, 

efek yang akan diterima, proses operasinya, dan bagaimana jika 

dirinya meninggal. Selain itu subyek juga takut penyakit ini menyebar 

ke bagian tubuh lainnya. Beliau merasa bahwa dirinya harus kuat 

untuk menghadapi penyakit tersebut. Subyek kemudian memikirkan 

masa selanjutnya bahwa apapun yang terjadi orang akan tetap 

meninggal, maka dirinya tetap kuat dan pasrah. Selain itu untuk 

membantu mengurangi rasa stres dan takut tersebut, subyek memilih 
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melakukan berbagai kegiatan di luar rumah, seperti acara ibu-ibu, 

bercengkrama dengan teman, dan mengikuti senam. 

Subyek juga mengalami dua kali operasi dalam waktu 10 hari. 

Hal tersebut karena dokter salah membaca diagnosis. Dokter 

membaca diagnosa awal yang menunjukkan bahwa penyakit yang di 

derita jinak, namun sebenarnya penyakit yang di derita adalah ganas. 

Maka dokter memutuskan untuk meminta subyek untuk kembali 

melakukan operasi mastectomy. Karena berita yang mendadak 

tersebut, gula darah subyek sempat naik drastis, sehingga operasi 

ditunda hingga keadaanya normal. Subyek tetap bersyukur karena 

penyakit yang dia derita masih dalam stadium awal yaitu IIB, apalagi 

dengan dukungan keluarga yang selalu mendorongnya. Kenaikan gula 

darah subyek bahkan sampai sekarang belum sembuh, meskipun dari 

pihak keluarganya tidak ada riwayat penyakit tersebut. Subyek saat ini 

mengikuti suatu perkumpulan penderita penyakit diabetes dan rutin 

memeriksakan dirinya pada perkumpulan tersebut. 

Subyek SH memiliki keyakinan bahwa dirinya bisa mengatasi 

penyakit ini dengan bantuan Tuhan, karena menurut subyek semua ini 

dari Tuhan dan Tuhan pasti memberi obatnya. Penyakit ini merupakan 

suatu teguran untuk subyek agar lebih mendekatkan diri pada Tuhan. 

Keluarga subyek sangat mendukung subyek untuk melakukan operasi 

agar mendapat kesembuhan dan bisa beraktivitas normal. Salah satu 

faktor utama yang dimiliki subyek adalah pengalaman yang dialami 

kakaknya yang berhasil sembuh dari kanker payudara dengan stadium 

lanjut. Faktor keluarga yang paling mendukung adalah putranya yang 
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selalu menunggu subyek di rumah sakit. Suaminya jarang berada di 

rumah sakit karena harus bekerja dan mengantar jemput putrinya yang 

juga baru saja mengalami kecelakaan. Subyek yang saat ini dalam 

proses pemulihan berharap agar sembuh dan bebas dari penyakit ini. 

 

4) Hasil Wawancara dengan Suami Subyek SH 

Suami subyek, bapak P, adalah seorang suami yang bekerja 

dalam bidang kesehatan. Menurut Bapak P, subyek SH merupakan 

seorang istri yang baik dan memenuhi kriteria seorang istri. Bapak P 

menuturkan bahwa subyek SH pernah mengeluh ada benjolan tidak 

wajar di payudaranya. Bapak P meminta subyek untuk memeriksakan 

diri ke rumah sakit. Hasilnya diketahui bahwa awalnya kanker 

tersebut tidak ganas, tapi ternyata hasil akhirnya merupakan kanker 

ganas. 

Bapak P juga melihat bahwa istrinya sempat mengalami 

ketakutan dan stres. Sebagai suami yang baik, Bapak P sangat 

mendorong istrinya dan memberi motivasi agar kuat. Bapak P juga 

memberi saran yang terbaik bagi subyek. Ketika mengetahui bahwa 

subyek harus melakukan operasi dua kali dalam waktu 10 hari, subyek 

sempat kaget. Karena bekerja dengan latar belakang kesehatan, bapak 

P tidak bisa melakukan protes pada pihak dokter dan rumah sakit 

karena merasa bahwa dokter dan direktur di rumah sakit tersebut 

sebagai atasannya. Bapak P juga menuturkan bahwa bukan sifatnya 

untuk melakukan protes seperti itu dan seharusnya orang yang bekerja 

dalam bidang kesehatan memiliki aturan yang baik untuk melakukan 
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komplain atas kejadian tersebut. Bapak P memberikan sebuah surat 

untuk mempertanyakan kenapa operasi dilakukan dua kali dan pihak 

direktur meminta maaf atas hal tersebut. Pihak dokter memanggil 

Bapak P untuk mendiskusikan kelanjutan operasi dan permasalahan 

tersebut. Dokter meminta maaf atas hal tersebut dan meminta 

persetujuan Bapak P untuk operasi lanjutan.  

