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Daftar Pertanyaan Pedoman Wawancara 
1. Identitas subjek 

a. Nama 

b. Tempat, Tanggal lahir  

c. Usia 

d. Agama 

e. Jenis kelamin 

f. Pendidikan 

g. Pekerjaan 

h. Hobi 

2. Keadaan Subjek 

a. Sudah berapa lama anda divonis menderita kanker payudara? 

b. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui perubahan yang ada pada 

payudara anda? 

c. Sudah masuk pada stadium berapakah kanker anda ketika pertama kali 

anda memeriksakan payudara anda? 

d. Gejala apa saja yang anda alami sebelum anda mengetahui anda menderita 

kanker payudara? 

e. Apa saja penanganan yang telah anda lakukan setelah itu? 

f. Bagaimana kondisi anda saat ini? 

g. Apakah anda masih merasakan gejala yang sama saat sebelum anda 

melakukan penanganan? 

h. Apa saja kegiatan yang anda lakukan saat ini? 

i. Apakah penyakit kanker anda berpengaruh terhadap kegiatan anda?   

3. Karakteristik penerimaan diri yang dimiliki subjek 
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a. Gambaran yang positif tentang diri sendiri 

1) Apa prestasi yang pernah anda raih selama ini? 

2) Menurut anda, apakah kelebihan yang anda miliki? 

3) Bagi anda, prestasi yang pernah anda raih apakah juga merupakan 

kelebihan yang anda miliki?Kenapa? 

4) Apakah anda senang dengan kelebihan yang anda miliki? 

5) Selain kelebihan yang anda miliki, apakah anda merasa memiliki 

kekurangan? 

6) Menurut anda, kekurangan apa yang anda miliki? 

7) Bagaimana perasaan anda terhadap kekurangan yang anda miliki? 

8) Bagaimana sikap anda dalam menyikapi kekurangan yang anda miliki? 

b. Keyakinan dan kemampuan dalam menghadapi hidup 

1) Pernahkah anda mengalami masalah yang bagi anda dapat menambah 

beban pikiran anda? 

2) Apabila permasalahan anda dapat menambah beban dalam hidup, apa 

yang biasanya anda lakukan untuk mengatasinya? 

3) Bagaimana sikap anda dalam mengatasi permasalahan yang pernah 

anda alami? 

4) Apakah dalam kegiatan (dalam pekerjaan bila bekerja) atau usaha yang 

anda lakukan, anda pernah mengalami kegagalan? 

5) Apakah kegagalan yang pernah anda alami? (bila ada) 

6) Bagaimana sikap anda dalam mengatasi kegagalan tersebut? 

7) Apakah anda pernah merasa putus asa? Mengapa? 
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8) Apakah anda merasa memiliki kemampuan yang belum pernah anda 

lakukan?Apakah itu? 

9) Bagaimana usaha anda dalam menggali kemampuan yang anda miliki? 

(bila ada) 

10) Pernahkah anda mengikuti seminar atau kursus-kursus di luar 

pendidikian formal? 

11) Sejauh mana anda mengikutinya? (bila ada)  

c. Pengaturan keadaan emosi 

1) Biasanya setiap anda mengalami masalah, apa yang biasanya anda 

rasakan? 

2) Apakah perasaan yang anda rasakan itu mempengaruhi hidup anda dan 

lingkungan sekitar anda? 

3) Bagaimana perasaan anda saat anda mengetahui anda menderita 

kanker payudara? 

4) Apakah perasaan anda saat itu berpengaruh terhadap perilaku anda 

sehari-hari? 

d. Perhatian terhadap diri sendiri dan terhadap pergaulan 

1) Apa kegiatan anda saat mengisi waktu luang? 

2) Pada aktivitas yang anda lakukan dalam lingkungan keluarga, 

bagaimana peran anda? 

3) Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggal anda sering 

mengadakan kegiatan bersama? 

4) Apakah anda sering mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan tempat 

tinggal anda tersebut? 
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5) Sejauh mana peran anda dalam kegiatan yang diadakan di lingkungan 

tempat tinggal anda? 

6) Jika anda berada dalam lingkungan baru, apa yang pertama kali anda 

lakukan? 

7) Bagaimana sikap anda terhadap orang yang baru pertama kali anda 

temui? 

8) Apabila ada orang baru yang mengajak anda berbicara atau 

berkenalan, bagaimana tanggapan anda? 

9) Apa yang biasanya anda lakukan apabila anda merasa tersinggung atau 

marah? 

10) Bagaimana sikap anda untuk mengatasi kemarahan anda?  

e. Penerimaan pujian dan celaan secara objektif 

1) Apakah anda memiliki teman dekat? 

2) Teman dekat seperti apa yang anda miliki? 

3) Apakah teman anda selalu memberi saran kepada anda?seperti apa 

bentuknya? 

4) Bagaimana pandangan anda terhadap orang-orang yang ada di sekitar 

anda? 

5) Apakah menurut anda teman-teman dan keluarga anda peduli terhadap 

anda?mengapa? 

6) Apabila ada orang lain, keluarga atau teman anda yang mengkritik 

anda, bagaimana perasaan anda? 

7) Bagaimana sikap anda berikutnya dalam menanggapi kritikan tersebut? 
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8) Apakah kritikan yang pernah anda terima dapat bermanfaat bagi diri 

anda?bisa diceritakan seperti apa contohnya?  

9) Siapa saja yang biasanya memberi anda kritikan atau masukan? 

10) Apabila ada orang yang mencela anda, bagaimana perasaan anda? 

11) Bagaimana sikap anda terhadap celaan yang pernah anda terima? 

12) Apabila ada orang yang memuji anda, bagaimana perasaan anda? 

13) Bagaimana sikap anda terhadap pujian yang anda terima? 

f. Penyalahan terhadap keterbatasan diri 

1) Apakah anda merasa marah terhadap kegagalan dan kekurangan yang 

anda miliki?Mengapa? 

2) Ketika anda sedang mengalami kegagalan, bagaimana tanggapan anda 

terhadap diri anda sendiri? 

3) Setelah anda terkena kanker payudara khususnya, anda mengalami 

banyak perubahan fisik. Bagaimana tanggapan anda terhadap keadaan 

anda sekarang ini? 

4) Apakah anda menyalahkan keadaan anda saat ini? Apabila iya, adakah 

orang yang anda salahkan?siapa?Mengapa? 

4. Faktor yang mempengaruhi penerimaan diri subjek 

a. Pemahaman Diri 

1) Apakah anda memiliki keinginan yang belum tercapai?apakah itu? 

2) Bagaimana cara anda mewujudkan keinginan anda? 

3) Apakah keinginan yang pernah anda punya sudah banyak yang 

tercapai? 
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4) Bagi anda, keinginan yang anda miliki apakah telah mencerminkan diri 

anda atau ada pengaruh dari lingkungan anda? 

b. Konsep Diri 

1) Apa anda memiliki motto hidup? Apakah itu? 

2) Dalam hidup anda pasti banyak mendapat cobaan atau mengalami 

kegagalan, apakah ada motivasi tertentu yang menyemangati anda 

menjalani semuanya? 

3) Bagaimana anda menilai diri anda sendiri? 

4) Apakah anda merasa telah menjadi orang yang berguna bagi orang 

lain? 

5) Banggakah anda dengan diri anda?mengapa? 

6) Apakah anda yakin dapat menghadapi penyakit yang anda derita 

sekarang ini? 

c. Faktor Usia 

1) Berapa usia anda? 

2) Apakah anda mengalami masalah dengan peran anda sebagai seorang 

istri atau seorang ibu? 

3) Apakah anda membiayai keperluan orang tua anda juga? 

4) Apakah orang tua anda pernah menuntut anda sesuatu yang tidak dapat 

anda penuhi? 

d. Dukungan keluarga dan sosial masyarakat 

1) Sudah berapa lama anda berkeluarga? 

2) Berapa banyak anggota keluarga anda dalam satu tempat tinggal? 
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3) Bagaimana hubungan anda dengan suami? 

4) Bagaimana hubungan anda dengan anak-anak anda? 

5) Aktifitas apa yang biasanya anda lakukan bersama keluarga? 

6) Bagaimana cara anda dan keluarga menghabiskan waktu bersama 

ketika di rumah? 

7) Bagaimana cara anda dan keluarga dalam menyelesaikan suatu 

masalah dalam keluarga?  

8) Apakah anda tinggal bersama orang tua atau keluarga lain (misalnya 

kakak atau adik)? 

9) Apakah hubungan anda dengan orang tua atau keluarga lain berjalan 

baik? 

10) Siapa anggota keluraga anda yang dekat dengan anda? 

11) Kepada siapa biasanya anda bercerita ketika sedang memiliki masalah? 

12) Saat bercerita masalah anda, bagaimana tanggapan orang tersebut? 

13) Setelah masyarakat di lingkungan anda mengetahui penyakit anda, 

bagaimana tanggapan dan sikap mereka kepada anda? 

e. Keadaan ekonomi 

1) Apakah anda bekerja?dimana? 

2) Apa posisi anda dalam pekerjaan? 

3) Apakah suami anda bekerja?dimana? 

4) Apakah penghasilan suami dan penghasilan anda mencukupi 

kebutuhan ekonomi anda? 

5) Selain anda dan suami, adakah anggota keluarga lain yang bekerja? 
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6) Apakah anda memiliki dana khusus untuk mengobati penyakit anda? 

f. Pendidikan atau pengetahuan 

1) Apa pendidikan terakhir anda? 

2) Apakah anda sebelumnya telah mengetahui tentang bagaimana kanker 

payudara itu? 

3) Apa saja yang anda ketahui tentang kanker payudara? 

4) Apakah pengetahuan anda terhadap kanker payudara berpengaruh 

terhadap motivasi anda untuk berobat?tolong jelaskan! 
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Pedoman Observasi 

 

1. Kondisi dan ciri fisik (kesan umum) 

2. Kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal 

3. Hubungan dengan keluarga (Cara komunikasi) 

a. Komunikasi yang tampak 

b. Perilaku anggota keluarga terhadap subjek 

4. Aktifitas sehari-hari 

5. Ekspresi emosi 

6. Interaksi sosial 

7. Perilaku yang tampak 
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Hasil Reduksi Subyek 1 

 

1. Identitas Subyek 

Nama : B. N 

Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 6 Juni 1962 

Jenis kelamin : Perempuan 

Usia : 46 tahun 

Agama : Katolik 

Pendidikan : SLTA 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Hobi : Masak 

2. Hasil Wawancara 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisis 
Sudah berapa 
lama ibu divonis 
menderita kanker 
payudara? 

Dari 2006, bulan apa ya? 
Sekitar bulan Juni gitu 
lah, jadi sudah 2 tahun 
ini.  

 
 

 

Apakah 
sebelumnya ibu 
sudah tahu 
tentang perubahan 
pada payudara 
ibu? 

Wah nda tau saya.  
 
 

 

Gejala apa saja 
yang ibu rasakan 
sebelum ibu 
mengetahui kalo 
ibu kena kanker 
payudara?  

Tuh rasanya dingin, 
sering kedinginan, kaki 
tangan selalu dingin. 

 
 
 

 

Apakah 
keringetan trus 
bu? 

Wah jarang keringetan, 
malah habis operasi ini 
baru keringetan terus. 
Wah ndrodok mbak 
rasanya, pas masak tau-
tau ndrodok gitu. Trus 
saya ke kamar, pakek 
selimut, pakek jaket, trus 
udah gak dingin lagi.. 

 
 
 
 

. 

Sebelum itu gak Iya gak pernah tau, kok    
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pernah tau ya bu?  saya tiba-tiba sering 
begini?malam-malam 
juga sering, padahal gak 
tau penyebabnya apa. 
Padahal badan saya tuh 
gak sakit, tapi udah 
kemulan, udah pakek 
jaket, udah gak lagi.. 
Yah itu mungkin tanda-
tanda pertamanya, tapi 
saya gak terlalu 
perhatian makanya saya 
sering kasih tau ke 
orang-orang kalo 
kedinginan secara tiba-
tiba gak ada sebabnya, 
hati-hati, segera periksa 
ke dokter sebelum 
timbul benjolan. 

 
 
 
 
 

Berarti itu gejala 
awal sebelum 
muncul benjolan 
ya bu? 

Hu’u..iyah..   

Trus apakah 
sempat 
diperiksakan bu? 

O diperiksainnya setelah 
ada benjolan, sebelum 
itu gak pernah 
diperiksain. Saya pikir 
kan kedinginan biasa ya 
tho? Benjolannya juga 
saya taunya tiba-tiba 
waktu mandi itu kok ada 
benjolan, dah sebesar 
telur puyuh gitu di 
payudara saya. 

 
 
 
 
 

 

Waktu ibu periksa 
ke dokter, apakah 
langsung divonis 
kanker? 

Belum, dokter belum 
vonis kanker, masih apa 
gitu istilahnya saya lupa 
pokoknya kalo sebelum 
kanker gitu ada 
istilahnya, jadi sejenis 
kelenjar yang 
membengkak, belum 
kanker. Makanya saya 
juga tenang-tenang aja, 
makanya saya gak 
langsung operasi. Tapi 
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kok lama-lama sekitar 3 
bulan dirumah langsung 
mengembang banyak 
sekali, sudah jadi besar 
gitu loh, langsung saya 
periksa ke dokter lagi, 
langsung kata dokter 
harus langsung 
dioperasi, kankernya 
sudah ganas. 

 
 
 
 
 
 
 

Trus operasi 
pertama kapan 
bu? 

O itu belum saya 
operasi, masih periksa-
periksa liat 
perkembangannya. Itu 
April 2007 tanggal 1, 
baru saya operasi. 
Hampir satu tahun, ya itu 
sudah membesar sampai 
ketiak juga. Wah 
pokoknya cepat sekali. 

 
 
 

 

Waktu ketahuan 
kanker oleh 
dokter dinyatakan 
masuk stadium 
berapa ya bu? 

3, masuk stadium 3. 
Langsung 3 itu mbak 

 
 

 

Penanganan apa 
aja yang ibu 
lakukan selain 
opersi? 

Ya seharusnya langsung 
kemo, ya 1 bulan setelah 
operasi langsung kemo, 
tapi saya gak kemo. 
Sampek 2008 Maret, nah 
itu sudah menyebar di 
sebelahnya. 

 
 

 

Pertama tau yang 
kena kanan atau 
kiri bu? 

Kanan..kanan dah 
diambil dulu, dah habis...

  

Jarak kemo itu 
berapa lama bu? 

3 minggu sekali   

Selain itu apakah 
ada saran dokter 
yang lain? 

Kalo nanti setelah kemo 
masih ada harus 
dilanjutkan ya harus 
bestral, bestral itu 
disinar. Tapi kalo cukup 
kemo saja ya kemo saja. 

 
 
 

 

Apa penyakit 
kanker ibu 
berpengaruh sama 

Iya, tadinya sempet drop 
udah gak bisa apa-apa, 
ya tidur aja di kasur. 
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kegiatan ibu 
sehari-hari? 

Pernah gitu mbak udah 
tidur trus anak-anak tuh 
pada kasian sama saya.  
Malam itu suka gak bisa 
tidur, jadi tidur sebentar 
kebangun lagi gara-gara 
senut-senut nyeri di dada 
saya. Ya gitulah mbak, 
sudah badan tambah 
habis, makan juga 
rasanya gak enak. Rasain 
sakitnya gak enak kan 
mbak kalo makan 
rasanya gimana gitu... 

 
 
 
 
 
 

Semenjak kapan 
bu bisa 
beraktifitas lagi? 

Habis kemo   

Habis kemo 
lansung sudah 
bisa aktifitas ya 
bu? 

Belum, waktu kemo 
pertama belum bisa. 
Soalnya ini (menunjuk 
tangan) bengkak mbak. 
Jadi apa namanya ini 
bengkak, ini rasanya 
senut-senut. Ini tangan 
saya ini kemaren 2 
kalinya ini. Segini, wah 
bengkak lagi, sampai 
pakek baju tuh gak bisa. 

 
 
 
 

 

Itu efek dari 
kankernya atau 
kemonya? 

Iya, itu efek dari 
kankernya. Setelah 
dikemo pertama agak 
mending, kemo ke2 agak 
mengempes, terus bisa 
beraktifitas tuh ya 
setelah kemo ke3. 

 
 
 

 

Sampai sekarang 
sudah berapa kali 
kemo bu? 

5, kurang sekali. 
harusnya 6 kali besok 
mbak. 

  

Apa masih ada 
gejala yang sama 
sebelum 
dilakukan 
penanganan?  

Masih nyeri, kalo 
kecapekan bekerja 
misalnya masak, goreng-
goreng atau ngulek-
ngulek, masih terasa ini 
tangan kanannya. Jadi 
masih belum balik lagi. 

 
 
 

 

Trus kegiatan ibu Ya di rumah saja. Lah ini   
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sekarang apa? ada lebaran ini, kan dulu 
kan waktu sebelum sakit 
kan saya sering ambil 
pakaian di Cipulir di 
Jakarta sana. Emang 
hobi saya tuh juga jual-
jual pakaian bawa ke 
rumah terus dijual. Dulu 
waktu tinggal di Bekasi 
ya juga gitu, saya malah 
punya pelanggan. Jadi 
saya kalo ambil bisa 
dianter dari Jakarta, ada 
tambahan biaya, lha itu 
(menunjuk lemari 
dagangan) ada beberapa 
tapi dah mau habis. Tapi 
nanti datang lagi dari 
Jakarta.  
Ya kegiatannya gitu aja. 
Jadi nanti ada orang 
yang ambil beberapa 
kesini. Ya buat dipakek 
atau buat dijual lagi  

 
 
 

 
 
 

Sempet tinggal di 
Jakarta juga ya 
bu? 

Iya, saya dulu kan kerja 
di Sariayu Semarang, 
trus lanjut ke Jakarta di 
Blok M 1,5 tahun. Trus 
aku hamil, trus ndak 
boleh kerja sama suami 
soalnya kan jauh dari 
Bekasi.  

  

Berapa lama di 
Jakarta? 

Saya di Jakartanya 15 
tahun disana, baru 
pindah ke Semarang 
tahun 2004. 

  

Ibu pernah lanjut 
kuliah? 

Iya pernah kuliah sampai 
tahun 2007, eh salah 
tahun 87, dari 1984 
sampai 1987, 3 tahun 
trus saya keluar. 

 
F6 

Subjek pernah 
melanjutkan kuliah 
selama 3 tahun. 
(faktor pendidikan dan 
pengetahuan) 

Menurut ibu, apa 
prestasi yang 
pernah ibu raih? 

Aduh gak ada kayaknya. 
O ya, saya pernah ikut 
fashion show tapi gak 
menang (sambil 
tertawa). Itu ikut waktu 

 
 

P1 

Subjek merasa dirinya 
tidak pernah meraih 
prestasi tertentu, tetapi 
semasa sekolah subjek 
pernah mengikuti 
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pentas di sekolah-
sekolah dari beberapa 
angkatan, jadi kayak 
reuni gitu juga acaranya. 
Ya Cuma itu ajah. Trus 
paling dulu ikut koor 
gereja juga mbak. 

lomba walaupun tidak 
menang (Gambaran 
positif tentang diri 
sendiri) 

Menurut ibu 
sendiri, ibu punya 
kelebihan apa 
saja? 

Kelebihan apa ya? Ya 
kelebihan jualan itu 
mbak. Meski dagangan 
saya nggak saya pajang 
di depan tapi ya orang 
pada tau, pada datang 
kesini. Kadang belinya 
gak cuma satu, dua atau 
lebihlah. Ya paling tau 
dari omongan-omongan 
dari yang pernah beli 
disini, trus saya basicnya 
dulu dipromosi jadi 
sudah terbiasa.  

 
 

P1 

Subjek merasa 
memiliki kelebihan di 
bidang berjualan, 
karena subjek telah 
terbiasa di bidang 
promosi, hal ini 
menggmbarkan bahwa 
subjek dapat menilai 
positif dirinya. 
(Gambaran positif 
tentang diri sendiri) 

Ibu senang 
dengan kelebihan 
ibu itu? 

Saya senang sekali. 
Pokoknya yang ada 
tantangannya seneng 
saya. Dimana orang yang 
tadinya tuh ndak beli 
dirayu-dirayu atau 
gimana biar jadi beli. 
Dulu waktu di sariayau 
gitu, kan disini sariayu 
trus belakangnya 
mustika ratu, saya di 
depan, mustika ratu di 
belakang. Jadi sebelum 
orang ke mustika ratu ya 
saya cegat dulu, saya 
promosikan sariayu dulu, 
wong sama-sama 
tradisionalnya kan mbak. 
Trus saya rayu-rayu, 
saya promosikan, ya 
akhirnya orang itu 
cocok. Jadi tiap belanja 
bulanan ke saya, pindah 
langganan (sambil 
tertawa).  

 
P1 

Subjek merasa senang 
dengan kelebihannya 
berjualan, karena 
menurut subjek itu 
merupakan tantangan 
bagi dirinya dimana dia 
dapat membuat 
seseorang yang tadinya 
tidak mau membeli 
kemudian membeli 
produk yang subjek 
tawarkan. 
(Gambaran positif 
tentang diri sendiri) 
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Memang sudah 
lama bu kerja di 
sariayu? 

Sudah lama mbak, disini 
3 tahun trus di Jakarta 
sana 1,5 tahun. 

  

Itu ibu langsung 
pindah kerja di 
Jakarta atau dari 
Sariayu sini? 

Ya dari sini, soalnya 
rumah saya pindah sana 
trus dikasih referensi 
pindah ke sariayu 
Jakarta. 

  

Menurut ibu, apa 
kekurangan yang 
ibu miliki? 

Kekurangan modal kerja 
(tertawa). Andai kata 
punya modal yang cukup 
kan saya bisa usaha, jadi 
biar pilihan dagangan 
saya jadi lebih variasi, 
orang gak bosen terus 
banyak beli ke saya. 

  

Selain itu, apakah 
ibu punya 
kekurangan? 

Kalo misalnya ada orang 
yang ambil dagangan, 
saya tempokan, kadang-
kadang 2x bayar. 
Sebelum tanggal 
bayarnya biasanya saya 
telpon dulu rumahnya 
tapi pernah juga gak ada 
orangnya. Maksud saya 
kan kalo gak bisa kesini 
ya saya yang tagih 
kesana, jadinya 
pembayaran kadang 
harusnya 2 bulan telat 
jadi 3 bulan. 

  

Di luar 
kekurangan 
modal, kalo ibu 
menilai diri ibu 
sendiri apakah 
memiliki 
kekurangan? 

Apa yah...saya ya gak 
minderan juga, paling 
Cuma suka cemas, 
apalagi masalah 
dagangan jadi biar gak 
cemas saya sekarang 
minta DP dulu ketika 
orang ambil dagangan 
saya jadi bisa buat modal 
saya bulan berikutnya 
gitu. 

 
P2 

Subjek merasa dirinya 
sering cemas, apalagi 
menyangkut 
dagangannya yang 
menunjukkan bahwa 
subjek kurang yakin 
terhadap kemampuan 
dirinya (kurang 
memiliki keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Pernahkah ibu 
mengalami 
masalah yang 
dapat menambah 

Wah banyak, ya masalah 
suami saya. Masalah 
kerjaan sendiri juga, 
pekerjaan suami mbak, 

 
P2 & 

P3 
 

Subjek pernah 
mengalami masalah 
yang cukup berat, yaitu 
ketika subjek tidak 
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beban pikiran 
ibu? 

sempet shock saya waktu 
di Bekasi. Yang tadinya 
suami bisa bekerja tetap 
ya tho, tiba-tiba di PHK. 
Tadinya suami saya bisa 
bekerja enak trus 
dikeluarkan. Itu kan 
beban juga mbak. Saya 
waktu itu sempat 
dilarikan ke rumah sakit 
karena sesak napas 
karena shock itu jadi 
sesak. 
Di rumah sakit diperiksa 
gak ada sakit apa-apa, 
nah itu shock psikis gitu. 
Ya itu saya sempet drop, 
ya karena mungkin 
belum bisa nerima 
kenyataan yah. Yang 
dulu bisa begini, ternyata 
kok suami saya bisa 
begini, bisa tidak bekerja 
lagi trus akhirnya pindah 
kesini. Ya mungkin 
karna terlalu banyak 
beban yang saya 
pikirkan. 
Wong disini juga cari 
pekerjaan susah, kan 
kalo sudah 40 tahun ke 
atas sudah susah cari 
pekerjaan tetapi beban 
itu selalu ada dalam 
pikiran saya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 & 
P3 

bekerja lagi, suami 
subjek di PHK. Subjek 
sempat mengalami 
tekanan berat yang 
membuat subjek shock 
dan sesak nafas 
sehingga dilarikan ke 
rumah sakit. Hal ini 
menunjukkan bahwa 
subjek kurang dapat 
mengatur keadaan 
emosinya, dan tidak 
mampu mengatasi 
masalah hidupnya. 
(kurang memiliki 
keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) & 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 
Subjek sempat drop 
karena masalah 
keluarga dan masalah 
pekerjaan yang 
dialaminya, subjek 
merasa beban 
masalahnya terlalu 
banyak dan subjek 
belum dapat menerima 
kenyataan. 
(kurang memiliki 
keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) & 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 
 

Sekarang suami 
ibu kerja dimana? 

Sekarang kerja di luar 
kota, ya kerja apa adanya 
mbak. Apalah pokoknya 
bisa cukup buat 
keluargalah yah gak usah 
memandang itu dapat 
berapanya. Pokoknya 
kan bisa untuk 
menghidupi keluarga. Ya 

 
P2 & 

F5 

Subjek cenderung 
pasrah dan menerima 
keadaan, terutama 
penghasilan suami 
sekarang yang cukup 
untuk memenuhi 
kehidupan keluarga. 
Hal ini menunjukkan 
usaha subjek dalam 
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saya juga sudah dibantu 
sana dibantu sini. Ya 
kalo ada dana disisihkan 
buat modal beli 
dagangan. 

mengatasi masalahnya 
dengan berusaha 
menerima keadaannya 
sekarang (keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup)  

Bagaimana ibu 
mengatasi 
masalah ibu itu? 

Ya gak habis pikir juga 
ya mbak ya. Tuhan itu 
maha adil. Tuhan itu gak 
membiarkan hambaNya 
menderita kelamaan. 
Wah benar-benar 
menakjubkan. Saya itu 
sudah gak bisa 
terimakasihnya gimana. 
Pokoknya mbak, terima 
kasih saya sama Tuhan 
luar biasa. Dengan 
keadaan saya begini tapi 
kebutuhan keluarga 
masih bisa tercukupi. 
Puji Tuhan pokoknya. 

 
 
 

P2 

 
Subjek merasa sangat 
percaya bahwa Tuhan 
selalu membantu 
subjek dan selalu 
bersyukur kepada 
Tuhan atas semua yang 
telah subjek terima. 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Apakah ibu 
pernah 
mengalami 
kegagalan? 

Ya pasti mbak, dari 
pengalaman saya kerja 
waktu di sariayu yang 
saya sempet dikejar 
anjing, sempet jatuh 
segala. Tapi saya tetap 
bersyukur mbak. Anak-
anak saya padahal dua-
duanya sekolah, trus 
saya sakit, pihak rumah 
sakit juga tidak bisa 
bantu banyak. Tapi ya 
itu ada saja yang bisa 
dimakan dan membeli 
kebutuhan anak-anak. 
Ya makanya saya 
bersyukur luar biasa 
sama Tuhan. 

  

Bagaimana cara 
ibu mengatasi 
kegagalan yang 
pernah ibu alami? 

Cara bangkit lagi ya 
baca-baca buku tentang 
kegagalan, ya buku-buku 
rohani gitu. Saya baca 
buku tentang orang itu 
harus tabah, tidak 

 
 

P2 

Subjek dalam 
mengatasi kegagalan 
yang pernah dialami 
yaitu dengan selalu 
tabah dalam menjalani 
hidup, dan selalu 
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sendirian, misalnya kita 
dijauhin orang-orang tapi 
dalam menjalani hidup, 
Tuhan selalu disamping 
kita, jadi apapun masalah 
saya harus diungkapin 
sama Tuhan. 

mengungkapkan 
masalah kepada Tuhan. 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Apa ibu pernah 
mengalami putus 
asa? 

