
HASIL SORTIR 
 
SUBJEK I 

No. ANALISIS KODE INT TEMA 

22 Pemberitahuan dari dokter agar subjek segera melakukan 
operasi 

1 + PN 

23 Dokter menyampaikan penyakit kanker payudara yang 
diderita subjek 

1 ++ PN 

33 Pemberitahuan dari dkter untuk melakukan operasi 1 ++ PN 
     

14 Gejala kanker payudara yang awalnya kecil dan bertambah 
besar 

2 +++ PA 

17 Rasa nyeri, panas, sengkring-sengkring, kemeng-kemeng 
saat penyakit kanker payudara menyerang 

2 +++ PA 

19 Sakit yang semakin bertambah 2 ++ PA 
20 Kanker payudara subjek yang semakin besar 2 ++ PA 
29 Kanker yang semakin besar. 2 +++ PA 
56 Rasa nyeri yang dialami subjek saat meminum jamu dan 

obat 
2 ++ PA 

57 Rasa nyeri yang dialami subjek saat meminum jamu dan 
obat 

2 ++ PA 

58 Rasa nyeri seperti ditusuk jarum saat penyakit kanker 
payudara menyerang saat kumat, namun bisa hilang  

2 +++ PA 

61 Rasa sakit pada payudaranya setiap kali meminum obat 2 ++ PA 
67 Rasa nyeri setelah melakukan operasi pengangkatan kanker 

payudara 
2 ++ PA 

69 Rasa nyeri setelah melakukan operasi pengangkatan kanker 
payudara 

2 ++ PA 

77 Rasa nyeri yang membuat subjek merasa kesakitan 2 ++ PA 
     

8 Subjek tidak dapat melakukan kegiatannya 3 ++ KN 
10 Tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari 3 ++ KN 
62 Teratur meminum obat dari dokter 3 +  
76 Rasa nyeri yang terus menerus dan membuat tubuh subjek 

semakin kurus menahan sakit 
3 ++ KN 

     
27 Kepasrahan kepada Tuhan YME 4 + KDN 
29 Kepasrahan kepada Tuhan YME 4 + KDN 
36 Rasa syukur subjek kepada Tuhan YME 4 + KDN 
37 Rasa syukur subjek kepada Tuhan YME 4 + KDN 
44 Kepasarahan kepada Tuhan YME 4 + KDN 



48 Kepasrahan kepada Tuhan YME karena merasa penyakitnya 
sudah diambil. 

4 
 

+ 
 

KDN 
 

48 Penerimaan diri subjek setelah operasi pengangkatan 
payudara  

4 + KDN 

59 Kepasrahan kepada Tuhan YME 4 + KDN 
82 Subjek mempunyai karakter positif dan tidak mau 

menyusahkan orang lain 
4 + KDN 

87 Keyakinan diri   4 + KDN 
     

19 Saran dari ibu dan saudara agar subjek memeriksakan diri 
ke RSU Muntilan 

5 +++ DS 

20 Dukungan dari ibu dan kakak 5 +++ DS 
24 Subjek belum diberitahu dengan detail oleh dokter tentang 

penyakit kanker payudara yang diderita subjek 
5 + DS 

55 Informasi dari dokter tentang jamu yang boleh diminum 5 ++ DS 
71 Bantuan untuk mengantarkan subjek kontrol 5 +++ DS 
78 Anak-anak yang selalu mendorong dan mendukung subjek 

untuk melakukan operasi dan sembuh 
5 +++ DS 

79 Anak-anak yang selalu mendorong dan mendukung subjek 
untuk melakukan operasi dan sembuh 

5 +++ DS 

80 Dukungan dari suami  5 +++ DS 
81 Dukungan dari saudara untuk memeriksakan diri ke dokter 5 +++ DS 
83 Dukungan dari tetangga 5 ++ DS 
85 Dukungan keluarga yang membuat subjek segera 

memeriksakan diri dan mau melakukan operasi 
5 +++ DS 

88 Dokter yang selalu memberi informasi dan nasihat 5 +++ DS 
     

20 Ketakutan dankecemasan subjek karena perkembangan 
penyakit kankernya yang semakin membesar 

6 ++ PPD 

26 Ketakutan subjek akan menjalani proses operasi 6 ++ PPD 
29 Ketakutan akan perkembangan kanker 6 +++ PPD 
75 Perasaan sedih saat sakit menyerang 6 ++ PPD 

     
9 Subjek mempunyai harapan untuk sembuh 7 + KS 

39 Subjek mempunyai harapan untuk sembuh dengan teratur 
kontrol 

7 + KS 

40 Subjek mempunyai harapan untuk sembuh dengan kontrol 
teratur dan sesuai jadwal 

7 + KS 

44 Subjek melakukan penenangan diri setelah menjalani 
operasi 

7 + KS 

49 Subjek masih mempunyai keinginan untuk sembuh dengan 
melakukan pengobatan secara teratur 

7 + KS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 Subjek mencoba jamu untuk kesembuhannya 7 + KS 
73 Subjek periksa secara teratur  7 + KS 
86 Subjek masih memiliki banyak harapan 7 + KS 
87 Keinginan untuk menyerah 7 ++ KS 
87 Tidak ingin menyerah dan mempunyai harapan 7 + KS 



SUBJEK 2 

No. ANALISIS KODE INT TEMA 

16 Subjek memperoleh diagnose dari puskesmas jika mengidap 
kanker payudara dan disarankan untuk memeriksa- kan diri 
ke rumah sakit dan segera melakukan operasi  

1 
 

+++ 
 

PN 
 

24 Subjek mencoba mengetahui gejala kanker payudara yang 
dideritanya 

1 ++ PN 

34 Dokter menyampaikan jika subjek menderita kanker 
payudara 

1 
 

+++ 
 

PN 
 

37 Pemberitahuan untuk segera operasi setelah melakukan 
serangkaian tes 

1 ++ PN 

46 Penyakit degeneratif lainnya yang pernah dialami subjek  1 ++ PN 
58 Tingkat keparahan kanker payudara yang dialami subjek 1 ++ PN 
60 Tingkat keparahan penyakit kanker payudara yang diderita 

subjek 
1 ++ PN 

     
16 Munculnya gejala kanker payudara berupa benjolan yang 

tidak terasa oleh subjek. 
2 
 

+ 
 

PA 
 

17 Adanya gejala awal yang dirasakan subjek yaitu senut-senut 2 ++ PA 
19 Rasa senut-senut saat kanker menyerang 2 +++ PA 
21 Munculnya gejala awal kanker berupa benjolan di payudara 

subjek 
2 ++ PA 

22 Pusing setelah melakukan pengobatan kemoterapi 2 + PA 
23 Gejala kanker payudara berupa benjolan dan seperti ada otot 

yang mengkerut 
2 ++ PA 

41 Kanker payudara yang terasa masih keras 2 ++ PA 
56 Kanker yang lebih kecil setelah menjalani operasi 

pengangkatan kanker payudara 
2 +++ PA 

63 Rasa sengkring-sengkring saat kanker payudara menyerang 2 ++ PA 
     

9 Subjek tidak dapat melakukan kegiatan dulu seperti saat ia 
masih sehat  

3 ++ KN 

11 Subjek tidak dapat melakukan kegiatan dulu seperti saat ia 
masih sehat  

3 +++ KN 

13 Subjek yang merasa tidak dapat melakukan kegiatannya 
dulu 

3 ++ KN 

14 Kekhawatiran subjek tidak dapat melakukan kegiatan-
kegiatannya 

3 +++ KN 

32 Pengobatan melalui jalur alternatif yang tidak 
menampakkan hasil  

3 
 

+++ 
 

KN 
 

33 Pengobatan melalui jalur alternatif yang tidak 
menampakkan hasil 

3 
 

+++ 
 

KN 
 



38 Berbagai pengobatan yang belum menampakkan hasilnya 3 +++ KN 
39 Operasi kanker payudara yang dijalani subjek belum 

maksimal 
3 

 
+++ 

 
KN 

 
44 Kondisi fisik subjek yang menurun setelah melakukan 

kemoterapi sampai pusing, mual dan muntah 
3 +++ KN 

45 Kondisi fisik subjek yang menurun setelah melakukan 
kemoterapi sampai muntah dan tidak bisa makan 

3 +++ KN 

48 Berbagai terapi yang telah dijalani subjek 3 ++ KN 
49 Kondisi fisik subjek yang menurun setelah melakukan 

kemoterapi 
3 
 

+++ 
 

KN 
 

50 Pusing dan mual yang lama sembuhnya setelah melakukan 
kemoterapi 

3 
 

+++ 
 

KN 
 

52 Pengobatan terus menerus yang belum menunjukkan hasil 
maksimal 

3 ++ KN 

55 Operasi pengangkatan kanker payudara yang belum 
maksimal 

3 +++ KN 

69 Setelah melakukan operasi pengangkatan kanker payudara 
ternyata subjek mengalami kekurangan darah dan harus 
menjalani transfusi darah yang membuat tubuh subjek terasa 
dingin dan menggigil 

3 +++ 
 

KN 

78 Kerontokan rambut saat subjek menjalani kemoterapi 3 ++ KN 
80 Nafsu makan yang menurun   3 ++ KN 
81 Badan yang terasa panas dan kuku yang menjadi hitam 

karena tidak kuat dengan obat kemoterapi yang dikonsumsi 
subjek 

 
3 

 
+++ 

 
KN 

82 Subjek masih harus menjalani terapi lain. 3 +++ KN 
83 Subjek tidak dapat melakukan kegiatan yang dulu sering 

dikerjakannya 
3 
 

++ 
 

KN 
 

83 Rasa senut-senut saat mengerjakan kegiatan rumah 3 ++ KN 
90 Kanker yang tidak sembuh walaupun sudah berobat ke 

alternatif 
3 +++ KN 

     
36 Subjek mendekatkan diri kepada Tuhan YME 4 + KDN 
50 Subjek yang berkeluh kesah kepada Tuhan YME 4 ++ KDN 
61 Subjek yang berpasrah kepada Tuhan YME 4 + KDN 
63 Rasa syukur dan pasrah kepada Tuhan YME 4 + KDN 
64 Subjek berpasrah kepada Tuhan YME 4 + KDN 
76 Subjek dapat menerima semua keadaan dirinya meskipun 

hanya mempunyai satu payudara. 
4 + KDN 

77 Awalnya subjek tidak ingin melakukan operasi karena 
subjek tidak ingin payudaranya diambil  

4 
 

++ 
 

KDN 
 

77 Menerima keadaan diri dengan berpasrah kepada Tuhan 4 + KDN 



YME 
94 Kepasrahan subjek kepada Tuhan YME. 4 ++ KDN 

     
25 Informasi mengenai SADARI dari mahasiswa 5 +++ DS 
33 Informasi dari dokter untuk memeriksakan diri ke RS 5 ++ DS 
34 Informasi dari dokter mengenai kanker payudara yang 

diderita subjek 
5 
 

++ 
 

DS 
 

34 Informasi mengenai kanker payudara yang dideritanya  5 ++ DS 
35 Dokter yang memberikan semangat kepada subjek 5 ++ DS 
35 Dukungan dari anak-anak subjek secara materiil dan 

imateriil 
5 
 

+++ 
 

DS 
 

35 Anak-anak yang memberi semangat kepada subjek 5 +++ DS 
36 Subjek mencoba mencari informasi mengenai kanker 

payudara dari tetangganya. 
5 
 

++ 
 

DS 
 

38 Informasi dari dokter mengenai jamu kanker payudara  5 +++ DS 
42 Informasi mengenai obat dan jamu kanker payudara dari 

dokter 
5 +++ DS 

54 Subjek bertukar informasi dengan teman-temannya sesama 
penderita kanker payudara 

5 +++ DS 

59 Subjek mendapat informasi tentang penyebab kanker 
payudara dan makanan yang merangsang timbulnya kanker 
payudara dari dokter, sehingga subjek menghindari 
makanan tersebut. 