Bapak P juga bercerita ketika dirinya tidak bisa menunggui 

istrinya sakit di rumah sakit. Sebagai seorang suami, bapak P sedikit 

sedih dan merasa kecewa pada dirinya sendiri, apalagi subyek SH 

sering menanyakan keberadaan dirinya ketika masih di rumah sakit. 

Bagi dirinya, sebagai seorang kepala keluarga, seorang suami harus 

bekerja untuk keluarganya, apalagi ketika itu putrinya juga mengalami 

kecelakaan. Beliau hanya bisa memberi motivasi untuk mendekatkan 

diri kepada Tuhan agar bisa kuat. Bapak P selalu mengingatkan untuk 

selalu beribadah dan meminta kesembuhan pada Tuhan. Menurut 

beliau, subyek SH seseorang yang memiliki kesadaran yang tinggi dan 

baik. Subyek SH merupakan orang yang taat beribadah dan sangat 

dekat dengan Tuhan. Bapak P berharap Tuhan memberi maaf pada 

istrinya dan menyembuhkan istrinya. Beliau menuturkan bahwa 

kejadian yang dialami istrinya merupakan cobaan dari Tuhan dan 

sebagai manusia kita harus  berusaha karena Tuhan pasti akan 

membantu. Pasca menderita kanker payudara, subyek SH menjadi 

sosok seorang istri yang semakin taat beribadah, jauh lebih baik 

daripada sebelum menderita penyakit tersebut. Suami subyek 

berharap bahwa istrinya akan sembuh dan diberi kekuatan. 
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5) Analisis Subyek 

Kepribadian tangguh pada subyek SH diawali dari 

perkembangan pada masa kanak-kanaknya, terutama dalam hal 

hubungan dengan lingkungan keluarga, yaitu pola pengasuhan orang 

tua. Pola asuh orang tua berbeda dalam mendidik subyek. Ayah lebih 

menampilkan sosok yang keras dan penyayang, sedangkan ibunya 

merupakan sosok yang lembut dan sabar dalam mendidik subyek, 

memberikan corak yang berbeda dalam perkembangan subyek SH. 

Kehidupan subyek yang sulit pada masa kecil dengan membantu 

orang tuanya untuk menghidupi saudara-saudaranya, memberikan 

suatu pelajaran pada subyek untuk menghadapi situasi sulit dalam 

kehidupannya. Pengalaman dan pola asuh dari orang tua yang 

cenderung ketat dalam mendidik namun memberi keleluasan 

menjadikan subyek seorang anak yang merasa bahwa dirinya juga 

memiliki suatu kemandirian dan tanggung jawab akan kehidupan 

dirinya. Selain itu, pengalaman dari lingkungan sekolah membuat 

subyek menjadi anak yang berani mengambil resiko ketika 

menghadapi masalah. Hal ini karena dengan berani mengambil resiko 

maka akan menentukan keberhasilannya. Pengalaman demikian 

mengembangkan pola kepribadian yang memiliki keyakinan akan 

kemampuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan masalah. Hal 

ini sangat penting bagi perkembangan hardiness subyek pada masa 

kedepannya. 
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Pada masa remaja, subyek memiliki suatu pengalaman sulit 

karena harus berpisah dari orang tuanya dalam usia relatif kecil dan 

tinggal dalam suatu asrama dengan sistem ketat dan keharusan untuk 

mandiri. Tugas-tugas dan pekerjaan yang sulit harus dikerjakan 

subyek sendiri. Pola asuh orang tua pada masa kecil yang keras 

membentuk subyek menjadi orang yang harus menjalankan tugas 

dengan berani. Kepribadian keras dan motivasi tinggi untuk 

menjalankan tugas dengan baik telah mendukung perkembangan 

penyelesaian masalah, interaksi sosial, dan perhatian pada 

kemampuan dirinya. Perhatian pada kemampuan dirinya ini telah 

mengembangkan diri subyek untuk dapat mengurangi ketegangan 

akibat tugas-tugas dan masalah yang mengakibatkan stres. Hal 

tersebut membuat subyek dapat berpikir lebih baik untuk 

menyelesaikan masalahnya. Dalam keadaan yang sulit, subyek 

mampu beradaptasi dan bekerja dengan baik. Kehidupan di asrama 

membuktikan bahwa kepribadian tangguh yang dimiliki subyek 

berkembang sejalan dengan banyaknya pengalaman yang dialami 

subyek ketika masa kecilnya. Perkembangan subyek dalam mengatasi 

kesulitan yang tinggi membantu untuk mengatasi kejadian-kejadian 

yang mengancam atau membuat stres dirinya. 

Pola pengasuhan dan pengalaman subyek pada masa kecil dan 

remaja memengaruhi perkembangan dari dimensi-dimensi hardiness. 