Pernah mbak tapi saya 
gak ngelokro, ntar gara-
gara ini salahku jadinya 
malah ogah berdoa, itu 
kan malah salah ya 
mbak?jadi saya toh beli 
buku-buku itu, buku-
buku rohani, pemberi 
semangat, harus tabah 
menghadapi cobaan. Jadi 
buku-buku itu saya baca, 
saya renungkan kalo 
hidup di dunia itu tidak 
selalu mulus ya toh, apa 
namanya tidak selalu 
bahagia gitu, hidupkan 
berliku-liku ya toh 
mbak.. kalo bahagia 
terus itu namanya di 
surga (sambil 
tersenyum), jadi gak 
pernah ada peristiwa-
peristiwa kesedihan. 
Kalo hidup di dunia tuh 
mang ada kebahagiaan, 
kesedihan, penderitaan, 
kesusahan. Yah saya 
mengambil itu jadi saya 
bisa kuat. Sekarang ini 
saja saya sakit, saya 
harus tegar. Saya tidak 
mau meratapi nasib saya 
terus. 

 
 

P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 
& P1 

 
 

Subjek pernah 
mengalami putus asa 
karena masalah yang 
dihadapi tetapi subjek 
berusaha mengatasinya 
dengan membeli buku-
buku penambah 
semangat, sehingga 
subjek merasa dirinya 
harus tabah dalam 
menghadapi cobaan 
karena menurut subjek 
hidup itu tidak selalu 
berjalan mulus.  
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 
 
 
 
 
 
Dengan usaha subjek 
untuk berpikiran 
positif, subjek merasa 
dirinya sekarang 
menjadi lebih kuat dan 
tidak mau meratapi 
nasibnya terus. 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) dan 
(memiliki gambaran 
positif tentang diri) 

Cara ibu 
menghadai 
perasaan putus 
asa itu gimana? 

Keluarga saya selalu 
dampingin mbak, tapi 
saya sendiri sering  
merasa bersalah. Kok 
saya bisa seperti ini. Ya 

F4 
 
 
 
 

Subjek selalu mendapat 
dukungan dari keluarga 
dalam menghadapi 
masalah. (dukungan 
keluarga dan sosial). 
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saya juga beli buku 
tentang apa boleh 
menyesali hidup dalam 
keputusasaan. Nah 
dalam buku itu tidak 
boleh kita menyesali 
hidup gitu. Makanya 
saya juga tidak boleh 
putus asa, ya walaupun 
saya sakit, saya harus 
tetap berusaha. Memang 
hidup di dunia itu harus 
banyak berusaha ya toh? 
Kecuali kalo udah sakit, 
trus gak bisa apa-apa la 
itu kan lain lagi. 
Kayak dulu sebelum 
saya dikemo kan saya 
gak bisa apa-apa, mau 
ngapain aja saya selalu 
merasakan sakit, badan 
juga gak enak. Sekarang 
sudah agak mending 
makanya saya bisa lebih 
berkarya. Tuhan kan 
juga mengutus gitu ya 
toh, gak boleh bermalas-
malasan (tertawa). 

 
P2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjek membeli buku-
buku tentang motivasi 
diri yang mengajarkan 
bahwa dalam 
menghadapi hidup kita 
tidak boleh 
menyesalinya dan 
berputus asa sehingga 
subjek termotivasi 
untuk tetap berusaha 
menjalankan hidup 
walaupun subjek sakit 
kanker. 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 
 
 
 
 

Apakah ada orang 
nunggak bayar itu 
salah satu 
kegagalan yang 
ibu alami dalam 
pekerjaan ibu 
sekarang? 

Iyah mbak bisa dibilang 
gitu juga. 

  

Masih sering ibu 
mengalami 
kejadian seperti 
itu? 

Masih  mbak dua kali, 
kan yang beli kan gak 
Cuma satu orang itu. 
Kadang-kadang 
temannya orang itu, 
bilang sama dia kalo 
“aku tuku kelambine 
wong kae to” jadi harus 
sabar kalo gak sabar 
nanti pembelinya gak 
ada. 
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Apakah ada yang 
sampai merugikan 
ibu? 

Iya, tapi gak ada yang 
gak sampek gak bayar 
kok. 

  

Bisa diceritakan 
bagaimana ketika 
ibu sempat shock 
dan dibawa ke 
rumah sakit?  

Iya, saya dirawat di 
rumah sakit, 1 minggu di 
rumah sakit. Kan di 
chekup semuanya tuh 
tapi gak papa, gak ada 
apa-apa. Trus saya 
sempet dibantu psikolog, 
saya disuruh melepaskan 
masalah saya, jangan 
selalu dipendem, harus 
dilepas. Jadi kesedihan 
diceritakan dilepaskan 
biar jadi lebih baik. Trus 
saya melepaskannya 
dengan do’a, dengan 
melihat pengalaman-
pengalaman orang juga 
yang seperti saya jadi 
saya ada solusinya, bisa 
ngikutin seperti itu. 

 
 
 
 
 
 

P3 

Subjek sempat dibantu 
seorang psikolog dalam 
mengatasi masalahnya 
ketika subjek sempat 
shock dan dilarikan ke 
rumah sakit, karena 
ketika subjek diperiksa 
tidak ada penyakit yang 
ditemukan. Subjek 
diminta untuk 
melepaskan masalah 
yang dialami, jangan 
disimpan tetapi 
berusaha menceritakan 
pada orang lain yang 
subjek percaya. Subjek 
akhirnya mencoba 
menerima keadaan dan 
mencertikan kepada 
Tuhan tentang 
masalahnya, serta 
belajar dari pengalaman 
orang lain sehingga 
subjek merasa lebih 
nyaman.  
(dapat mengatur 
keadaan emosi). 
 

Apakah ibu 
memiliki 
kemampuan yang 
belum pernah ibu 
lakukan? 

Ya itu, saya kan suka 
masak. Ya saya pengen 
buka warung makan, tapi 
tenaga saya gak kuat. 
Saya meminta kekuatan 
pada Tuhan supaya saya 
bisa menyalurkan hobi 
saya. Itu keinginan 
saya... 

F1 Subjek memiliki 
kemampuan memasak 
dan ingin membuka 
warung makan tetapi 
subjek kurang memiliki 
kekuatan karena sakit 
kanker. 
(Faktor pemahaman 
terhadap dirinya) 
 

Bagaimana usaha 
ibu mewujudkan 
keinginan ibu itu? 

Saya kepingin, tapi kan 
kalo kecapkan sedikit 
tuh saya masih sering 
kerasa. Jadi gak bisa 
kerja berat-berat kalo 
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masak kan terforsir 
tenaganya juga. Kalo 
gitu kan jam 2 jam 3 
udah bangun masak 
untuk nyiapin jualan , 
belum lagi harus ke 
pasar ya kan, nyuci 
piring sih masih bisa 
yang rewang tapi kalo 
masak kan harus saya. 
Ya itu angan-angan saya 
ya ada, tapi saya cepat 
capek sekarang. 

Udah bakat masak 
ya bu? 

O gak, kalo saya tuh 
orangnya suka coba-coba 
mbak, jadi kalo masakan 
saya ambil resep-resep 
baru dari NOVA, saya 
kliping trus takcoba 
masaknya. Jadi pinter-
pinternya saya variasikan 
masakan itu mbak. 
Makanya anak saya 
gemuk-gemuk (tertawa), 
soalnya gak bosen, yang 
ini kadang diapakan trus 
besok lagi ganti dimasak 
apa lagi gitu mbak. 

P1 Cara subjek untuk 
mewujudkan 
kemampuan 
memasaknya dengan 
mencoba serta 
menginovasikan resep-
resep masakan, hal ini 
menunjukkan bahwa 
subjek dapat menilai 
positif dirinya 
(memiliki gambaran 
positif tentang diri) 

Apakah ibu 
pernah ikut 
seminar atau 
kursus-kursus di 
luar pendidikan 
formal? 

Kursus jahit, tapi saya 
gak telaten yah. Ya cuma 
bikin bawahan gitu trus 
saya gak telaten. Soalnya 
kan saya dulu kuliah 
sambil kursus. Jadi saya 
gak bisa bagi waktu, 
kuliah padet, trus kursus 
harus tiap hari dateng. 
Kadang-kadang tumpuk 
sama jadwal kuliah, yo 
wes ben lah brenti 
kursus. 

F1 
 
 

Selain masak, subjek 
pernah mengikuti 
kursus menjahit tetapi 
tidak diteruskan, karena 
subjek sulit mengatur 
jadwal antara kuliah 
dan kursus, dan 
menurut subjek dirinya 
kurang telaten 
(Faktor pemahaman 
terhadap dirinya) 
 
 

Ibu sempat kuliah 
juga yah? 

Iya, saya dulu kuliah 
sambil kerja juga loh 
mbak di Unilever. Pas 
kali itu pertama kali saya 
kerja. Saya kan lulus 

F6 Setelah lulus SMA, 
subjek sempat 
melanjutkan kuliah dan 
bekerja. 
(faktor pendidikan dan 
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SMA tahun 82, 83 
nganggur trus saya 
lamar-lamar kerjaan, 
ternyata ada lowongan di 
unilever itu. Saya dulu 
disana kayak sales lho 
mbak, door to door gitu. 
Saya mau tuh mbak kerja 
kayak gitu. Trus di 
Unilever itu, waktu itu 
ada program menolong 
anak-anak yang putus 
sekolah. Kalo ada yang 
kuliah juga gitu, juga 
dikasih kesempatan 
untuk kuliah, ya 
bagusnya disitu. Habis 
itu saya kerja setahun 
trus tahun 84 itu kok ada 
pembukaan psikologi di 
Unika. Ya memang dari 
dulu cita-cita saya 
seperti itu, jadi sarjana 
psikologi kalo gak jadi 
sarjana hukum. Trus 
saya mendaftar, yah kok 
ketrima, ya jadi saya 
kuliah sambil kerja di 
Unilever trus saya juga 
tanya pihak Unilever apa 
bisa kuliah sambil kerja. 
Pihak Unilever 
bilangnya ya bisa, bagi 
waktunya terserah. 
Misalnya datang pagi, 
trus siangnya gak usah 
ke kantor, apa itu 
namanya, raportnya hasil 
jualan bisa dititipin 
teman yang ke kantor. 
Jadi bisa pulang, mandi, 
trus kuliah. waktu ujian 
juga bisa, misalnya pagi 
ujian bisa, dikasih ijin 
sama pihak Unilever, 
jadi gak ke kantor. 

pengetahuan) 
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Berarti ibu sudah 
berpengalaman 
bekerja semenjak 
lulusan SMA 
yah? 

Yah itulah tantangan-
tantangan saya banyak 
sekali di kerjaan dari 
diomelin orang pernah, 
saya sering mendapat 
ketidakpuasan secara 
batin itu sudah dimulai 
sejak SMA (sambil 
tersenyum). Saya pernah 
dikejar anjing, sampai 
saya gak bisa apa-apa 
mbak, itu orang yang 
didalam rumah waktu 
saya mau jualin barang 
gak mau keluar mbak. 
Untung saya dibantu 
supir Unilevernya mbak. 
Sampai stocking saya 
sobek loh mbak dicakar, 
untung gak sampai 
kedaging. Saya pikir tuh 
gak ada apa-apa, soalnya 
pintu pagarnya ngowoh 
kebuka lebar, gak ada 
tulisannya awas ada 
anjing gitu. Trus 
akhirnya saya disuruh 
pulang ajah. Trus saya 
juga pernah jatuh sampai 
pingsan mbak, gara-gara 
di depan rumahnya 
orang yang saya datangi 
itu menurun trus ada 
batu-batunya yang kasar 
gitu jadi saya kepleset 
sampai melorot di depan 
pagar rumahnya. Saya 
sadar itu sudah di ruang 
tamunya, katanya “ 
mbaknya itu tadi 
pingsan” saya akhirnya 
disuruh leader saya 
pulang akhirnya, ya itu 
mbak ini mungkin 
pinggang saya sering 
sakit gara-gara waktu 

P5 Subjek telah 
mengalami 
ketidakpuasan secara 
batin ketika bekerja dan 
pernah dimarahin 
orang, hal ini 
mennujukkan subjek 
cukup sabar dalam 
menerima celaan dari 
orang lain 
(penerimaan terhadap 
pujian dan celaan) 



 

174

mudanya pernah jatuh.  
Berapa lama ibu 
bekerja? 

Di Unilever itu sampai 3 
tahun dari 84 sampai 87. 
Kuliah saya kan gak 
selesei mbak, trus saya 
ditawarin melamar 
kerjaan di sariayu, 
diterima di sariayu itu 
saya kerja sekitar 4 tahun 
di Semarang, habis itu 
saya nikah tahun 91, dan 
ternyata saya pindah itu 
ke Jakarta kerja di sana 
1,5 tahun. 

  

Biasanya apa 
yang ibu rasakan 
kalo sedang 
mendapat 
masalah? 

Ya sedih yah...yah 
gimana ya mbak yah, 
kadang-kadang kepikiran 
terus. Kadang saya 
pernah mikir terlalu 
banyak masalah yang 
terpendam dalam hati 
saya, ya mungkin timbul 
penyakit kayak saya ini 
ya karna gak bisa 
melepas 100 persen, 
masih ada ganjelan-
ganjelan di sini 
(menunjuk ke dada) tapi 
gak bisa keluar. 

P3 Subjek merasa tertekan 
dengan semua masalah 
hidup yang dihadapi, 
karena subjek selalu 
memendam 
masalahnya dan tidak 
segera diselesaikan hal 
ini membuat subjek 
kurang dapat mengatur 
keadaan emosinya 
terutama depresi 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 
 

Apakah perasaan 
sedih ibu itu 
berpengaruh 
terhadap kegiatan 
ibu? 

Ya pengaruh, kadang-
kadang masak rasanya 
hambar, jadi males, jadi 
bingung mau apa-apa, ya 
mesti ada hal lain yang 
tidak bisa ditafsir. 

P2 Masalah dalam hidup 
subjek berpengaruh 
terhadap kegiatan 
subjek sehari-
hari.(kurang memiliki 
keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Kalo ke 
lingkungan 
sekitar bu? 

Sama anak-anak saya ya 
sok marah, kadang gak 
da sebabnya jadi jengkel. 
Habis itu ya saya 
menyadari, “o ya ampun 
bocah-bocah ki rak tau 
op-opo yo kok 
takseneni”, gitu mbak, 
terus aku bilang maaf ke 

P3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjek kurang dapat 
mengatur emosinya 
dengan cukup baik, hal 
ini terlihat ketika 
subjek sedang 
mengalami masalah, 
akan berpengaruh 
dengan lingkungan 
sekitar seperti marah 
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anak-anak waktu mau 
tidur. Saya bilang kalo 
ibu tadi tuh lagi jengkel 
sama orang jadi malah 
marah ke kamu, maafin 
ibu yah. Saya sering tuh 
mbak kalo sebelum tidur 
sama anak-anak saya 
elus-elus rambutnya, ya 
kalo salah minta maaf 
karna kasar ma anak-
anak gitu. 

 
 
 
 
 
 
 

P3 

kepada anak-anak 
subjek tanpa sebab 
yang jelas 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 
 
 
 
Subjek cukup dapat 
menyadari 
kesalahannya dan mau 
meminta maaf atas 
kesalahannya (Dapat 
mengatur emosi) 

Bagaimana 
perasaan ibu 
setelah tau ibu 
terkena kanker? 

Ya itu, cukup kaget saya. 
Knapa kok bisa begini 
padahal nggak ada 
saudara-saudara saya 
yang kena, turunan kan 
nggak ada, knapa saya 
kok bisa begini? 
Kadang-kadang tuh saya 
mikir apakah saya orang 
yang berdosa sehingga 
saya dikasih cobaan 
seperti ini? Saya dulu 
sering menyalahkan diri 
sendiri, ya saya 
introspeksi diri, apa 
mungkin saya da 
salah?akeh duso, saya 
bilang gitu sama diri 
saya. Tapi lama-lama 
saya seperti ada yang 
bisiki. Jadi sewaktu 
malam gitu kadang kan 
saya terjaga, ada kayak 
suara untuk meneguhkan 
saya supaya saya tuh 
tidak menyalahkan diri 
sendiri. Ya saya nggak 
tau itu bisikan siapa trus 
saya langsung kuat. 
Waktu diambil tuh kan 
saya tidak menyalahkan 
siapa-siapa, ya udah 

 
 
 
 
 
 

P6 

 
 
 
 
 
 
Subjek terkadang 
menyalahkan dirinya 
sendiri atas penyakit 
kanker payudara yang 
dideritanya 
(Menyalahkan diri 
terhadap keterbatasan 
yang dimiliki) 
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diambil. Trus saya tanya 
sama dokter, “dokter, 
katanya dokter tidak 
akan mengambil 
payudara saya , katanya 
cuma mau mengambil 
benjolannya saja?”, 
dokternya bilang sama 
saya, “ini bu sudah 
semuanya kena jadi 
harus diangkat biar tidak 
menyebar, kalo nggak 
nanti bisa bahaya”. Ya 
udah saya nurut saja, trus 
dokternya membius 
saya, ya sudah langsung 
diambil semuanya. 
Tadinya saya sempet 
dibiopsi, biopsi itu 
mengambil sampelnya 
saja trus disampaikan ke 
lab, trus menunggu 
apakah ganas atau tidak, 
waktu menunggu itu 
saya masih di ruang 
operasi, jadi kalo tidak 
ganas kan yang bekas 
dibiopsi tadi bisa 
langsung ditutup, jadi 
bisa cuma dikasih obat, 
eh ternyata sampelnya 
itu menyatakan ganas, 
makanya harus diangkat 
semua. 
Jadi dalam 1 hari itu, 
saya mengalami 2 
kesakitan, jadi dibiopsi 
waktu diambil buat 
biopsi itu trus saya 
sempet sadar trus dibius 
lagi, diambil semuanya 
itu selama 5 jam mbak. 
Itu saya nggak sadar 
dibius total sampek yang 
nunggu di luar tuh nanya 
kok lama sekali dari jam 
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setengah 3 sampai 
setengah 7an baru selese 
operasi. 

Suami ibu kerja 
dimana dulu bu? 

Di BCA, trus kena PHK 
tahun 2001, trus saya 
disana bertahan sampai 
2004. ya usaha saya itu 
ambil baju dari Cipulir 
sama anak-anak. Waktu 
itu kan bapaknya kerja 
disini, diterima disini. 
Trus bilangnya karna 
kerja di Semarang jadi 
baru bisa ke Jakartanya 
sebulan sekali. Anak-
anak itu saya ajak dua-
duanya naik bis, ya itu 
beli kulakan baju di 
Cipulir. Itu kan deket 
mall, di situ kan ada 
dunkin donuts, anak-
anak saya titipin situ. 
Jadi sebulan sekali tuh 
saya mesti dititeni jadi 
nitipin anak. Tuh saya 
titipin mbaknya yang 
kerja disana. Saya suruh 
mereka sembarang 
makan apa, nanti baru 
saya bayar gitu. Jadi biar 
anak-anak nggak 
kepanasan, jadi biar saya 
tak kulakan sendiri. Itu 
setiap sebulan sekali tuh 
gitu. 

  

Itu dari tahun 
2001 ya bu? 

Iyah itu dari 2001 
samapai 2004. 
sebelumnya kan sudah 
sering kulakan tapi kan 
diantar bapaknya, waktu 
itu kan bapaknya masih 
punya mobil, kan enak. 
Sekarang bangkrut, ya 
mobil habis, rumah 
habis. Ya begini mbak 
hidup tuh tidak selalu 
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bahagia. 
Kalo sekarang 
kalo ada waktu 
luang, sewaktu 
gak ada jualan, 
biasanya ngapain 
bu? 

Nggak ada apa-apa ya, 
paling buat masakan 
yang garing-garing trus 
saya titipin, misalnya 
buat kering kentang, 
kering tempe.  

F1 Subjek cukup perhatian 
dan paham terhadap 
dirinya sendiri, hal ini 
terlihat dari kegiatan 
subjek di waktu luang 
yaitu membuat 
masakan keringan 
sebagai penyaluran 
hobinya dan kemudian 
dijual kembali 
(Faktor pemahaman 
diri) 

Nggak suka coba 
masak kue-kue 
kering gitu bu? 

Ya itu saya tuh lebih 
senang masakan gitu 
daripada bikin roti-roti. 

  

Biasanya dalam 
lingkungan 
keluarga, kegiatan 
yang sering 
dilakukan apa? 

Paling arisan keluarga 
tiap 2 bulan sekali, itu 
keliling mbak. Kadang 
disini, kadang 
ditempatnya mbak, 
kadang adek gitu. 

  

Ada berapa 
anggota keluarga 
yang tinggal 
disini? 

Disini 2 keluarga sama 
keluarga adek saya laki. 
Adek saya anaknya 3. 

  

Apa masyarakat 
sekitar sini juga 
sering 
mengadakan 
kegiatan-
kegiatan? 

Ya itu arisan ibu-ibu, 
bapak-bapak, PKK. 

  

Peran ibu dalam 
arisan itu apa? 

Jadi pegang uang 
kesehatan. Tapi sekarang 
saya kan masih kemo 
trus jadi nggak bisa terus 
ikut arisan, jadi saya 
pegangkan ke orang lain 
dulu, saya titipkan. Nanti 
kalo udah bisa rutin 
kembali saya bisa datang 
trus kan bisa saya ambil 
lagi. 

P4 Subjek cukup berperan 
dalam kegiatannya di 
masyarakat, hal ini 
terlihat dari peran 
subjek sebagai 
pemegang uang 
kesehatan pada arisan 
yang diadakan di 
lingkungan tempat 
tinggal  
(Memperhatikan diri 
sendiri) 

Biasanya 
diadakan berapa 

Biasanya sebulan sekali 
tanggal muda, biasanya 
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minggu atau 
bulan sekali? 

tanggal 5.  

Selain arisan 
apakah ada 
kegiatan lain yang 
ibu ikutin di 
lingkungan 
sekitar? 

Paling gotong royong 
biasanya 3 bulan sekali 
terus kalo mau 
mendekati 17 Agustusan 
juga kumpul-kumpul 
sama-sama. 

P4 Selain kegiatan arisan, 
subjek juga mengikuti 
kegiatan gotong royong 
dan persiapan 
Agustusan 
(Memperhatikan diri 
sendiri) 

Apabila ibu ada di 
dalam lingkungan 
baru, apa yang 
biasanya pertama 
ibu lakukan? 

Ya saya mengunjungi 
satu-satu toh ya. Ya 
kenalan. Kayak dulu 
waktu saya di Bekasi kan 
saya orang baru trus saya 
dan suami berkunjung 
mengenalkan diri, bahwa 
saya penduduk baru gitu. 

P4 Ketika subjek berada di 
lingkungan baru, 
subjek mengenalkan 
diri terlebih dahulu 
(Memperhatikan diri 
sendiri) 

Bagaimana sikap 
anda terhadap 
orang yang baru 
dikenal? 

Saya nggak merasa 
canggung atau gimana 
nggak, ya saya tanggapin 
dengan baik ya mbak ya. 
Justru saya senang 
ngobrol-ngobrol gitu, 
jadi bisa tambah 
pengalaman, tambah 
saudara, tambah kenalan 
ya toh, nanti kalau 
ketemu dijalan bisa 
bertegur sapa ya kan. 
Banyak kenal kan 
malahan lebih enak ya 
kan, dulu waktu berobat 
di Kariadi juga gitu. 
Banyak orang-orang 
yang tidak dikenal 
sekarang jadi kenal. Jadi 
kalau pas saya periksa 
saya gak tahu, saya 
dipanggi-panggil. Jadi 
tambah persaudaraannya 
gitu, jadi seneng saya. 

P4 Subjek tidak merasa 
canggung dengan orang 
yang baru dikenal, 
subjek merasa senang 
dan menanggapinya 
dengan baik 
(Memperhatikan diri 
sendiri) 

Ibu pernah nggak 
merasa 
tersinggung atau 
marah? 

Ya tadinya, kalau 
tersinggung ya pernah 
yah. Tapi gak saya bawa 
sampai dendam gitu nda. 
Ya nanti kalau ketemu 

P3 Subjek cukup dapat 
mengatur emosinya, hal 
ini kadang terlihat dari 
sikap subjek ketika 
subjek merasa 
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orangnya lagi ya 
bersikap biasa saja. 

tersinggung (dapat 
mengatur emosi) 

Trus sikap ibu 
mengatasi 
kemarahan 
bagaimana? 

Ya gimana ya kalau saya 
marah misalnya saja adik 
saya. Ya saya bilang ke 
dia baik-baik, bilang ke 
adik saya kalau saya itu 
sedulur tua ya mbok 
ngomong sing apik. Saya 
ngomongnya apik-apik 
kok malah ngomong 
elek. Misalnya sama 
anak saya juga, saya 
kalau sudah marah-
marah biasanya 
marahnya itu sambil 
ngasih contoh. Misalnya 
ke anak saya gitu. 
Misalnya contoh saya 
atau contoh lewat orang 
lain yang saya kenal. 
Jadi lebih ke nasehat, 
nggak langsung ngomel-
ngomel gitu. 

P3 Menurut subjek ketika 
subjek sedang marah, 
subjek kebanyakan 
memberi contoh tidak 
hanya marah dengan 
luapan emosi saja 
(dapat mengatur emosi) 

Apakah ibu punya 
temen deket? 

Oh, banyak   

Temen dekat ibu 
seperti apa bu? 

Ya teman sekolah SMP  
masih sering 
berhubungan, SMA juga 
masih sering 
berhubungan. 
Sering curhat, terus 
kadang-kadang telepon. 
Di UNIKA saya juga 
masih berhubungan, jadi 
tahu nomor teleponnya 
semua. Apa namanya 
sering ngomong-
ngomong lewat telepon, 
kadang-kadang orangnya 
kesini. Karena saya kan 
nggak bisa sering main-
main kerumahnya ya 
kesini. 
Ada temen saya SMP 
yang di Jakarta. Telepon 

P4 Subjek cukup terbuka 
atas masalahnya 
dengan orang lain, 
seperti teman dekat 
subjek 
(Memperhatikan diri 
sendiri) 
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saya terus nanyain kabar 
kok nggak pernah main 
ke Jakarta. Ya saya 
bilang ke dia kalau saya 
sakit. Terus dia telpon 
temen-temen saya SMP 
yang di Semarang 
supaya main ke rumah 
saya, ngasih tahu kalau 
saya sakit. Semuanya tuh 
dicalling sama dia. Jadi 
ada beberapa temen yang 
tadinya nggak kenal, 
nggak begitu dekat jadi 
tambah dekat. Kadang 
saya kaget kok pada 
kerumah. Bisa pada tahu 
alamatku  ternyata dari 
sahabat saya si Deti yang 
di Jakarta. Trus malah 
lama disini, malah cerita-
cerita. Trus bilang sama 
saya kapan-kapan tak 
merene meneh (tertawa). 

Yang ibu sukai 
dari teman dekat 
ibu apa bu? 

Ya pokonya dia bisa 
diajak ngomong enak, 
kan saya lebih seneng 
yah. Daripada saya 
ngomong terus tapi dia 
cuma diem saja, nggak 
bisa diajak sharing gitu. 
Orang yang seneng 
diajak ngobrol terus gitu. 

  

Apa mereka juga 
sering kasih ibu 
saran? 

Iya, sering beri saran. Ya 
selalu saya terima, wong 
itu juga sarannya baik 
kok. 

P5 Subjek dapat menerima 
nasehat-nasehat dari 
orang lain (penerimaan 
pujian dan celaan) 

Bisa diceritakan 
contohnya seperti 
apa? 

Ya misalkan apa 
namanya, kan saya sakit 
ini terus nyaranin doa 
ini-ini buat nenangin 
jiwa. Terus nyaranin 
makanan kan saya sakit 
gini. Misalnya nggak 
boleh makan ini itu. 
Bolehnya mending 

  



 

182

makan ini gitu, ya saya 
ikutin kalau memang 
baik untuk kesehatan ya 
tho. 