 
5 

 
+++ 

 
DS 

68 Subjek aktif mencari informasi tentang operasi 
pengangkatan kanker payudara yang akan dijalaninya 

5 ++ DS 

70 Subjek berani menjalani operasi karena pengobatan 
alternatif yang tidak ada perubahan dan dorongan dari suami 
agar menjalani operasi saja.  

5 +++ DS 

81 Informasi tentang kemoterapi yang didapat subjek dari 
teman sesama pasien 

5 
 

+++ 
 

DS 
 

85 Saat kontrol guna kesembuhannya, subjek ditemani dan 
didukung oleh suami dan adik iparnya  

5 +++ DS 

94 Dukungan dari suami dan anak-anak, serta adanya 
dukungan secara material dari anak-anak subjek 

5 +++ DS 

95 Dukungan dari saudara 5 ++ DS 
95 Dukungan yang kuat dari anak-anak 5 +++ DS 
96 Dukungan doa dari teman dan tetangga 5 ++ DS 
98 Dokter dan perawat yang mendukung subjek secara moral 5 ++ DS 

     
15 Subjek terlihat menyerah dan tidak ingin melakukan 

kegiatan-kegiatan apapun setelah mengetahui dirinya sakit. 
6 ++ PPD 

16 Ketakutan saat subjek mengetahui mengidap kanker 6 +++ PPD 



payudara dan disarankan untuk melakukan operasi  
30 Ketakutan subjek untuk memeriksakan diri ke rumah sakit 6 +++ PPD 
31 Ketakutan subjek jika harus menjalani operasi 6 +++ PPD 
33 Rasa penyesalan subjek karena kanker payudara yang 

dialami subjek tidak ada perubahan meskipun sudah 
diperiksakan ke alternatif. 

6 
 

++ 
 

PPD 
 

35 Ketakutan subjek saat pertama kali mengetahui bahwa ia 
menderita kanker payudara 

6 
 

+++ PPD 
 

35 Kekawatiran subjek saat pertama kali mengetahui bahwa 
menderita kanker payudara 

6 
 

+++ 
 

PPD 
 

35 Kekawatiran subjek karena proses berobat yang tidak ada 
hentinya. 

6 
 

++ 
 

PPD 
 

36 Ketakutan subjek saat pertama kali mengetahui menderita 
kanker payudara 

6 
 

+++ 
 

PPD 
 

36 Pengobatan yang berbeda dengan pasien yang lain sehingga 
menimbulkan kekawatiran tentang keparahan kanker yang 
diderita subjek 

 
6 

 
++ 

 
PPD 

72 Ketakutan subjek jika harus menjalani operasi pengangkatan 
kanker payudara lagi karena pernah mengalami kekurangan 
darah dan itu merupakan pengalaman negatif yang pernah 
dialami subjek 

6 +++ PPD 

82 Kesedihan karena setelah melakukan operasi dan payudara 
kanannya sudah diambil  

6 
 

+++ 
 

PPD 
 

     
16 Mencoba melakukan pengobatan alternatif 7 + KS 
27 Subjek mencoba jalur alternatif 7 + KS 
28 Subjek mencoba pengobatan alternatif 7 + KS 
32 Subjek mempunyai keinginan untuk menyerah saat kanker 

yang diderita subjek tidak kunjung sembuh walaupun sudah 
berobat ke alternatif 

7 ++ 
 

KS 
 

35 Subjek yang putus asa karena tidak mau melakukan 
kemoterapi 

7 
 

+++ 
 

KS 
 

35 Subjek tidak mau menjalani kemoterapi 7 +++ KS 
38 Subjek mencoba meminum jamu sebagai selingan obat. 7 + KS 
47 Subjek merasa ingin menyerah karena berbagai penyakit 

yang pernah dialaminya 
7 ++ KS 

49 Kontrol yang terkadang terlambat jika sehabis kemo  7 ++ KS 
50 Rasa putus asa dalam melakukan kemoterapi (-) 7 +++ KS 
50 Subjek yang ingin menyerah 7 ++ KS 
57 Pengobatan lain yang dilakukan subjek selain meminum 

obat dari dokter 
7 + KS 

62 Teratur minum obat dan jamu yang disarankan dokter 7 + KS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 Harapan subjek agar operasi yang dilakukannya lancar 7 + KS 
73 Subjek tetap mencoba untuk teratur berobat 7 + KS 
82 Subjek melakukan penenangan diri mengenai payudara 

yang telah diambil. 
7 
 

++ 
 

KS 
 

84 Subjek kontrol seminggu sekali untuk kesembuhannya 7 + KS 
88 Subjek masih mempunyai harapan untuk sembuh  7 + KS 
89 Subjek kontrol dengan teratur dan memilih menu makanan 

yang boleh dan tidak untuk dikonsumsi 
7 + KS 

90 Perasaan putus asa / menyerah saat subjek menjalani 
kemoterapi. 

7 
 

++ KS 



SUBJEK 3 
 
No. ANALISIS KODE INT TEMA 

13 Hasil pemeriksaan yang dinyatakan ganas 1 +++ PN 
14 Tingkat keparahan kanker payudara yang diidap subjek 1 ++ PN 
26 Diagnose dokter yang menyatakan subjek terkena kanker 

ganas, berdasarkan hasil tes yang dijalani subjek 
1 
 

+++ 
 

PN 
 

26 Pemberitahuan dokter kepada subjek untuk melakukan 
operasi 

1 
 

+++ 
 

PN 
 

44 Hasil tes kesehatan yang menyatakan subjek mengidap 
kanker ganas 

1 ++ PN 

     
11 Gejala kanker payudara yang berupa benjolan yang cepat 

membesar dan mengeras, tapi tidak rasa nyeri, tidak ada 
senut-senut dan tidak ada keluhan sakit. 

2 ++ PA 

13 Benjolan yang semakin mengeras dan membesar 2 +++ PA 
13 Muncul gejala kanker payudara yang sudah dirasakan subjek 2 ++ PA 
16 Muncul gejala kanker yang berupa benjolan dan bertambah 

besar, tapi tidak terasa sakit 
2 ++ PA 

25 Gejal awal berupa benjolan yang dialami subjek 2 ++ PA 
     

7 Subjek yang merasa tidak dapat melakukan kegiatannya 
dulu sewaktu sebelum sakit 

3 
 

++ 
 

KN 
 

7 Membuat subjek tidak berani melakukan aktivitasnya dulu 3 +++ KN 
8 Subjek yang merasa tubuhnya lemah 3 +++ KN 
8 Kondisi fisik subjek yang dirasa lemah dan daya tahan tubuh 

yang menurun sehingg dapat tertular penyakit 
3 +++ 

 
KN 

 
10 Subjek yang tidak terlalu aktif dengan kegiatan lingkungan 

karena rasa mual akibat kemo yang sedang dijalani subjek. 
3 
 

++ 
 

KN 
 

10 Efek kemo yang membuat subjek merasa lemas 3 +++ KN 
10 Aktivitas subjek yang terbatas karena efek kemo yang 

sedang dijalani subjek 
3 
 

+++ 
 

KN 
 

22 efek yang ditimbulkan dari kemo yang membuat subjek 
semakin lemas, kondisi yang semakin menurun dan berat 
badan menurun. 

3 +++ KN 

30 Timbulnya efek buruk setelah melakukan kemo yang berupa 
mual, muntah dan lemas 

3 +++ KN 

52 Munculnya efek kemo yang membuat subjek fisik subjek 
menurun, mual, muntah sehingga tidak dapat makan sampai 
5 hari, sehingga harus diinfus agar mendapat asupan 
makanan 

3 +++ KN 

57 Efek kemo yang membuat subjek mual, muntah, mengalami 3 +++ KN 



rontokan rambut, berat badan yang menurun, dan 
berkurangnya fisik. 