Dimensi komitmen berkembang terutama karena adanya pengalaman 

pada masa kecil yang sudah memiliki kontribusi bagi keluarganya. 

Subyek sudah memiliki tanggung jawab untuk membantu orang 
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tuanya bekerja. Subyek yang memiliki beberapa orang adik, 

diharuskan untuk membantu orang tuanya mempermudah pekerjaan 

mereka. Hal ini mendidik subyek menjadi orang yang mampu melihat 

adanya kemampuan lebih dalam dirinya untuk melakukan sesuatu dan 

merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk dapat 

menyelesaikan suatu masalah dan pekerjaan dengan baik. 

Keterlibatan subyek dalam keluarganya berkembang menjadi sesuatu 

yang positif dan akhirnya membentuk menjadi seseorang yang merasa 

bahwa dirinya merasa berharga dan bermakna. Kebermaknaan dalam 

hidup ini membuat subyek akan melakukan berbagai aktivitas atau 

terlibat dalam lingkungan agar tujuan yang telah direncanakan 

tercapai.  

Hal-hal diatas juga memengaruhi perkembangan bagi dimensi 

kontrol. Subyek yang sudah diberi tanggung jawab untuk membantu 

orang tuanya sejak kecil mengembangkan rasa bahwa dirinya 

memiliki suatu kemampuan yang baik. Keyakinan akan kemampuan 

yang ada dalam dirinya ini membentuk rasa optimis bahwa usaha yang 

dilakukan akan membuahkan hasil yang positif dan mengurang 

ketegangan akibat masalah yang terjadi. Kontrol dalam diri subyek 

berkembang akibat pola pengasuhan dan pengalaman subyek pada 

masa kecil dan remaja. 

Dimensi tantangan subyek berkembang karena subyek memiliki 

sikap berani mengambil resiko. Masalah-masalah yang dialami, 

terutama ketika menderita kanker payudara membuat subyek berani 

mengambil resiko untuk menjalani perawatan. Keberanian tersebut 
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juga dilatar belakangi oleh adanya perasaan bahwa penyakit yang 

diderita bukan merupakan hambatan. Hal lain yang memengaruhi 

adalah keyakinan terhadap keberhasilan usaha yang dilakukan.  

Kepribadian hardiness subyek juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Dukungan keluarga terutama suaminya yang sangat sabar 

menjadi kekuatan yang mendorong subyek untuk terus berusaha 

sembuh. Dukungan tersebut berupa ajakan untuk lebih mendekatkan 

diri pada Tuhan, meskipun suami subyek kurang memberikan 

dukungan dalam bentuk kehadiran ketika sakit. Dukungan yang baik 

tersebut juga memberikan suatu pemikiran atau perasaan yang positif 

bahwa dirinya bisa sembuh. Pemikiran dan perasaan yang positif 

membantu subyek untuk sembuh. Dalam proses tersebut, subyek juga 

merasa bahwa penyakit kanker dalam dirinya merupakan suatu 

teguran dari Tuhan. Subyek juga memiliki harapan bahwa penyakit 

yang diderita pasti bisa sembuh dan membuat dirinya semakin 

mendekatkan diri pada Tuhan. Harapan dan keinginannya untuk 

sembuh membuat dirinya mau mengikuti aktivitas-aktivitas seperti 

perkumpulan penderita diabetes, mengikuti kegiatan lingkungan dan 

ibu-ibu, membuat subyek mendapat semangat dan dorongan untuk 

sembuh. Selain itu, pengetahuan dan kemampuan dalam bidang 

kesehatan juga memberikan kontribusi bagi perkembangan hardiness 

subyek. Pengetahuan ini didapatkan dari pekerjaan subyek sebagai 

seorang bidan yang mudah mendapatkan informasi dari pihak terkait 

mengenai sakitnya dan pengetahuan dari keluarganya yang pernah 

menderita sakit kanker payudara stadium IV. Pengetahuan dan 
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kemampuan yang dimiliki memberikan subyek kesiapan mental yang 

baik untuk menghadapi segala kemungkinan akibat perawatan dan 

terapi yang dilakukan subyek. Kesiapan mental yang baik akan 

mempengaruhi perkembangan dari hardiness karena ketika subyek 

memiliki kesiapan mental yang baik, subyek akan merasa bahwa 

upaya yang dilakukan pasti akan memberikan hasil yang positif. 

Optimisme dalam diri subyek akan menentukan keberhasilannya 

dalam menghadapi tekanan-tekanan akibat penyakit kanker payudara.  

 

6) Intensitas Tema 

Tabel 2. Intensitas Tema Subyek 2 

Tema Intensitas Koding 

Pengalaman ketika tinggal di 

asrama dan lingkungan pendidikan. 

++++ 1 

Pola pengasuhan orang tua yang 

otoritatif. 