Pernah ada yang 
nyaranin berobat 
alternatif? 

Iya sampai alternative itu 
saya mau saja ngikutin. 
Tapi ya itu nggak ada 
perubahan terus ya 
kembali lagi berobat ke 
dokter. Coba saran kan 
juga nggak ada salahnya. 

P2 Subjek memiliki 
keinginan untuk 
sembuh dengan 
mengikuti saran 
berobat dari alternative 
samapai berobat ke 
dokter (keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Bagaimana 
pandangan ibu 
sama orang-orang  
yang ada di 
sekitar ibu? 

Ya begitu ya mbak, ada 
yang beri dukungan 
macem-macem, ya sifat 
orang ada yang iri, ada 
nggak seneng. Ada yang 
menyalahkan, ada yang 
nggak. Jadi saya juga 
bisa tahu ya orang itu 
macem-macem 
pendapatnya. 

  

Cara ibu 
menyikapinya 
gimana? 

Ya diombyongi, tau 
nggak mbak, ya gimana 
ya diikutin saja, diiyain 
aja daripada diambil 
pusing. 

P5 Cara subjek 
menanggapi pandangan 
orang lain dengan tidak 
terlalu dipikirkan 
(penerimaan pujian dan 
celaan) 

Apakah ada 
orang-orang 
disekitar ibu yang 
pernah mengkritik 
ibu? 

Iya, adik saya yang kecil 
ini sering banget 
mengkritik saya. Kadang 
saya bilang ke dia 
menurut saya ini baik 
kalau menurutmu salah 
ya sudah. Ya saya 
ngomong gitu kalau 
selisih pendapat. 

P5 Subjek kurang dapat 
menerima kritikan dari 
adeknya 
(penerimaan pujian dan 
celaan) 

Kalo peran teman 
sendiri banyak 
yang kasih 
kritikan juga 
nggak bu? 

Kalo teman sendiri 
sering beri dukungan 
apalagi saya sakit gini 
sering banget dukung 
saya. Harus tabah, harus 
banyak berdoa, harus 
mendekatkan diri sama 
Tuhan. 

F4 Subjek banyak 
mendapat dukungan 
dari teman-temannya 
(Faktor dukungan 
keluarga dan sosial 
masyarakat) 
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Kalo ibu sedang 
dikritik gitu, 
perasaan ibu 
gimana? 

Ya sekilas memang 
jengkel tapi lama 
kelamaan kalau ketemu 
itu jengkelnya hilang. 
Wong saya sendiri ya 
semarahnya kayak apa 
tapi pas ketemu lagi ya 
udah hilang ya nggak 
mangkel lagi. 

P5 Subjek merasa kesal 
apabila ada orang yang 
mengkritik subjek, 
tetapi subjek berusaha 
melupakannya dan 
tidak marah terus 
menerus 
(penerimaan pujian dan 
celaan) 

Sikap ibu sendiri 
menanggapi 
kritikan-kritikan 
itu bagaimana? 

Iya saya suka instropeksi 
diri tapi biasanya kalau 
itu yang lebih tua, toh 
saya muda, mungkin 
saya salah ya kalau 
orang tua yang 
instropeksi saja gitu. 
Tapi kalau adik saya bisa 
melawan, saya bilang 
salah saya apa. Saya 
bilang sama adik saya “ 
kowe awakmu dewe sek 
kowe ki bener opo orak”. 
Saya bilang begitu 
jangan langsung 
menegur orang yang 
lebih tua. Kalau saya 
ditegur sama orang yang 
lebih tua, saya bisa 
menyadari, saya 
mungkin memang salah 
ya tho, saya kan lebih 
muda jadi saya banyak 
kekeliruan  yang saya 
tidak mengerti. Tapi 
kalau adik tegur saya ya 
saya bisa nanya mang 
knapa, apa seperti ini 
salah, saya bertanya gitu 
dulu mbak. Kalau saya 
sama orang tua manut, 
tapi kalau sama adik ya 
saya kadang tersinggung.

P5 Subjek tidak dapat 
menerima kritikan dari 
orang yang lebih muda, 
seperti adek-adeknya, 
tetapi apabila kritikan 
dari orang lebih tua, 
subjek akan 
mengintrospeksi 
dirinya 
(penerimaan pujian dan 
celaan) 

Apa nasehat yang 
sering diberikan 
orang  tua? 
Bermanfaat buat 

Apa ya…ya saya tuh 
kadang emosi sesaat gitu 
lho, terus dinasehati 
jangan terlalu emosi. 
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ibu? Apalagi kalau sama 
anak-anak pas jengkel 
gitu to saya bisa muni-
muni tapi habis gitu saya 
menyesal terus saya 
minta maaf sama anak 
saya. Ya gini, kalau 
kesalahannya bisa 
dimengerti saya nggak 
marah. Tapi kalau nggak 
bisa dimengerti ya saya 
marah. Ibu saya sok 
menasehati suruh sing 
sabar jadi orang. Ya piye 
tho lha wong aku rak 
salah kok aku dituduh 
ngene. Jadi orang siapa 
yang nggak mangkel 
dituduh. Kalau memang 
saya salah ya saya sadar 
saya salah, tapi kalau 
saya nggak salah terus 
dituduh salah ya sakit to 
mbak. Makanya saya 
muni-muni, maklum ya 
mba ya. 

 
 

P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 

Subjek terkadang 
menyesal karena sudah 
marah-marah, 
kemudian subjek 
langsung meminta maaf 
atas kesalahannya  
(dapat mengatur 
keadaan emosi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek kadang tidak 
dapat mengontrol 
emosinya karena 
apabila subjek merasa 
tersinggung atau 
dituduh bersalah, 
subjek akan cepat 
marah (kurang dapat 
mengatur emosi) 

Siapa saja selain 
yang sering kasih 
ibu saran? 

Ya itu tadi, keluarga, 
teman, orang tua, adek 
saya juga 

  

Orang tua masih 
ada semua bu? 

Tinggal ibu, bapak sudah 
nggak ada. Ibu sekarang 
ditempat adik saya di 
Tlogosari. Kadang ya 
kesini, kadang-kadang 
juga kesana. Kan ini 
rumahnya ibu ditempati 
berdua, saya sama adik 
saya yang cowok. Jadi 
sekarang ibu pas sakit ya 
ditempatnya adikku. 

  

Apakah ibu marah 
sama keadaan ibu 
sekarang? 

Sempat marah, jengkel, 
sempet nggak mau 
berobat mbarang, sempet 
ngelokro, tapi ada 
dukungan dari saudara-

P3 
 
 
 

F4 

Subjek merasa marah 
dan kesal dengan 
keadaan penyakitnya 
dan sempat tidak mau 
berobat, tetapi dengan 
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saudara . 
Dukungan temen-temen 
juga mengingatkan kalau 
anak-anak saya tu masih 
kecil-kecil. Masih butuh 
saya, saya harus punya 
semangat gitu. Terus 
akhirnya saya mau 
berobat, tadinya saya 
ngelokro wis penyakit 
kaya ngene tho penyakit 
berbahaya. Saya tak 
pasrah aja, tapi lama-
lama denger nasehat 
sana-sini ya saya terima, 
saya jalanin. 

adanya dukungan dari 
keluarga dan teman-
teman subjek memiliki 
semangat dan 
termotivasi untuk 
berobat 
(kurang dapat mengatur 
emosi) & (Faktor 
dukungan keluarga dan 
sosial masyarakat) 

Berarti motivasi 
ibu sekarang 
anak-anak ya bu? 

Ya anak-anak kalau 
nggak ngelingi anak-
anak kalau nggak ya 
udah tak biarin ajah. 

F4 Subjek merasa bahwa 
anak-anaknya yang 
menjadi motivasi dan 
dorongan untuk 
sembuh (dukungan 
keluarga dan sosial) 

Selain keadaan 
ibu sekarang, apa 
ibu merasa pernah 
mengalami 
kegagalan? 

Banyak, di kerjaan dulu 
macem-macem. Pernah 
jatuh, dikejar anjing ya 
itulah kecelakaan yang 
membuat cedera. Waktu 
kerja sempet nggak 
masuk omset, dimarahin 

  

Waktu ibu 
mengalami 
kegagalan itu, 
tanggapan ibu 
sama diri ibu 
gimana?  

Ya piye ya, ya saya 
langsung berpikir 
bagaimana saya bisa 
memperbaiki lebih 
banyak lagi, biar 
semangat lagi 

P2 Ketika mengalami 
kegagalan, subjek 
berusaha memperbaiki 
kegagalannya tersebut 
(memiliki keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Maaf ya bu 
sebelumnya, ini 
kan payudara ibu 
telah diangkat. 
Bagaimana 
tanggapan ibu 
sama diri ibu 
sekarang? 

Ya males iq mbak, mau 
beli baju males. 
Biasanya kan kalau ada 
pengiriman baju dari 
Jakarta gitu kan saya 
langsung coba mana 
yang pantes buat saya. 
Sekarang ada baju model 
macem-macem tu males 
rasanya mau pakai baju, 

 
P6 

Subjek merasa dirnya 
sekarang sudah tidak 
pantas mengenakan 
baju baru karena 
menurut subjek hal itu 
percuma karena kondisi 
subjek yang tidak 
sempurna  
(menyalahkan diri 
terhadap keterbatasan)  
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paling-paling orak apik 
tak nggo kadang-kadang 
ngelokro, pakai kelambi 
sak onone wae. Paling-
paling tak enggo yo rak 
apik wong wis cacat. 
Saya wes rak kepingin 
dandan yang penting 
sekarang saya sehatlah.  

Dengan keadaan 
sekarang, apa ibu 
pernah 
menyalahkan 
orang lain juga? 

Ya pernah nyalahin, saya 
pernah nyalahin adik 
saya yang cewek tapi itu 
dalam batin saja tidak 
saya ungkapkan. Kan 
saya operasi ini kan yang 
semangat kan adik saya 
suruh operasi ini wae 
mbak, iki kan penyakit 
bahaya nanti menyebar, 
dia bilang gitu. Setelah 
saya kehilangan 
payudara, wah saya 
mbatin gara-gara Lina 
payudaraku hilang siji. 
Aku maune rak gelem 
operasi dengan jalan apa 
yang lain kan bisa. Tapi 
saya berpikir sesaat saja 
saya dulu nggak pernah 
berpikir sampai menjalar 
kemana-mana. Tapi adik 
saya berpikir kesana, 
sampai kalau menjalar 
keman-mana mendingan 
diangkat saja. 

P6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F4 

Subjek pernah 
menyalahkan adeknya 
atas keadaannya 
sekarang karena 
payudara subjek harus 
diangkat sehingga 
merasa tidak sempurna 
(Menyalahkan orang 
lain terhadap 
keterbatasan diri) 
 
 
 
 
 
Tetapi sekarang subjek 
merasa berterima kasih 
karena ada dukungan 
dari adek subjek karena 
apabila payudara 
subjek tidak diangkat 
penyakitnya akan 
menyebar ke bagian 
tubuh yang lain 
(dukungan keluarga 
dan sosial) 

Selain keinginan 
ibu membuka 
warung makan, 
apakah ada 
keinginan lain 
yang belum 
tercapai? 

Ya pengen punya toko 
baju, seneng tuh saya 
gitu. Jadi bisa disambi 
liat rumah. Jadi kan 
dengan kesibukan itu 
bisa liat rumah liat anak, 
bisa disambi. Kalau kerja 
diluar gitu kan nggak 
bisa nyambi, kalau gini 
kan anak bisa dilayani 
makan apa sinau gitu kan 

F1 Subjek memiliki 
keinginan untuk 
membuka toko baju, 
hal ini menunjukkan 
pemahaman subjek 
terhadap keinginannya 
(faktor pemahaman 
terhadap diri) 
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bisa. 
Bagaimana cara 
ibu mewujudkan 
keinginan ibu? 

Saya kepengen gitu, tapi 
gimana mbak. Coba aja 
gini saya baru nengokin 
ibu saya dirumah sakit 
aja, padahal nggak 
terlalu capek ya wong 
disana duduk terus 
pulang. Itu aja rasanya 
ngos-ngosan kayak gitu 
apalagi buka warung ya 
tho. Masak belum nanti 
ngelayani orang, duh apa 
bisa membayangin gitu. 
Tapi hasrat saya tuh ada., 
tetapi tenagaku kok 
lemah banget. Aku aja 
habis besuk aja langsung 
cuci kaki terus rebahan, 
rasanya nggak kuat 
badan tuh. Padahal 
nungguin orang sakit kan 
nggak aktifitas berat 
kayak riwa-riwi, cuma 
duduk ya tho. Itu aja 
saya nggak kuat apalagi 
masak, buka warung. 
Kadang saya  mikir 
gimana mau wujudtin 
cita-cita saya kalau saya 
kayak begini saja sudah 
terasa capek. Ya paling 
mewujudkan jualan baju, 
kalau ini kan nggak 
begitu capek ya. Kalau 
masakan masih rajang-
rajang, masih ini itu, 
belum ke pasar ya toh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

F1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek juga memiliki 
keinginan membuka 
warung makan, tetapi 
subjek mengerti tentang 
keterbatasannya yang 
cepat merasa lelah 
sehingga untuk 
membuka warung 
makan subjek merasa 
tidak mungkin, jadi 
subjek berkeinginan 
berjualan baju di 
rumahnya 
(faktor pemahaman 
terhadap diri) 

Apakah keinginan 
ibu itu sudah 
mencerminkan 
diri ibu?  

Iya    

Apa ada pengaruh 
dari orang lain? 

o ndak, itu dari bakat 
saya.. 

  

Di keluarga ada 
yang suka masak 

Ibu. Ibu dulu suka 
masak. Ini kan kos-kosan 
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juga? jadi ibu nawarin siapa 
yang mau dimasakin. 
Dulukan saya sering 
Bantuin ibu masak. Ya 
saya jadi tahunya dari 
ibu gitu. Lama-lama ibu 
kan capek udah tua terus 
saya ke Jakarta, jadi kan 
nggak ada yang bantuin 
lagi. Jadi kos-kosan peke 
kamar aja nggak pake 
makan. 

Apabila ada orang 
yang memuji ibu, 
perasaan ibu 
gimana? 

Ya masak apa iya to. 
Kadang-kadang ya 
setengah percaya 
setengah ndak. Ya 
gimana ya, ya memuji 
saya terima dengan itu 
keadaan sebenarnya atau 
ada juga yang tidak kan 
ha…(tertawa), saya 
senang kalau banyak 
teman tuh. 

 
 

P5 

 
 
Subjek menerima 
pujian terhadap dirinya 
dengan baik  
(Penerimaan pujian dan 
celaan) 

Ibu punya motto 
hidup nggak bu? 

Ya orang itu harus 
semangat dalam hidup. 
Selama masih dikasih 
nafas sama Tuhan, kita 
harus berusaha tidak 
berpangku tangan. Motto 
saya begitu, sama anak-
anak saya juga bilang 
begitu. Selama kamu 
masih sekolah, masih 
ada biaya untuk sekolah 
kamu harus rajin belajar 
jangan sampai kamu 
menyesal nanti di 
kemudian hari. Banyak 
orang yang tidak punya 
biaya sekolah tapi punya 
hasrat. Kamu punya 
biaya tapi nggak punya 
hasrat kan sayang. 
Jangan sampai menyesal 
nantinya ya. 

F2 Subjek merasa harus 
semangat dalam 
menjalankan hidup 
(Faktor konsep diri 
stabil) 

Bagaimana ibu Apa yah…ya mudah F1  Subjek dapat menilai 
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menilai diri ibu 
sendiri? 

marah, ya mudah apa 
yah…ya kadang-kadang 
suka melucu sama anak-
anak. Sering saya tuh 
niruin sapa gitu di depan 
anak-anak, terus pada 
ketawa (tertawa). lha itu. 
ya gimana yah. Ya suka 
berteman, kan waktu 
saya kemo itu kan 
orangnya dari pelosok-
pelosok kan. Ada yang 
dari Jepara, Purwokerto, 
Purwodadi, itu kan sama 
saya baik. Ya gak tau 
juga, saya sering diinget-
inget sama orang-orang 
di rumah sakit. Sering 
dipanggil-panggil  gitu. 
Ya seneng saja mbak 
ketemu temen-temen 
gitu. Saya tuh temenan 
nggak milih-milih oq 
mbak, yang penting ada 
orang saya ajak bicara 
ditanggapin baik, ya apa 
salahnya saya berteman 
sama orang itu. Saya 
nggak mandang kaya 
miskin mbak. Saya lebih 
suka orangnya walaupun 
biasa, tapi bisa asyik 
diajak ngobrol daripada 
orang kaya tapi sombong 

 dirinya sendiri, subjek 
merasa bahwa dirinya 
mudah marah, tetapi 
senang bercanda dan 
berteman 
(faktor pemahaman 
terhadap dirinya)  

Apa ibu pernah 
merasa sudah 
berguna bagi 
orang lain? 

Nggak pernah terpikir 
gitu. Saya malah ngerasa 
bikin susah. Wong saya 
nggak bisa ngasih apa-
apa. Biasanya cuma 
ngasih nasehat, ya kalo 
nasehatnya bisa diterima, 
kalau nggak bisa malah 
jadi sakit hati ya tho. 
Saya kadang bertanya 
salahku itu apa, ya kok 
kadang orang-orang apa 

F1 
& 
P1 

Subjek merasa dirinya 
sering membuat susah 
orang lain tetapi dilain 
hal itu subjek merasa 
bisa memberi nasehat 
kepada orang lain yang 
membutuhkan 
(faktor pemahaman 
terhadap diri) 
 



 

190

namanya tidak berkenan 
dihati gara-gara nasehat 
saya. Lha wong saya gak 
bisa kasih apa-apa, cuma 
bisa kasih nasehat. 

Apa ibu yakin 
bisa menjalani 
sakit ibu 
sekarang? 

Iya, saya sekarang tetap 
semangat kok mbak.. 

P2 Subjek merasa yakin 
dan semangat untuk 
menjalankan hidup ke 
depan (keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Apakah dalam 
hubungan ibu 
dengan suami 
pernah 
mengalami 
masalah? 

Banyak, ya waktu suami 
saya bisnis gitu terus 
bangkrut. Saya nggak 
tahu apa-apa, tahu-tahu 
ada orang-orang yang 
kesini mencari suami 
saya. Marah to rasanya 
kenapa nggak minta 
pertimbangan saya, 
kenapa kok diatasi 
sendiri. aku ini dianggap 
apa? Kadang-kadang ya 
saya marah, ya jengkel 
gitu. Usaha gini-gini 
ternyata gagal, itu nggak 
minta persetujuan istri. 
Ya kalau minta 
persetujuan saya kan 
saya bisa menyarankan 
jalan keluarnya. 
Sebaiknya gini atau gini, 
mungkin yang ini nggak 
bisa dilakukan atau yang 
ini bisa. Ya setidaknya 
ada masukan ya toh, 
kalau misalnya apa-apa 
diambil sendiri ya 
mungkin maksudnya 
baik ya mungkin supaya 
saya nggak terlalu 
memikirkan kerjanya 
dia, mungkin dia mau 
membahagiakan saya. 
Tetapi saya nggak tahu 
dia tuh langkahnya 

F3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjek mengalami 
masalah dengan 
suaminya, subjek 
merasa suaminya sudah 
tidak pernah meminta 
pendapat subjek, subjek 
merasa suaminya sudah 
tidak menghormati 
peran subjek sebagai 
seorang istri. Hal ini 
yang selalu memicu 
pertengkaran antara 
subjek dan suaminya  
(faktor usia, peran istri) 
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kemana, saya nggak 
tahu. Dia kan mengambil 
langkah sendiri ya toh, 
nggak komunikasi dulu 
dengan istri. Sering itu 
mbak, wah saya sudah 
stres sendiri semenjak 
udah nggak di BCA itu. 
Ya itu kan dapet 
pesangon, terus dibuat 
bisnis ini-ini, habis itu 
bangkrut ya nggak 
bersisa apa-apa sampai 
semuanya habis. 
Rasanya tuh aduh aku 
dianggap sebagai apa, 
apa aku cuma sebagai 
yang gawe anak? 
Melahirkan anak, 
nyiapin maem, buat apa 
coba? Istri kan juga 
harus bisa kerjasama, 
seiring gitu, saya tuh 
lebih seneng gitu. Lha 
mungkin ya itu timbul 
penyakit yang nggak-
nggak kayak saya gitu 
gara-gara banyak 
pikiran. Ya itu saya tuh 
memang harus sabar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa tekanan 
yang dialami dalam 
lingkungan keluarga, 
hubungan subjek 
dengan suami 
merupakan salah satu 
pemicu penyakit subjek 
(pemahaman terhadap 
diri) 

Kalo orang tua, 
masih ada ibu ya 
bu? 

Masih, sekarang ikut 
adik saya. 

  

Apakah ibu juga 
ikut membiayai 
keperluan orang 
tua? 

O itu kan, ibu saya kan 
punya kos-kosan ini, lah 
semenjak ibu saya sakit 
ini kalau ke dokter kan 
adek saya punya mobil 
ya toh, kalau disini kan 
nggak punya mobil nanti 
kalau ke dokter gimana, 
kalau di adek kan ada 
pembantu disana, ada 
fasilitas, terus bisa 
nganter kemana-mana. 
Pokonya kalau disini kan 
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ibu saya kasian. 
Meskipun saya anak 
yang besar ya toh, tapi 
saya nggak bisa apa-apa. 
Suami saya nggak 
dirumah. Kalau ke 
dokter gimana, wong 
saya sendiri juga sakit 
harus naik taksi. Lah itu 
kan malah pengeluaran 
lebih banyak lagi ya toh 
mbak. Mendingan ibu 
ditaroh sana, jadi nanti 
pas bulanan anak-anak 
kos sudah bayar, saya 
kesana kasih uang. Nanti 
disisihkan buat bayar 
listrik, bayar air, bayar 
apa-apa untuk keperluan 
kos-kosan. Makanya 
saya yang dipasrahkan 
kos-kosan ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selain berjualan 
pakaian di rumah, 
subjek juga membantu 
mengelola kos-kosan 
milik orang tuanya 
(faktor ekonomi) 

Kalo suami 
sendiri apa selalu 
memenuhi 
kebutuhan 
keluarga?  

Tidak pernah…maaf ya 
ini. Saya tuh baju saja 
beli sendiri. Saya tuh 
nggak pernah minta 
“mas, aku minta ini-ini”, 
seumur hidup saya 
nggak pernah minta 
suami. Saya tuh malah 
kepengen mencari uang 
ntar bisa menambah 
penghasilan keluarga. 
Anak-anak itu nggak 
pernah dibeliin baju 
sama bapaknya, saya 
yang beliin baju. Waktu 
misalnya di Cipulir 
sekalian beli baju, sepatu 
buat anak-anak. Jadi 
bapaknya cuma ngasih 
buat belanja saja. 
Jadi sudah ringan kan 
mbak, wong saya yang 
memenuhi kebutuhan 

 
F3 

 
 

F5 

Subjek tidak pernah 
menuntut suami untuk 
memenuhi kebutuhan 
subjek, subjek berusa 
mencari penghasilan 
tambahan untuk 
membantu keuangan 
keluarga 
(faktor usia, peran istri) 
& (faktor keadaan 
ekonomi) 
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anak-anak, kan dah 
nggak pernah saya 
menuntut macem-macem 
mbak. 

Tuntutan dari 
orang tua sendiri 
bagaimana bu? 

Nggak sama sekali 
nggak, malah orang tua 
saya itu memikirkan 
keadaan saya, bagaimana 
saya bisa memenuhi 
kebutuhan anak saya 
gitu. Kadang waktu saya 
kasih uang kos-kosan 
sama ibu saya itu selalu 
di kasih uang sama ibu 
saya, “wis rak popo, 
bojomu tuh nggak di 
rumah, kowe loro, ntar 
kalau ada apa-apa, orak 
iso nyambut gawe kayak 
mbiyen”. Ya saya bilang 
nggak bu nggak usah. Ya 
itu masih suka dipaksa 
ibu buat menerima. 

F3 & 
F5 

Orang tua subjek tidak 
pernah menuntut materi 
kepada subjek, menurut 
subjek orang tua subjek 
sering membantu 
keuangan keluarganya 
(faktor usia, peran 
sebagai anak) & (faktor 
ekonomi) 

Hubungan ibu 
dengan anak-anak 
gimana? 

Iya dekat, mereka sering 
cerita-cerita. Kadang-
kadang sering cerita di 
sekolah aku begini-
begini. Kadang-kadang 
tuh laporan bukunya 
dicoret-coret sama 
temennya. Ya saya 
bilang mungkin kamu 
nakal. Pokoknya saya 
nasehatin nggak peduli 
siapa yang salah, kamu 
besok harus minta maaf 
biar besok nggak 
dicoret-coret lagi. Pulang 
sekolah saya tanyakan, 
sudah minta maaf belum. 
Pokonya jangan ada 
laporan dicoret-coret lagi 
bukunya. Saya bilang 
begitu. 

F3 Hubungan subjek 
dengan anak-anaknya 
cukup dekat, anak-anak 
subjek sering bercerita 
dan meminta pendapat 
subjek 
(faktor usia, peran 
sebagai ibu) 

Aktifitas apa yang 
sering ibu lakukan 

Doa bersama, pergi ke 
gereja hari minggu gitu 

F3 Hubungan subjek 
dengan anak-anak 
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bersama 
keluarga? 

sama-sama. berjalan baik , 
terkadang melakukan 
aktifitas bersama 
seperti berdoa 
(faktor usia, peran 
sebagai ibu) 

Kalo jalan-jalan 
bersama gitu 
pernah nggak bu? 

Pernah, ya kadang-
kadang ke gramedia 
nyari buku gitu 

  

Aktifitas yang 
dilakukan 
dirumah bersama 
anak-anak 
biasanya apa bu? 

Apa ya?? ya kadang-
kadang bersih-bersih, 
bareng-bareng gotong 
royong nyapu-nyapu.  
Ya kadang-kadang kan 
ada anak kos baru yang 
datang tapi kamarnya 
belum dibersihin. Saya 
bilang ke anak-anak saya 
“ayo rewangi ibu, ibu 
nggak bisa kalau 
sendiri”. Ya itu nyapu 
terus ngepel, bersih-
bersih itu lho, terus kasur 
dijemur, soalnya besok 
ada yang masuk gitu. Ya 
kadang-kadang kalau pas 
belajar saya tungguin 
belajarnya. Kalau pas 
malam minggu ya 
biasanya nonton tv 
bareng. 

  

Misalnya ada 
beda pendapat 
sama anggota 
keluarga, cara 
menyelesaikannya 
gimana? 

Ya nasehatin, tapi 
kadang ikut-ikutan kata 
temannya. Terus saya 
bilang “kamu manut ibu 
apa temenmu?” kalau 
sebagai anak itu harus 
nurut orang tua. Kalau 
orang bilang nggak baik 
ya nurut. Saya tu gini lho 
mbak, saya tu orangnya 
sakti pa gimana ya 
(tertawa), misalnya gini 
mbak, waktu anak saya 
sakit kan dia harus 
minum obat tapi maunya 
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pakai air es, terus saya 
bilang ntar nggak 
sembuh lho dek kalau 
minum obat pakai air es 
ntar obatnya percuma, 
tawar…tapi ngeyel. 
Ya saya diamin saja, tapi 
selang beberapa hari 
malah panas tinggi. Ya 
saya bilang ke dia “ya 
makanya dek kalau 
dibilangin ibu tuh ya 
nurut” akhirnya nggak 
minum air es dulu, 
ternyata kan sembuh 
terus dia bilang “iya ya 
bu ternyata minum obat 
sama air es itu gak baik 
ya bu malah bikin saya 
menggigil”. Makanya 
toh kalau dibilangin 
orang tua tuh nurut 
(tertawa) 
Jadi saya kadang sok 
jengkel juga mbak kalau 
nggak nurut gitu… 

Dalam anggota 
keluarga, yang 
paling deket 
dengan ibu siapa? 

Anak-anak saya.   

Kalo untuk 
tempat curhat 
siapa bu yang 
deket? 