61 Pengaruh dari operasi yang dijalani subjek, membuat subjek 
merasa gerakannya terbatas 

3 
 

+++ 
 

KN 
 

     
31 Subjek pasrah dan terus berdoa kepada Tuhan YME 4 + KDN 
40 Kepasrahan subjek untuk menjalani operasi 4 + KDN 
46 Perasaan mantap dan pasrah saat subjek akan menjalani 

operasi 
4 + KDN 

47 Rasa syukur subjek kepada Tuhan YME karena operasi yang 
sudah berjalan lancer 

4 
 

+ KDN 

48 Subjek dapat menerima semua keadaan dirinya 4 + KDN 
49 Kepasrahan dan penerimaan diri, serta usaha dan doa kepada 

Tuhan YME 
4 + KDN 

50 Kepasrahan kepada Tuhan YME 4 + KDN 
     

13 Adanya informasi dari dokter untuk segera melakukan USG 
dan mammografi. 

5 
 

+++ 
 

DS 
 

13 Adanya informasi dari dokter untuk segera melakukan AJH 5 +++ DS 
19 Adanya informasi untuk melakukan pemeriksaan payudara 

sendiri 
5 +++ DS 

21 Kepercayaan subjek kepada dokter dan medis 5 ++ DS 
26 Dokter yang memberikan semangat dan bantuan kepada 

subjek 
5 
 

+++ 
 

DS 
 

26 Dokter yang terus memberi dorongan semangat.  5 +++ DS 
31 Subjek mendapat dukungan dari keluarga, teman, saudara 

yang dapat mengurangi beban 
5 +++ DS 

32 Dengan dukungan dari keluarga dapat membangkitkan 
semangat subjek 

5 +++ DS 

34 Saudara, tetangga dan teman selalu mendukung subjek 5 +++ PPD 
47 Dukungan dari teman 5 +++ DS 
70 Dukungan dari anak yang selalu memberikan semangat dan 

informasi 
5 +++ DS 

     
7 Ketakutan subjek untuk karena takut tertular dengan 

keadaan pasien.  
6 
 

++ 
 

PPD 
 

8 Ketakutan subjek jika tertular dengan pasien 6 ++ PPD 
25 Perasaan was-was karena adanya benjolan yang dirasakan 6 +++ PPD 
25 Subjek merasa terkejut, shock sampai menangis saat 

mengetahui hasil pemeriksaan  
 

6 
 

+++ 
 

PPD 
26 Subjek merasa cemas dan kesedihan, sampai menangis 

setelah mengetahui hasil tes kesehatannya 
6 
 

+++ 
 

PPD 
 



26 Kesedihan subjek setelah mengetahui hasil tes kesehatan  6 +++ PPD 
27 Kekagetan, kecemasan dan kesedihan subjek tentang 

penyakit yang dideritanya 
6 +++ PPD 

28 Ketakutan subjek akan tingkat keparahan kanker payudara 
yang diderita subjek 

6 +++ PPD 

31 Subjek yang terus memikirkan tentang penyakitnya 6 +++ PPD 
39 Perasaan takut untuk melakukan operasi 6 +++ PPD 
50 Perasaan takut menerima kenyataan bahwa tidak mempunyai 

satu payudara 
6 +++ PPD 

69 Perasaan trauma saat melakukan kemo karena sampai 
muntah-muntah 

6 +++ 
 

PPD 

     
20 Subjek yang taat melaksanakan anjuran dokter 7 + KS 
31 Subjek terus berusaha untuk sembuh 7 + KS 
36 Subjek teratur menjalankan pengobatan 7 + KS 
53 Subjek masih taat pada perintah dokter 7 + KS 
55 Subjek masih teratur kontrol kesehatan 7 + KS 
61 Subjek berusaha melatih gerakannya  7 + KS 
63 Taat perintah dokter dan menghindari makanan larangan 

dari dokter 
7 + KS 

64 Subjek mengikuti saran dari dokter 7 + KS 
67 Subjek masih mempunyai harapan untuk sembuh  7 + KS 
70 Subjek sempat merasa tidak ingin melakukan kemo lagi 

karena efeknya yang tidak mengenakkan. 
7 ++ KS 
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TRANSKRIP / PEDOMAN WAWANCARA SUBJEK PENELITIAN 

A. IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN 

1. Nama : 

2. Usia : 

3. Agama : 

4. Tempat Tinggal : 

5. Pekerjaan : 

6. Pendidikan terakhir : 

7. Anak ke / Jumlah Saudara :  

 

Kondisi fisik 

Tinggi badan : cm 

Berat badan : kg 

Kondisi fisik : 

Jumlah anak : 

 

B. PERILAKU HOPELESSNESS PADA WANITA PENDERITA KANKER 

PAYUDARA 

 Kondisi responden secara umum  

1. Ceritakan kegiatan subjek saat ini. 

2. Bagaimanakah riwayat penyakit kanker payudara pada diri subjek? 

3. Apakah subjek mempunyai pengetahuan tentang kanker payudara? 

4. Bagaimana pandangan subjek tentang penyakit kanker payudara? 

5. Ceritakan pengalaman subjek terkait dengan kanker payudara. 



 

 
 

6. Bagaimanakah Hubungan subjek dengan keluarga dan lingkungan 

sekitar? 

a. Pandangan subjek tentang keluarga dan lingkungan 

b. Hubungan dan interaksi subjek dengan keluarga dan lingkungan 

sosial 

7. Bagaimana pandangan subjek tentang peran keluarga, saudara, dan 

teman pasca subjek menderita kanker payudara 

8. Apa saja usaha yang sudah dilakukan subjek untuk menangani penyakit 

kanker payudara yang diidapnya? 

9. Faktor-faktor Perilaku hopelessness yang muncul akibat menderita 

kanker payudara 

a. Sebab kontribusi – proksimal 

 Faktor-faktor etiologi yang menjadi sebab kontribusi – proksimal 

bagi timbulnya hopelessness – depresi adalah: 

1) Pola atribusi yang stabil dan global terhadap peristiwa negatif. 

2) Keyakinan akan munculnya konsekuensi negatif dengan adanya 

peristiwa negatif.  

3) Keyakinan tentang negatifnya karakteristik diri sebagai penyebab 

timbulnya peristiwa negatif.  

4) Dukungan sosial. 

b. Sebab kontribusi – distal 

 Ada dua faktor etiologi yang berada pada posisi ini dan 

mempengaruhi munculnya hopelessness, yaitu: 

(1) Pola atribusi depresogenik.  

(2) Patokan terhadap kondisi situasional.  



 

 
 

  PERTANYAAN PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang 

diharapkan akan terjawab dalam temuan penelitian: 

1. Bagaimanakah gambaran umum wanita penderita kanker payudara? 

2. Bagaimanakah sejarah kesehatan yang pernah dialami oleh wanita 

penderita kanker payudara? 

3. Bagaimanakah persepsi atau gambaran mereka tentang diri mereka 

sendiri berkaitan dengan pernyakit kanker payudara yang mereka alami? 

4. Bagaimanakah kondisi psikologis mereka berkaitan dengan penyakit 

kanker payudara yang mereka alami? 

5. Apa saja usaha yang sudah dilakukan subjek untuk menangani penyakit 

kanker payudara yang diidapnya? 

6. Bagaimana persepsi mereka tentang kepedulian keluarga dan 

masyarakat tentang keadaan mereka? 

7. Apakah dukungan keluarga dan masyarakat pada wanita penderita 

kanker payudara berperan dalam munculnya perasaan keputusasaan 

dalam diri mereka? 

8. Apakah wanita penderita kanker payudara merasa hopelessness yang 

berkaitan dengan penyakit kanker payudara yang mereka alami? 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 

 

TRANSKRIP/  

PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TRANSKRIP/ PEDOMAN OBSERVASI 

 

A. Di luar wawancara 

1. Interaksi sosial/ hubungan subjek dengan tetangga dan lingkungan 

sosial sekitarnya. 

2. Interaksi sosial/ hubungan subjek dengan anggota keluarga yang lain. 

B. Saat waancara 

1. Kesan umum, kondisi fisik dan penampilan subjek: warna kulit, 

perawakan, rambut dan penampilan. 

2. Kondisi kesehatan subjek saat pelaksanaan wawancara 

3. Kondisi tempat tinggal subjek dan lingkungan sekitar 

4. Kegiatan subjek sehari-hari 

5. Kecenderungan-kecenderungan perilaku subjek 

6. Ekspresi wajah dan tingkah laku subjek saat mengungkapkan 

pendapatnya. 

7. Bahasa tubuh subjek saat menjawab pertanyaan. 

8. Cara menjawab pertanyaan: adanya tekanan/ pengulangan pada 

penjelasan/ jawaban yang subjek berikan, menghindari kontak mata 

saat memberikan penjelasan/ jawaban, mengalihkan pembicaraan 

karena ingin menghindari pertanyaan 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 

 

DATA REDUKSI HASIL WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DATA REDUKSI HASIL WAWANCARA 

FAKTOR-FAKTOR PERILAKU HOPELESSNESS 

PADA WANITA PENDERITA KANKER PAYUDARA 

 

1. Perilaku hopelessness 

2. Penderita dan penyakit kanker payudara 

3. Faktor-faktor perilaku hopelssness yang muncul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN D 

 

HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN E 

 

SURAT IJIN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN F 

 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  

Usia :  

Asal : 

Menyatakan telah menjadi subjek penelitian tentang “Faktor-Faktor Perilaku 

Hopelessness pada Wanita Penderita Kanker Payudara”, dengan metode 

wawancara dan observasi pada bulan                sampai              oleh: 

Nama :                

NIM : 

Fakultas : 

 

 

 

 

Muntilan, 14 Januari 2009  
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TRANSKRIP DATA REDUKSI WAWANCARA 
 
SUBJEK I 
1. Identitas 

Nama :  M 
Usia : 45 tahun 

2. Hasil Wawancara 

N
o. PERTANYAAN HASIL WAWANCARA ANALISIS 

K
O

D
E

 

IN
T

 

T
E

M
A

 

1 Berapa jumlah 
anak ibu? 

3 anak. Laki-laki 2, perpempuan 1     

2 Apakah sudah 
mempunyai 
cucu? 

 Belum (dengan tersenyum)     

3 Siapa saja yang 
tinggal dengan 
ibu? 

Bapaknya itu dan anak-anak… Mbak 
dari bapak. Mbak tinggal dengan 
anak laki-lakinya. Bapaknya sudah 
tidak ada dan tinggal dengan anak 
saja. 

    

4 Apa pekerjaan 
ibu? 

Ah… buruh, kalau ada kerjaan ya 
kerja, kalau tidak ya tidak. 

    

5 Buruh apa? Nandur saja     
6 Apakah sawah 

sendiri? 
Wah, sudah tidak puya sawah     

7 Apakah 
membantu 
bapak? 

Sendiri-sendiri. Kerja di tetangga.     

8 Apa kegiatan 
ibu sekarang? 

Di rumah saja. Sekarang ya masak, 
ya nyuci, ya kerjaan rumah itu yang 
pasti. Tapi kalau pas sakit ya tiduran 
saja, tidak melakukan apa-apa. Kalau 
tidak ya duduk-duduk begini, 
nglangut. 

 
 
Subjek tidak dapat 
melakukan 
kegiatannya 

 
 

3 

 
 

++ 

 
 

KN 

9 Apakah asih 
menanam? 

Sudah 2 bulan tidak kerja. Dirumah 
saja. Besok kalau sudah sembuh ya 
seperti dulu lagi. Sekarang anak-
anak, sejak sakit sekarang anak-anak. 

 
Subjek mempunyai 
harapan untuk sembuh 

 
7 

 
+ 

 
KS 

10 Apa kegiatan 
ibu sekarang? 

Ya sedang istirahat Tidak dapat 
melakukan 
kegiatannya sehari-hari 

3 ++ KN 

11 Apakah dulu 
aktif di 
lingkungan? 

Ya…pertemuan PKK saja.     