+++ 4 

Dukungan Keluarga, terutama 

suami 

+++ 2 

Pengetahuan subyek yang baik 

dalam bidang kesehatan karena 

bekerja dalam bidang kesehatan. 

++ 6 

Pikiran yang positif akan 

kesembuhannya 

+++ 3 

Pengalaman dari anggota keluarga 

lain yang terkena kanker payudara 

++++  
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Kontribusi aktivitas ++ 5 
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7) Skema 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKEMA HARDINESS PADA SUBYEK 2 

Fungsi Hardiness 

Melawan stres, sehingga mempengaruhi 

kondisi subyek menjadi lebih stabil dan 

sehat. 

 

Skema 3 

Faktor Hardiness yang 

mempengaruhi: 

1. Pengalaman ketika tinggal di 

asrama dan lingkungan 

pendidikan. 

2. Pola pengasuhan orang tua 

yang otoritatif. 

3. Dukungan Keluarga, 

terutama suami 

4. Pengetahuan subyek yang 

baik dalam bidang kesehatan 

karena bekerja dalam bidang 

kesehatan. 

5. Pikiran yang positif akan 

kesembuhannya 

6. Pengalaman dari anggota 

keluarga lain yang terkena 

kanker payudara 

7. Kontribusi aktivitas 

 

Wanita Menderita 

Kanker Payudara 

Stadium IIB 

Dampak Psikologis 

Takut menghadapi kematian, 

mandiri, berani mengambil resiko, 

motivasi tinggi, keyakinan. 

 

Kontrol 

Keyakinan pada 

kemampuan 

membuat subyek 

mampu 

mengontrol situasi 

yang menekan 

dirinya, sehingga 

stresor dapat 

dikurangi. 

Komitmen 

Keaktifan dalam 

lingkungan dan 

kegiatan seperti 

perkumpulan 

diabetes 

membantu 

mengurangi efek 

negatif stres dan 

membantu 

kesembuhan 

subyek. 

Dimensi Hardiness 

Tantangan 

Keberanian dan 

motivasi tinggi 

membuat subyek 

percaya bisa 

sembuh dan 

menganggap 

kanker payudara 

bukan ancaman.  
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c. Subyek 3 

1) Identitas Subyek 

Nama   : N 

Usia   : 56 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : Wiraswasta  

Alamat  : Penumping, Surakarta 

Stadium  : IV 

 

2) Hasil Observasi 

Subyek N adalah seorang wiraswasta yang membuka toko di 

rumah. Subyek terlihat kurus. Subyek yang hanya menempuh 

pendidikan hingga kelas 5 SD, sedikit kesulitan memahami 

pertanyaan peneliti dan  suaminya beberapa kali membantu subyek 

menjawab pertanyaan. Namun, subyek sebenarnya cukup mampu 

menjawab pertanyaan peneliti. Pada saat dilakukan wawancara pada 

hari pertama, rumah subyek sedang ramai oleh saudara-saudara dari 

subyek. Meskipun sedikit terganggu karena beberapa kali saudara-

saudara subyek berulang kali lewat di depan kami, namun wawancara 

tetap dapat dilakukan dengan baik. Beberapa kali subyek terlihat 

berulang kali memohon ijin untuk ke dalam menemui saudaranya. 

Pada hari selanjutnya, wawancara dan observasi dilakukan pada 

hari yang sedang hujan. Subyek saat itu sedang berada di rumah 

tetangganya. Ketika subyek akan kembali ke rumahnya, peneliti 

menyapanya dan dipersilahkan masuk. Karena pada hari awal subyek 
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sedikit ragu ketika akan dimintai wawancara dengan Bahasa 

Indonesia, maka pada hari selanjutnya, peneliti mempersilahkan 

subyek untuk memakai Bahasa Jawa. Hal tersebut cukup membantu 

subyek untuk menjelaskan dengan lebih mudah. Subyek tetap terlihat 

semangat ketika bercerita mengenai kehidupannya dari masa kecil 

hingga dewasa. Pertanyaan mengenai seputar kanker payudara dan 

perawatan yang sedang dijalani lebih banyak dijawab oleh suaminya. 

 

3) Hasil Wawancara 

Ibu N adalah seorang wiraswasta yang berusia 56 tahun. 

Suaminya merupakan seorang pensiunan. Subyek N tidak memiliki 

putra. Selama kehidupannya, subyek hanya tinggal berdua dengan 

suaminya, sesekali saudaranya datang untuk berkunjung. Di 

rumahnya, subyek membuka toko yang menjual keperluan sehari-hari 

seperti kebutuhan pokok, terutama gas dan minyak tanah. 

Pengalaman subyek N sewaktu kecil sedikit berbeda dengan 

kebanyakan anak seusianya. Subyek N hanya bersekolah sampai kelas 

5 SD, karena subyek N sering tidak naik kelas akhirnya memilih 

keluar dan bekerja membantu orang tuanya. Karena sering tidak naik 

kelas, subyek N memilih tidak melanjutkan ke kelas 6 SD. Subyek 

sebenarnya merasa sedih karena tidak bisa sekolah kembali, namun 

subyek memiliki tekad untuk bekerja membantu orang tuanya. 