Sama ibu, sama adik-
adik saya. Itu ya kalau 
ibu tuh kalau 
masalahnya berat ya 
saya nggak mau cerita 
soalnya ibu punya 
tekanan darah tinggi. 
Tapi kalau misalnya soal 
yang biasa-biasa saja, 
misalnya tentang anak-
anak ya nggak apa-apa. 
Tapi kalau yang berat-
berat saya nggak, ya 
paling sama adik saya 
yang paling kecil. 

F4 Subjek memiliki 
hubungan dekat dengan 
ibu dan adek 
bungsunya, hal ini 
dikarenakan subjek 
sering bercerita tentang 
masalahnya kepada ibu 
dan adek bungsunya 
(dukungan keluarga 
dan sosial) 

Bagaimana Ya kadang-kadang   
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tanggapan orang 
tua atau adek ibu, 
waktu ibu cerita 
tentang masalah 
ibu? 

ikutan sedih, ya kadang-
kadang bisa kasih 
solusinya. Kadang-
kadang ibu Cuma bilang 
“yo piye?” ya orang tua 
gimana-gimana ya sedih. 
Kalau adek saya kan bisa 
kasih solusinya gini-gini, 
kalau ibu kan cuma bisa 
ikut nangis. Makanya 
kalau ada persoalan berat 
ya nggak tak kasih tau. 
Kadang waktu saya 
curhat di telepon sama 
adek saya, ibu saya 
ngerti terus nanyain jadi 
adek saya kadang 
keceplosan kasih tahu, 
ibu jadinya mikir. 

Umurnya ibunya 
ibu itu udah 
berapa bu? 

72 tahun, gemuk sekali. 
Gemuknya tuh nggak 
seimbang mbak. Jadi 
kaki sama badan tuh 
lebih gede badannya. 
Jadi untuk menopang 
tubuhnya tuh nggak kuat. 
Jadi tualngnya sudah 
keropos nopang 
tubuhnya nggak kuat. 
Jadi susah jalannya. 

  

Kalo tanggapan 
masyarakat di 
sekitar sini sama 
ibu gimana? 

Ya baik, baik semua. Ya 
tetangga tuh ada yang 
sirik juga. Kan kadang-
kadang banyak orang 
kesini ambil baju. 
Kadang-kadang tuh ya 
sirik gitu loh. Saya kan 
nggak enak, ya saya kan 
tawarin ke ibunya, 
katanya “o saya sudah 
beli kok” gitu, mungkin 
seakan-akan pikirnya 
yah “aku ki ngopo 
nyugihin wong”, 
mungkin gitu ya trus 
alasanya sudah beli. 

F4 Tanggapan tetangga 
atau masyarakat sekitar 
kepada subjek cukup 
baik, walaupun ada 
beberapa yang iri 
kepada subjek 
(faktor dukungan 
keluarga dan sosial) 
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Maaf ya mbak, kayak 
sebelah ini kan tahu kalo 
saya ambil baju dari 
Jakarta kan bagus-bagus 
terus taktawarin, kadang 
saya bawa ke 
lingkungan, ke arisan tuh 
nggak pernah namanya 
megang atau apa tuh 
nggak pernah. Kayaknya 
kalau ada orang yang 
sekitarnya berhasil tuh 
nggak seneng gitu loh. 
Tapi itu cuma salah satu, 
yang lainnya nggak 
kayak gitu. Orang tuh 
kan macem-macem ya 
tho… 

Kalo untuk 
berobat ibu, 
dariman ya bu 
biayanya? 

Kalau berobat itu saya 
gimana ya? Soalnya saya 
tuh pas-pasan. Ya 
kadang dibantu oleh 
kakak-kakak, adik-adik, 
dari pihaknya mas, dari 
pihaknya saya. Kemaren 
waktu kontrol ke dokter 
tuh kan dokter harus 
membayar 100 ribu sama 
obatnya. Ya jadi dana 
dari sana dari sini. 

F5 Keadaan ekonomi 
subjek berkecukupan, 
terkadang subjek juga 
dibantu oleh keluarga 
besarnya untuk 
keperluan berobat 
subjek 
(faktor keadaan 
ekonomi) 

Sebelum sakit, 
apa ibu pernah 
tahu apa itu 
kanker payudara? 

Sudah, sudah pernah 
tahu. Soalnya dari 
istrinya om saya, tapi 
dari istrinya om saya saja 
loh bukan sedarah. Jadi 
istrinya om saya itu 
pernah menderita kanker 
payudara sampai nggak 
ada. Tapi karena dia 
sudah ditinggal 
suaminya, sudah lama 
kan meninggal jadi dia 
tuh keset gitu lho 
berobatnya, lagi pula kan 
jauh jaraknya di Solo, 
jauh, jadi saudara nggak 

F6 Sebelum terkena 
penyakit kanker 
payudara, subjek sudah 
pernah mendengar 
tentang kanker 
payudara, karena ada 
saudara jauh subjek 
yang menderita kanker 
payudara 
(faktor pendidikan dan 
pengetahuan) 
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bisa setiap saat kesana, 
tuh tahu-tahu sudah 
menyebar kemana-mana. 
Jadi belum sempet ke 
dokter, sudah sih 
mungkin sempet ke 
dokter tapi kan mungkin 
dia sendiri nggak bisa ke 
dokter karena badannya 
sudah lemah, apa nggak 
ada yang nganter, 
suaminya juga kan sudah 
nggak ada, anaknya 
masih kecil lagi. Jadi kan 
daripada ke dokter dia 
mungkin milih minum 
jamu-jamu yang bisa 
diseduh dirumah atau 
apa nggak tahu juga saya 
yah. Ya itu saya sudah 
tahu dari itu. 
 

Berarti tahu dari 
pengalaman orang 
ya bu, kalau baca-
baca tentang 
kanker payudara 
sendiri? 

Saya belum, iya tahunya 
dari pengalaman orang 

  
 
 
 
 
 
 

Menurut ibu, 
kanker payudara 
ibu seperti apa? 

Penyakit yang ganas, 
yang bisa apa namanya 
bisa mengambil nyawa 
orang. Saya kan pernah 
melihat Rima Melati itu 
loh diwawancarai di tv 
gitu, terus kata dia bilang 
harus makan banyak 
makan  buah, sayur, 
terus daging-daging 
harus dikurangi karena 
daging itu kan tidak bisa 
dicerna, susah dicerna 
jadi cepat membusuk. 
Nah membusuk itu sel 
kankernya jadi bisa 
tumbuh, katanya kalau 

F6 Menurut subjek 
pengetahuan yang 
subjek dapat dari 
pengalaman orang lain 
berkisar tentang 
makanan apa saja yang 
boleh dan tidak boleh 
dimakan 
(faktor pendidikan dan 
pengetahuan) 
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sayur kan cepat dicerna. 
Kalau daging trus 
makanan-makanan yang 
kolesterol itu kan 
makananya sel kanker ya 
saya tahunya itu terus ya 
moto-moto itu, tanaman 
aja dikasih moto subur 
ya kan. Apalagi tubuh 
manusia dikasih moto, 
apalagi ada bibit kanker 
gini kan jadi cepat 
mengembang. Makanya 
saya kerap masak nggak 
pernah pake moto. 
Selama saya kena ini 
sudah nggak pernah lagi 
pakai moto atau 
penyedap apa saja nggak 
pernah. 

Setelah tahu 
tentang kanker 
payudara, apa itu 
berpengaruh sama 
motivasi ibu buat 
berobat? 

Iya, ya saya kepengen 
sembuh ya gimana. 
Sampai saya cari-cari 
sama orang gimana cara 
penyembuhannya, apa 
yang harus dimakan, apa 
yang tidak boleh. Ya 
supaya cepet sembuh 
kan. 

F6 & 
P2 

Dengan mengetahui 
informasi mengenai 
kanker payudara, 
subjek terua mencari 
bagaimana cara 
penyembuhannya dan 
termotivasi untuk terus 
berobat agar cepat 
sembuh  
(pendidikan dan 
pengetahuan) & 
(keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) 
 

 
Keterangan Kode : 

P merupakan karakteristik penerimaan diri 

P1 : Gambaran positif tentang diri sendiri 

P2 : Memiliki keyakinan dan kemampuan untuk menghadapi hidup 

P3 : Dapat mengatur keadaan emosi 

P4 : Memperhatikan diri sendiri (tidak merasa malu khususnya terhadap 

pergaulan  
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P5 : Penerimaan terhadap pujian dan celaan 

P6 : Tidak menyalahkan dirinya akan keterbatasan yang dimiliki 

 

F merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri 

F1 : Pemahaman terhadap dirinya 

F2 : Konsep diri yang stabil 

F3 : Faktor usia 

F4 : Dukungan keluarga dan sosial masyarakat 

F5 : Keadaan ekonomi 

F6 : Pendidikan dan pengetahuan 
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Hasil Reduksi Subyek 2 

1. Identitas Subyek 

Nama : S. S 

Tempat, Tanggal lahir : Grobogan, 23 Januari 1962 

Jenis kelamin : Perempuan 

Usia : 46 tahun 

Agama : Islam 

Pendidikan : SLTA 

Pekerjaan : Bagian Keuangan Koperasi Swasta 

Hobi : Membaca 

2. Hasil Wawancara 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisis 
Kira-kira sudah 
berapa lama ibu 
divonis kanker 
payudara? 

Divonisnya kira-kira 3-4 
bulan, tahun itu 2007 

  

Pertama kali tahu 
bulan apa bu? 

Pertama kali September 
2007. Operasinya 
oktober 2007. 

  

Sebelumnya ibu 
sudah tahu ada 
perubahan sama 
payudara ibu? 

Sebetulnya saya nggak 
tahu. Cuma tanda-
tandanya saya kira kan 
ditangan tuh pegel 
banget gitu. Setelah 
pegel hilang terus cepat 
lelah, ada benjolan kecil 
tuh. Terus saya kontrol 
di Purwodadi disana 
disuruh operasi, tapi kan 
disana kan labnya nggak 
ada cuma sampelnya 
saja untuk dioperasi. 
Satu minggu tuh ada 
hasilnya ternyata ganas. 
Makanya saya operasi 
diangkat, operasinya di 
Semarang di RS Sultan 
Agung. 

  

Itu sebelah mana 
bu?kanan atau 

Kiri, kiri diangkat.   
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kiri? 
Sebelum tahu, 
gejala apa yang 
ibu rasa? 

Nggak ada, tiba-tiba kok 
terasa pegel-pegel gitu 
agak kerasa sekit-sekit, 
tapi setelah itu hilang. 
Jadi nggak kerasa sakit 
terus. Makannya kok 
ganas, memang kalau 
sudah usia diantara 30 
tahun keatas katanya 
ganas. Tadinya kan 
tumor atau apa tapi ini 
kanker. 

  

Pertama kali ibu 
tahu, apa dokter 
sudah tahu kalo 
itu kanker? 

Nggak, ya sudah ada 
benjolan. Saya kan takut 
terus diperiksa, wah ini 
harus dioperasi bu.  
Kalau misalnya nggak 
dioperasi gimana dok? 
Nggak ini harus 
dioperasi, ini harus 
diangkat. Terus 
dioperasi ambil sampel 
itu sudah satu minggu 
ternyata hasilnya ganas 
terus ya sudah operasi 
diangkat. 

  

Selain operasi, 
penanganan apa 
saja bu yang 
sudah dilakukan? 

Cuma operasi tok, terus 
setelah dioperasi tuh itu 
kemo. Operasi oktober 
2007, Desember sudah 
kemo. Desember, 
Januari, Februari, maret 
kan 3 minggu sekali. 
Kira-kira selesai maret 
atau april gitu. 

  

Sekarang masih 
kemo bu? 

Nggak, ya sekarang lagi 
penyinaran 

  

Berarti habis 
kemo, ibu 
langsung 
melakukan 
penyinaran? 

Kan selesainya maret, 
dalam waktu april, mei, 
juni, juli, agustus tuh 
nggak, 5 bulan tuh 
istirahat dulu, kan waktu 
kemo kan yah 
kondisinya nggak sehat 
lah terus setelah itu baru 
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penyinaran mulai 
September. Pokoknya 30 
kali, ni baru separonya 

Lalu kondisi ibu 
sekarang 
bagaimana? 

Yah kelihatannya ya 
sudah sehat. Waktu 
setelah kemo juga sudah 
langsung bekerja untuk 
kegiatan lah. Untuk 
kegiatan tuh malah 
tambah enak. Untuk 
kegiatan, jalan-jalan 
(sambil tertawa) biar 
nggak stres. 

 
P2 

Subjek memiliki 
motivasi yang kuat 
terlihat dari subjek yang 
langsung masuk kerja 
kembali setelah 
kemoterapi.  
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Itu ibu kerja lagi 
setelah berapa 
lama setelah 
operasi? 

Habis operasi tuh, 
sekitar 2 minggu sudah 
kerja lagi. Terus waktu 
kemo sambil kerja. 
Setiap kemo gitu kan 
misalnya 4 hari, ya saya 
ijin 4 hari. Setelah kemo 
kan padahal kondisi 
lemah tapi saya tetap 
kerja. Tapi ya 
Alhamdulilah ya, lah 
kalau ini kan penyinaran 
kan nggak seperti kemo 
jadi lebih sehat cuma 
gerah, panas banget. 

P2 Subjek memiliki 
motivasi yang kuat 
terlihat dari subjek yang 
langsung masuk kerja 
kembali setelah 
kemoterapi. 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Setelah kemo 
masih terasa sakit 
nggak bu? 

Nggak ada, setelah kemo 
sudah nggak sakit 
sampai sekarang. Tapi 
kan kemo tuh badan, 
tulang-tulangnya itu 
pegel-pegel mungkin 
berpengaruh jadi agak 
gimana. 

  

Apa ibu masih 
merasakan gejala 
yang sama 
sebelum diobatin? 

Nggak, nggak ada.   

Sekarang kegiatan 
apa yang ibu 
lakukan? 

Kerja aja di koperasi. 
Tapi ini saya 2 bulan 
saya cuti. Nggak bisa, 
kan penyinaran setiap 
hari tuh. Saya ini 
mengajukan cuti, sudah 

F5 Subjek memiliki 
pekerjaan sendiri di 
koperasi sehingga dapat 
menambah pemasukan 
subjek dari faktor 
ekonomi. 
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berjalan 1 bulan. Tapi 
ini kan belum selesai, 
otomatis nanti 
perpanjangan 2 bulan 
nanti. Kurang lebih 2 
bulan saya cuti. 

(keadaan ekonomi) 

Biasanya kalo di 
koperasi, masuk 
kerjanya tiap hari 
apa sabtu mingga 
libur? 

O itu masuknya senin 
sampai sabtu. Jadi 
liburnya Cuma hari 
minggu tok. 
 

  

Apa penyakit ibu 
berpengaruh sama 
kegiatan ibu? 

Saya rasa nggak 
mempengaruhi yah, 
paling ya itu setelah 
operasi. Sampai teman-
teman saya tanya “kowe 
ki rak opo-opo to, wong 
sehat gitu kok ke 
Semarang wae, kontral-
kontrol”. Ya mungkin 
kelihatannya memang 
begitu, tapi kan nggak 
tahu kalau dalemnya 
sakit. Ya mungkin 
nggak seperti kanker-
kanker yang lainnya kan 
kadang kalau sudah 
parah drop gitu. Kalau 
saya kondisinya biasa 
saja. Ya mungkin 
stadiumnya masih 2A. 
ya mungkin kalau sudah 
nganu, sudah parah 
mungkin kondisinya 
beda. Nggak tahu juga 
saya. 

P2 Keadaan subjek tidak 
mempengaruhi subjek 
dalam kegiatan sehari-
hari seperti pekerjaan  
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Apa penanganan 
yang ibu lakukan 
lebih cepat ya bu? 

Ya mungkin karena saya 
cepat tahu. Ya itu, 
kanker itu kan kalau 
tahu sejak dini itu 
mungkin enak. Kalau 
sudah kadung sampai 
stadium 3, itu sudah 
kadung. Agak sulit. 

F6 Karena pengetahuan 
subjek tentang kanker 
payudara, maka 
penyakit kanker 
payudara yang diderita 
subjek dapat diketahui 
lebih cepat sehingga 
kemungkinan sembuh 
lebih besar. 

Bagaimana Operasi pertama kali itu  (pendidikan dan 
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penanganan yang 
ibu lakukan? 

di Permata Bunda 
Purwodadi, di situ kan 
labnya nggak ada terus 
dikirim ke Solo dulu. 

pengetahuan) 

Nggak dikirim ke 
Semarang ya bu? 

Nggak, itu kan malah 
cabangnya Solo. Setelah 
itu tahu kalau ganas. 
Setelah itu saya periksa 
di Semarang. Di 
Semarang saya punya 
saudara, kerjanya mantri 
di Kariadi. Terus dia 
bilang mau diketemukan 
sama Dokter khusus 
kanker, se-Jateng kan 
Cuma ada 3. Katanya 
pak Darwito tuh 
termasuk, nah waktu itu 
saya bertemu pak 
Darwito. Waktu itu saya 
nemuin di Kariadi situ 
terus langsung 
konsultasi-konsultasi 
gitu terus pak Dokter 
malah menganjurkan 
“sudah di Sultan Agung 
saja, saya juga praktek 
disana”, katanya gitu, 
kalo nek di Kariadi nanti 
ndak lama, sana kan 
banyak yang ngantri. 
Saya terus dikasih 
rekomendasi gitu ya 
langsung ke Sultan 
Agung. Terus operasi itu 
satu hari kemudian. 

  

Operasi kedua itu 
yang 
pengangkatan ya 
bu? 

Iya, itu operasi kedua. 
Pertamanya operasi 
ambil sampel di Permata 
Bunda. Kemonya juga di 
Sultan Agung. Kalau 
penyinaran di rujuk ke 
Kariadi. Kan yang ada 
alatnya cuma Kariadi. 
Kariadi sama solo, tapi 
saya kan enak ke 

  



 

207

Semarang terus ya itu di 
Kariadi. Wah penyakit 
kanker disana itu yo 
banyak banget. Ya harus 
sabar lah… 

O ya bu, mau 
nanya tentang 
kerjaan nih bu, 
menurut ibu apa 
prestasi yang 
pernah ibu raih 
selama ini? 

Prestasinya apa ya, saya 
kira ya biasa-biasa saja. 
Cuma saya itu dikasih ya 
jabatan kasir sudah 20 
tahun, ya sudah 
dipercaya pegang 
keuangan selama 20 
tahun padahal itu rekan-
rekan sudah ada pindah 
ke bagian apa-apa, saya 
ya masih dipercaya di 
kasir. 

P2 Subjek merasa memiliki 
kemampuan di bidang 
keuangan karena sudah 
20 tahun subjek 
dipercaya memegang 
bagian keuangan 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Sudah berapa 
lama ibu di 
koperasi? 

Sudah 23 tahun kurang 
lebihnya. 

  

Menurut ibu, apa 
kelebihan yang 
ibu miliki? 

Kelebihannya apa 
ya?(sambil tertawa) 
Kalau kelebihan dalam 
pekerjaan tuh saya 
orangnya disiplin tapi 
agak galak (tertawa), 
teliti juga jujur. Kan 
seorang kasir tuh harus 
jujur. 

 
 
 

P1 

 
 
Subjek merasa dirinya 
memiliki kelebihan, 
terutama dimiliki 
seorang kasir atau 
bagian keuangan seperti 
disiplin, teliti, dan jujur 
(gambaran positif diri) 

Apa ibu merasa 
senang sama 
kelebihan ibu? 

Ya gimana ya mbak, 
kalau buat perilaku jujur 
ya saya sangat senang. 
Saya kan suka sama 
pekerjaan saya kalau 
nggak gitu susah 
jalaninya. Pertama tuh 
harus suka dulu sama 
pekerjaan, harus cinta 
sama pekerjaan. Kalau 
nggak gitu ya nggak 
kerasan ya, gajinya dulu 
kan memang kecil tapi 
sekarang ya lumayan 
lah. Tapi ya nggak tau 
sekarang gajinya banyak 
habis buat berobat 

P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F5 

Subjek senang dengan 
dirinya yang dapat 
berlaku jujur, hal ini 
menunjukan salah satu 
pandangan positif 
subjek terhadap dirinya. 
(memiliki gambaran 
positif terhadap diri 
sendiri) 
 
 
Faktor ekonomi cukup 
berpengaruh terhadap 
intensitas subjek 
berobat, hal ini terlihat 
bahwa gaji subjek 
banyak berkurang untuk 
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(tertawa). keperluan berobat. 
(keadaan ekonomi) 

Selain kelebihan 
ibu, ibu merasa 
ada kekurangan? 

Ya pasti setiap manusia 
punya kekurangan. 
Kekurangan saya itu 
pelupa. Itu lah jadi harus 
diperingatkan, terus 
agak emosional 
orangnya, cepat emosi 
gitu 

 
 
 

P1 

 
 
Subjek dapat menyadari 
kekurangan yang 
dimilikinya seperti 
pelupa dan emosional.  
(pemahaman diri) 

Perasaan ibu 
terhadap 
kekurangan ibu 
sendiri gimana? 

Ya kalau kekurangan 
marah itu, saya kalau 
sudah marah rasanya 
lebih plong. Tapi nggak 
pernah ada rasa dendam, 
sudah marah ya sudah 
baikan lagi. Sudah pada 
tahu kok watak-watak 
saya. 

 
P3 

Walaupun subjek 
cenderung emosional, 
tetapi subjek cukup 
dapat mengontrol 
emosinya dengan tidak 
menaruh perasaan 
dendam kepada orang 
lain (dapat mengatur 
keadaan emosi) 

Cara ibu 
menyikapi 
kekurangan ibu 
gimana? 

Ya itu yah, belajar agak 
sabar. Ya kadang suami 
tuh mengingatkan kalau 
“kamu itu udah tua, agak 
direm sedikit kalau 
emosi” gitu. 

P3 Subjek belajar untuk 
lebih sabar dalam 
meyikapi sifatnya yang 
emosional 
(dapat mengatur 
keadaan emosi) 

Pernah nggak ibu 
mengalami 
masalah yang bisa 
nambah beban 
pikiran ibu? 

Masalahnya ya itu waktu 
divonis sakit ternyata 
ganas itu, rasanya berat 
sekali. Beberapa hari 
saya sampek nangis 
terus, ya sambil berdoa 
nangis. Ya gimana ya 
mbak, saya tuh kan sejak 
kecil terus terang saya 
tuh nggak pernah sakit 
dirumah sakit tuh nggak 
pernah. Paling ya kalau 
sakit tuh biasa, masuk 
angin sudah itu sembuh. 
Nggak pernah sampek 
masuk rumah sakit. 
Tahu-tahu baru sekarang 
setua ini malah sekali 
sakit, sakit kanker. 
Padahal dari kecil nggak 
pernah sakit sampek 

P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjek merasa divonis 
menderita kanker 
payudara merupakan 
masalah terberat dalam 
hidupnya, hal ini 
terlihat dari perilaku 
subjek yang selalu 
menangis tetapi subjek 
berusaha menyikapinya 
dengan berdoa. 
(keyakinan& 
kemampuan 
menghadapi hidup) 
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masuk rumah sakit. Saya 
waktu di rumah sakit 
takutnya minta ampun, 
sama itu lho mau 
disuntik itu tuh sudah 
takut banget. Tapi 
sekarang sih sudah 
biasa, sudah bisa 
menghadapi itu. Tapi 
sebelum operasi itu, 
waktu divonis ganas, 
shock saya. Setiap 
malam saya nangis terus, 
ya tertekan juga, 
bayangannya macem-
macem. Ya gimana 
kanker ya mbak, saya 
nggak tahu sapa juga 
yang mau. Saya mikir 
kadang usia saya tuh 
tinggal berapa? Pikiran 
tuh wes macem-macem. 
Jadi itu yang luar biasa, 
tapi sekarang sudah 
pasrah saya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

P3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek sempat tidak 
dapat mengatur 
perasaannya karena 
merasa tertekan 
sehingga menjadi shock 
dan sering sekali 
menangis. 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 

Sikap ibu 
ngatasin masalah 
itu gimana bu? 

Ya disamping pasrah, ya 
setiap malam saya 
sholat, berzikir, 
pokoknya yang saya 
bisa, tujuan saya cuma 
itu biar sembuh. Ya 
pokoknya setiap malam, 
setiap berdoa saya 
pasrah minta 
kesembuhan sama 
Tuhan. Setelah itu 
rasanya plong, yah kalau 
ada sesuatu saya siap. 
Ya mungkin dukungan 
dari keluarga itu 
terutama. Kalau sakit 
itu, dukungan dari 
keluarga, suami, selalu 
diperhatikan itu jadi 
menambah kekuatan 
saya. Mengurangi rasa 

 
 
 
 
 
 

P2 
 
 
 
 
 
 
 
 

F4 

 
 
 
 
 
Sujek memasrahkan 
semua masalahnya 
kepada Tuhan, hal ini 
menunjukkan bahwa 
subjek cukup yakin 
akan kesembuhannya 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 
Subjek merasa memiliki 
kekuatan karena adanya 
dukungan dari keluarga, 
terutama dukungan dari 
suami  
(dukungan keluarga dan 
sosial) 
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sakit juga. Jadi keluarga 
saya yang pinter-pinter, 
jadi tidak yang dicuekin 
gitu. Itu juga 
mendukung sekali. 

Waktu pertama 
kali ke rumah 
sakit mau operasi 
bagaimana 
perasaan ibu, kan 
sebelumnya ibu 
bilang kalau ibu 
takut kalo ke 
rumah sakit? 

Ada saya dulu waktu itu 
jantungnya sampek deg-
degan gitu. Tapi waktu 
di tes sebelum operasi 
itu untungnya nggak 
sampai drop, padahal 
disini tuh (menunjuk 
dada) takutnya bukan 
main terutama jantung 
ini loh deg-degan terus 
(tertawa). Tapi 
syukurnya waktu 
dioperasi nggak ada apa-
apa, jalan lancar. Terus 
waktu dikemo, kemo tuh 
kayak apa, tadinya gitu. 
Tapi sudah sekali, 2 kali 
ya ndak ada apa-apa, 
nggak sampek tambah 
darah. Kan ada tuh yang 
sampek tambah darah, 
kalau kondisinya drop 
tuh gitu, tambah darah, 
tambah darah, itu berapa 
kantong, itu malah 
tambah lama lagi. Waktu 
kemo itu saya nggak 
doyan makan, tapi dikit-
dikit, berusaha biar 
nggak sampek drop gitu. 

P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 

Subjek merasa sangat 
takut ketika akan 
dioperasi 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketika melakukan 
kemoterapi, subjek 
tidak berselera untuk 
makan, tetapi subjek 
berusaha tetap makan 
sedikit-sedikit untuk 
menjaga kondisi 
tubuhnya, hal ini 
menunujukkan 
kemauan subjek untuk 
sembuh 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Waktu ibu bekerja 
misalnya atau 
dalam hidup ibu 
sehari-hari, apa 
ibu pernah 
mengalami 
kegagalan? 

Pernah, waktu awal-
awal ya. Waktu awal-
awal kerja kan pegang 
uang resikonya kalau 
hilang atau lupa mesti 
tuh nombok. Ya nggak 
tau juga ya, itu pernah 
sekali waktu saya 
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keguguran. Kan 
otomatis saya mendadak 
waktu itu, itu kan saya 
langsung dibawa ke 
rumah sakit. Lah itu 
cuma saya pasrahkan 
kuncinya, nah itu ada 
uangnya tapi sampek 
nggak saya hitung 
uangnya. Ya itu saya 
juga nggak tahu, waktu 
saya masuk lagi kan 
saya hitung uangnya dah 
nggak ada, udah berubah 
jumlahnya. Saya cuma 
diam sendiri, tapi cuma 
cerita sama teman yang 
akrab di kantor “kok 
uangku berkurang, tak 
itung kok cuma sak 
mene tok”. Terus dia 
bilang “yo wes jajal ke 
orang tua sana, tanyain 
diambil atau apa” tapi 
saya nggak mau. Tahu-
tahu toh, saya hanya 
berpikir kalau saya 
berbuat baik, jujur suatu 
saat Allah pasti 
membalasnya. Bener 
juga, Terus beberapa 
tahun toh orang yang 
saya percaya kasih kunci 
itu toh, orangnya nakal, 
berani menggunakan 
uang orang yang mau 
bayar. Koperasi kan ada 
simpan pinjam, nah itu 
dibawanya. Terus saya 
pikir wah dulu tuh bener 
dia tuh gini juga. Ya itu 
kegagalan saya, saya 
terlalu percaya sama 
orang. 