12 Apa saja 
kegiatan di 
PKK? 

Cuma orang berapa, tidak ada 25. 
Cuma arisan PKK RT.3 saja. Saya 
jadi apa-apa ya ikut pertemuan saja.  

    

13 Apakah jabatan 
ibu di PKK? 

Saya tidak jadi apa-apa dan hanya 
ikut pertemuan saja. 

    

14 Kapan ibu 
mengidap 
kanker 
payudara? 

Kira-kira… kapan ya pak? Sudah 
lama, tadinya masih kecil. Trus 
tambah besar besar. Taunya waktu 
November itu ya pak… 

 
Gejala kanker 
payudara yang 
awalnya kecil dan 

 
2 

 
+++ 

 
PA 



bertambah besar 
15 Dimana pertama 

didiagnose 
kanker? 

Pertamanya di Puskesmas katanya 
tumor itu, trus diberi rujukan untuk 
suruh ke rumah sakit, trus dibawa ke 
RSU Muntilan 

    

16 Kapan ibu 
ketahuan 
mengidap 
kanker dari 
Puskesmas? 

8 Desember 2008 itu.     

17 Bagaimana 
gejala awalnya? 

Kalau pas capek ya nyeri, Panas gitu, 
ya di sebelah sini ada benjolannya… 
Kalau pas kumat sengkring-
sengkring, kemeng-kemeng gitu, kaya 
dicocok pake jarum. Tapi kalau tidak 
ya biasa. 

Rasa nyeri, panas, 
sengkring-sengkring, 
kemeng-kemeng saat 
penyakit kanker 
payudara menyerang 

 
2 

 
+++ 

 
PA 

18 Apa sakit yang 
pernah dialami? 

Tidak ada     

19 Bagaimana ibu 
punya inisiatif 
untuk dibawa ke 
rumah sakit? 

Ya karena semakin sakit... sakit dan 
ibu saya menyarankan ke Muntilan 
coba daripada sakit dibiarkan saja. Ya 
sama mbak-mbak saya, karena 
katanya operasi tidak sakit. Ya saya 
nurut saja. 

Sakit yang semakin 
bertambah 
Saran dari ibu dan 
saudara agar subjek 
memeriksakan diri ke 
RSU Muntilan 

2 
 

5 

++ 
 

+++ 

PA 
 

DS 
 

20 Apakah karena 
dorongan dari 
ibu dan saudara-
saudara, jadi ibu 
nurut saja? 

Ya, ibu dan kakak mendorong saya 
untuk cepat memeriksakan ke RSU 
begitu…  
Soalnya lama-lama tambah besar-
besar.  
Saya jadi makin takut.  

Dukungan dari ibu dan 
kakak 
 
Kanker payudara 
subjek yang semakin 
besar 
Ketakutan dan 
kecemasan subjek 
karena perkembangan 
penyakit kankernya 
yang semakin 
membesar 

5 
 
 

2 
 

6 

+++ 
 
 

++ 
 

++ 

DS 
 
 

PA 
 

PPD 

21 Dimana ibu 
diberi tahu 
kalau sakit 
kanker? 

Di rumah sakit gitu… ya hanya 
bilang gitu itu… 

    

22 Bagaimana cara 
dokter 
menyampaikan? 

Ini operasi bu, gitu… Ini harus 
operasi bu, kata pak Nurodin. Ya 
saya hanya, iya. 

Pemberitahuan dari 
dokter agar subjek 
segera melakukan 
operasi 

1 + PN 

23 Apakah tidak 
diberi tahu 
kalau ini kanker 
gitu? 

Ya katanya kanker gitu aja. Saya ya 
Cuma iya… 

Dokter menyampaikan 
penyakit kanker 
payudara yang diderita 
subjek 

1 ++ PN 

24 Apakah tidak 
diberi tahu besar 
atau kecil? 

Ya pak dokter tahu kalau besar, tapi 
saya tidak dikasih tahu. 

Subjek belum 
diberitahu dengan 
detail oleh dokter 
tentang penyakit 
kanker payudara yang 
diderita subjek 

 
5 

 
+ 

 
DS 

25 Apakah harus Harus operasi langsung     



langsung 
operasi? 

26 Bagaimana 
reaksi ibu waktu 
ibu diberitahu 
kena kanker? 

Saya setengahnya takut. Tapi ya 
mantep saja. Kalau takut malah nanti 
tidak jadi kan seperti itu. 

Ketakutan subjek akan 
menjalani proses 
operasi 

6 ++ PPD 

27 Apa yang ibu 
pikirkan saat 
itu? 

Ya, saya mantep saja. Setelah operasi 
itu kan saya langsung sadar, yang 
sadar kan ½ jam-an atau berapa gitu. 
Trus saya sudah sadar. Ya saya 
langsung Alhamdulillah sudah sadar. 

 
Kepasrahan kepada 
Tuhan YME 

 
4 

 
+ 

 
KDN 

28 Bagaimana cara 
pemeriksaan 
awal? 

Di rontgen di RSU Muntilan     

29 Sebelah mana 
payudara yang 
dioperasi? 

Sebelah kanan. Semakin besar-besar 
dan saya jadi takut, 
dan saya jadi mantep saja operasi itu 
tidak sakit gitu. Cuma setelahnya 
operasi itu panas gitu. 

Kanker yang semakin 
besar. 
Ketakutan akan 
perkembangan kanker 
Kepasrahan kepada 
Tuhan YME 
 

2 
6 
 

4 

+++ 
+++ 

 
+ 

PA 
PPD 

 
KDN 

30 Apakah dulu 
tidak coba di 
SADARI? 

Tidak di SADARI. Setelah di 
Rontgen kemudian langsung disuruh 
operasi. 

    

31 Dimana ibu 
menjalani 
operasi? 

Operasinya di Muntilan     

32 Kapan itu? Ya setelah beberapa hari gitu. 
Misalkan rontgennya hari apa itu ya? 
Sama operasinya kira-kira 3 harian 

    

33 Tanggal berapa 
operasi 
dilakukan? 

Sekarang bulan apa? Bulan Januari… 
Desember tanggal 24 2008 yang 
operasi. 
Habis dirontgen, ya itu langsung di 
Muntilan. Dari puskesmas kan 
tanggal 8 di RSU suruh operasi 
tanggal 17 tapi diundur 24.   

 
 
 
 
Pemberitahuan dari 
dokter untuk 
melakukan operasi 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

++ 

 
 
 
 

PN 

34 Kenapa 
diundur? 

Karena di Muntilan itu penuh. Jadi 
diundur  tanggal 24. 

    

35 Apa saja Tes/ 
pemeriksaan 
yang dilakukan? 

Ya, Cuma itu, dirontgen, tes darah 
itu. Ya dirontgen 2 kali itu. 

    

36 Sudah stadium 
berapa, kanker 
ibu menurut 
dokter? 

Koq tidak diberi tahu ya… Tidak 
tahu, dibawa ke Magelang, itu 
dibawa ke rumah sakit. Katanya, ibu 
ini ibu Alhamdulillah, penyakit ibu 
itu ringan gitu. 

 
 
 
Rasa syukur subjek 
kepada Tuhan YME 

 
 
 

4 

 
 
 

+ 

 
 
 

KDN 

37 Dimana kanker 
itu dibawa ? 

Dibawa ke laboratorium Magelang. 
Yang bawa itu pak… sapa itu? Pak 
Mar. hasilnya dibawa ke rumah sakit 
& katanya Alhamdulillah 
penyakitnya ibu ringan gitu. 

 
 
 
Rasa syukur subjek 
kepada Tuhan YME 

 
 
 

4 

 
 
 

+ 

 
 
 

KDN 

38 Berapa kali ibu 
pernah 
menjalani 

1 kali saja     



operasi? 
39 Apa tindakan 

ibu sesudah 
operasi? 

Masih perawatan, masih periksa Subjek mempunyai 
harapan untuk sembuh 
dengan teratur kontrol 

7 + KS 

40 Apakah ibu 
periksa sesuai 
jadwal? 

Iya, sesuai jadwal, tidak pernah 
terlambat. 

Subjek mempunyai 
harapan untuk sembuh 
dengan kontrol teratur 
dan sesuai jadwal 

7 + KS 

41 Apakah 
operasinya 
berjalan lancar? 

Iya, tidak ada gangguan     

42 Berapa jam 
operasinya 
berlangsung? 

1 jam-an ya… masuk jam 11.00 
sampai 11.45. Jadi cuma 45 menit. 

    

43 Apakah 
perasaan 
sebelum 
operasi? 

Apa ya…     

44 Apakah ibu 
merasa takut? 

Tidak, saya cuma… Ya Allah berikan 
saya kekuatan Ya Allah. Ya saya gitu 
saja terus. Ya saya Cuma mantep. 

Subjek melakukan 
penenangan diri 
setelah menjalani 
operasi Kepasarahan 
kepada Tuhan YME  

7 
 
 

4 
 

+ 
 
 

+ 
 

KS  
 
 

KDN 
 

45 Apakah tidak 
ada perasaan 
takut? 

Tidak ada     

46 Bagaimana 
perasaan ibu 
sesudah 
operasi? 

Lega, senang.     

47 Apakah 
payudara ibu 
diangkat semua 
atau cuma 
diambil 
tumornya? 

Iya, diangkat semua.     

48 Apakah ibu bisa 
menerima 
keadaan ibu 
dengan 1 
payudara saja? 

Hm… ya saya cuma Alhamdulillah, 
 
 
Tidak apa-apa tidak punya payudara  
 
yang penting  tidak punya penyakit 
lagi. 

Kepasrahan kepada 
Tuhan YME karena 
merasa penyakitnya 
sudah diambil. 
Subjek tidak 
mempunyai payudara 
sebelah kanan 
Penerimaan diri subjek 
setelah operasi 
pengangkatan 
payudara  

4 
 
 

1 
 

4 

+ 
 
 

+ 
 

+ 

KDN 
 
 

PN 
 

KDN 

49 Setelah operasi, 
apakah masih 
ada tindak lanjut 
dari rumah 
sakit? 

Kontrol dan obat Subjek masih 
mempunyai keinginan 
untuk sembuh dengan 
melakukan pengobatan 
secara teratur 

7 + KS 

50 Apakah rambut 
ibu rontok? 

Tidak     

51 Apakah masih Tidak     



ada penyinaran, 
rontgen atau 
USG lagi? 