Kehidupan masa kecil dan masa remaja subyek berbeda dengan 

kebanyakan anak seusianya. Subyek memilih bekerja membantu 

orang tuanya pada usia 13 tahun selepas kelas 5 SD. Di rumahnya, 
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subyek terbiasa menjahit dan membantu orang tuanya berdagang di 

pasar.  

Pendidikan agama menurut keluarga subyek sangat penting 

dibanding pendidikan formal. Maka dari itu, orang tua subyek tidak 

mempermasalahkan ketika subyek berhenti sekolah formal. 

Pendidikan agama sangat penting untuk membangun iman dan 

keyakinan. Hal inilah yang membentuk subyek menjadi seorang anak 

yang memiliki kepercayaan tinggi pada Tuhan dan optimisme pada 

masalah yang dihadapi. 

Subyek N dengan saudaranya paling dekat dengan saudara 

perempuannya yaitu adiknya. Subyek lebih sering mencurahkan isi 

hatinya dengan adiknya tersebut, sedangkan dari kedua orangtuanya, 

subyek mengaku lebih dekat dengan ibunya. Subyek sedikit bingung 

menjelaskan kedekatannya dengan ibunya, namun yang diingat adalah 

nasihat dari ibunya untuk menjaga adik-adiknya dan tetap rukun. 

Ibunya merupakan sosok yang keibuan dan sabar, sedangkan ayahnya 

merupakan figur keras dan galak. Subyek sangat takut dengan 

ayahnya, karena ayahnya sering marah setelah pulang kerja. Ayahnya 

sering marah apabila subyek dekat dengan seorang temannya yang 

berbeda jenis kelamin. Ketika ayahnya marah subyek hanya memilih 

untuk diam dan tenang agar ayahnya tidak semakin marah.  

Kehidupan dalam bermasyarakat subyek cukup baik. Subyek 

sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungannya seperti arisan 

dan PKK. Subyek juga sampai sekarang tergolong aktif mengikuti 

senam setiap hari. Pada saat menjalani radioterapi, subyek tidak 
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mengikuti senam tersebut, setelah proses terapi selesai, subyek baru 

kembali menjalani senam tersebut. Menurut subyek, senam yang 

dilakukannya setiap hari membantu pemulihannya terutama fisik. 

Subyek pada awalnya merasakan ada benjolan kecil namun 

tidak dihiraukan oleh subyek. Setengah tahun kemudian, subyek baru 

merasakan bahwa benjolan tersebut semakin besar dan akhirnya 

memutuskan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Pada saat itu 

dinyatakan bahwa kanker payudara subyek ada pada stadium IV. 

Subyek N pada awalnya merasa takut, namun karena ada keinginan 

kuat untuk sembuh, subyek akhirnya bisa mengontrol rasa takut dan 

stres tersebut. Subyek berulang kali mengatakan bahwa dirinya baik-

baik saja dan sama sekali tidak merasa takut. Saat subyek sempat 

merasa takut akan penyakitnya, subyek memilih keluar rumah dan 

pergi bersama teman-temannya. 

Subyek menjalani operasi pertama pada 25 Februari 2010 

dilanjutkan kemoterapi 6 kali. Setelah kemoterapi, subyek menjalani 

pengobatan alternatif selama 1 tahun. Setelah menjalani pengobatan 

alternatif, kanker payudara kembali tumbuh di bagian payudaranya 

kembali. Setelah pengobatan alternatif subyek dinyatakan negatif dari 

kanker payudara. Kenyataannya kanker payudara kembali tumbuh 

lagi dan subyek menyadarinya sekitar bulan Oktober. Maka dari itu 

subyek memutuskan untuk melakukan radioterapi bulan Desember 

2012 sampai bulan Februari 2013 selama 33 kali. Efek-efek buruk dari 

radioterapi tidak membuat subyek N ragu dan takut, keinginan untuk 

sembuh membuat subyek menjadi pribadi yang kuat dan tahan 
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menghadapi penyakit tersebut. Semangat hidup yang tinggi sangat 

membantunya. Subyek juga berdoa pada Tuhan memohon kekuatan. 

Kepribadian yang kuat tersebut menurut subyek, didapatkan 

dari pengalaman masa kecil subyek yang cukup berat. Pada masa 

kecilnya subyek sudah bekerja. Menurut subyek apapun yang 

dilakukan dan apapun yang terjadi subyek harus tetap berani 

menghadapi. Usia subyek yang tergolong kecil untuk bekerja 

membuat dirinya belajar untuk tetap kuat dan bekerja keras. Subyek 

terbiasa bekerja membantu orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan 

adik-adiknya. Ketika sakit, subyek sangat merasa yakin dan semangat 

bahwa dirinya harus sembuh. Dalam dirinya hanya ada keyakinan 

bahwa dirinya bisa sembuh. Kebiasaan untuk mengalami kesulitan 

sejak kecil sedikit banyak membantu dirinya untuk mengatasi stres 

akibat penyakit yang dia derita.  