Sikap ibu 
gimana? 

Sabar saya, 23 tahun 
kerja ya mbak. 

P2 Subjek ketika 
mengalami suatu 
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kegagalan, cara subjek 
mengatasinya dengan 
bersabar.  
(keyakinan& 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Apakah ibu 
pernah 
mengalami putus 
asa? 

Putus asa, iya untuk saat 
ini saya kan seorang 
wanita, sudah menikah. 
Kalau hamil waktu mau 
punya anak kok ada aja 
halangannya, sampai 
berapa kali keguguran. 
Katanya lemah, tapi saya 
tuh sampek berusaha 
pengen punya anak. 
Saya kadang mikir Allah 
kok gitu, ya itu sampek 
mikir ke sana. Saya kan 
seorang wanita pengen 
punya anak. Adik-adik 
semua sudah mapan, 
udah punya anak. Ya 
walaupun banyak 
keponakan, tapi kan 
kalau nggak dari rahim 
sendiri kan gimana, 
sedih mbak. Ya itu 
sampai sekarang. 
Apalagi ini toh mbak 
setelah kanker udah 
nggak bisa punya anak, 
tiap bulan sudah nggak 
mens lagi. Semuanya 
udah mati, kalau udah 
dikemo sel-selnya kan 
mati. Saya pernah tanya 
dokter, saya kan baru 
dikemo 2 kali, tapi kok 
sudah nggak mens. Iya 
ternyata itu resikonya, 
jadi semua kesuburan 
juga sudah mati, jadi 
nggak bisa punya anak. 
Kan saya tanya tuh gara-
garanya tiap bulan kan 

P2 Subjek merasa putus 
asa dengan 
ketidakmampuan subjek 
memiliki anak, hal ini 
menunjukkan bahwa 
subjek kurang mampu 
mengatasi masalah 
dalam hidupnya. 
(kurang memiliki 
keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 
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rutin kok sekarang sudah 
nggak. Saya bilang 
dokter itu, malah dokter 
bilang “memang gitu bu, 
hormon-hormon kan 
semua sudah mati”. 
Makanya kalau umur 
kayak saya kan masih 
nggak jadi masalah, tapi 
ada tuh yang umurnya 
20an. Kasihan nggak 
bisa punya anak, kan 
sel-selnya sudah mati. 

Apa ibu punya 
keinginan yang 
belum pernah ibu 
lakukan? 

Keinginan saya tuh 
hanya satu, kalau ada 
rejeki aku ya pengen 
naik haji. Kalau punya 
momongan ya jelas udah 
nggak mungkin lagi yah. 
Ya kalau Allah masih 
memberi umur panjang, 
rejeki, ya pengen itu tok, 
dah nggak lain-lain. 

  

Apa ibu pernah 
ikut kursus atau 
seminar di luar 
pendidikan 
formal? 

Ya itu toh kursus 
koperasi, selain itu 
nggak pernah. 

P2 Dalam mengembangkan 
potensi di bidang 
pekerjaan, subjek 
pernah mengikuti 
kursus pengkoperasian. 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Sejauh mana ibu 
mengikutinya? 

Saya lulus. 1 tahun 
langsung kerja. Ya itu 
kursus pengkoperasian 
di balai koperasi. Saya 
misalnya bagian apa, ya 
ada kursusnya. Kayak 
saya kasir, ya tentang 
kasir, kalo juru buku ya 
juru buku gitu. Pasti ada 
tuh. Tapi nggak mesti, 
nek dulu ya waktu saya 
bekerja setiap tahun 
pasti ada pelatihan tapi 
sekarang jarang. 

  

Apa ibu selalu Iya saya selalu ikut,   
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ikut? sekarang untuk generasi-
generasi muda (tertawa). 

Misalnya waktu 
ibu mendapatkan 
suatu masalah, 
biasanya perasaan 
ibu gimana? 

Ya tergantung 
masalahnya apa, apa 
masalah kesehatan, 
keluarga atau kerjaan. 
Kalau keluarga itu 
biasanya sampai gimana 
ya, nek keluarga tuh 
paling-paling apa ya. 
Yah itu saya kan masih 
punya bapak ibu, ya itu 
paling suka nasehatin 
saya buat sabar. 

  

Setiap mengalami 
masalah apa ibu 
merasa sedih atau 
menyalahkan 
orang lain? 

Ya sedih itu pasti ada, 
tapi saya nggak 
menyalahkan orang lain, 
paling menyalahkan diri 
sendiri, kok saya begini, 
kok nggak seperti siapa 
gitu. Ya paling begitu 
tok, nggak pernah 
nyalahin siapa, adik atau 
siapa tapi diri saya 
sendiri. 

P3 & 
P6 

Subjek merasa sedih 
ketika mengalami 
masalah dan sering 
menyalahkan diri 
sendiri (kurang dapat 
mengatur keadaan 
emosi) & (menyalahkan 
diri terhadap 
keterbatasan) 
 

Apa perasaan 
yang ibu rasakan 
itu mempengaruhi 
ibu dan 
lingkungan 
sekitar? 

Nggak, nggak sampai. 
Saya bisa membedakan 
kalau pas lagi nganu tuh. 
Saya tuh kan orangnya 
agak tertutup, jadi saya 
bisa tangani sendiri. 
Nggak terus saya marah, 
kecewa terus kerjaannya 
jadi terganggu, nggak. 
Itu saya bisa 
membedakan. 

 
 
 
 
 

F1 & 
P3 

Subjek dapat menilai 
dirinya sendiri yang 
cukup 
tertutup.Walaupun 
subjek sedang marah 
dan kecewa, tetapi 
perasaan tersebut tidak 
sampai mengganggu 
pekerjaan subjek. 
(pemahaman diri) & 
(dapat mengatur 
keadaan emosi) 

Apa kegiatan ibu 
waktu mengisi 
waktu luang? 

Kalau itu kadang ya saya 
suka jalan-jalan, ya 
kadang juga waktu lagi 
sebel ya bosan ya jalan-
jalan, pergi kemana, 
lihat-lihat apa gitu 
(tertawa). 

 
P4 & 

F1 

Subjek sering mengisi 
waktu luangnya dengan 
berjalan-jalan atau 
melihat sesuatu yang 
menarik.  
(memiliki perhatian 
terhadap diri) & 
(Pemahaman terhadap 
diri) 
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Itu sendirian atau 
sama siapa bu? 

Ya sendiri, saya sendiri. 
Misalnya pulang kerja 
kadang beli apa-apa, beli 
apa gitu sendiri saja. 
Kemaren juga iya waktu 
penyinaran, dirumah 
saya sepi ya saya jalan-
jalan sampai sore, 
sampai ditanyain, ya 
saya bilang habis jalan-
jalan (tertawa) tapi pada 
tahu. Menghilangkan 
stres itu, saya suka jalan-
jalan itu (tertawa) biar 
nggak bosen, setelah itu 
kan puas rasanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P4 & 
F1 

 
 
 
 
 
 
Subjek sering mengisi 
waktu luangnya dengan 
berjalan-jalan atau 
melihat sesuatu yang 
menarik  
(memiliki perhatian 
terhadap diri) & 
(Pemahaman terhadap 
diri) 
 

Dalam 
lingkungan 
keluarga, apa saja 
bu aktivitas yang 
sering dilakukan? 

Apa ya, kalau arisan 
pasti ada 2 minggu 
sekali di lingkungan. Ya 
itu kalau saya pulang 
kerja bosen pergi jalan-
jalan berdua sama suami 
di sendang mana gitu. 
Pokonya kemana, 
rekreasi yang murah-
murah itu. Kadang kalau 
pas suami nggak kerja 
jalan-jalan berdua. 

  

Berarti arisan itu 
di lingkungan 
keluarga atau 
rumah bu? 

O, rumah. Kalau 
keluarga nggak ada 
arisan, paling ya 
kumpul-kumpul 
keluarga, pas ulang 
tahun. Nggak arisan tapi 
pas pengen kumpul ya 
bareng-bareng kemana. 

 
P4 

Di lingkungan keluarga 
biasanya subjek 
mengikuti kumpul-
kumpul kelurga, subjek 
tidak merasa canggung 
berada di lingkungan 
keluarga. (memiliki 
perhatian terhadap diri) 

Biasanya yang 
paling berperan 
dalam kegiatan 
keluarga itu siapa 
bu? 

Yang biasanya ngusulin 
adik saya itu. Dia kan 
kerja di toko terus 
kadang bosan, ngajakin 
ayo kumpul-kumpul yuk 
pergi kemana gitu. Tuh 
adik saya yang putri, 
yang putra juga satu 
belum menikah. Tuh 2 
itu yang sering ngajak-
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ngajak. 
Ibu ada berapa 
bersaudara bu? 

Saya 8 bersaudara, saya 
no 2, yang pertama di 
Pemda Kabupaten. Yang 
belum menikah ada 2, 
cewek 1 dan cowok 1. 

  

Di lingkungan 
tempat tinggal, 
kegiatan yang ibu 
lakukan apa saja? 

Ya itu paling arisan-
arisan RT, arisan RW, 
pengajian. 

  

Apa ibu selalu 
hadir? 

Ya saya selalu datang, 
tapi semenjak sakit gitu 
saya jarang hadir. 

 
P4 

Subjek selalu hadir 
dalam kegiatan di 
lingkungan tempat 
tinggal, tetapi semenjak 
sakit jarang datang 
karena harus berobat.  
(memiliki perhatian 
terhadap diri) 

Peran ibu di 
kegiatan itu apa 
bu? 

O itu saya dimana-mana 
pasti jadi bendahara, ya 
di kantor, di organisasi 
kampung gitu arisan 
juga. Sampek-sampek 
saya tuh kadang nggak 
mau. Yang di desa 
sekarang saya lepaskan 
minta gantian-gantian, 
yo kok mikir duit terus. 
Duite nek duit dewe, ki 
duite wong. Kalau ilang 
yo tombok oq. 

  

Sekarang mulai 
nggak aktif lagi 
ya bu? 

Iya setelah mulai sakit. 
Tapi sementara ini tok, 
nah kalau nanti sudah 
sembuh udah terapinya 
udah selesai ya mungkin 
bisa aktif lagi. 

 
P4 

Subjek selalu hadir 
dalam kegiatan di 
lingkungan tempat 
tinggal, tetapi semenjak 
sakit jarang datang 
karena harus berobat. 
(memiliki perhatian 
terhadap diri) 
 

Jika ibu ada di 
lingkungan baru, 
apa yang ibu 
lakukan pertama 
kali? 

Ya, kebanyakan saya 
nanya-nanya duluan. Ya 
kayak waktu 
dilingkungan berobat. 
Misalnya nanya 
keluhannya apa-apa, tapi 

 
P4 

Subjek tidak merasa 
malu untuk bertanya 
terlebih dahulu kepada 
orang lain dalam 
lingkungan yang baru. 
(memiliki perhatian 
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nek payudara rata-rata 
tuh sama, terus kayak 
kanker apa tuh kelenjar 
getah bening, terus 
katanya sakit sekali. 
Terus ada mbak saya 
ketemu bapak-bapak 
yang kanker payudara 
juga, terus saya tanya 
sama nggak keluhannya 
sama saya. Ya ternyata 
sama, ya pokoknya 
setiap kanker ada juga 
yang beda-beda 
keluhannya. 

terhadap diri) 

Itu apakah ibu 
duluan yang 
mulai 
pembicaraan? 

Iya saya duluan, mesti 
saya yang tanya. Kayak 
waktu nunggu-nunggu 
penyinaran ya kadang 
saya tanya-tanya sama 
orang sebelah saya. Ya 
tanya-tanya aja, ngobrol 
tentang penyakitnya 
gejalanya sama atau 
nggak. Misalnya 
rumahnya dimana, ya 
mesti saya dulu yang 
mulai tanya. Saya ya itu 
orangnya cepat akrab. 

  

Apabila ada orang 
baru yang belum 
ibu kenal 
mengajak bicara 
bagaimana 
tanggapan ibu?  

Ya ada juga yang gitu, 
ngajak ngomong duluan. 
Saya ya senang, wah 
orangnya kok ramah ya 
saya tanggepin dengan 
baik yah, terus malah 
cerita-cerita panjang 
lebar. 

 
P4 

Subjek merasa senang 
dan menanggapi dengan 
baik orang lain yang 
memulai pembicaraan 
dengan subjek 
(memiliki perhatian 
terhadap diri) 

Ibu pernah merasa 
tersinggung? 

Sering (tertawa).    

Biasanya apa 
yang ibu lakukan 
kalau 
tersinggung? 

Ya kalau tersinggung 
gitu, emosi dulu. 
Misalnya menyinggung 
apa dulu, ya apa 
menyinggung pribadi, 
saya langsung emosi. 
Tapi setelah itu yo 

 
 
 
 

P3 

 
 
Subjek akan langsung 
marah atau emosi ketika 
subjek merasa 
tersinggung, tetapi 
hanya sebentar 
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selesai. Sering pokoke 
kayak gitu ada yang 
menyinggung-nyingung 
gitu seringnya ya itu di 
pekerjaan. 

kemudian subjek dapat 
mengatur kembali 
emosinya. 
(dapat mengatur emosi) 

Sikap ibu 
mengatasinya 
gimana? 

Yo saya menghindar, ya 
saya mikir alah iki yo 
temenku sendiri, temen 
kerja kan sudah akrab, 
malah sering tuh 
bertengkar, paling sudah 
itu selesai. Ya itu sering 
masalah pekerjaan, 
misalnya hari ini harus 
sudah jadi, tapi kok 
nggak dikerjakan. Lah 
itu kadang saya marah, 
setelah itu ya biasa. Tapi 
seringnya dipekerjaan. 

  

Apakah ibu punya 
teman dekat? 

O ya ada, tapi sekarang 
sudah jauh. 3 eh 2 cewek 
semua. Sekarang udah 
jauh. Wah dulu waktu 
masih sering ketemu 
cerita apa aja, tuh yang 
satunya temen sejak 
SMP, SMA, sekarang 
sudah pindah ikut suami, 
jauh, jadinya kalau ada 
masalah apa pasti cerita 
sekarang sudah jarang 
ketemu. Ya paling suka 
tak telpon gitu tok. 

  

Apa masih 
berhubungan 
sampai sekarang? 

Sekarang masih, waktu 
lebaran kemarin kan aku 
juga pas sakit, dia 
datang ke rumah gitu. 
Wah itu dah akrab 
banget, itu A, B, C nya 
saya sudah tahu 
(tertawa), pokoknya 
pribadinya dia dah tahu 
saya. 

  

Teman dekat 
seperti apa yang 
ibu miliki? 

Sudah kayak saudara 
sendiri itu mbak. 
Orangnya jujur, 
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perhatian gitu loh sama 
temen, ada apa-apa itu 
cepat tanggap, misalnya 
kayak saya ada kesulitan 
atau pas susah tuh cepat 
bantuinnya tuh cepat, 
entengan lah orangnya 
itu. Ya suka itu. 
Disamping itu juga bisa 
menyimpan rahasia, ya 
sama juga kayak saya, 
dia juga gitu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 

 
 
 
 
 
 
Subjek menganggap 
dirinya dapat 
menyimpan rahasia 
(memiliki gambaran 
positif terhadap diri) 

Apa teman ibu itu 
sering beri saran? 

Ya itu sering beri saran, 
selalu sabar gitu, kan 
kamu orang beriman 
gitu, kan cobaan itu pasti 
ada. Ya suka menasehati 
gitu. 

  

Bagaimana 
pandangan ibu 
sama orang-orang 
yang ada di 
sekitar ibu? 

Ya pandangan positiflah, 
selalu saya anggap baik, 
terutama adik-adik saya, 
kakak saya, semuanya 
selalu mendukunglah. 
Ya mereka pada peduli 
sama saya, sampek adik 
saya tuh prihatin gitu 
sama saya, kan dia 
manggil saya mbak 
Narin, “mbak Narin tuh 
orangnya gini kok bisa 
dapat cobaan sakit 
seperti ini”, bilang gitu. 
Ya tapi kalau dibolak-
balik, tetap saja saya 
harus menjalani 
semuanya. Ya pada 
bilang ke saya “sabar ya 
mbak sabar”. Pokonya 
pada baik, teman-teman 
juga. 

 
P5 

Subjek memiliki 
perhatian terhadap 
orang lain dengan 
pandangan positif 
karena selalu 
menganggap baik orang 
lain 
(penerimaan terhadap 
pujian dan celaan) 

Menurut ibu 
apakah mereka 
selalu peduli sama 
ibu? 

Iya, pada peduli selalu 
beri dukungan sama 
saya. Tapi ya memang 
ada yang nggak suka 
tapi kebanyakan pada 
dukung moril ke saya. 

 
F4 

Semua keluarga subjek 
sangat mendukung 
subjek, ada yang berupa 
dukungan moril adapula 
dukungan materil 
(dukungan keluarga dan 
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Ya walaupun materi 
sekecil apapun ada yang 
bantu juga apalagi adik-
adik saya. 

sosial masyarakat) 

Selama ini apakah 
ada dari keluarga 
ibu yang pernah 
mengkritik ibu? 

Nggak ada, selama ini 
nggak ada. Soalnya 
selama ini saya tuh 
orangnya peduli. 
Misalnya adik atau 
kakak ya ada yang 
kesusahan, pas nggak 
punya uang misalnya ya 
dibantu. Saya rasa malah 
mereka jadinya juga 
bantu saya sekarang. Ya 
semua saudara saya pada 
baik semua. 

 
 
 
 

P1 

 
 
Subjek menganggap 
dirinya peduli terhadap 
orang lain, menunjukan 
pandangan positif 
subjek terhadap diri 
sendiri. 
(gambaran positif 
terhadap diri) 

Kalau di 
lingkungan 
teman-teman ibu 
apakah ada yang 
mengkritik ibu? 

Ada itu waktu bekerja 
loh ya.  

  

Sikap ibu 
menanggapi 
kritikan itu 
bagaimana bu? 

Misalnya kritik yang 
membangun ya oke-oke 
saja yah. Tapi nek yang 
menjatuhkan itu 
misalnya teman sendiri 
pas dikerjaan, paling 
saya cuma mikir paling 
cuma iri, tapi saya ya 
diam saja, nggak mau 
apa ya nggak mau 
bertengkar, nggak mau 
ambil pusing. Kalau 
membangun sih oke-oke 
aja. Ya kalau kritikan 
yang membangun, bagus 
dan berguna ya langsung 
saya praktekan, tapi 
yang menjatuhkan ya 
nggak, paling ya diam 
gitu tok. 

 
 

P5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P5 

Subjek terkadang 
beranggapan ada orang 
lain atau teman kerja 
yang mengkritik negatif 
karena iri pada subjek, 
tetapi subjek hanya 
diam karena 
menghindari 
pertengkaran 
(penerimaan terhadap 
pujian dan celaan) 
 
 
 
Subjek akan berusaha 
memperbaiki diri 
apabila menerima 
kritikan yang positif 
atau membangun 
(penerimaan terhadap 
pujian dan celaan) 

Bisa diceritakan 
apa contohnya? 

Ya itu, contohnya misale 
kalau dalam pekerjaan 
ya. Misalnya ada 
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pegawai yang kerjanya 
nggak beres. Itu ada 
yang nasehatin disuruh 
tegur gitu, tapi cara 
negurnya baik-baik biar 
nggak tersinggung gitu. 
Ya kalau sarannya bagus 
ya saya jalankan, kalau 
nggak ya nggak ya itu 
lah kalau ngasih saran 
kan yo ada yang bagus 
ada yang nggak toh.. 

Biasanya itu yang 
ngasih kritikan 
teman dekat ya 
bu? 

Nggak mesti, banyak 
juga itu. Itu biasanya 
malah yang cewek-
cewek itu kritikannya 
banyak yang 
menjatuhkan. Tapi 
nggak tahu juga ya apa 
persaingan atau apa. 

  

Kembali lagi ya 
bu, setelah ibu 
melakukan 
operasi, kemo, 
trus sekarang 
penyinaran, 
bagaimana 
kondisi ibu? 

Yah, panas rasanya, 
gerah. Tapi saya nggak 
mual ini, biasanya toh 
kalau habis penyinaran 
juga ada yang mual-
mual gitu kayak kemo. 
Tapi saya nggak, cuma 
ya itu rasanya panas, 
habis penyinaran emang 
biasanya gitu, gerah 
rasanya. 

  

Dengan kondisi 
ibu sekarang, apa 
ibu pernah merasa 
marah atau kesal 
dengan keadaan 
ibu? 

Nggak, nggak. ya 
pokonya saya sudah 
terima, ya katakanlah 
memang sudah nasib ya 
seperti itu. Nggak 
sampai marah-marah. 
Jalan hidup seseorang 
kan berbeda-beda, ada 
yang mungkin ada yang 
mulus, ada yang nggak 
berhasil, itu sudah wajar.

 
P2 

Subjek telah menerima 
keadaannya dan 
menganggap 
keadaannya sebagai 
jalan hidup subjek. 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Trus sewaktu ibu 
mengalamai 
kegagalan, 
bagaimana 

Ya itu hanya pasrah 
kepada Allah, ya saya 
sudah berusaha kalau 
sakit gini kan sudah 

 
 

P2 

Subjek sudah berusaha 
untuk terus berobat 
karena ingin sembuh, 
dan pasrah kepada 
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tanggapan ibu 
mengatasinya? 

usaha pengobatan untuk 
sembuh yah, tinggal 
Tuhan yang 
menentukan. Jadi saya 
ya hanya pasrah, jalani 
apa adanya. 

Tuhan penentuan 
semuanya, sehingga 
menunjukan subjek 
dalam menjalankan  
hidupnya ke depan 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Setelah pasca 
operasi ini, 
perubahan fisik 
apa saja yang ibu 
rasakan? 

Iya sudah diangkat 1, 
kan kalau ganas pasti 
diangkat. Ya gimana ya, 
rasanya kalau dalam 
tubuh kita ada yang tiba-
tiba hilang gitu kayak 
nggak sempurna gitu. 
Dulu waktu pertama 
diangkat tuh rasanya 
minder gitu loh, malu 
banget rasanya. Tapi 
sekarang sudah kuat, 
ditambah banyak 
dukungan jadi sekarang 
saya percaya diri. Terus 
kayak tidak terjadi 
sesuatu kembali kayak 
dulu lagi, tapi awal-awal 
habis dioperasi itu duh 
rasanya sedih banget. 
Terus waktu kemo tuh, 
kan 6 kali, waktu kemo 
ke2 rambut saya sudah 
rontok semua. Terus 
seluruh badan tuh kayak 
gosong-gosong, hitam 
semua, sampek kuku-
kuku tuh hitam semua. 
Sampek berapa bulan ya 
itu, 5 bulan kali ya. 
Hilangnya ya barusan-
barusan ini, ya sedikit-
sedikit hilang. Tapi nek 
kerontokan tuh baru 2 
kali kemo sudah rontok. 

 
 
 
 
 

P4 
 
 
 
 
 
 

F4 

 
 
 
 
Setelah payudara subjek 
diangkat, subjek merasa 
dirinya tidak sempurna 
dan merasa 
malu/minder 
(dapat memperhatikan 
diri sendiri) 
Sekarang subjek merasa 
lebih kuat dan percaya 
diri setelah adanya 
dukungan baik dari 
keluarga maupun 
lingkungan sekitar 
(dukungan keluarga dan 
sosial) 
 

Kalo penyinaran 
ini nggak rontok 
ya bu? 

Kalau penyinaran kok 
nggak, padahal ada yang 
rontok juga, ada yang 
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wajahnya hitam-hitam. 
Besok saya penyinaran 
yang ke20, tapi ya nggak 
rontok. Jadi masih 
kurang 10, kan 30 kali 
penyinarannya. Ya itu 
paling gerah, panas tok 
rasanya yang lain nggak 
ada. 

Apakah ibu 
pernah merasakan 
perasaan 
menyesal setelah 
payudara ibu 
diangkat? 

Nggak sih kalau nyesel, 
cuma waktu awal-awal 
aja saya cuma mikir, ya 
sudah memang jalan 
hidup saya seperti ini. 
Saya nggak 
menyalahkan siapa-
siapa, ya itulah 
kepasrahan saya. Ya 
mungkin memang jalan 
hidup saya gini, gitu 
mbak, nggak ada yang 
saya salahkan. 

 
 

 
 
 

P6 

 
Subjek sekarang sudah 
dapat menerima dan 
tidak menyesal setelah 
payudaranya diangkat 
Subjek juga tidak 
menyalahkan siapa-
siapa dan menganggap 
ini sudah harus 
semestinya untuk 
dijalankan 
(tidak menyalahkan diri 
terhadap keterbatasan) 
 

Apa ada 
keinginan ibu 
yang belum 
tercapai? 

Ya pengennya sembuh 
dari penyakit dulu habis 
itu saya pengen naik 
Haji. Semoga sembuh 
yah. 

 
F1 

Subjek memiliki 
keinginan untuk 
sembuh, setelah sembuh 
baru subjek 
mewujudkan keinginan 
yang lain 
(pemahaman diri 
sendiri) 

Bagaimana usaha 
ibu 
mewujudkannya? 

Ya usaha itu pertama ya 
kalau saya berusaha 
sembuh kan bisa giat 
bekerja lagi terus 
mengumpulkan uang ya 
kan buat naik haji, 
pokoknya saya usahakan 
kalau sudah fit kan bisa 
bekerja lagi. 

 
F1 

Subjek memiliki 
keinginan untuk 
sembuh dulu setelah 
sembuh barulah subjek 
ingin mewujudkan 
keinginan yang lain 
(pemahaman diri 
sendiri) 
 

Bagi ibu, 
keinginan yang 
pernah ada dalam 
diri ibu, apakah 
banyak yang telah 
tercapai? 

Nggak juga, ya salah 
satunya keinginan saya 
buat punya anak ya. 
Kalau sendirian tuh 
sampek kadang yah 
nangis gitu, dirumah 

 
F1 

Tidak semua keinginan 
subjek dapat tercapai, 
salah satunya keinginan 
subjek untuk memiliki 
anak. 
(pemahaman diri 
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sepi, pikiran saya 
langsung ke situ, kalau 
orang nggak punya anak 
kan mikir mbak, iya 
kalau sehat terus. kadang 
saya mikir kalau saya 
sudah tua gimana, sakit-
sakitan, ada apa-apa kan 
nggak ada anak-anak, 
rasanya sedih juga 
mbak. Ntar saya sudah 
tua gimana siapa coba 
yang ngurusin. Tapi 
kalau pas teman-
temannya banyak, pas 
keponakan-keponakan 
lagi pada main ke rumah 
itu nggak kerasa, tapi 
kalau pas sendirian 
dirumah, sama suami tok 
tuh kerasa sepi, kadang 
nangis gitu mbak. 

sendiri) 

Selain keinginan 
yang ibu 
ceritakan, apa ada 
keinginan lain 
misalnya untuk 
penyaluran hobi 
ibu? 

Nggak tahu juga ya, 
setelah saya dalam terapi 
ini toh kok nggak ada 
keinginan pengen apa. 
Pengen apa gitu nggak 
ada.Ya paling cuma satu 
ya, pengen sembuh dulu. 

 
F1 

 
Setelah operasi dan 
terapi subjek tidak 
memiliki keinginan 
lain, hanya ingin seger 
sembuh 
(pemahaman diri 
sendiri) 

Selain bekerja, 
apa ada keinginan 
lain yang ingin 
ibu lakukan? 