52 Apakah Ibu 
disuruh 
kemoterapi? 

Tidak      

53 Apa usaha yang 
sudah ibu 
lakukan untuk 
mengobati 
kanker?  

Tidak ada. Cuma rumah sakit saja.  
Jamu ya sering nyoba. Ya jamu 
tombo itu. Jamu godog itu lho. Itu 
lho, jamu gejalanipas… Itu digodog 
dengan daun cermai dan blimbing 
wuluh. Em… jamu bidaraupas.  

Subjek mencoba jamu 
untuk kesembuhannya 

7 + KS 

54 Apakah tidak 
mencoba 
alternatif? 

Tidak     

55 Bagaimana kata 
dokter? 

Tadinya tanya dokter dulu, boleh 
minum jamu ini tidak. Tapi katanya 
boleh dan minumnya diselingi sama 
obatnya. 

Informasi dari dokter 
tentang jamu yang 
boleh diminum 

5 ++ DS 

56 Apakah setelah 
minum jamu 
ada 
pengaruhnya? 

Ya, kalau pas minum rasanya clekit-
clekit gitu. Sama seperti rasanya 
minum obat gitu. 

Rasa nyeri yang 
dialami subjek saat 
meminum jamu dan 
obat 

2 ++ PA 

57 Kalau minum 
obat rasanya 
juga ceklit-
ceklit, apakah 
sakitnya bisa 
ditahan? 

Kalau itu mungkin obatnya sedang 
merasuk gitu. clekit-clekit gitu. 
Mungkin ceklit-ceklitnya itu ½ jam 
atau berapa menit. 

Rasa nyeri yang 
dialami subjek saat 
meminum jamu dan 
obat 

2 ++ PA 

58 Bagaimana 
rasanya sebelum 
dioperasi/ 
sebelum tahu 
penyakitnya? 

Seperti ditusuk-tusuk pakai jarum 
gitu, ceklit-ceklit. Nanti bisa hilang 
gitu, kalau pas kumat. Kalau pas 
tidak kumat ya tidak, biasa.  

Rasa nyeri seperti 
ditusuk jarum saat 
penyakit kanker 
payudara menyerang 
saat kumat, namun 
bisa hilang  

2 +++ PA 

59 Bagaimana 
perasaan 
sewaktu 
operasi? Takut 
tidak? 

Saya ya mantep saja… Kepasrahan kepada 
Tuhan YME 

4 + KDN 

60 Apakah 
dioperasi tidak 
sakit? 

Iya.     

61 Apakah rasa 
ceklit-ceklitnya 
setiap kali 
minum obat saja 
atau kalau santai 
begini juga 
ceklit-ceklit? 

Ya tidak. Cuma kalau pas minum 
obat saja. 

Rasa sakit pada 
payudaranya setiap 
kali meminum obat 

2 ++ PA 

62 berapa macam 
obatnya yang 
diberikan bu? 

Ada 3 macam, diminum terus Teratur meminum obat 
dari dokter 

3 +  

63 Sejak kapan 
minum obat itu? 

Sejak dari rumah sakit itu     



64 Berapa bulan 
minum obat itu? 

Ya hanya setelah operasi itu.     

65 Apakah ada 
saudara yang 
sakit kanker? 

Tidak. Tapi ada yang operasi perut.     

66 Apa maksudnya 
operasi perut 
itu? operasi 
apa? 

Tadinya hamil, tapi sudah tidak ada 
bayinya. 

    

67 Bagaimana 
rasanya 
perkembangan 
penyakit ibu? 

Sekarang sudah baikan, hanya saja 
masih merasakan sedikit-sedikit 
clekit-clekit. 

Rasa nyeri setelah 
melakukan operasi 
pengangkatan kanker 
payudara 

2 ++ PA 

68 Apakah merasa 
sesak nafas? 

Tidak     

69 Apa yang 
dirasakan ibu 
sekarang? 

Ya cuma itu, clekit-clekit Rasa nyeri setelah 
melakukan operasi 
pengangkatan kanker 
payudara 

2 ++ PA 

70 Apakah rasanya 
masih kemeng ? 

Tidak     

71 Diantar siapa 
kalau akan 
kontrol? 

Biasanya diantar bapak atau anak-
anak. 

Bantuan untuk 
mengantarkan subjek 
kontrol 

5 +++ DS 

72 Waktu kemarin 
ketemu saya di 
rumah sakit itu 
ibu diantar 
siapa? 

Saya dengan anak saya, tapi anak 
saya sedang masuk. 

    

73 berapa kali 
seminggu 
kontrol/ 
pemeriksaan 
dengan dokter? 

Setiap seminggu 2 kali. Subjek periksa secara 
teratur  

7 + KS 

74 Kontrolnya itu 
sebelum atau 
sesudah 
operasi? 

Sesudah operasi.     

75 Bagaimana 
perasaan ibu 
saat sakit 
menyerang? 

Perasaannya susah, sedih gitu. Perasaan sedih saat 
sakit menyerang 

6 ++ PPD 

76 Apa pikiran ibu 
waktu sakit 
ceklit-ceklit 
menyerang? 

Koq rasanya begini… trus lama-lama 
kumat-kumatan dan saya trus agak 
kurus gitu, mikirnya. 

Rasa nyeri yang terus 
menerus dan membuat 
tubuh subjek semakin 
kurus menahan sakit 

3 ++ KN 

77 Koq rasanya 
“begini” 
maksudnya 
gimana bu? 

Saya ya hanya… apa itu? Yang 
meriksa kan hasilnya seperti itu, ya 
jadi bablas langsung rumah sakit 
gitu…  
Ya itu kadang-kadang susah, kadang-
kadang ya senang. Susahnya itu ya 
kalau sedang kumat itu susah, ya 
sakitnya itu. 

 
 
 
 
Rasa nyeri yang 
membuat subjek 
merasa kesakitan 
 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

++ 

 
 
 
 

PA 
 
 

78 Apa yang Ya anak-anak itu sering gitu, “Bu, Anak-anak yang selalu 5 +++ DS 



membuat ibu 
semangat lagi? 

mbok segera diperiksakan, biar cepat 
sembuh”. Saya ya jadi sedikit ayem 
gitu. 

mendorong dan 
mendukung subjek 
untuk melakukan 
operasi dan sembuh 

79 anak ke berapa 
yang sering 
bicara seperti 
itu? 

Anak kedua, yang laki-laki. Tapi 
yang pertama juga, yang kecil juga 
sering ngomong, “bu, mbok cepat 
diperiksakan bu” 

Anak-anak yang selalu 
mendorong dan 
mendukung subjek 
untuk melakukan 
operasi dan sembuh 

5 +++ DS 

80 Bagaimana 
dukungan 
suami? 

Ya gitu itu, mendukung terus. Dukungan dari suami  5 +++ DS 

81 Bagaimana 
dukungan dari 
saudara-
saudara? 

Ya sering bilang,”mbak cepat 
diperiksakan, rasanya koq ya sakit-
sakitan gitu” 

Dukungan dari saudara 
untuk memeriksakan 
diri ke dokter 

5 +++ DS 

82 Bagaimana 
dukungan dari 
teman? 

Tidak, soalnya saya tidak pernah 
bicara. Tahunya ya sesudah di rumah 
sakit itu.  
Saya tidak mau merepotkan. 

Subjek mempunyai 
karakter positif dan 
tidak mau 
menyusahkan orang 
lain 

 
 

4 

 
 

+ 

 
 

KDN 

83 Bagaimana 
dukungan dari 
tetangga? 

Ya sering ada, setelah operasi. Dukungan dari 
tetangga 

5 ++ DS 

84 Bagaimana 
hubungan 
dengan 
tetangga?  

Ya baik.     

85 Apakah 
dukungan dari 
suami, anak, 
saudara, 
tetangga, dll 
memberi 
semangat yang 
positif atau 
tidak? 

Iya baik, membuat ibu langsung 
periksa dan mau melakukan operasi. 

Dukungan keluarga 
yang membuat subjek 
segera memeriksakan 
diri dan mau 
melakukan operasi 

5 +++ DS 

86 Dengan 
perubahan yang 
terjadi pada diri 
ibu sesudah 
operasi, apakah 
ibu masih punya 
harapan/ tujuan 
yang masih 
ingin dicapai? 
Apa bu, kalau 
boleh tahu? 

Ya… masih. Macam-macam.  
Hm… ya masih ingin panjang umur, 
sehat selalu, ya masih…ingin seperti 
dulu-dulu lagi. Masih ingin bekerja, 
kumpul dengan teman-teman lagi. 

Subjek masih memiliki 
banyak harapan 

7 + KS 

87 Apakah ibu 
pernah merasa 
menyerah tidak? 

Kadang-kadang ada. 
tapi kalau sudah mantep rasanya ya 
tidak ingin menyerah.  

Keinginan untuk 
menyerah 
Keyakinan diri 
Tidak ingin menyerah 
dan mempunyai 
harapan 

7 
 

4 
7 

++ 
 

+ 
+ 

KS 
 

KDN 
KS 

88 Bagaimana Perawatnya baik-baik koq dan dokter     



sikap suster/ 
perawat waktu 
operasi atau 
selama kontrol 
di rumah sakit? 

juga sering beri nasihat, jadi saya 
teratur kontrol 

Dokter yang selalu 
memberi informasi dan 
nasihat 

5 
 

+++ DS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUBJEK 2 
1. Identitas 

Nama :  Z  
Usia : 55 tahun 

2. Hasil Wawancara 

N
o. PERTANYAAN HASIL WAWANCARA ANALISIS 

K
O

D
E

 

IN
T

 

T
E

M
A

 

1 Berapa jumlah 
anak ibu? 

3. dulu 5 tapi sudah tidak ada 2.     

2 Apakah sudah 
mempunyai 
cucu?  

Sudah 4     

3 Cucu dari anak 
yang mana? 

Yang putri 2, yang ada di Sumatera 
yang putra 1 dan putri 1, yang ada di 
Borobudur 1. 

    

4 Apa kegiatan 
bapak? 

Di rumah saja. Ya… cuma masih 
ngajar di MI Sawangan. Kalau tidak 
ya dirumah saja. 

    

5 Apa kegiatan 
ibu di rumah? 

Ya, itu masak, nyuci gitu…  
pekerjaan rumah.  Ibu rumah tangga 
saja 

    

6 Apakah ibu 
masih mencuci?  

Ya masih, terus siapa? Kan cuma 
sedikit 

    

7 Apakah tidak 
dicucikan? 

Ah tidak     

8 Apa kegiatan 
selain itu? 

Jualan, itu di samping, di dapur.     