Keluarga juga mendukung subyek untuk sembuh. Suaminya 

merupakan sosok yang paling mendukungnya. Pada saat melakukan 

operasi, subyek menyembunyikan hal tersebut dari tetangganya. 

Tetangganya tidak ada yang tahu kapan subyek sakit dan operasi. 

Subyek berharap akan sembuh dan tidak kembali terkena penyakit 

kanker payudara. 

 

4) Hasil Wawancara dengan Suami Subyek N 

Suami subyek N adalah seorang pensiunan pegawai negeri. 

Bapak menuturkan bahwa istrinya merupakan seorang istri yang baik, 

sabar dan taat pada agama. Selain itu subyek merupakan sosok yang 
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menerima keadaan dirinya apa adanya. Selain itu suami subyek juga 

menuturkan  bahwa istrinya lahir dari keluarga yang sederhana namun 

dengan latar belakang agama yang kuat. Suami subyek banyak 

bercerita seputar kronologis ketika istrinya sakit daripada subyek 

sendiri. Suami subyek menuturkan bahwa istrinya merupakan seorang 

perempuan dengan semangat yang tinggi. Meskipun sempat 

mengalami rasa cemas dan tertekan akibat penyakitnya, namun 

suaminya tetap mengakui bahwa semangat yang tinggi sangat 

membantu istrinya untuk sembuh. Subyek sempat ketakutan lebih 

karena efek-efek yang dijelaskan oleh dokter yang menangani subyek. 

Namun dukungan dari keluarga, dukungan moral, dan terutama 

dukungan dari biaya membantu subyek untuk tetap kuat menjalani 

perawatan lanjutan. Suami subyek menjelaskan bahwa faktor-faktor 

tersebut membuat subyek mau menjalani operasi dan serangkaian 

terapi. Keyakinan dan kekuatan dari diri subyek, menurut suaminya, 

juga berkaitan dengan ketekunannya dalam beribadah dan 

kedekatannya dengan Tuhan. Pengalaman subyek bekerja sejak kecil, 

terutama berkaitan dengan kehidupan yang susah, biasa dijalani oleh 

subyek, maka ketika menderita penyakit ini subyek bisa tetap mampu 

melewati kesulitan dan sakit tersebut. Menurut suaminya, salah satu 

faktor yang membuat subyek mau terus melanjutkan perawatan dan 

tetap kuat adalah ketersediaan dana. 

Subyek tidak banyak menceritakan perihal sakit yang diderita 

pada tetangga dan teman-temannya. Menurut suaminya, istrinya 

merupakan sosok yang tidak suka merepotkan orang lain. Subyek 
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tidak suka jika orang lain mengasihani dirinya. Maka hanya pihak 

keluarga dekat saja yang tahu tentang penyakitnya. Pasca radioterapi, 

subyek menjadi sosok yang lebih dekat dengan Tuhan, subyek 

semakin tekun untuk beribadah. Kedekatan pada Tuhan ini memicu 

semangat tinggi untuk sembuh. 

Suami subyek juga banyak bercerita mengenai penyakit yang 

diderita istrinya. Pada awalnya subyek bercerita pada suaminya bahwa 

ada benjolan di payudara namun tidak sakit, maka Bapak membawa 

istrinya ke rumah sakit untuk memeriksakan istrinya, hasil yang 

didapat adalah istrinya diminta untuk segera melakukan operasi 

karena sudah menderita kanker payudara stadium IV. Sebelum 

menjalani operasi subyek diharuskan menjalani kemoterapi tiga kali, 

kemudian baru menjalani operasi. Setelah operasi dilanjutkan dengan 

kemoterapi. Setelah menjalani operasi dan kemoterapi sekitar 2 tahun 

lalu, subyek dan suaminya kemudian memilih menjalani pengobatan 

alternatif selama 1 tahun. Ternyata beberapa bulan setelah selesai 

pengobatan tersebut, didapat hasil bahwa kanker payudara kembali 

tumbuh di dekat arena payudaranya. Padahal pemerikasaan terakhir 

pasca pengobatan alternatif dinyatakan bahwa istrinya negatif. 

Akhirnya suami subyek membawanya kembali ke rumah sakit dan 

dinyatakan harus menjalani radioterapi. Subyek menjalani radioterapi 

tersebut sebanyak 33 kali. 