Nggak juga ya, tapi ya 
memang kerja di 
koperasi ini kan nggak 
selamanya ya. Koperasi 
saya itu kan kalau sudah 
55-56 gitu kan sudah 
nggak lagi, ya 
katakanlah kalau 
pegawai negeri itu 
pensiun. Ya keinginan 
saya nanti pengennya 
wiraswasta sendiri, ya pa 
buka-buka toko, apa 
jualan apa, nek ibu 
bapak saya tuh jualan 
kelontong. Saya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apabila subjek pensiun 
nanti, subjek 
berkeinginan membuka 
toko kelontong, karena 
subjek menyukai 
berjualan toko seperti 
orang tuanya.  
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memang suka ya jualan 
kelonotng gitu, tapi ya 
saya pulangnya kan sore 
jam 3 jam 4, jadi nggak 
bisa disambi jualan gitu. 
Ya mungkin nanti, itu 
kan keinginan-keinginan 
saya. 

(pemahaman diri 
sendiri) 

Apakah keinginan 
itu mencerminkan 
diri ibu atau 
berpengaruh pada 
diri ibu? 

Belum berpengaruh, 
belum. Itukan nanti 
paling sekarang saya 
fokus penyembuhan 
dulu. Kanker kan lama, 
bertahap gitu. 

  

Biasanya ada ya 
bu orang yang 
suka dan nggak 
suka sama orang, 
menurut ibu 
sendiri apabila 
ada orang yang 
mencela ibu, 
bagaimana 
perasaan ibu?  

Selama ini sih nggak 
ada, soalnya saya sendiri 
juga nggak pernah 
katakanlah nyakitin 
orang atau apa. Selama 
ini sih nggak ada, baik 
yang dikerja atau teman 
nggak ada. 

 
F1 & 

P5 

Subjek merasa tidak ada 
orang yang pernah 
mencelanya, dan subjek 
beranggapan hal 
tersebut karena selama 
ini subjek tidak pernah 
menyakiti orang lain  
(pemahaman diri 
sendiri) & (penerimaan 
terhadap pujian dan 
celaan) 

Apakah ibu 
pernah merasa 
ada orang yang 
nggak suka sama 
ibu? 

Ya kalau nggak suka 
nggak ya, paling kalau 
dalam pekerjaan 
mungkin ada yang 
nggak disukai. Tapi 
kalau pribadi saya nggak 
yah, yo belum pernah. 

  

Kalau yang 
memuji ibu ada 
nggak bu? 

Ya ada, ya yang memuji 
tuh ya masing-masing 
orangnya yah, nanti 
ndak saya geer (tertawa).

  

Perasaan ibu 
bagaimana waktu 
ada orang yang 
memuji ibu? 

Ya saya terima kasihlah, 
disamping itu ya 
kebaikan, kepercayaan 
yang diberikan pada 
saya itu memang bener-
bener saya pegang. Kan 
kalau memang sudah 
dipercaya orang kan 
saya harus pertahankan, 
tapi ya saya nggak 

 
P4 & 

F1 

Subjek merasa 
berterima kasih 
terhadap pujian yang 
diterima dan berusaha 
memegang kepercayaan 
yang diberikan 
(penerimaan terhadap 
pujian dan celaan) & 
(pemahaman diri 
sendiri)  
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sombong yah, biasa saja. 
Ibu punya motto 
hidup? 

Ya jadi orang yang baik, 
itu pertama yah. Ya 
harus selalu sabar. 
Kadangkan saya juga 
manusia biasa, masih 
sering emosi juga, tapi 
sekarang apalagi selama 
sakit ini kan saya selalu 
berusaha jadi orang baik, 
yabaik dalam segala hal. 

 
F2 

Subjek memiliki konsep 
hidup agar menjadi 
orang yang baik dan 
dapat selalu sabar 
(Konsep diri stabil) 
 

Trus yang 
memotivasi atau 
menyemangati 
ibu siapa? 

Ya keluarga, terutama 
suami. Ya itu mbak, 
namanya seorang 
wanita, terus saya sakit 
kanker payudara, apalagi 
nggak punya anak, ya 
kalau nggak suami saya 
kuat dan dukung saya ya 
nggak bisa mbak. 
Sampek saya tuh pernah 
bilang ke suami saya, 
kan keadaan saya 
sekarang seperti ini, 
nggak punya anak juga, 
kalau memang mau 
menikah lagi ya nggak 
apa-apa, tapi dia malah 
marah ke saya. Bilang 
ngomongnya nggak sah 
seperti ini, gitu. Ya saya 
nggak tahu ya mbak, ya 
itu kan sekarang nggak 
tahu kalau nanti pikiran 
suami saya berubah. Yah 
itu mbak seorang wanita 
yang kena penyakit ini 
kanker payudara itu 
butuh dukungan 
keluarga terutama 
suami. Banyak itu mbak 
suami yang nggak bisa 
menerima, nggak 
mendukung, wah banyak 
itu. Ya saya tahunya 
juga itu ngobrol-ngobrol 

 
F4 

Subjek merasa kuat dan 
menjalani 
kehidupannya sekarang 
tidak lepas karena 
adanya dukungan dari 
keluarga khususnya 
suami 
(dukungan keluarga dan 
sosial masyarakat) 
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dari pasien lain waktu 
berobat itu. Ya itu 
dukungan pertama tu ya 
dari suami, makanya 
saya sekarang kuat itu 
loh mbak. 

Berarti suami ibu 
bisa menerima ibu 
yang sekarang? 

Bisa menerima, tapi 
misalkan suatu saat 
suami saya berubah 
nggak bisa nerima lagi 
ya saya harus siap 
dengan kekurangan saya 
seperti ini. 

  

Ibu sendiri 
menilai diri ibu 
bagaimana? 

Apa yah, saya rasa tuh 
sudah melakukan yang 
terbaik ya buat diri saya 
baik itu dalam 
kehidupan, dalam segala 
hal. Saya sudah berusaha 
yang terbaik, tapi ya 
tetap dikasih seperti ini. 
Saya kalau sedang 
sendiri tuh selalu merasa 
pasrah, ya kalau malam 
selalu berdoa. Ya saya 
selalu berusaha baik tapi 
kok masih dikasih 
cobaan seperti ini. Tapi 
saya ya pasrah, ikhlas 
selalu berdoa sama 
Tuhan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa psrah 
terhadap keadannya 
sekarang 
(kurang memiliki 
keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Apakah ibu 
merasa sudah 
berguna bagi 
orang lain? 

Saya kira ya sudah, ya 
itu untuk keluarga, 
teman-teman, saya kan 
juga bekerja di kantor, 
saya bekerja juga 
semaksimal saya, ya 
memang kemampuan 
saya sebatas itu ya saya 
berusaha semampu saya 
melakukan yang terbaik. 

 
 
 
 
 
 

P2 

 
 
 
Subjek selalu berusaha 
melakukan yang terbaik 
sesuai dengan 
kemampuannya 
(memiliki keyakinan 
dan kemampuan 
menghadapi hidup) 

Ibu bangga tidak 
sudah melakukan 
sesuatu buat 
orang lain? 

Saya kira kok biasa-
biasa saja ya, nggak 
bangga sekali nggak. 
Saya pikir bantu orang 
tuh ya wajarlah. 
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Tapi apakah ibu 
senang kalau ada 
orang yang ibu 
bantu juga 
senang? 

Senang saya tuh, senang 
sekali. 

  

Apakah ibu 
bangga dengan 
diri ibu? 

Apa yah (tertawa) ya 
kebanggaan saya tuh 
saya bisa hidup 
sederhana, ikhlas, nggak 
usah macem-macem. 

  

Apakah ibu 
sekarang yakin 
bisa menghadapi 
penyakit ibu? 

Ya saya berusaha 
sebagai manusia ya yang 
terbaik, ya saya yakin 
buat kehidupan saya ke 
depan. 

 
P2 

Subjek berusah menjadi 
manusia yang baik dan 
yakin untuk 
menghadapi 
kehidupannya  
(memiliki keyakinan 
dan kemampuan 
menghadapi hidup) 

Apakah ibu 
mengalami 
masalah dengan 
peran ibu sebagai 
seorang istri? 

Saya kira sudah berjalan 
baik, itu bagi saya 
sebagai istri. Saya sudah 
berusaha sebaik 
mungkin. Ya nggak tahu 
kalau menurut suami ya, 
soalnya kalau saya ada 
kekuranganya ndak 
pernah ngomong. Saya 
kira nek dari saya ya 
saya sudah melakukan 
dengan baik. 

 
F3 

Sebagai peran subjek 
sebagai seorang istri, 
subjek merasa dirinya 
sudah melaksanakan 
perannya tersebut 
dengan baik 
(faktor usia, peran istri) 

Apakah ibu 
membiayai 
keperluan hidup 
orang tua? 

O saya tuh paling 
membantu adik-adik, 
kalau orang tua kan 
masih punya toko 
kelontong. Kalau adik-
adik kan nggak semua 
mapan, ya saya sering 
bantu-bantu.Kalau orang 
tua tuh paling kalau ada 
sedikit sisa rejeki ya 
saya bantu kasihkan ke 
orang tua buat bantu 
biaya adik saya. Kan dua 
orang belum menikah, 
yang 1 masih kuliah. 
Paling orangtua dibantu 

 
F3 & 

F5 

Subjek tidak terlalu 
sering membantu orang 
tuanya, tetapi lebih 
membantu adek-adek 
subjek yang kurang 
mampu 
(faktor usia, peran 
sebagai anak) & 
(keadaan ekonomi) 
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dua adik saya itu jualan 
toko kelontong.  Orang 
tua juga sudah tua, jadi 
kalau ibu bapak gantian 
jualan sama istirahat di 
rumah ya jualan dibantu 
adik saya itu. 

Kalo suami ibu 
sendiri kerjanya 
apa? 

Swasta, dagang sama 
tani gitu. Garap sawah, 
kadang jual beli beras. 
Pokoknya wiraswasta. 

 
F5 

Suami subjek bekerja di 
bidang swasta, yaitu 
jual beli beras dan 
bertani 
(keadaan ekonomi) 

Apakah orang tua 
ibu pernah nuntut 
sesuatu nggak 
sama ibu? 

Nggak pernah, ya dulu 
paling itu toh keturunan. 
Padahal saudara-saudara 
tuh dah pada punya, 
adek-adek saya, kakak 
saya. Ya  baru beberapa 
bulan menikah dah bisa 
punya anak. Ya itu saya 
paling berpikir 
semuanya kan sudah 
digariskan sama Allah, 
hanya saya yang nggak 
punya anak.  
Dulu tuh waktu awal-
awal ya, tapi sekarang 
sudah tahu. Sudah lama 
ya sudah bisa menerima, 
sudah nggak pernah 
nuntut harus punya cucu 
lagi. 

 
F3 

Orang tua subjek 
pernah menuntut subjek 
untuk segera memiliki 
momongan, sebagai 
pemenuhan peran ibu 
bagi subjek tetapi 
karena kondisi subjek 
sekarang orang tua 
subjek bisa 
menerimanya. 
(faktor usia, peran 
sebagai anak dan ibu) 

Sudah pernah 
periksa bu? 

Ya berobat,ya ke dokter, 
ya ke alternative sudah 
semuanya. Pokonya 
omongan orang sudah 
saya coba semua, tapi ya 
itu sempet beberapa kali 
keguguran, katanya 
kandungannya lemah 
atau apa gitu. 

  

Berarti untuk 
materi orang tua 
nggak pernah 
nuntut ke ibu 
yah? 

Iya nggak pernah nuntut 
materi, apalagi sudah 
berkeluarga semua anak-
anaknya. 

 
F3 

Orang tua subjek tidak 
menuntut subjek untuk 
membiayai semua 
keperluan hidup mereka 
(faktor usia) 
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Ibu sudah berapa 
lama berkeluarga? 

Ya sudah berapa yah, 
saya itu nikahnya telat 
ya dek. Waktu itu 
pikiran saya mau 
mandiri. Saya tuh 
mandirinya kuat, pengen 
mandiri, pengen bantu 
adik-adik. Ya sudah 
sekitar umur 12-15 
tahunan. Saya aja sama 
adek saya saja duluan 
adek-adek saya 
nikahnya. 

 
 
 
 
 

F2 

 
 
 
 
Subjek memiliki 
kemandirian yang kuat, 
hal ini menunjukkan 
konsep diri subjek yang 
cukup kuat pula 
(konsep diri yang baik) 

Itu umur berapa 
bu menikahnya? 

Umur 37 tahun saya tuh, 
saya pikir dulu mau 
bantu orang tua, adik 
saya masih kecil-kecil, 
biaya banyak. Saya itu 
orangnya peduli gitu, 
saya nggak bisa cuek 
gitu nggak bisa saya. 
Saya mikirin bapak ibu 
saya waktu itu sudahtua. 

 
 
 
 
 

P5 

 
 
 
 
Subjek memiliki 
perhatian pada orang 
lain dengan bersikap 
peduli 
(penerimaan terhadap 
pujian dan celaan) 

Yang tinggal di 
rumah ibu tinggal 
berapa orang?  

Ya tinggal bedua nggak 
ada lagi. Ya tapi kalau di 
desa gini kan sama 
saudara-saudara 
tinggalnya deket, tapi 
kan sudah punya rumah 
sendiri-sendiri. Ya sudah 
hanya tinggal berdua 
sama suami. Kalau saya 
gini oq, saya kan kerja, 
pagi tu sudah di tempate 
mbahe, itu malah saya 
kerep gitu. Di tempat 
mbah kan malah rame 
banyak keponakan gitu, 
ada adik kan disitu. 
Disitu kan ada pasar, 
dibelakang pasar rumahe 
mbahe jadi deket sama 
pasar makanya disitu 
kan rame. Saya suka 
yang rame-rame gitu. 
Tuh kan pagi sudah ke 
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situ, ke tempat mbah. 
Terus berangkat kerja 
jam 8 sampai jam 4 
pulang kerja ya ke situ. 
Jadi saya paling tuh 
setelah magrib jadi 
hanya tidur dirumah 
(tertawa) dirumah kan 
sepi. Apalagi setelah 
saya sakit gini tambah 
pengen suasana yang 
rame gitu, nek rame kan 
gimana yah, pikirannya 
nggak kalut gitu. Jadi 
saya seneng di situ, adek 
juga kan kerja jadi 
paling banyak 
keponakan-keponakan 
yang juga pada ke situ, 
jadi selalu rame itu. 

Berarti mbahnya 
ibu masih ada 
semua yah? 

Disini kan saudara-
saudara ya rumahnya 
nggak terlalu jauh. 
Masih semua mbah saya 
itu, terus mbah dari 
suami saya ya juga 
masih semua tapi tinggal 
berdua ya itu orang tua-
tua lah, ya mereka juga 
seperti itu sepi di rumah. 

  

Trus hubungan 
ibu dengan suami 
ibu bagaimana? 

Ya lancar, baik-baik 
saja.Sampai saat ini yah, 
tapi kan nggak tahu 
nanti ya 5tahun, 10tahun 
kalau diparingi umur 
panjang ya nggak tahu 
apa yang akan terjadi. 

 
F3 

Hubungan subjek dan 
suami berjalan lancar, 
hal ini menunjukkan 
peran subjek sebagai 
seorang istri juga cukup 
baik 
(faktor usia, peran istri) 

Suami ibu kalau 
pulang kerja juga 
sore bu? 

Iya sore, tapi wiraswasta 
kan nggak mesti. Ya 
kadang sore, tapi kalau 
sudah nggak ada 
pekerjaan sama sekali ya 
di rumah, paling ya itu 
garap sawahnya. 

  

Aktifitas apa yang 
sering ibu lakukan 

Ya gitu toh, kadang ya 
jalan bareng, kadang ya 

 
F4 

Aktifitas yang biasa 
subjek lakukan dengan 
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sama keluarga? nonton, ya pokoknya 
biar nggak bosen, nggak 
sumpek ya keluarlah, 
keluar rumah. Tempat 
wisata paling ya saya ke 
tempat makan, tuh 
paling deket-deket, nek 
jauh-jauh ya kadang 
lelah. 

keluarga besar seprti 
pergi jalan-jalan, 
nonton, makan, dan 
bertamasya bersama 
(dukungan keluarga dan 
sosial masyarakat) 

Kalau di rumah, 
bagaimana cara 
ibu menghabiskan 
waktu bersama 
keluarga atau 
suami gitu? 

Ya paling kalau pulang 
rumah tidur, nonton tv, 
ya itu paling kalau ada 
arisan. Rutin itu seperti 
itu, jadi kegiatan banyak 
dirumah mbah. 

  

Kalau dengan 
keluarga 
terkadang pernah 
ada masalah ya 
bu, biasanya cara 
ibu dan keluarga 
menyelesaikannya 
bagaimana? 

Kalau beda pendapat 
ada, biasanya saya tuh 
yang diem sampek 1 
hari, 2 hari, kalau nggak 
ditanya duluan ya saya 
diem nggak bakal 
ngomong saya (tertawa). 
Ya saya tuh gitu 
orangnya, kaku gitu, ya 
itu paling suami saya 
yang memulai ngomong 
duluan. Tapi setelah 
suami ngomong tuh yah, 
saya merasa bersalah, 
berdosa gitu. Terus 
kembali baik lagi, nggak 
sampai berlama-lama. 

 
F3 

Subjek cenderung diam 
apabila sedang ada 
masalah dengan suami, 
hingga suami subjek 
terlebih dahulu yang 
memulai menyelesaikan 
masalah 
(faktor usia, peran 
sebagai istri) 

Apakah ibu dan 
suami 
membicarakan 
masalahnya? 

Iya harus itu mbak, saya 
akhirnya ngomongin ke 
suami masalahnya apa. 
Ya kominikasi tuh perlu 
itu. 

 
F3 

Menurut subjek faktor 
komunikasi itu sangat 
penting ketika 
menyelesaikan masalah 
subjek dengan suami 
(faktor usia, peran istri) 

Kalau di rumah 
mbah anggota 
keluarga siapa 
saja yang ada? 

Di rumah mbah, ada 
adik dua yang sudah 
berkeluarga, disana lima 
orang, eh tujuh berarti.  

  

Hubungan ibu 
dengan mereka 
bagaimana? 

Hubungannya baik-baik 
saja, ya tapi kadang kan 
saya sebagai kakak terus 
adek ada yang punya 

P4 
 
 
 

Hubungan subjek 
dengan keluarga lain 
cukup baik 
(Dapat memperhatikan 
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kesalahan apa, ya marah 
tapi ya nggak terus-
terusan lama marahnya 
nggak., paling yo 
beberapa jam ya sudah 
baikan lagi. Ya wajarlah 
di dalam keluarga. 
Nggak pernah sampai 
berantem gitu nggak 
pernah, ya masih saling 
menghormati saya juga 
sebagai kakak kan, jadi 
hormat ke yang lebih 
tua. 

P3 diri) 
Subjek termasuk 
individu yang mudah 
marah, tapi biasanya 
tidak berlangsung lama 
karena kemudian subjek 
dapat kembali baik 
seperti biasa 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi)  

Berarti ibu sering 
beri nasehat juga? 

Sering malah, ya yang 
biasanya tuh adik laki-
laki ya, agak bandel 
(tertawa). Kadang 
disuruh apa sama orang 
tua tapi nggak mau atau 
nanti saja gitu, ya paling 
saya nasehati. 

P4 Subjek selalu memberi 
nasehat kepada adek-
adeknya 
(Dapat memperhatikan 
diri) 
 

Diantara anggota 
keluarga, yang 
paling dekat 
dengan ibu siapa? 

Orang yang paling dekat 
ya adik saya dibawah 
saya persis, tuh sama 
adik saya itu kayak 
kembar (senyum). 
Kemana-mana berdua 
gitu. Ya paling cerita-
cerita, tapi ya nggak 
terlalu pribadi kan ya 
sama-sama dah keluarga 
jadi tahulah mana yang 
bisa diomongin, mana 
yang nggak. 

P4 Hubungan subjek 
dengan adeknya cukup 
dekat 
(dapat memperhatikan 
diri sendiri) 

Kalau minta saran 
atau pendapat 
pernah nggak bu? 

Ya masih pernah juga, 
paling waktu sakit ini, 
sering sama adik saya 
itu, disarankan ke dokter 
aja nggak usah ke 
alternative gitu. Ya itu 
sama adik saya itu 
paling ceritanya kan 
yang paling deket, 
semuanya sebenarnya 
deket, tapi kan yang 

 
P5 

Subjek juga sering 
menerima saran dari 
adeknya 
(penerimaan terhadap 
pujian dan celaan)  
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paling deket ya itu. 
Kalau ibu punya 
masalah, apakah 
ibu suka cerita 
juga sama adek 
ibu? 

Saya nggak pernah 
cerita misalnya tentang 
saya dengan suami 
nggak terlalu terbuka 
saya, paling masalah 
kerjaan iya, paling 
ceritanya sama temen, 
adik saya itu. Tapi kalau 
masalahnya keluarga, 
masalah dengan suami 
nggak, nggak pernah 
saya cerita sama adik-
adik, ya itu saya hadapin 
sendiri selama masih 
saya bisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek memiliki 
keyakinan bahwa 
subjek dapat 
menyelesaikan 
masalahnya sendiri 
(keyakinan& 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Berarti selama ini 
ibu bisa 
mengatasi sendiri 
yah? 

Ya bisa, tapi masalah 
besar yang saya nggak 
bisa selesaikan ya belum 
pernah. 

  

Tanggapan adek 
ibu waktu ibu 
bercerita tentang 
masalah ibu 
bagaimana? 

Ya pokoknya bantuin, 
nasehatin gitu, ya 
nyemangatin juga. 

  

Kalau sikap 
masyarakat 
sekitar atau 
tetangga-tetangga 
ibu setelah tau ibu 
sakit bagaimana? 

Ya sikap mereka ya 
merasa iba ya kalau 
ngelihat saya, pada 
kasihan, pada bilang 
“nggak pernah sakit, tapi 
kok sekali sakit, sakitnya 
seperti itu”. Ya paling 
mereka nyemangatin 
“sabar, sabar ya dek”, 
gitu. 

 
 
 
 
 
 
 

F4 

 
 
 
 
 
Masyarakat di sekitar 
subjek menyemangati 
dan mendukung subjek 
(dukungan keluarga dan 
sosial masyarakat) 

Berarti nggak ada 
yang menjauhi 
ibu? 

Nggak, nggak pernah 
menjauh. 

  

Kalau sikap 
teman-teman 
kantor sendiri 
bagaimana bu? 

Iya, nggak ada tuh yang 
kalau selama saya sakit 
tau-tau menjauh, malah 
kayaknya lebih deket. 
Apa ya mungkin melihat 
saya kok bisa seperti ini, 
wong orangna periang 

 
F4 

Teman-teman kantor 
subjek tidak ada yang 
menjauhi subjek setelah 
mengetahui tentang 
penyakit subjek, tetapi 
malah lebih dekat. Hal 
ini menunjukkan bahwa 
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tapi kok malah dikasih 
penyakit seperti ini, 
paling ya itu, malah jadi 
lebih deket, nggak ada 
yang menjauh selama 
ini.  

subjek juga 
mendapatkan dukungan 
positif dari teman-
teman kantornya 
(dukungan keluarga dan 
sosial masyarakat) 

Ibu di tempat 
kerja dikenal 
sebagai orang 
seperti apa? 

Saya tuh orangnya rame, 
iya biasanya saya tuh 
yang disana rame. Rame 
gitu dikerjaan, sukanya 
gasak-gasakan (tertawa), 
sampek kemaren saya 
waktu cuti 1 bulan 
kemaren pada bilang 
“kalo nggak ada mbak 
Narin tuh sepi”, 
(tertawa), “pada kangen 
galake”, (tertawa). 

 
P1 & 

F1 

Subjek dapat menilai 
bahwa dirinya 
merupakan individu 
yang ceria dan senang 
bercanda 
(gambaran positif 
terhadap diri) & 
(pemahaman diri) 
 

Maaf ya bu, 
apakah 
penghasilan ibu 
dan suami selama 
ini bisa 
mencukupi 
kebutuhan sehari-
hari? 

Alhamdulillah ya sudah 
mencukupi. Ya 
pokoknya cukup nggak 
cukup sih selama ini 
saya juga masih bisa 
bantu adek-adek juga 
kadang-kadang. Tapi 
sekarang sih selama 
sakit malah adek-adek 
pada kumpulin bantu 
saya sekedarnyalah buat 
biaya berobat, tapi 
selama ini masih bisa 
mencukupi. 

 
F5 

Penghasilan subjek dan 
suami mencukupi biaya 
hidup sehari-hari dan 
terkadang masih dapat 
membantu biaya hidup 
adek-adek subjek 
(keadaan ekonomi) 

Apakah ibu punya 
dana khusus 
untuk berobat? 

Ya saya ini kan bekerja 
puluhan tahun jadi saya 
juga punya tabungan. 
Yah itu rencana saya 
nabung buat naik haji, 
tapi ya tiba-tiba malah 
sakit, dan itu biayanya 
kan banyak. Ya itu 
untung masih punya 
tabungan jadi ya masih 
lancarlah belum sampai 
ada kekurangan. Kalau 
gaji kan memang 
sebulan sekali yah tapi 

 
F5 

Subjek memiliki dana 
khusus untuk berobat 
bukan hanya dari gaji 
subjek perbulan tetapi 
biaya berobat diambil 
dari uang tabungan 
subjek yang tadinya 
akan digunakan untuk 
keperluan lain 
(keadaan ekonomi) 
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ya bisa mencukupi kok. 
Sebelum kena 
penyakit kanker, 
apa ibu sudah 
pernah tahu 
tentang 
bagaimana 
penyakit kanker 
payudara itu? 

Pernah. Ya itu pernah 
baca-baca ya tentang 
kanker payudara. 
Anggapan saya cuma 
satu, penyakit yang 
namanya kanker itu kan 
berat yah. Penyakit 
kanker tuh kan di 
majalah atau di koran 
kan nggak nyebutin 
gejalanya ini-ini. Paling 
cuman makanan yang 
nyebapin, kayak 
pewarna, perasa terus 
keturunan padahal 
keluarga saya tuh juga 
nggak ada. Terus ada 
lagi berapa persennya itu 
seorang wanita tidak 
menyusui, itu bisa, ya 
seperti saya ini. Tapi yah 
ada ya sekarang ini kena 
penyakit kanker 
payudara padahal yo 
punya anak, kok yo 
terdeteksi penyakit 
kanker. Terus saya 
pernah tanya ke 
doktrnya penyebab 
penyakit kanker ini tuh 
apa. Dokternya aja 
masih bingung, ya 
mungkin umur, hormon 
tidak seimbang gitu 
katanya. Padahal saya 
toh keturunan nggak, 
makanan yo apa, tapi 
saya makan ya nggak 
mewah-mewah yah. Yah 
itulah paling cuma 
jelasin karena faktor 
keturunan, tidak 
menyusui, hormon yang 
tidak seimbang, tapi 
kepastiannya karena apa 

 
F6 

Sebelum terdeteksi 
kanker payudara, subjek 
telah mengetahui 
tentang kanker 
payudara dari majalah 
dan koran, 
sepengetahuan subjek 
kanker payudara ini 
tidak diketahui secara 
pasti apa penyebanya 
hanya saja diketahui 
faktor pemicunya saja 
(pendidikan dan 
pengetahuan) 
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tuh nggak ada. Saya kira 
itu memang segala jenis 
kanker soalnya tiba-tiba, 
tidak terdeteksi 
sebelumnya. 

Selain itu, apakah 
ada lagi yang ibu 
ketahui tentang 
kanker payudara? 