9 Apa saja barang 
yang dijual ibu? 

Ya jualan sembako, tapi sekarang 
sudah berhenti 

Subjek tidak dapat 
melakukan kegiatan 
dulu seperti saat ia 
masih sehat  

3 ++ KN 

10 Apa kegiatan 
sekarang? 

Sekarang, ya… hanya itu, ya…pagi 
ya ke Masjid, sholat, terus masak, ya 
terus nyapu, ya Cuma kerjaan rumah. 

    

11 Bagaimana 
dengan 
pekerjaan yang 
berat-berat? 

Sudah tidak pernah. Seperti 
mengangkat karung berat, ya 
pokoknya yang berat sudah tidak 
pernah 

Subjek tidak dapat 
melakukan kegiatan 
dulu seperti saat ia 
masih sehat  

3 +++ KN 

12 Apa kegiatan di 
lingkungan yang 
masih diikuti? 

PKK.     

13 Apakah masih 
sampai 
sekarang? 

Sekarang sejak saya sakit saya 
serahkan ke adik saya, karena dulu 
saya harus memberi tahu, mengajari. 
Ya, caranya buat mbina… 

Subjek yang merasa 
tidak dapat melakukan 
kegiatannya dulu 

3 ++ KN 

14 Apakah 
sekarang ada 
kegiatan di luar? 

Saya tidak ada. Sejak sakit itu saya 
tidak pernah jalan-jalan (tersenyum) 
hem… ya cuma arisan saya hanya 
titip. Sekarang caranya, simpan 
pinjam. 

Kekhawatiran subjek 
tidak dapat melakukan 
kegiatan-kegiatannya 

3 +++ KN 

15 Apa masih 
mengurusi 
arisan sedikit-

Dulu… dulu-dulu, sekarang kalau 
sudah tua pikirannya sudah bundel. 
Iya gitu, sudah bundel. Apalagi sejak 

Subjek terlihat 
menyerah dan tidak 
ingin melakukan 

 
6 

 
++ 

 
PPD 



sedikit 
sekarang? 

sakit itu. Tambah saya wah…tidak 
ingin mikir apa-apa. Saya hanya ingin 
mikir cepat sembuh gitu, makanya 
saya serahkan adik saya semua. 

kegiatan-kegiatan 
apapun setelah 
mengetahui dirinya 
sakit. 
  

16 Kapan ibu 
mengidap 
kanker payudara 
menurut 
diagnose 
dokter,? 

Ha itu, yang itu… awalnya saya itu 
tidak terasa. Ya itu antaranya Mei 
sudah kerasa dan ada benjolan dan 
jadi pikiran gitu. Karena masalahnya 
diperiksakan di Puskesmas. Di 
Puskesmas disarankan untuk ke 
rumah sakit dan operasi,  
 
tapi terus saya takut,  
 
 
 
jadi saya ke alternatif dulu itu… 
Bekam dan jamu  
tapi tidak ada kemajuan.  

Munculnya gejala 
kanker payudara 
berupa benjolan yang 
tidak terasa oleh 
subjek. 
Subjek memperoleh 
diagnose dari 
puskesmas jika 
mengidap kanker 
payudara dan 
disarankan untuk 
memeriksa- kan diri ke 
rumah sakit dan segera 
melakukan operasi  
Ketakutan saat subjek 
mengetahui mengidap 
kanker payudara dan 
disarankan untuk 
melakukan operasi 
Mencoba melakukan 
pengobatan alternatif 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 

+ 
 
 
 
 

+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++ 
 
 
 
 

+ 

PA 
 
 
 
 

PN 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPD 
 
 
 
 

KS 

17 Bagaimana 
gejala awalnya? 

Rasanya ya senut, Cuma senut-senut. Adanya gejala awal 
yang dirasakan subjek 
yaitu senut-senut 

2 ++ PA 

18 Bagaimana rasa 
sakit yang 
dirasakan? 

Kalau sakitnya tidak. Kalau kanker 
ganas itu kan rasanya malah tidak 
sakit.  

    

19 Bagaimana 
rasanya saat 
kanker itu 
menyerang? 

Senut-senut gitu. Rasa senut-senut saat 
kanker menyerang 

2 +++ PA 

20 Apakah ada rasa 
seperti tertusuk-
tusuk? 

Tidak     

21 Apakah sampai 
sesak nafas? 

Tidak, malahan. Makanya saya itu 
merasa biasa saja tapi hanya ada 
benjolan. 

Munculnya gejala awal 
kanker berupa benjolan 
di payudara subjek 

2 ++ PA 

22 Apakah pusing 
tidak? 

Ha, pusing cuma kalau habis di 
kemo, tapi kalau tidak ya tidak. 

Pusing setelah 
melakukan pengobatan 
kemoterapi 

2 + PA 

23 Bagaimana cara 
pemeriksaan 
saat awalnya ibu 
mengetahui 
mengidap 
kanker 
payudara? 

Nganu, ha ya… rasanya ada benjolan 
di sini ini, ototnya itu seperti 
mengkerut. Kan dulu sudah dikasih 
tahu sama anak-anak KKN. Kaa Ka 
N apa? Ya… yang disini kan diberi 
gambar 

Gejala kanker payudara 
berupa benjolan dan 
seperti otot yang 
mengkerut 

2 ++ PA 

24 Apakah 
menggunakan 
gambar 

Iya, SADARI. Coba memeriksa sakit 
payudara… ya seperti ada benjolan 
disini 

Subjek mencoba 
mengetahui gejala 
kanker payudara yang 

1 ++ PN 



melakukan 
SADARI? 

dideritanya 

25 Apakah ibu 
mencoba itu? 

Iya, karena diberi gambar, ditinggali 
gambar di tiap dusun, 
eh…dasawisma 

Informasi mengenai 
SADARI dari 
mahasiswa 

5 +++ DS 

26 Apa dasawisma 
itu? 

Dasawisma tiap itu, jadi kan di sana 
ada 7 dawis, kalau PKK itu kan satu 
dusun, kalau ini 1 dawis ya cuma 2 
RT.  

    

27 Apakah sudah 
pernah mencoba 
jamu atau 
alternatif? 

Alternatif… Dulu. Kalau sekarang 
tidak. 

Subjek mencoba jalur 
alternatif 

7 + KS 

28 Apa usaha yang 
sudah pernah 
ibu lakukan 
untuk 
mengobati 
kanker  
payudara? 

Alternatif itu, alternatif 1 bulan itu. 1 
bulan bekam, diobati dengan 
diberikan mahkota dewa, bubukan 
mahkota dewa. Serbuk mahkota dewa 
itu, sudah dibungkusi gitu, 1 
bungkusnya 50 ribu. Itu sudah habis 
3 bungkus, ya belum ada 1 bulan tapi 
sudah habis. 

Subjek mencoba 
pengobatan alternatif 

7 + KS 

29 Apakah itu 
dicampur? 

Iya, minum jamunya dengan herbal, 
dengan opsidin dan air putih trus di 
godog. 

    

30 Apakahselama 1 
bulan itu pernah 
ke rumah sakit?  

Tidak ke rumah sakit. Saya takut. 
Saya ya… itu-itu yang dulu-dulu. Itu 
sama dengan herbal, opsidium itu 
sudah habis berbotol-botol karena 
setiap hari minum 2.  

Ketakutan subjek untuk 
memeriksakan diri ke 
rumah sakit 

6 +++ PPD 

31 Apa alasan ibu 
memilih 
alternatif dulu? 

Takut, takut dioperasi karena dulu 
disini kan ya… bayangannya saya 
kan belum tahu iya to… 

Ketakutan subjek jika 
harus menjalani operasi 

6 +++ PPD 

32 Bagaimana 
setelah 
menggunakan 
alternatif? 

Rasanya biasa gitu. Ya sedikit sudah 
berkurang, tapi tidak hilang… Tidak 
tambah gede, tapi koq itu tambah 
sakit dan keras, tapi tidak hilang dan 
saya nyerah… 

Pengobatan melalui 
jalur alternatif yang 
tidak menampakkan 
hasil  
Subjek mempunyai 
keinginan untuk 
menyerah saat kanker 
yang diderita subjek 
tidak kunjung sembuh 
walaupun sudah 
berobat ke alternatif 

3 
 
 
 

7 

+++ 
 
 
 

++ 
 

KN 
 
 
 

KS 
 

33 Apakah dari 
alternatif ada 
baiknya?  

Ya… koq tidak, malah tambah besar 
(tersenyum) hem…  
 
ya saya nyesel,..  
 
 
 
 
terus disarankan ke rumah sakit sama 
Puskesmas itu. 

Pengobatan melalui 
jalur alternatif yang 
tidak menampakkan 
hasil 
Rasa penyesalan subjek 
karena kanker payudara 
yang dialami subjek 
tidak ada perubahan 
meskipun sudah 
diperiksakan ke 
alternatif. 
Informasi dari dokter 

3 
 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 

5 

+++ 
 
 
 

++ 
 
 
 
 
 
 

++ 

KN 
 
 
 

PPD 
 
 
 
 
 
 

DS 



untuk memeriksakan 
diri ke RS 

34 Siapa yang 
pertama 
memberi tahu 
kalau mengidap 
kanker 
payudara? 

Ya dokter Puskesmas ya tahu kalau 
ini kanker.  
 
Dokternya memegang dan katanya ini 
ada benjolan katanya kanker 
payudara dan harus dioperasi, 
Dan setelah dioperasi katanya ototnya 
mengkerut-kerut,   

Informasi dari dokter 
mengenai kanker 
payudara yang diderita 
subjek 
Dokter menyampaikan 
jika subjek menderita 
kanker payudara 
Informasi mengenai 
kanker payudara yang 
dideritanya  

5 
 
 
 

1 
 
 

5 

++ 
 
 
 

+++ 
 
 

++ 

DS 
 
 
 

PN 
 
 

DS 
 

35 Bagaimana 
reaksi ibu 
setelah 
mengetahui 
mengidap 
penyakit kanker 
payudara? 

Ya takut.  
 
 
Tapi Dokternya itu bilang 
sembuh…sembuh.  
Kaget, deg-degan. Tapi sekarang ya 
gimana ya… bingung rasanya. 
Sekarang saja rasanya masih sering 
gimana gitu…  
pusing rasanya, ya pusing yang mikir 
pulang pergi untuk berobat. Ini 
piye… sampai anak saya sering 
bilangin, “jangan putus asa, aku tuh 
beneran memeriksakan, makanya 
dibuat senang”. Tapi kalau sakit 
masak senang… cucunya juga masih 
ingin sama mbahnya katanya gitu, 
kasihan sama aku…  
Kemo lagi sebenarnya dah gak mau. 
Seharusnya kemo sampai keempat. 
Tapi kemo kedua dah gak mau.  
 