Suami subyek berharap bahwa istrinya mendapat kesembuhan 

total. Harapannya apabila ada orang lain yang mendapati gejala-gejala 
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kanker dalam dirinya untuk segera mungkin memeriksakan ke dokter 

agar mendapat penanganan sedini mungkin. 

 

5) Analisis Subyek N 

Hardiness pada subyek N berawal pada pola pengasuhan dari 

orang tuanya yang cenderung keras dan tegas. Subyek yang hanya 

bersekolah sampai kelas 5 SD lebih memilih bekerja dan membantu 

orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola pengasuhan 

dan kehidupan demikian membentuk subyek menjadi pribadi yang 

mandiri dan bertanggung jawab pada tugas dan pekerjaan. Sikap 

demikian pada akhirnya membentuk subyek menjadi pribadi yang 

mampu melihat adanya kapasitas yang melampaui dirinya sendiri. 

Kemampuan ini memberikan kontribusi agar seseorang memiliki 

suatu tujuan yang jelas dalam dirinya dan memiliki perasaan bahwa 

yang dikerjakan memiliki arti untuk dirinya dan orang lain. Hal-hal 

inilah yang membentuk subyek menjadi pribadi yang tangguh ketika 

menghadapi masalah. Usaha yang dilakukan atas penyakit ini berguna 

dan bermanfaat bagi dirinya. Subyek percaya bahwa kontribusi yang 

dilakukan atas masalah ini membantunya untuk sembuh.  

Pola kehidupan subyek pada masa kecil sangat berlandaskan 

agama dengan menanamkan pemikiran bahwa yang terjadi dalam 

dirinya merupakan suatu ujian dari Tuhan, dan Tuhan tidak akan 

memberikan ujian melebihi batas kemampuan manusia. Pemikiran 

seperti ini memberikan efek pada kehidupan sekarang yaitu menurut 

subyek dirinya diberikan kemampuan untuk mengatasi kesulitan ini. 
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Kehidupan dan pola pengasuhan subyek sejak kecil dengan 

berbagai kesulitan yang dialami membantu mengembangkan 

kepribadian hardiness dalam dirinya, dan ketika masa dewasanya ia 

membantu dirinya untuk mengatasi stres akibat kanker payudara. 

Ketika stress, seorang penderita kanker payudara akan menjalani 

kehidupannya dengan lebih berat. 

Perkembangan berdasarkan pola asuh dan pengalaman masa 

kecil tersebut memberikan sumbangan untuk meningkatkan dimensi-

dimensi hardiness dalam diri subyek. Dari masa kecil, keluarga dan 

lingkungan membentuk subyek menjadi pribadi dengan sifat-sifat 

ketahanan yang baik, yang pada akhirnya telah membantu 

mengembangkan kepribadian tersebut. Subyek dalam dirinya 

memiliki suatu kontrol yang baik dalam kehidupannya. Keyakinan 

tersebut telah membantu subyek untuk mengubah stres akibat kanker 

payudara menjadi sesuatu yang mudah diatasi. Hal ini sangat 

dipengaruhi oleh pengalaman masa kanak-kanaknya yang sudah 

memiliki kontribusi untuk membantu orang tuanya. Selain itu juga ada 

rasa optimisme tinggi mengenai kesembuhan yang diharapkan. Rasa 

optimisme ini memengaruhi subyek menjadi seseorang yang yakin 

bahwa upaya yang dilakukan pasti memberikan kesembuhan pada 

dirinya. 

Komitmen subyek untuk terus terlibat terlihat ketika subyek 

setiap hari merelakan waktunya untuk mengikuti senam untuk 

membantu menguatkan fisiknya dan mengikuti kegiatan ibu-ibu di 

lingkungannya. Kegiatan-kegiatan ini berfungsi untuk membantu 
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menghilangkan stres. Perkembangan komitmen dalam diri subyek 

sangat dipengaruhi oleh kehidupan subyek pada masa kecil yang 

sudah diberi tanggung jawab untuk membantu orang tuanya. Subyek 

yang diberi tanggung jawab untuk bekerja mendapatkan makna hidup 

bahwa dirinya mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam 

kehidupan keluarganya. Ketika hidupnya bermakna, subyek 

merencanakan suatu tujuan yang jelas dan akhirnya akan berusaha 

untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan terlibat dalam berbagai 

aktivitas yang membantu dirinya untuk mewujudkan tujuan tersebut. 

Tantangan dalam diri subyek diwujudkan dengan adanya 

perasaan dan keyakinan yang kuat pada Tuhan. Peristiwa yang 

menimpa dirinya bukan merupakan suatu ancaman yang mengganggu 

dirinya karena perasaan dan keyakinan tersebut. Lingkungan keluarga 

yang berlandaskan agama membuat subyek belajar untuk selalu 

berpikiran positif atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Dari 

pendidikan agama tersebut, subyek menjadi orang yang memiliki 

pikiran positif atas penyakit yang dideritanya. Hal ini membuat 

subyek tidak memiliki rasa takut dalam menghadapi kanker 

payudaranya. 