Ada, ada. Ya itu perasa 
nggak boleh, sarimi 
nggak boleh makan. Ya 
boleh, tapi kan jangan 
sering-sering itu. Apa itu 
pewarna dalam makanan 
kan banyak tuh, tapi yo 
saya bedainnya gimana 
hampir semua makanan 
kan. Trus ayam potong 
gitu nggak boleh, bagi 
yang penyakit kanker itu 
nggak boleh. Padahal 
dari dulu yo saya sejak 
dulu yo nggak suka. 
Saya sudah nggak 
pernah makan ayam. 
Trus makanan kaleng-
kaleng tuh juga nggak 
bagus untuk penyakit 
kanker. Tapi kalo nggak 
sakit sih nggak papa tapi 
kalo bisa harus dihindari 
sejak dini. 
Yang bagus tuh sayur 
terutama tuh sayur apa 
tuh namanya godong 
kol, wortel, malah 
dianjurkan, pokoknya 
sayur sama buah itu 
bagus. Padahal saya kan 
jarang masak yah, jajan 
gitu. Jajan kan pasti ada 
tuh perasanya, ya kayak 
bakso. Dulu saya tuh 
hampir tiap hari makan 
bakso, kalau sehari 
nggak makan bakso 
rasanya gimana, padahal 
bakso kan motonya 
banyak. Sekarang sih 

 
F6 

Subjek juga mengetahui 
tentang makanan yang 
boleh dan tidak boleh 
dimakan oleh penderita 
kanker payudara 
(pendidikan dan 
pengetahuan) 
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masih boleh makan 
bakso tapi jangan sering-
sering, ya jadi nggak 
usah pakek moto. Terus 
itu makanan pengawet, 
bakar-bakar nggak boleh 
juga. Ya itu 
pantangannya banyak, 
padahal aku sukanya 
banyak (tertawa).  

Setelah ibu 
banyak tahu 
tentang informasi 
kanker payudara, 
apa bisa 
menambah 
motivasi ibu 
untuk berobat 
nggak bu? 

Ya jadi tahu 
pantangannya apa saja 
udah tahu, ya saya jalani 
biar cepat sembuh, tapi 
ada juga loh mbak yang 
sakit kanker trus makan 
apa aja gitu yo bisa 
sembuh. Ya pokoknya 
saya terus berobat, 
penyakit kanker kan 
memamng butuh 
kesabaran. Itu kan harus 
bertahap, nggak sekali 
dua kali, nggak sebulan 
dua bulan. Pokoknya 
harus sabar, itu ada yang 
sembuh, banyak tuh 
yang sembuh. Ya saya 
kan selalu berusaha 
selama saya masih bisa 
pokoknya saya jalankan, 
kan saya mau sembuh. 

 
F6 

Setelah mengetahui 
banyak informasi  
tentang kanker 
payudara, subjek 
berusaha menjalankan 
semua pantangan-
pantangan agar  cepat 
sembuh dan terus 
melakukan pengobatan 
(pendidikan dan 
pengetahuan) 

Selama ibu 
berobat kan butuh 
banyak biaya, 
lama juga trus 
butuh tenaga juga 
buat berobat. 
Selama itu, apa 
ibu pernah merasa 
capek atau 
menyesal nggak 
bu? 

Ya pernah capek, karena 
biaya, capek tenaga, 
capek pikiran. Tapi yo 
setelah itu saya 
kembalikan lagi kalau 
saya pengen sembuh ya 
harus ada pengorbanan 
semua itu. Suami juga 
dukung, “yo wes ndak 
papa berobat, pokoknya 
kamu sembuh, ntar kalo 
ada apa yang kurang kan 
bisa dicari”. 

 
P2 

Subjek pernah merasa 
lelah dalam melakukan 
pengobatan karena 
butuh waktu yang tidak 
sebentar, tetapi subjek 
meyakinkan dirinya 
bahwa apabila ingin 
sembuh, maka perlu 
pengorbanan dan terus 
berobat 
(keyakinan & 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Apakah ibu Nggak, kok nggak yah. P2 Subjek tidak pernah 
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pernah merasa 
percuma berobat 
lama kayak gini? 

Ya orang sakit itu 
memang butuh 
dukungan keluarga 
semua ya sama nggak 
usah mikir yang aneh-
aneh ya mbak biar cepat 
sembuh. Jadi saya nggak 
merasa percuma kok. 

 
 
 
 

F4 

merasa sia-sia dengan 
pengobatan yang 
dilakukan dan meyakini 
bahwa dengan adanya 
dukungan dari keluarga 
subjek jadi termotivasi 
untuk segera sembuh 
((keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) & 
(dukungan keluarga dan 
sosial) 

 

Keterangan Kode : 

P merupakan karakteristik penerimaan diri 

P1 : Gambaran positif tentang diri sendiri 

P2 : Memiliki keyakinan dan kemampuan untuk menghadapi hidup 

P3 : Dapat mengatur keadaan emosi 

P4 : Memperhatikan diri sendiri (tidak merasa malu khususnya terhadap 

pergaulan  

P5 : Penerimaan terhadap pujian dan celaan 

P6 : Tidak menyalahkan dirinya akan keterbatasan yang dimiliki 

 

F merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri 

F1 : Pemahaman terhadap dirinya 

F2 : Konsep diri yang stabil 

F3 : Faktor usia 

F4 : Dukungan keluarga dan sosial masyarakat 

F5 : Keadaan ekonomi 

F6 : Pendidikan dan pengetahuan 
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Hasil Reduksi Subyek 3 

 

1. Identitas Subyek 

Nama : K. S 

Tempat, Tanggal lahir : Purworejo, 8 September 1965 

Jenis kelamin : Perempuan 

Usia : 43 tahun 

Agama : Islam 

Pendidikan : D2 PGSD 

Pekerjaan : Guru SD 

Hobi : Menyanyi 

2. Hasil Wawancara 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisis 
Sudah berapa 
lama ibu divonis 
menderita 
kanker 
payudara? 

Kalo taunya itu belum 
lama, kalau dulu itu kan 
tahun 97 ada sedikit pas 
mens itu kan sakit, tapi 
perasaan biasa saya kira 
dulu. Trus periksa dikasih 
rujukan ke ahli bedah 
suruh periksa tapi kan 
saya takut kan, lagipula 
kan benjolannya tidak 
terlalu kerasa Cuma pas 
mens aja sakit, kan wajar 
yah.  

 
 

 

Ketahuannya 
kapan itu bu? 

Sudah pindah ke sini. 
Kalo tampak besar tuh 
belum lama, perasaan 
tahun ini belum lama juga 
perasaan. Masih ragu 
dulu, tapi belum lama lah 
soalnya kalo duduk tak 
terlihat kalo tidur kerasa 
benjolannya. 

  

Apa aebelumnya 
sudah 
merasakan sakit 
pada payudara 

Nggak sakit, tapi terasa 
benjolannya. Trus 
pertama nggak terlalu 
sakit sekarang-sekarang 
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ibu? ini baru terlalu sakit, kan 
saya diamin takut mau 
periksa itu. Karna dulu 
nggak terlalu kerasa jadi 
saya malas peiksa ke 
rumah sakit, tapi habis 
ada rasa cekit-cekit sakit 
barulah saya periksa ke 
rumah sakit.  

Pertama kali ibu 
periksa ke 
rumah sakit itu 
kapan? 

Kapan ya. Bulan 
November itu kan 
operasi, berarti periksa 
pertama Oktober, trus 
langsung disuruh operasi 
pas awal November itu. 
Katanya dokter tuh lebih 
baik langsung diangkat 
dioperasi gitu, daripada 
nyebar sakitnya. Tapi ini 
masih kontrol-kontrol aja 
setelah 3 hari sekali trus 
cuma sampai 5 kali, kata 
dokternya sudah cukup. 

  

Setelah 
merasakan 
gejala, apakah 
ibu langsung 
periksa ke 
dokter? 

Pertamanya memang 
nggak mau periksa, 
takutlah kalo nanti aneh-
aneh sakitnya, tapi suami 
tuh nyuruh periksalah 
sedini mungkin takut 
tambah parah. Ya sudah 
akhirnya periksa, ada 
juga kan teman di SD 
yang dulu itu kanker 
payudara juga, jadi 
takutlah liat itu takut 
sakitnya sama. Itu teman 
saya itu taunya udah 
stadium 4 padahal 
tahunya udah 7 tahun 
lalu, jadi saya liat teman 
gitu saya takut, makanya 
lama-lama berusaha 
yakin buat periksa, saya 
nggak mau kayak gitu 
juga. 

P3 Subjek merasa sangat 
takut terhadap 
kemungkinan 
penyakitnya sehingga 
subjek menunda untuk 
berobat. 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 

Awalnya knapa Sebelumnya down sekali,   
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bu nggak 
langsung 
periksa? 

saya takutnya ganas itu 
mbak jadi takut. Sempat 
nangis terus seminggu 
sebelum operasi itu. 
Waktu itu sempat juga 
waktu ngajar nggak kuat, 
sempat gemetar tapi 
memang masalahnya dari 
dulu itu kondisi saya 
lemah, sering cepat 
capek, sakit-sakitan 
waktu masih gadis dulu. 

P3 Subjek sempat takut dan 
menangis terus sebelum 
melakukan operasi. 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 

Selain operasi, 
apa saja 
penanganan 
yang udah ibu 
lakukan? 

Kalo obat juga saya apa 
saja saya coba, habis obat 
dokter saya juga ada coba 
obat cina juga habis 
operasi ini. Tapi ini 
alhamdulillah udah bisa 
sendiri, dulu sempat 
harus dimandikan pakai 
baju tu susah, sekarang 
udah bisa, pokoknya 
tersiksalah. 

 
P2 

Subjek mencoba semua 
obat alternative selain 
obat dokter untuk 
kesembuhannya. 
(keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) 
 

Setelah operasi 
apa kerasa 
gejala yang 
sama? 

Habis operasi itu kerasa 
sakit sempat bengkak 
nggak kemana-mana, 
cuma bengkak habis 
operasi aja. 

  

Apa penyakit 
ibu sebelum 
dioperasi 
berpengaruh 
sama kegiatan 
ibu? 

Nggak juga, tapi ya 
sebelum-sebelum operasi 
tuh aja agak mulai kerasa 
sakit. Tadinya nggak 
kerasa sakit cuma 
benjolan-benjolan aja 
makanya saya juga nggak 
segera periksa dokter kan 
itu nggak terlalu sakit 
kan.  

  

Setelah operasi 
keadaan ibu 
bagaimana? 

Iya terus habis mulai 
operasi itu mulai kerasa 
sakit sama bengkak. Trus 
saya tuh juga sebelumnya 
takut, pikiran kemana-
mana jangan-jangan ini 
ganas atau apa, nah waktu 
nunggu hasilnya itu 

P3 Subjek merasa sangat 
takut menunggu hasil 
pemeriksaan sehingga 
subjek sempat tertekan, 
dan pikiran subjek tidak 
tenang. 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 
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sempat down, pikirannya 
nggak-nggak. Mungkin 
itu ya bikin tambah sakit 
rasanya padahal awalnya 
kan nggak terlalu kerasa. 

Perasaan ibu 
gimana setelah 
tahu tentang 
penyakit ibu? 

Woi bukan main down 
pokoknya, nggak bisa 
kebayang lagi, isinya 
seminggu setelah dikasih 
tahu sebelum operasi itu 
nangis aja kerjaannya. 
Kadang-kadang tiap 
malam tuh saya liatin 
anak-anak, suami, 
pokoknya saya tuh 
rasanya nggak mau pisah. 
Kayaknya saya tuh 
ngerasa sapa tau saya 
ngak sembuh kan. 
Pokoknya itu nangis 
terus, sering kupeluk tuh 
malam anak-anak, suami, 
takut hal-hal yang tidak 
kita pengen tuh terjadi.  
Untung saja di sekolah 
tuh ada teman cerita, tapi 
ya itu ngajar tetap tapi 
pikiran saya tuh kemana-
mana, cerita sama teman 
di sekolah aja tuh nangis 
saya. Tapi ya itulah 
teman saya ada yang 
nyaranin operasi, kasih 
dukungan tapi ada juga 
yang bilang udah nggak 
usah operasi, alternative 
aja. Ah pokoknya 
macam-macam juga 
sarannya itu. Pokoknya 
stres saya sebelum 
operasi itu. Mulai tenang 
tuh waktu menjelang 
operasi, karna banyak 
teman-teman yang 
nyuport kita, kasih 
dukungan jadi bisa agak 

P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 & 
F4 

Menjelang operasi, 
subjek juga selalu 
menangis dan 
mengalami kekalutan, 
karena subjek tidak 
dapat berkonsentrasi 
ketika mengajar. 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 
 
 
Subjek sempat 
memikirkan bahwa 
dirinya tidak akan 
sembuh dari sakitnya. 
(kurang memiliki 
keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) 
 
 
 
 
 
 
Subjek mendapat 
dukungan dan saran dari 
teman-temannya 
terutama untuk mencari 
solusi penyembuhan 
penyakit subjek. 
(dukungan keluarga dan 
sosial masyarakat) 
Subjek mulai merasa 
tenang ketika menjelang 
operasi dikarenakan 
suport dan dukungan 
dari teman-teman dan 
orang sekitar subjek. 
(cukup dapat mengatur 
keadaan emosi) & 
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tenanglah, jadi agak 
kuatlah. 
Ya itu, kata dokter 
operasi ya kita ikutlah 
baiknya gimana cuma 
sempat itulah takut waktu 
dengar harus operasi itu, 
tapi teman saya banyak 
yang bilang nggak papa 
operasi tuh nggak papa. 
Tapi ada yang saranin 
kayak ke dukun atau 
alternative gitu tapi saya 
pernah tahu adanya malah 
tambah parah itu jadi 
saya nggak maulah 
mending operasi. 

(dukungan keluarga dan 
sosial masyarakat) 
 
 

Apakah 
penyakit ibu 
berpengaruh 
sama kegiatan 
ibu sekarang? 

Berpengaruh kan jelas. 
Yang tadinya semangat 
ngajar terus malah pikiran 
jadi nggak terfokus lagi, 
karna pikiran saya tuh 
yang nggak-nggak 
jadinya, ya jelas 
pengaruh. Ini saja 2 
minggu sempat masuk 
karena udah lumayan 
sehat badannya ini. 
Tadinya badan sempat 
sakit, mau menilai tugas 
aja harus berdiri. Tangan 
tuh sakit diangkat ke 
meja, papan tulis juga.  

 
 
 

P3 

 
Penyakit subjek 
berpengaruh terhadap 
kegiatannya, hal ini 
terlihat dari kurangnya 
konsentrasi subjek 
ketika sedang mengajar. 
(Kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 

Apakah ibu 
sebelumnya 
udah tau tentang 
penyebab 
penyakit kanker 
payudara? 

Mungkin kalo makan 
saya kan jarang masak 
sering beli, mungkin 
pengaruh beli-beli itu 
kayaknya. 
Turunan nggak ada 
padahal. Kalo menurut 
penyuluhan-penyuluhan 
tuh katanya pengaruh 
makanan juga bisa kan 
atau menyusui juga. Dulu 
kan saya jarang nyusui 
karna ngajar, harusnya 

 
 

F6 

Subjek cukup 
mengetahui faktor-
faktor pemicu kanker 
payudara seperti 
makanan yang tidak 
sehat, faktor keturunan, 
serta ibu yang tidak 
menyusui dengan benar. 
(pendidikan dan 
pengetahuan) 
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jam 11 pulang nyusui, 
saya nggak, sampai siang 
pulang sekoah baru saya 
nyusui sampai sakit ini 
payudara saya. Mungkin 
karna itu juga yah. 

Berarti sekarang 
keadaan ibu jauh 
lebih baik dari 
sebelumnya? 

Alhamdulillah sekarang 
udah nggak papa. Tapi ya 
itu kadang-kadang ada 
orang cerita ke saya 
kayak pakdenya tuh 
nggak sakit apa-apa pas 
diperiksa trus disuruh 
kemo malah meninggal. 
Ah itulah orang tuh 
kadang-kadang malah 
nurunin semangat, tapi 
cuma kadang-kadang, 
nggak semua, banyak 
yang kasih semangat 
juga. Ya itulah namanya 
manusia kan tinggal 
usaha dan berdoa kan.  

  

Apa saja bu 
yang ibu ketahui 
tentang kanker 
payudara? 

Iya, sudah tahu dari tivi-
tivi, kalo kanker ini tuh 
ganas. Jadi saya kadang 
lihat di tivi kok bisa 
sampai kayak gitu, kan 
jadi ngeri juga. Setahu 
saya kan kanker nggak 
ada obatnya cuma 
dioperasi, dikemo atau 
penyinaran gitu. Ya itu 
saya tahu tentang itu.  

 
 
 
 
 
 

P6 

 
 
 
 
Subjek mengetahui 
beberapa cara 
pengobatan melalui 
medis seperti operasi, 
kemoterapi, dan 
penyinaran. 
(pendidikan dan 
pengetahuan) 

Apa 
pengetahuan 
yang ibu ketahui 
itu berpengaruh 
sama motivasi 
ibu untuk 
periksa? 

Ya iya jelas, kan lihat 
seperti itu banyak 
contohnya kayak teman 
saya 2 orang itu kan juga 
sebenarnya sudah tahu 
tapi nggak mau operasi, 
tau-tau sudah ganas, 
sudah parah, nah saya 
takut seperti itu, sampai 
meninggal seperti itu kan. 
Makanya itu juga yang 

 
 

P6 & 
F2 

Subjek juga melihat dari 
pengalaman orang lain, 
beberapa teman subjek 
meninggal karena 
kanker. Hal ini pula 
yang membuat subjek 
termotivasi untuk segera 
berobat dan 
menjalankan operasi 
kanker payudara. 
(pendidikan dan 
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memotivasi saya yang 
memantapkan saya juga 
buat mau operasi 
daripada terlambat juga 
kan baiknya sedini 
mungkin. Itu teman saya 
itu sampai udah nyebar 
stadium 4 gitu sampai ke 
ginjal segala. Itu sekitar 1 
bulan setelah ketahuan 
trus meninggal. 

pengetahuan) & (konsep 
diri) 

 Ya alhamdulilah banyak 
itu waktu saya operasi 
yang nyuport, pada 
bantuin makaikan baju, 
pokoknya senang saya 
banyak yang bantu itu. 
Tuh sahabat saya di 
sekolah itu habis pulang 
ngajar ke rumah nemenin 
saya ngobrol, mungkin 
pikirnya daripada saya 
bengong sendiri takut 
saya tambah sedih di 
rumah. 

F4 
 
 
 
 
 
 

P4 

Subjek banyak di bantu 
dan didukung oleh 
orang-orang sekitarnya. 
(dukungan keluarga dan 
sosial masyarakat) 
 
Subjek tidak merasa 
canggung ketika 
mengobrol dengan 
temannya yang datang 
menghibur ke rumah. 
(memperhatikan diri 
sendiri) 

Di luar penyakit 
ibu, apakah 
prestasi yang 
pernah ibu raih? 

Kalo dalam karir saya 
belum pernah yah (sambil 
tertawa), paling SD dulu 
lomba nyanyi saya. 

  

Menurut ibu, 
apakah 
kelebihan ibu? 

Kelebihan apa ya, saya 
nggak tau kan yang 
menilai orang yah 
(tertawa). 

  

Maksudnya apa 
ibu punya 
sesuatu yang 
bisa ibu 
banggakan 
dalam diri ibu? 

Nggak adalah, nggak tau 
apa yah. Mungkin inilah, 
apa ya, peduli sama anak-
anak. Saya kan ngajar di 
kelas 1, 2. Waktu naik 
kelas 2 kan banyak itu 
yang kadang belum bisa 
baca, makanya saya 
setelah pulang sekolah 
saya suruh pulangnya ke 
rumah saya, saya ajrkan 
baca. Ya itu paling saya 
peduli sama anak-anak 

 
P1 

Subjek cukup dapat 
menilai positif dirinya 
dengan peduli kepada 
murid-murid yang 
subjek ajar. Subjek 
memberi les tambahan 
di luar jam sekolah 
tanpa memungut 
bayaran untuk semua 
anak muridnya yang 
belum bisa membaca, 
hal ini karena subjek 
belum merasa puas 
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apalagi kalo belum bisa 
baca tuh rasanya gimana, 
saya rasanya nggak puas. 
Jadi banyak anak-anak 
yang pada ke rumah. Ya 
itu paling saya 
kelebihannya itu peduli 
sama orang khususnya 
anak-anak.  

apabila anak muridnya 
belum bisa membaca. 
(memiliki gambaran 
positif tentang dirinya)  

Apakah ibu 
senang dengan 
kepedulian ibu 
sama anak-
anak? 

Ya sangat senang sekali, 
ilmu saya bisa bermanfaat 
bagi anak-anak sampai 
kapanpun kan. Ya saya 
jadi senang sekali 
rasanya. 

F2 Subjek sangat senang 
dapat menyalurkan 
ilmunya kepada orang 
lain sehingga berguna 
bagi orang lain. 
(konsep diri yang baik) 

Jadi guru itu 
cita-cita ibu 
yah? 

Ya dari dulu itu dari kecil 
pengen menjadi guru. Ya 
orang tua kan nggak 
punya, jadi kalau udah 
SMP udah katanya. Trus 
saya coba daftar aja ke 
sekolah guru itu di 
Malang. Tadinya kan 
nggak boleh karena 
nggak ada biaya tapi 
akhirnya karna udah 
ketrima ya udah masuk, 
ya Bapak saya usahalah 
utang sana sini. Itu 
sempat juga nggak selesai 
waktu kelas 3 tuh Bapak 
jatuh, tapi gimana 
caranya pokoknya tetap 
usaha selesein sekolah, 
akhirnya alhamdulillah 
berhasil saya. 

F1 & 
F2 

Subjek mengetahui 
tentang keinginan dan 
cita-citanya dari kecil, 
serta mempertahankan 
keinginan menjadi guru 
hingga dewasa. Untuk 
mewujudkannya pun 
subjek berusaha dengan 
mengikuti tes masuk 
walaupun sempat tidak 
disetujui oleh orang 
tuanya hingga akhirnya 
subjek berhasil lulus 
sebagai guru. 
(pemahaman diri) & ( 
(konsep diri) 

Memangnya ibu 
anak keberapa 
bu? 

Saya anak pertama, adek 
5 tapi satu ini belum 
nikah. 

  

Menurut ibu 
sendiri, apakah 
ibu punya 
kekurangan? 

Kekurangan apa yah. 
Terlalau cerewet sekali 
(tertawa), sama anak-
anak juga gitu cerewet 
saya, tapi juga disiplin 
saya, tekun juga. Ya 
gimana saya kan guru 

P1 & 
F2 

Subjek menilai bahwa 
dirinya seorang yang 
sangat cerewet, tetapi 
subjek juga orang yang 
disiplin, tekun, dan 
teliti. Hal ini terlihat 
dari ketelitian subjek 
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kalau anak-anak saya 
misalnya salah nulis, saya 
kasih tahu, saya 
cerewetin harus sesuai 
EYD yang benar kan. Ya 
itu saya teliti juga 
orangnya (tertawa). Ya 
saya memang seperti itu 
biar pada biasa menulis 
yang benar kan. 

pada saat mengajar 
harus benar dan sesuai 
dengan ketentuan. 
(gambaran positif 
terhadap diri) & (konsep 
diri baik) 

Trus sikap ibu 
menyikapinya 
gimana? 

Gimana ya...Ya itu saya 
dengan kekurangan itu 
mengendalikannya yang 
susah, kan kalo marah-
marah itu spontan saja. 
Kadang nggak enak juga 
saya. Saya ngomong, 
terus terang aja nggak 
bisa pelan saya, ngomong 
tuh harus kencang. Ya 
kadang habis marah tuh 
ya nyesel juga saya. 

 
 

P3 

Subjek merasa dirirnya 
kurang dapat 
mengendalikan emosi, 
karena ketika marah 
subjek langsuh emosi 
dan spontan setelah itu 
subjek baru merasa 
menyesal. 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 

Pernahkah ibu 
punya masalah 
yang bisa 
menambah 
beban pikiran 
ibu? 

Belum pernah perasaan 
kalau beban itu, paling 
sakit inilah yang bikin 
beban tapi udahlah saya 
pikir nggak usah terlalu 
banyak dipikirkanlah. 

P2 Subjek merasa sakitnya 
merupakan beban dalam 
hidupnya, tetapi subjek 
tidak mau 
memikirkannya. 
(cukup memiliki 
keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Berarti selama 
ini belum ada 
masalah serius 
yang menjadi 
beban pikiran 
ibu ya? 

Iya masih wajarlah saya 
pikir. 

  

Bagaimana 
sikap ibu 
mengatasi 
masalah yang 
pernah ibu 
alami? 

Ya saya selesaikan, 
pokoknya terbuka saya 
itu karena kan setiap 
masalah ada jalannya. 
Saya tuh apa yah 
terbukalah gitu, saya tuh 
kalo ada masalah dikit 
tuh pasti langsung nyap-
nyap gitu cerita saya, 

P4 Subjek yakin bahwa 
setiap masalah bisa 
diselesaikan dan 
memiliki jalan keluar, 
subjek juga tidak merasa 
canggung atau terbuka 
kepada orang lain yang 
cukup dipercaya untuk 
menceritakan 
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kadang orang yang saya 
percaya dikit ya saya 
curhati. Kalau sudah 
curhat kan plong gitu. 

masalahnya. 
(memperhatikan diri 
sendiri)  

Berarti ibu 
punya teman 
dekat ya bu? 

Iya saya punya, itu teman 
di sekolah. Kalau di 
rumah ya sama suami, 
apalagi masalah keluarga 
pastilah dibicarakan, 
berusaha pokoknya, 
dipecahkan bersama gitu. 

 
P4 

Subjek memiliki teman 
dekat untuk tempat 
bercerita tentang 
masalah selain itu 
subjek juga cukup 
terbuka dengan suami 
sehingga subjek dan 
suami selalu 
memecahkan masalah 
bersama. 
(memperhatikan diri 
sendiri) 

Teman seperti 
apa yang dekat 
dengan ibu itu? 

Ya orang yang baik, bisa 
menyimpan rahasia, ya 
pokoknya perhatian juga. 

  

Apakah ibu 
pernah 
mengalami 
kegagalan? 

Kalau sebelum kerja dulu 
ya itu cari kerja yang 
susah itu. Kalau selama 
saya ngajar, paling kalau 
anak-anak ada yang 
nggak bisa baca, 
penangkapannya susah 
tuh rasanya merasa gagal 
saya.  

  

Bagaimana 
sikap ibu dalam 
mengatasinya? 

Ya pokoknya cari caralah 
biar kegagalan itu jadi 
berhasil. Ya kayak saya 
kasih les-les di luar 
sekolah gitu kan. Kalau 
anaknya memang sudah 
nggak bisa ya mungkin 
memang bukan anak yang 
normal kan. Ya saya coba 
panggil orang tuanya, 
saya coba bicara baik-
baik, saya bilang cobalah 
dites IQ, bukan berarti 
menuduh tidak normal 
tapi kan setelah tes IQ 
kan tau berapa IQnya, 
jadikan kalau di bawah 
normal kan tahu arahnya 

 
 

P2 

Subjek pernah merasa 
gagal ketika anak-anak 
yang diajar tidak 
mengerti atau belum 
paham terhadap 
pelajaran yang 
diberikan, tetapi subjek 
berusaha mengatasi 
dengan memberikan les-
les dan mengadakan 
pendekatan terhadap 
orang tua murid 
tersebut. 
(memiliki keyakinan 
dan kemampuan 
menghadapi hidup) 
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anak itu kemana biar 
penanganannya kan baik, 
tapi ada yang marah juga, 
ada juga yang ngerti terus 
sekolah di SLB malah 
kan ada yang nangani 
orang profesional. 

Kalau putus asa, 
apakah ibu 
pernah 
merasakannya 
bu? 

Pernah dulu sebelum jadi 
guru, itu masalahnya kan 
teman-teman udah 
diangkat semua, saya 
belum diangkat jadi 
pegawai ya itu saya 
merasa putus asa, terus 
saya cuma jadi guru 
honor di Jakarta, pernah 
jadi buruh di Bandung, 
terus pernah juga guru 
honor di Dieng. Itu kan 
dingin saya punya 
penyakit rematik jadi 
nggak tahan, seminggu 
langsung pulang. Pas 
saya pulang, eh teman-
teman saya di situ pada 
diangkat semua jadi 
pegawai. Ya putus asa 
rasanya, ngerasa teman-
teman berhasil kok saya 
tidak. 

P3 Subjek sempat merasa 
putus asa dalam 
hidupnya karena merasa 
tidak berhasil menjadi 
guru tetap (pegawai 
negeri sipil) sedangkan 
teman-teman yang 
sempat bekerja di 
tempat yang sama 
diangkat menjadi 
pegawai.  
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) 

Ibu menikah 
kapan bu? 