Jadinya anak-anak rewel, “nek nganu, 
nek nganu gimana?”   

Ketakutan subjek saat 
pertama kali 
mengetahui bahwa ia 
menderita kanker 
payudara 
Dokter yang 
memberikan semangat 
kepada subjek 
Kekawatiran subjek 
saat pertama kali 
mengetahui bahwa 
menderita kanker 
payudara 
Kekawatiran subjek 
karena proses berobat 
yang tidak ada 
hentinya. 
Dukungan dari anak-
anak subjek secara 
materiil dan imateriil 
Subjek yang putus asa 
karena tidak mau 
melakukan kemoterapi 
Subjek tidak mau 
menjalani kemoterapi 
Anak-anak yang 
memberi semangat 
kepada subjek 

6 
 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 

5 
 
 
 

7 
 

7 
 

5 

+++ 
 
 
 
 

++ 
 
 

+++ 
 
 
 
 

++ 
 
 
 

+++ 
 
 
 

+++ 
 

+++ 
 

+++ 
 

PPD 
 
 
 
 

DS 
 
 

PPD 
 
 
 
 

PPD 
 
 
 

DS 
 
 
 

KS 
 

KS 
 

DS 
 

36 Bagaimana 
perasaan ibu 
setelah 
mengetahui 
mengidap 
kanker 
payudara? 

Takut, tidak berani.  
 
 
Tapi sekarang kalau memang 
jalannya Tuhan. Kalau di operasi kan 
malah tidak terasa. Lha, tetangga 
saya juga ada yang sakit ini, sudah 
kemo 4 kali terus sudah dan tidak 
penyinaran segala.  
Tapi saya koq sampai 6 kali dan 
harus di sinari juga. Tapi kira-kira 
benjolannya sendiri-sendiri ya… 

Ketakutan subjek saat 
pertama kali 
mengetahui menderita 
kanker payudara 
Subjek mendekatkan 
diri kepada Tuhan 
YME 
Subjek mencoba 
mencari informasi 
mengenai kanker 
payudara dari 
tetangganya. 
Pengobatan yang 
berbeda dengan pasien 
yang lain sehingga 

6 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 

+++ 
 
 
 

+ 
 
 

++ 
 
 
 
 

++ 

PPD 
 
 
 

KDN 
 
 

DS 
 
 
 
 

PPD 



menimbulkan 
kekawatiran tentang 
keparahan kanker yang 
diderita subjek 

37 Apa saja tes 
yang dilakukan? 

Kalau yang pertama dulu rontgen, 
diperiksa. Rontgen ada hasilnya itu, 
hasilnya itu diberikan pak dokter 
terus kalau suruh operasi. 

Pemberitahuan untuk 
segera operasi setelah 
melakukan serangkaian 
tes 

1 ++ PN 

38 Apa saja terapi 
yang sudah ibu 
lakukan? 

Saya pikir sudah tidak pakai sinar, eh 
kemo. Tapi saya koq macam-macam. 
Masih kemo, obat, ke radiologi untuk 
penyinaran. Itu saja, karena liburan 
jadinya radiologi urutannya banyak. 
Ini juga kan saya kasih jamu terus.  
Ini jamu, dari pak dr. Anis itu 
menyarankan sarang semut, Sarmut, 
sarang semut. 

Berbagai pengobatan 
yang belum 
menampakkan hasilnya 
 
Subjek mencoba 
meminum jamu 
sebagai selingan obat. 
Informasi dari dokter 
mengenai jamu kanker 
payudara  

3 
 
 
 

7 
 
 

5 

+++ 
 
 
 

+ 
 
 

+++ 

KN 
 
 
 

KS 
 
 

DS 
 

39 Apa Sarmut itu? Iya, supaya itu bisa, banjolannya bisa 
cepat hilang, karena ternyata yang 
operasi kurang bersih atau gimana 
gitu. Masih ada sisa-sisanya. Tapi ya 
moga-moga mati gitu tho… 

 
 
Operasi kanker 
payudara yang dijalani 
subjek belum maksimal 
 

 
 

3 
 
 

 
 

+++ 
 

 
 

KN 
 

40 Bagaimana 
rasanya setelah 
operasi? 

Dioperasi itu tidak terasa…     

41 Bagaimana 
rasanya 
sekarang? 

Ya masih keras sedikit ini. Tapi ya 
tidak tambah besar. 

Kanker payudara yang 
terasa masih keras 

2 ++ PA 

42 Apa obat yang 
dikonsumsi 
sekarang? 

Diberi obat itu, ya diberi jamu dari 
dr. Anis Sarmut itu dengan obat yang 
saya kontrol dari Muntilan.  

Informasi mengenai 
obat dan jamu kanker 
payudara dari dokter 

5 +++ DS 

43 Apakah dari dr. 
Nurodin? 

Iya dr. Nurodin.      

44 Bagaimana 
rasanya sehabis 
kemo? 

Pusing dengan mual, ya muntah. Kondisi fisik subjek 
yang menurun setelah 
melakukan kemoterapi 
sampai pusing, mual 
dan muntah 

3 +++ KN 

45 Apakah sampai 
muntah? 

Bisa muntah kadang juga tidak cuma 
huek-huek, karena tidak mau makan, 
jadi tidak keisi. Untuk makan kan 
lidah juga tidak enak rasanya. 

Kondisi fisik subjek 
yang menurun setelah 
melakukan kemoterapi 
sampai muntah dan 
tidak bisa makan 

3 +++ KN 

46 Apakah ibu 
punya penyakit 
lain? 

Dulu pernah gejala stroke, darah 
tinggi… 

Penyakit degeneratif 
lainnya yang pernah 
dialami subjek  

1 ++ PN 

47 Ibu mengidap 
darah tinggi 
juga? 

Iya… ya padahal anaknya banyak. 
Dulu mikir harus ngidupi anak. Kerja 
sampai malam, jam 12 malam baru 
selesai. Pagi waktu masih gelap 
sudah bangun lagi. Capek juga. 

 
 
Subjek merasa ingin 
menyerah karena 
berbagai penyakit yang 
pernah dialaminya 

 
 
 

7 

 
 
 

++ 

 
 
 

KS 

48 Berapa kali ibu Ha… pemeriksaan ya sudah pulang Berbagai terapi yang 3 ++ KN 



melakukan 
pemeriksaan? 

pergi ya… Soalnya setiap 1 kali 
kemo itu ada 3 minggu. Kemo 3 
minggu tapi 1 kali kemo, terus tiap 
minggunya kontrol. Kemonya 6 kali 
terus mau dilanjutkan radiologi 
terapi, itu lho…penyinaran. 1 paket 
dilakukan selama 25 hari. Jadi 1 
minggu penyinaran, selama 5 hari.  

telah dijalani subjek 

49 Apakah ibu 
kontrol dengan 
teratur atau 
tidak? 

Ya, kadang-kadang kalau kemo 
masih mual, jadi pusing kalau mau 
berangkat. Kadang sampai rumah jam 
11 malam. 11 malam dari sana. 
Jadinya ya… jadi bisa terlambat 1 
minggu ya… 

Kondisi fisik subjek 
yang menurun setelah 
melakukan kemoterapi 
Kontrol yang terkadang 
terlambat jika sehabis 
kemo 

3 
 
 

7 
 

+++ 
 
 

++ 
 

KN 
 
 

KS 

50 Berapa hari 
mual setelah 
kemo? 

Kadang sampai jam 11 malam. 
Kadang ya sampai seminggu baru 
sembuh. Kemo yang ke 4 itu memang 
sangat pusing dan mual. Tidak 
malahan enak.  
Ha ya… yang ke 3, ke 4 itu saya 
malah sampai putus asa. Inginnya 
sudah sampai ke 4 saja.  
Wah, saya sampai tobat gitu…  
o alah ya Allah, rasanya koq seperti 
ini. Pikir saya gitu. 

Pusing dan mual yang 
lama sembuhnya 
setelah melakukan 
kemoterapi 
 
Rasa putus asa dalam 
melakukan kemoterapi 
(-) 
Subjek yang ingin 
menyerah 
Subjek yang berkeluh 
kesah kepada Tuhan 
YME 

3 
 
 
 
 

7 
 
 

7 
 

4 

+++ 
 
 
 
 

+++ 
 
 

++ 
 

++ 
 

KN 
 
 
 
 

KS 
 
 

KS 
 

KDN 

51 Berapa hari 
melakukan 
penyinaran? 

Penyinarannya 25 hari. Jadinya 1 
bulan, diambil yang libur Sabtu 
Minggu 2 hari. Jadi kan 1 bulan 
penuh. 

    

52 Dimana ibu 
sekarang 
kontrol?  

Di Sardjito. Sekarang baru akan 
terapi sinar terusannya itu… kemo 
kan sudah selesai, yang 6 kali 
dilanjutkan Radiologi terapi itu 1 
paket 25 hari, 1 paket disana itu 25 
hari terus menerus Senin, Selasa, 
Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Eh, 
Sabtu libur.  

Pengobatan terus 
menerus yang belum 
menunjukkan hasil 
maksimal 

3 ++ KN 

53 Apakah ibu 
tinggal di 
Yogya? 

Tidak, mau kos juga repot. Sama saja 
koq… Karena kalau sinar itu cuma 
sebentar, tapi yang lama cuma yang 
antri, antri lama. Kira-kira kalau bisa 
pagi ya pagi. Nek ngantri kan lama, 
tapi kalau sinar itu kan cuma ¼ jam 

    

54 Dari mana ibu 
tahu kalau 
penyinarannya 
cuma ¼ jam? 

Dari teman-temannya, kan sering 
tanya-tanya. Yang sama sakit kan 
sering telepon-teleponan. Selalu kasih 
info-info. 

Subjek bertukar 
informasi dengan 
teman-temannya 
sesama penderita 
kanker payudara 

5 +++ DS 

55 Bagaiman 
perasaan ibu 
setelah operasi? 

Baru setengah sadar malah dikageti 
dr Nurodin. Katanya operasinya 
kurang bersih gitu. 