Perkembangan hardiness dalam diri subyek sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Dukungan keluarga terutama suami dan 

saudaranya memberikan suatu semangat yang mampu membantu 

untuk terus berusaha untuk sembuh. Dukungan dari keluarga ini 

memberikan suatu pemikiran yang positif dalam dirinya. Pemikiran 

positif timbul dari dalam diri subyek yang menganggap bahwa apa 
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yang diderita saat itu merupakan suatu ujian dari Tuhan. Faktor lain 

yang memengaruhi adalah adanya kegiatan-kegiatan dan aktivitas 

yang dilakukan subyek untuk membantunya melawan stres dihadapi. 

Dalam kegiatan tersebut, subyek juga mendapat pengetahuan 

mengenai kanker payudara dari tetangga dan rekan-rekannya. Satu 

faktor penting yang menentukan subyek memiliki kesiapan mental 

yang baik yang nantinya memengaruhi hardiness subyek adalah 

adanya dana yang tersedia untuk menjalani perawatan. Faktor ini juga 

penting. Dengan adanya dana subyek merasa aman dan yakin bahwa 

dirinya mendapatkan perawatan yang maksimal. Keterlibatan subyek 

dalam berbagai aktivitas, seperti senam menunjukkan bahwa dirinya 

memiliki tujuan untuk sembuh. Tujuan ini membuat subyek mau 

melakukan aktivitas-aktivitas. Alasannya adalah aktivitas tersebut 

dapat menunjang kesembuhan subyek. Pengalaman menegangkan 

yang dialami subyek memberikan pelajaran bagaimana menghadapi 

kesulitan dalam hidup. Kesiapan dan penguasaan subyek akan 

pengalaman ini membantu meningkatkan harga diri dan keberhasilan 

subyek dalam mengatasi stres tersebut. Kesiapan dalam menghadapi 

stres dan keyakinan akan kemampuan dirinya membantu 

meningkatkan hardiness dalam dirinya.  

 

6) Intensitas Tema 

Tabel 3. Intensitas Tema Subyek 3 

 

Tema Intensitas Koding 
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Pola pengasuhan otoritatif dan 

pendidikan agama yang kuat. 

+++ 4 

Pengalaman bekerja sejak kecil. +++ 1 

Dukungan dari suami dan saudara +++ 2 

Pikiran positif karena adanya 

dukungan dari keluarga dan 

terutama pendidikan agama subyek 

yang kuat 

++++ 3 

Kontribusi aktivitas subyek untuk 

mengikuti senam agar memulihkan 

kondisinya 

+++ 5 

Ketersediaan dana untuk 

mendukung kesiapan mental 

subyek, karena dengan adanya dana 

maka subyek dapat melakukan 

perawatan sakitnya dengan baik. 

++ 7 

Pengetahuan tentang kanker 

payudara 

+ 6 
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7) Skema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKEMA HARDINESS PADA SUBYEK III 

Faktor Hardiness yang 

mempengaruhi: 

1. Pola pengasuhan otoritatif 

dan pendidikan agama yang 

kuat. 

2. Pengalaman bekerja sejak 

kecil. 

3. Dukungan dari suami dan 

saudara 

4. Pikiran positif karena adanya 

dukungan dari keluarga dan 

terutama pendidikan agama 

subyek yang kuat 

5. Kontribusi aktivitas subyek 

untuk mengikuti senam agar 

memulihkan kondisinya 

6. Ketersediaan dana untuk 

mendukung kesiapan mental 

subyek, karena dengan 

adanya dana maka subyek 

dapat melakukan perawatan 

sakitnya dengan baik. 

7. Pengetahuan tentang kanker 

payudara 

Wanita Menderita Kanker 

Payudara 

Stadium IV 

Dampak Psikologis 

Tanggung jawab, pekerja keras, 

keimanan kuat, optimisme 

Dimensi Hardiness 

Kontrol 

Optimisme 

mempengaruhi 

subyek untuk 

yakin bahwa 

dirinya bisa 

mempengaruhi 

subyek dan 

memberi 

keyakinan akan 

kesembuhan dari 

penyakit tesebut. 

Komitmen 

Keterlibatan 

dalam berbagai 

aktivitas seperti 

senam membantu 

memulihkan 

kondisinya dan 

menunjukkan 

subyek memiliki 

suatu tujuan yang 

jelas yaitu sehat. 

Tantangan 

Keyakinan kuat 

pada Tuhan 

membuat subyek 

mampu bepikir 

positif atas 

penyakit yang 

menimpa dirinya. 

Fungsi Hardiness 

Melawan stres akibat dampak psikologis kanker 

payudara. Optimisme yang tinggi meningkatkan 

kondisi fisiknya menjadi lebih sehat. 

 

Skema 4 