Itu tahun 91, saya kan 
ngurus tambal sulam, 
sisipan buat ganti 
pensiun. Terus waktu 
anak saya umur 1 tahun 4 
bulan saya dapat 
panggilan ke Jawa kan 
saya di Sumatera waktu 
itu, jadi sempat pisah 
sama suami, bapaknya 
kerja di Sumatera saya 
ngajar di Jawa, di 
Purworejo sekitar 4 
tahunan lah. Itu kan saya 
sempat putus asa tuh jadi 
waktu suami ngelamar ya 
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sudah langsung saya 
terima terus diboyong ke 
Sumatera. Ya 
Alhamdulillah ya  masih 
kebagian NIP (tertawa). 
Dulu bapaknya ini juga 
bukan pegawai, tapi 
sekarang sudah pegawai 
semua yah jadi walau 
sedikit gaji tapi kan pasti 
tiap bulannya. 

Apakah ibu 
punya 
kemampuan 
yang belum 
pernah 
dilaksanakan? 

Nggak ada ya sepertinya   

Pernahkah ibu 
mengikuti 
kursus atau 
seminar diluar 
pendidikan 
formal? 

Belum pernah ya belum 
pernah. 

  

kalau kegiatan 
ibu ketika ada 
waktu luang apa 
bu?? 

Di rumah itulah, saya tuh 
orangnya nggak suka 
yang jalan-jalan gitu ya. 
Yah pulang ngajar 
langsung pulang rumah. 
Saya paling ya kadang-
kadang pergi sama anak-
anak, sama suami jalan-
jalan tapi seringnya ya di 
rumah. 

 
F1 

Subjek mengetahui 
bahwa dirinya lebih 
senang berdiam diri di 
rumah ketika tidak ada 
kegiatan daripada keluar 
rumah hanya untuk 
berjalan-jalan mengisi 
waktu luang. 
(pemahaman terhadap 
diri) 

Apa aktivitas 
yang sering ibu 
ikuti di 
lingkungan 
tempat tinggal? 

Ya ada paling sebulan 
sekali arisan RT sini 
sama arisan keluarga 
besar jarang ya kan cuma 
berdua di sini sama 
suami, yang lain kan di 
purworejo sama ada yang 
di Jakarta juga, jadi kan 
jarang ketemu. 

  

Sejauh mana 
peran ibu dalam 
kegiatan arisan 
itu? 

Paling jadi anggota saja, 
ya saya sih disuruh jadi 
bendahara tapi saya 
nggak mau karena saya 

 
F1 & 

F2 

Subjek merasa dirinya 
lebih baik menjadi 
anggota dari kegiatan 
arisan yang diadakan di 
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malas itu kalau ada yang 
aneh-aneh. Jadi 
bendahara itu saya nggak 
mau asal tanda tangan. 
Dulu itu pernah disodorin 
kuitansi kosong terus 
disuruh tanda tangan, ya 
saya nggak mau, beban 
saya megang duit gitu 
jadi nggak mau lagi saya 
jadi bendahara di arisan 
juga nggak mau, jadi 
anggota ajalah (tertawa). 

lingkunganya karena 
menurut subjek menjadi 
bendahara kadang 
disuruh melakukan hal 
yang tidak sesuai 
dengan konsep diri 
subjek 
(pemahaman terhadap 
diri) & (konsep diri 
stabil) 

Juka ibu ada di 
lingkungan 
baru, apa yang 
pertama ibu 
lakukan? 

Ya saya perkenalkan diri 
gitulah. 

P4 Subjek akan 
memperkenalkan 
dirinya dalam 
lingkungan baru, hal ini 
terlihat dari tidak ada 
rasa canggung subjek 
dalam lingkungan 
pergaulan. 
(memperhatikan diri 
sendiri) 

Bagaimana 
sikap ibu sama 
orang yang baru 
ibu temui? 

Ya saya berusaha kenal, 
saya bersikap baiklah. 
Tapi memang kan 
kadang-kadang ada yang 
cuek sama kita kan, kalau 
saya nggak, saya 
terimalah dengan senang. 

  

Bila ada orang 
baru yang 
mengajak ibu 
bicara, 
bagaimana ibu 
menanggapinya? 

Ya seramah mungkin 
ditanggapi sebaik 
mungkin, kan kita sama 
orang harus ramah kan. 

P4 Subjek akan bersikap 
sebaik dan seramah 
mungkin terhadap orang 
yang baru subjek kenal. 
(memperhatikan diri 
sendiri) 

Apakah ibu 
pernah merasa 
tersinggung? 

Sebenarnya ya pernah 
tersinggung, tapi ya saya 
anggap angin lalu aja, kan 
bagi saya tuh yang 
penting misalnya orang 
ngomong apa terserah 
yang penting nggak 
nyakitin badan saya. Saya 
nggak begitu pedulilah 
omongan orang yang 

P5 Subjek tidak terlalu 
menganggapi pendapat 
orang lain tentang 
dirinya, subjek tidak 
akan peduli selama tidak 
menyakiti badan subjek. 
(menerima pujian dan 
celaan) 
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penting maksud saya kan 
baik yah. 

Apa yang ibu 
lakukan kalo 
tersinggung? 

Ya paling ngerem, 
berusaha nggak marah-
marah. 

P3 Subjek selalu berusaha 
mengendalikan 
kemarahannya.  
(mengatur keadaan 
emosi) 

Bagaimana 
sikap ibu 
mengatasi 
kemarahan ibu? 

Ya paling kalo saya 
memang salah ya minta 
maaf saya. Ke anak gitu, 
ke murid ya gitu juga, 
kan namanya manusia 
pasti ada salahnya, batas 
kesabaran juga ada, jadi 
saya kalau udah terlanjur 
marah ya minta maaf 
kalau udah marah-marah. 
Saya jelasin kalau tujuan 
saya tuh baik sebenarnya. 

 
P3 

Subjek memiliki 
kesabaran yang terbatas, 
ketika sudah terlanjur 
marah biasanya subjek 
segera meminta maaf 
atas emosinya yang 
tidak dapat dikendalikan 
dan menjelaskan 
maksud sebenarnya. 
(mengatur keadaan 
emosi) 

Ibu bilang 
punya teman 
dekat, biasanya 
teman ibu sering 
beri saran 
seperti apa? 

Iya jelas suka kasih saran, 
baik dari segi agama, 
pokoknya ngasih saran 
yang baiklah. 

  

Kalau menurut 
ibu, bagaimana 
pandangan 
orang sekitar 
kepada ibu? 

Nggak tau itu ya.   

Kalau tetangga 
ibu sendiri 
apakah ada yang 
pernah 
menyakiti atau 
menghina ibu? 

Perasaan saya nggak yah, 
tetangga sini nggak ada 
yah yang suka menghina 
atau nyakitin kita. Di sini 
tuh rukun-rukun aja kok. 

  

Apakah menurut 
ibu orang-orang 
sekitar ibu 
peduli sama 
ibu? 

Iya tetangga pada jenguk 
semua waktu ke rumah 
sakit juga tuh banyak 
sekali yang dukung, dari 
arisan RT, tetangga, 
teman-teman di sekolah. 
Kadang nggak jenguk di 
rumah sakit ya dijenguk 
di rumah. Kadang kalau 
saya lagi di teras pada 

F4 Ketika subjek sakit 
seluruh kerabat dan 
teman-teman subjek 
menjenguk subjek dan 
memberikan dukungan. 
(dukungan keluarga dan 
sosial masyarakat) 
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datang nemenin ngobrol 
tetangga-tetangga. 
Ya saya tuh bersyukur 
juga yah, walau jauh dari 
keluarga tapi punya 
keluarga baru disini, ya 
tetangga, ya teman-teman 
kantor. Kalo orang tua 
kan di desa, paling ya 
bisa telpon aja, nggak 
sering pulang kok paling 
lebaran, soalnya kan saya 
dua-duanya kerja jadi 
jarang pulang atau 
kumpul ke keluarga besar 
gitu. 

Selama ini, 
pernah ada 
nggak keluarga 
atau teman yang 
mengkritik ibu? 

Ada   

Seperti apa bu 
misalnya? 

Itulah, kritiknya itu apa 
yah. Ya itu saya kan 
orangnya keras kalau 
ngajar, paling bilang ke 
saya tapi nggak secara 
langsung juga sih, malah 
kadang banyak juga wali 
murid saya tuh malah 
senang anaknya saya ajar, 
ya mungkin saya tuh 
orangnya disiplin kan 
kalo ada anak yang nggak 
disiplin tuh sering marah 
saya.  

  

Kalau ada yang 
kritik gitu 
perasaan ibu 
gimana? 

Ya saya nggak marah, 
saya malah 
berterimakasih sudah 
dikritik. Ya itu 
kekurangan saya tuh kan 
kalo ngajar juga suaranya 
keras, jadi orang tuh pikir 
saya marah-marah 
padahal nggak, kan 
emang suara saya aslinya 
gini (tertawa), ya 

P3 & 
P5 

Subjek tidak marah 
ketika dirinya dikritik 
orang lain. 
(dapat mengatur 
keadaan ekonomi) & 
(menerima pujian dan 
celaan secara objektif) 
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walaupun saya orang 
jawa tapi kalau logat saya 
seperti ini nggak bisa 
saya lemah lembut, nggak 
bisa pelan, ya memang 
bawaan sih ya. 

Siapa yang 
biasanya 
mengkritik ibu? 

Ya teman-teman kantor, 
ada juga wali murid tapi 
sekali. Karena anaknya 
kan saya marahin tapi 
untungnya datang 
langsung ke saya nggak 
lewat kepala sekolah. 
Terus saya minta maaf ya 
sama orang tuanya, 
anaknya tuh nakal tapi 
sensitif gitu. 

  

Apakah ibu 
pernah merasa 
marah sama 
kegagalan atau 
kekurangan ibu? 

Marah sih nggak yah, tapi 
saya suka bertanya kok 
bisa saya punya 
kekurangan seperti ini 
gitu. 

  

Waktu ibu 
mengalami 
kegagalan 
gimana 
tanggapan ibu 
sama diri 
sendiri? 

Ya dengan sabar, dengan 
tabah saya menerima 
semuanya, saya pikir itu 
bentuk cobaan dari yang 
di atas yah. 

P2 Subjek berusaha 
menerima semua 
kegagalan menjadi suatu 
cobaan yang diberikan 
Tuhan kepada subjek. 
(keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Maaf ya bu, 
setelah operasi 
ini kan ibu 
mengalami 
perubahan fisik, 
gimanan 
tanggapan ibu? 

Ya saya bersyukur 
alhamdulillah sekarang 
itu ya walau gini saya 
bersyukur mudah-
mudahan ini kan jalan 
terbaik ya buat 
kesembuhan penyakit 
saya. Soalnya kita operasi 
ini kan untuk biar 
keadaan lebih baik jadi 
saya nggak nyesel juga 
seperti ini.  

P2 Subjek tidak pernah 
merasa menyesal 
melakukan operasi 
pengangkatan dengan 
tujuan menjadi sembuh. 
(keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) 

Apakah ibu 
menyalahkan 
keadaan ibu 
sekarang? 

Nggak yah P6 Subjek tidak 
menyalahkan siapa-
siapa dengan 
keadaannya sekarang. 
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(tidak menyalahkan diri 
trhadap keterbatasan) 

Apakah ibu 
punya keinginan 
yang belum 
tercapai? 

Ada, kalau saya pengen 
anak-anak saya tuh jadi 
anak yang soleh, baik, 
berhasil. Saya kan guru 
ya, kan pengen anak-anak 
tuh jadi contoh yang baik 
juga tapi ya kayaknya 
belum tercapai yah. 
Soalnya biasalah mbak 
anak-anak sekarang kan 
susah juga kadang 
diomongin. 

 
 

 
 

Kalau keinginan 
untuk diri ibu 
sendiri ada 
nggak bu? 

Ya pengen apa ya, paling 
saya sebagai orang Islam 
kan pengen naik haji yah 
tapi ya belum buat 
sekarang, soalnya kan ini 
saya nabung buat anak-
anak dulu aja. Ini kan 
yang paling besar SMA 
bentar lagi kuliah, butuh 
uang banyak juga kan. 

F1 Subjek memiliki 
keinginan untuk naik 
Haji, tetapi hal ini 
belum dapat terlaksana 
karena dananya lebih 
untuk keperluan masa 
depan anak-anaknya 
dulu. 
(pemahaman diri) 

Apakah 
keinginan yang 
pernah ibu 
punya, sudah 
adakah yang 
tercapai? 

Ya sudah ada, seperti 
keinginan suami saya 
buat ibadah, tadinya 
suami saya kan nggak 
pernah mau kalau 
diajakin ibadah, tapi 
sekarang udah mau. Iya 
udah, kan harus sesuailah 
sama diri kalau kita 
beribadah. 

  

Cara ibu 
wujudkan 
keinginan ibu 
bagaimana? 

Ya saya berusaha 
nasehatin anak-anak ya 
biar jadi lebih baik, tapi 
ya itu namanya anak-anak 
yah kadang kalau 
dinasehati masih suka 
bantah, tapi ya dinasehati 
baik-baik ajalah. 

F1 Subjek mewujudkan 
keinginannya dengan 
selalu menasehati anak-
anaknya untuk menjadi 
lebih baik. 
(pemahaman diri) 

Hubungan ibu 
sendiri dengan 
anak-anak 
bagaimana bu? 

Hubungan baik sih, kalau 
ceita-cerita kadang-
kadang juga, nggak 
sering. Ya paling saya liat 

F3 Hubungan subjek 
dengan anaknya cukup 
baik walaupun subjek 
dan kedua anaknya 
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kalau lagi belajar tapi ya 
nggak terlalu dipantau 
soalnya kan udah gede 
itu, sering nggak seneng 
kalau beajar didampingi 
gitu, paling ya kalau 
nggak tahu ya tanya ke 
saya gitu. 

jarang bercerita. 
(faktor usia, peran 
sebagai ibu) 

Selama ini 
apabila ada yang 
mencela ibu 
bagaimana 
perasaan ibu? 

Setahu saya belum pernah 
ya. Paling ada sih yang 
gunjing saya terus sampai 
ke telinga saya gitu, ya 
udah saya diamkan 
sajalah, saya terserahlah, 
maksud saya kan saya 
melakukan sebaik 
mungkin tapi kalau orang 
punya pendapat lain kan 
biarlah, yang penting 
nggak nyakitin badan 
saya. 

P3 & 
P5 

Subjek tidak 
memikirkan orang-
orang yang pernah 
menggunjingnya, subjek 
lebih menghindarinya 
karena menurut subjek 
subjek telah melakukan 
yang terbaik jadi subjek 
tidak memikirkan 
pendapat orang lain 
tentang dirinya. 
(dapat mengatur 
keadaan emosi) & 
(menerima pujian dan 
celaan secara objektif) 

Ibu pernah 
nggak menerima 
pujian? 

Ya ada yah terutama wali 
murid saya. 

  

Bagaimana 
perasaan ibu? 

Ya seneng ada yah tapi 
kan istilahnya pujian itu 
bukan buat kita sombong 
kan, ya lebih ini lagi lah 
lebih koreksi diri lagi ya 
biar jadi lebih baik lagi. 

 
P5 

Subjek merasa segala 
bentuk pujian yang 
diterima tidak 
membuatnya sombong, 
tetapi lebih membuat 
subjek untuk koreksi 
diri menjadi lebih baik. 
(menerima pujian dan 
celaan secara objektif) 

Apakah ibu 
punya motto 
hidup? 

Kalau motto saya itu yah 
kalau cari duit jangan 
ngoyo yah. Kalau cari 
duit seolah-olah kita mau 
mati seribu tahun lagi, 
kalau beribadah seolah-
olah kita bakal mati 
besok pagi. Ya seperti itu, 
itu saya terapkan sama 
anak-anak juga, suami 
juga. 

 
F2 

Subjek memiliki motto 
hidup yang cukup stabil 
karena diterapkan pula 
oleh subjek kepada 
suami dan anak-anak. 
(konsep diri cukup 
stabil) 
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Dalam 
menjalani hidup 
kan ada ya bu 
masalah atau 
mengalami 
putus asa, nah 
apa sih yang 
menyemangati 
ibu untuk terus 
menjalaninya? 

Ya anak-anak, ya 
keluarga, ya suami. 
Kayak waktu mau operasi 
itu kan saya pikir saya 
bentar lagi mati, lah 
orang operasi kan 
pikirannya kalau nggak 
berhasil kan bisa mati, 
apalagi penyakit kayak 
gini kan penyakit yang 
bahaya yah, mengerikan 
kan. Waktu divonis saya 
kecut rasanya hati kita 
tuh. Yah terus itulah yang 
menyemangati, bapaknya 
kan mendukung, nasehati 
kalau anak-anak tuh 
masih kecil kan butuh 
saya. Yah itulah yang 
menyemangati. Terus 
saya sholat, beribadah 
sama Tuhan, itu rasanya 
plong yah perasaan tuh. 

 
 
 
 

P3 & 
P2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F4 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 

Subjek merasa dengan 
penyakita kanker yang 
berbahaya, subjek 
merasa dirinya akan 
mati, subjek juga 
merasa sangat terpukul 
ketika mengetahui 
tentang penyakit yang 
dideritanya. 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) & 
(kurang memiliki 
keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup) 
Subjek mendapat 
dukungan dan semanat 
dari suaminya dengan 
menyadarkan subjek 
bahwa anak-anak masih 
membutuhkan subjek 
sebagai ibu mereka. 
(dukungan keluarga dan 
sosial masyarakat) 
Subjek merasa dengan 
beribadah kepada Tuhan 
dapat menenangkan 
perasaannya kembali. 
(cukup dapat mengatur 
keadaan emosi) 
 

Bagaimana ibu 
menilai diri ibu 
sendiri? 

Ya apa yah, saya tuh 
ngerasa orangnya tuh 
cerewet ya terus terang, 
tapi ya itulah disiplin juga 
saya orangnya. Saya tuh 
orangnya kalau kerja 
harus semestinya gitu. 
Kalau saya juga nggak 
suka kalau nunda-nunda 
pekerjaan, apa yang bisa 
dilakukan skarang ya 
dikerjakan gitu.  

F1 & 
F2 

Subjek cukup baik 
dalam menilai tentang 
dirinya karena subjek 
selain sebagai orang 
yang cerewet dan 
disiplin, subjek juga 
seorang yang tidak suka 
menunda-nunda 
pekerjaan.  
(pemahaman diri) & 
(konsep diri cukup 
stabil) 
 

Apakah ibu 
sudah merasa 

Belum ya, belum merasa 
berguna, saya merasa 
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berguna bagi 
orang lain? 

masih kurang. 

Mengapa bu? Ya ada kurangnya 
maksudnya itu, kalau 
berguna mungkin 
berguna yah tapi merasa 
masih kurang. Ya kalau 
saya tuh senang sekali 
kalau ilmu yang kita 
terapkan di sekolah 
berguna bagi orang lain. 
Ya ada anak didik saya 
itu yang udah berhasil, 
senang sekali saya itu, 
tapi kan belum puas kalau 
rasanya belum semua 
murid saya bisa berhasil 
itu. Ya ada kebanggaan 
tersendiri juga bisa bantu 
orang lain itu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apakah ibu 
yakin dapat 
menghadapi 
penyakit ibu? 

Yakin saya. Ya memang 
sempat kaget kan, 
soalnya waktu pertama 
kali periksa udah divonis 
seperti itu ya saya 
shocklah apalagi saya 
dari kecil memang takut 
berhubungan dengan 
suntik atau apalah itu, 
tapi saya sekarang yakin 
bisa jalani. 

P3 & 
P2 

Pada awalnya subjek 
memang sempat kaget 
dan shock mengetahui 
tentang penyakitnya, 
tetapi sekarng subjek 
yakin bisa jalani 
semuanya. 
(kurang dapat mengatur 
keadaan emosi) & 
(keyakinan dan 
kemampuan 
menghadapi hidup)  

Ibu pernah 
merasa 
mengalami 
masalah nggak 
dengan peran 
ibu sebagai 
istri? 

Masalah pasti ada yah, 
namanya berumah tangga 
kan pasti adalah 
masalahnya, nggak 
mulus-mulus aja ibarat 
jalan tol kan, tapi selama 
ini kan kami kalau ada 
masalah terbuka, suami 
saya bilang seperti itu 
kalau ada masalah 
harusnya bersikap 
terbuka, pokoknya 
diselesaikan, ya 
alahamdulillah bisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hubungan subjek 
dengan suami cukup 
baik, subjek dan suami 
selalu menyelesaikan 
masalah rumah tangga 
dengan bersikap terbuka 
dan menerima 
kekurangan masing-
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selesai masalahnya. Ya 
itu juga kita harus nerima 
juga kekurangan suami. 
Saya terima kayak gitu 
juga suami nerima 
kekurangan saya.   

 
 
 
 
 

masing individu. 
(faktor usia, peran 
sebagai istri)  
 
 

Kalau peran ibu 
sebagai seorang 
ibu bagaimana? 

Ya perasaan saya baik 
sih. Tapi pernah dulu 
waktu anak saya yang 
besar masih SMP itu 
pernah itu bertengkar 
sama saya, kan biasalah 
anak baru gede itu 
perbuatannya nyeleweng, 
saya sempat nangis, 
marah ke anak saya itu, 
rasanya kecewa ya, saya 
sebagai guru kok anak 
saya seperti itu jadi nakal, 
ya itu pengaruh teman-
temannya. Tapi setelah 
itu, kita, saya sama 
bapaknya nasehatin dia, 
ya udah sekarang udah 
bisa ngerti kesalahannya 
terus berubah jadi baik 
lagi. 

F3 Hubungan subjek 
dengan anak cukup baik 
walaupun terkadang ada 
masalah sehingga 
membuat subjek dan 
anaknya bertengkar 
karena perbuatan 
anaknya yang 
nyeleweng, subjek dan 
suami berusaha 
menasehati dan 
memberi pengertian 
kepada anaknya tentang 
kesalahan yang telah 
dibuat. 
(faktor  usia, peran 
sebagai ibu) 

Apakah ibu 
membiayai 
keperluan orang 
tua juga? 

Iya, saya sama adek tapi 
kita adil bagi dua seperti 
itu. Bapak kan udah ngak 
kerja ya, udah tua, kalau 
dulu kan tani biasa di 
desa. 

F3 Subjek dan salah satu 
adeknya masih memiliki 
kewajiban untuk 
membiayai keperluan 
hidup orang tuanya 
setiap bulan. 
(faktor usia, peran 
sebagai anak) 

Orang tua ibu 
sendiri pernah 
nggak menuntut 
sesuatu sama 
ibu? 

Nggak yah nggak pernah   

Sudah berapa 
lama bu 
berkeluarga? 

Udah 17 tahun, dari 1991   

Di rumah sini 
ada berapa 
orang bu yang 

Ya inilah di rumah Cuma 
ber4 saya, suami sama 
dua anak saya ini. 
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tinggal? 
Aktifitas apa 
saja bu yang 
biasa ibu 
lakukan bersama 
keluarga? 

Ya paling apa yah, masak 
bareng tuh, apalagi 
kondisi saya sekarang 
kan, anak-anak pada 
bantu masak sama 
bapaknya. Selain itu 
paling ya nonton tivi 
bersama gitu. 

  

Dengan 
keluarga besar 
bagaimana 
hubungan ibu 
dengan mereka? 

Hubungan baik terus, ya 
walaupun jauh semua kan 
terasa dekat yah, sering 
telpon-telpon juga kan.  

  

Siapa anggota 
keluarga yang 
paling dekat 
dengan ibu? 

Kalau disini ya dengan 
suami aja. 

  

Kalau di 
keluarga besar 
siapa bu? 

Kalau keluarga besar ya 
saya dekat dengan adek 
yang nomer tiga, cewek. 
Ya pokoknya dekat 
sekali, sering cerita-
cerita, curhat juga. Dulu 
kan pernah ikut saya 
disini juga sekitar empat 
tahunlah. 

P4 Subjek juga cukup 
terbuka dengan salah 
satu adeknya yang 
pernah ikut dia, subjek 
menceritakan dan curhat 
kepada adeknya. 
(perhatian terhadap diri) 

Waktu ibu 
curhat, 
bagaimana 
tanggapan adek 
ibu? 

Ya ngasih saran juga, 
ngasih bantuan yah. 
Kadang gantian juga itu, 
adek saya yang cerita, 
curhat ke saya juga.  

  

Kalau suami 
kerja dimana ya 
bu? 

Suami saya kerja di 
perpustakaan daerah, ya 
alhamdulillah udah jadi 
pegawai negeri juga. 

  

Maaf ya bu, 
apakah 
penghasilan ibu 
dan suami 
mencukupi 
kebutuhan 
rumah tangga? 

Iya alhamdulillah 
mencukupi yah, selama 
ini cukup, ya bisanya kita 
mengaturnya juga yah 
jangan sampai besar 
pasak dariada tiang kan. 

F5 Penghasilan subjek dan 
suami dapat mencukupi 
biaya rumah tangga 
subjek. 
(keadaan ekonomi) 

Kalau untuk 
berobat apakah 
ibu punya dana 

Alhamdulillah itu biaya 
sendiri dari nyisihkan dari 
tabungan gitu ya jadi 

F5 Biaya untuk berobat 
subjek berasal dari 
tabungan subjek sendiri 
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khusus? nggak minjam-minjam 
juga. 

bukan bantuan dari 
orang lain. 
(keadaan ekonomi) 

 
 
Keterangan Kode : 

P merupakan karakteristik penerimaan diri 

P1 : Gambaran positif tentang diri sendiri 

P2 : Memiliki keyakinan dan kemampuan untuk menghadapi hidup 

P3 : Dapat mengatur keadaan emosi 

P4 : Memperhatikan diri sendiri (tidak merasa malu khususnya terhadap 

pergaulan) 

P5 : Penerimaan terhadap pujian dan celaan 

P6 : Tidak menyalahkan dirinya akan keterbatasan yang dimiliki 

 

F merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri 

F1 : Pemahaman terhadap dirinya 

F2 : Konsep diri yang stabil 

F3 : Faktor usia 

F4 : Dukungan keluarga dan sosial masyarakat 

F5 : Keadaan ekonomi 

F6 : Pendidikan dan pengetahuan 
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SURAT KETERANGAN 
 
 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini ; 

Nama  : BN 

Usia  : 46 tahun 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

Agama : Katolik 

Asal  : Semarang 

 

Menyatakan telah menjadi subyek penelitian tentang “Penerimaan Diri 

Terhadap Penyakit Pada Penderita Kanker Payudara” dengan metode 

wawancara dan observasi pada bulan September – Oktober 2008 oleh, 

 

Nama  : Ikarina Apriliani 

NIM  : 04. 40. 0171 

Fakultas : Psikologi 

 

 

 

        

      Semarang, 14 Oktober 2008 

 

 

 

       (     Ibu BN ) 
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SURAT KETERANGAN 
 
 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini ; 

Nama  : ST 

Usia  : 46 tahun 

Pekerjaan : Bagian Keuangan Koperasi swasta 

Agama : Islam 

Asal  : Purwodadi 

 

Menyatakan telah menjadi subyek penelitian tentang “Penerimaan Diri 

Terhadap Penyakit Pada Penderita Kanker Payudara” dengan metode 

wawancara dan observasi pada bulan September – Oktober 2008 oleh, 

 

Nama  : Ikarina Apriliani 

NIM  : 04. 40. 0171 

Fakultas : Psikologi 

 

 

 

        

      Semarang, 14 Oktober 2008 

 

 

 

       (     Ibu ST ) 
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SURAT KETERANGAN 
 
 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini ; 

Nama  : KS 

Usia  : 43 tahun 

Pekerjaan : Guru SD 

Agama : Islam 

Asal  : Purworejo 

 

Menyatakan telah menjadi subyek penelitian tentang “Penerimaan Diri 

Terhadap Penyakit Pada Penderita Kanker Payudara” dengan metode 

wawancara dan observasi pada bulan Desember 2008 oleh, 

 

Nama  : Ikarina Apriliani 

NIM  : 04. 40. 0171 

Fakultas : Psikologi 

 

 

 

        

      Semarang, 29 Desember 2008 

 

 

 

       (     Ibu KS ) 
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