Operasi pengangkatan 
kanker payudara yang 
belum maksimal 

3 +++ KN 

56 Bagaimana 
perkembangann

Tidak sakit, besarnya lebih kecil Kanker yang lebih 
kecil setelah menjalani 

2 +++ PA 



ya setelah 
operasi masih 
sakit? 

operasi pengangkatan 
kanker payudara 

57 Apakah 
benjolan lebih 
kecil? 

Iya, yang kemarin, karena dulu saya 
obati gitu… 

Pengobatan lain yang 
dilakukan subjek selain 
meminum obat dari 
dokter 

7 + KS 

58 Di sebelah mana  
benjolannya? 

Ha ya di sebelah sini sudah kelihatan 
benjolannya sama ototnya itu 
mengkerut-kerut. Sudah kelihatan. 
(menunjuk payudara sebelah kanan) 

 
Tingkat keparahan 
kanker payudara yang 
dialami subjek 

 
1 

 
++ 

 
PN 

59 Bagaimana 
dengan kontrol 
ibu? 

Waktu kontrol jadi mikir, seperti itu 
koq rebutan. Tempat gitu sampai 
tidak cukup. Di Sardjito, semua koq 
sakit kanker payudara, penyebabnya 
itu apa? Kalau sekarang harus 
menghindari ikan, daging. Kalau pak 
dr. Nurodin katanya Sarimi sama 
michin itu disuruh menjauhi, padahal 
hanya sedikit kalau saya pakai, tidak 
banyak. 

 
Subjek mendapat 
informasi tentang 
penyebab kanker 
payudara dan makanan 
yang merangsang 
timbulnya kanker 
payudara dari dokter, 
sehingga subjek 
menghindari makanan 
tersebut. 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 
 

DS 

60 Stadium/ tingkat 
berapa kanker 
yang diderita 
ibu, kata dokter? 

Ha ya…. Koq tidak cari tahu saya 
ya… (tersenyum) he… Saya tidak 
cari tahu. Tapi ya sudah besar karena 
suruh cari plastik besar seperti plastik 
gula yang 2 kilo-an. Ya sudah agak 
besar. Ya yang itu, yang bawa kan 
adik-adik saya itu kan. Diperiksa 
katanya sudah ada akarnya.  

 
 
Tingkat keparahan 
penyakit kanker 
payudara yang diderita 
subjek 

 
 

1 

 
 

++ 

 
 

PN 

61 Siapa yang 
merawat atau 
membersihkan 
jahitan ibu? 

Sudah kering gitu. Iya, langsung 
kering. Saya Alhamdulillah ya 
langsung kering. Tapi ya itu, tapi ya 
terus diambil jahitannya. Ya saya kan 
jahitan 25. 3 hari kemudian diambili, 
3 kali diambili jahitannya. 
 

 
Subjek yang berpasrah 
kepada Tuhan YME 

 
4 

 
+ 

 
KDN 

 

62 Apakah masih 
teratur minum 
obat ? 

Masih, pil 3 buah dari rumah sakit. 
Yang satunya dari tempat pak Anis, 
sarang semut dari pak Anis itu, 1 
bungkus itu. Sarang semut paginya 
saya itu dipilih, baru saja saya rebus 
sarang semutnya, untuk dipakai 3 
kali. Tapi saya 3 kali 1 gelas saya 
jadikan 2 gelas 3 kali. Pagi, siang, 
sore, tapi pagi saya sudah makan 
pilnya. Jadi siangnya saya minum ini. 
Karena itu ya seperti obat kemo gitu, 
merah gitu kan obat kemo itu? 
Seperti obat yang dipakai, tapi ini 
jamu seperti yang dipakai kemo, itu 
ya membuat kencingnya merah.  

Teratur minum obat 
dan jamu yang 
disarankan dokter 

7 + KS 

63 Apakah 
membuat badan 
lebih enakan? 

Iya enak, tidak sengkring-sengkring 
lagi,  
Alhamdulillah tidak. 

Rasa sengkring-
sengkring saat kanker 
payudara menyerang 

2 
 

4 

++ 
 

+ 

PA 
 

KDN 



Apakah masih 
sakit? 

Rasa syukur dan pasrah 
kepada Tuhan YME 

 

64 Bagaimana 
perasaan ibu 
sebelum 
operasi, takut/ 
tidak? 

Tidak, saya mantepi saja. Saya pasrah  
dan moga-moga lancar. 

Subjek berpasrah 
kepada Tuhan YME 
Harapan subjek agar 
operasi yang 
dilakukannya lancar 

4 
 

7 
 

+ 
 

+ 

KDN 
 

KS 

65 Disebelah mana 
operasi 
dilakukan? 

Kanan…     

66 Bius apa yang 
digunakan saat 
operasi? 

Bius total, itu… jam 10 atau jam 
11.00. jam 11 kalau gak salah. Jam 2 
sadar. Keluarnya tidak tahu. 

    

67 Berapa jam 
operasi 
pengangkatan 
berlangsung? 

Tidak tahu… ya kira-kira 1 jam     

68 Kapan operasi 
dilakukan? 

Juni… Juni tanggal berapa ya? Ya 
kalau tidak salah tanggal 1 kalau 
tidak tanggal 2. Hm…tanggal 1 Juni 
2008. Tapi kira-kira mungkin 
operasinya kan antaranya 1 jam. Saya 
kan mau masuk, saya tanya sama 
yang jaga operasi. Saya hanya tanya 
sama yang masuk di dalam, kalau 
belum sadar kan masih di dalam 
belum dikeluarkan tapi kalau 
kelihatan sadar baru di gledek bawa 
ke kamar. 

 
 
 
 
 
Subjek aktif mencari 
informasi tentang 
operasi pengangkatan 
kanker payudara yang 
akan dijalaninya 
 
 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

++ 

 
 
 
 
 

DS 

69 Bagaimana 
perasaan ibu 
sesudah 
operasi? 

Sesudahnya itu, ada ndelalah kurang 
darah gitu… kurang darah itu terus 
ditambahi darah… itu trus apa itu? 
Menggigil. Tambah darah menggigil, 
ditambah 2 plastik yang sudah 
masuk, yang 1 plastik baru ½ saya 
sudah tidak kuat. Menggigil karena 
saya jadi dingin. Badannya terlalu 
dingin trus menggigil. 

Setelah melakukan 
operasi pengangkatan 
kanker payudara 
ternyata subjek 
mengalami kekurangan 
darah dan harus 
menjalani transfusi 
darah yang membuat 
tubuh subjek terasa 
dingin dan menggigil 

 
3 

 
+++ 

 

 
KN 

70 Apa yang 
membuat ibu 
berani menjalani 
operasi? 

Ha ya itu, yang alternatif dan 
setengahnya ya… dan dari 
bapaknya… Katanya, koq gak hilang-
hilang, yang tidak setujukan itu. Ya 
saya jadi mantep dan didorong sama 
bapaknya itu… Suruh operasi saja. 

Subjek berani 
menjalani operasi 
karena pengobatan 
alternatif yang tidak 
ada perubahan dan 
dorongan dari suami 
agar menjalani operasi 
saja.  

5 +++ DS 

71 Berapa kali Ibu 
menjalani 
operasi? 

Satu kali     

72 Apa ibu akan 
operasi lagi, 
kalau sampai 
akar tidak bisa 
kering/ kalau 

Tidak, sudah takut. Saya sudah tidak 
mau…  
 

Ketakutan subjek jika 
harus menjalani operasi 
pengangkatan kanker 
payudara lagi karena 
pernah mengalami 

6 +++ PPD 



penyinaran tidak 
berhasil,? 

kekurangan darah dan 
itu merupakan 
pengalaman negatif 
yang pernah dialami 
subjek 

73 apa usaha ibu, 
kalau tidak 
melakukan 
operasi?  

Ya ini kalau bisa, ya kalau bisa 
segera saja. Ini sebelum saya disinari 
ini, saya kan tetap berobat, saya ada 
usaha berobat. Saya kalau tidak 
Baihong, selain itu ya sama mahkota 
dewa, katanya itu bisa 
menyembuhkan.  

 
 
Subjek tetap mencoba 
untuk teratur berobat 

 
 

7 
 

 
 

+ 
 

 
 

KS 

74 Bagaimana 
perawatan 
setelah operasi? 

Kalau itu apa? Hm… mandi dengan 
air hangat saya. Kalau sinar itu malah 
tidak boleh kena air. Kalau sinar 
itu… kalau sinar itu kan panas, kalau 
diberi air malah jadi melepuh, jadi 
diusap saja. 

    

75 Apakah ibu 
dapat menerima 
keadaan ibu 
sekarang? 

Keadaan yang bagaimana?     

76 Keadaan ibu 
setelah operasi, 
payudara yang 1 
sudah tidak ada 

Ya menerima, karena Allah sudah 
menghilangkan penyakitnya. 

Subjek dapat menerima 
semua keadaan dirinya 
meskipun hanya 
mempunyai satu 
payudara. 

4 + KDN 

77 Apakah ibu bisa 
menerima 
keadaan ibu 
sesaat sesudah 
operasi? 

Ya awalnya dulu inginnya tidak. 
Kalau umpanya tidak operasi kan 
tidak diambil, kalau tidak diambil kan 
masih gitu...  
tapi sekarang ya sudah menyadari, 
karena memang sudah disuruh gini ya 
saya gak papa, mbuang penyakit gitu 
saja. 

Awalnya subjek tidak 
ingin melakukan 
operasi karena subjek 
tidak ingin 
payudaranya diambil.  
Menerima keadaan diri 
dengan berpasrah 
kepada Tuhan YME 

4 
 
 
 

4 

++ 
 
 
 

+ 

KDN 
 
 
 

KDN 

78 Apa pengaruh 
dari operasi 
/kemo 
/penyinaran? 

Rambut rontok, semua gitu… Rontok 
ini lho… 

Kerontokan rambut 
saat subjek menjalani 
kemoterapi 

3 ++ KN 

79 Apakah tumbuh 
lagi? 

Ya tumbuh      

80 Apakah ibu mau 
makan? 

Iya, tapi sedikit karena sudah tua 
mungkin. Tapi kalau laki-laki pasti 
makannya mau. Masuk semua 

Nafsu makan yang 
menurun   

3 ++ KN 

81 Bagaimana ibu 
bisa mengetahui 
informasi 
tersebut? 

Ada yang cerita. Teman sesama 
kemo. Tapi kalau putri koq 
kebanyakan rontok semua. Tidak 
kuat dengan obat kemo. Obatnya itu 
panas, rasanya panas. Iya rasanya di 
badan panas. Ha ini kukunya hitam 
karena kemo itu. Hitam ini sudah 
agak hilang sesudah kemo. 

Informasi tentang 
kemoterapi yang 
didapat subjek dari 
teman sesama pasien 
Badan yang terasa 
panas dan kuku yang 
menjadi hitam karena 
tidak kuat dengan obat 
kemoterapi yang 
dikonsumsi subjek 

5 
 
 

3 

+++ 
 
 

+++ 

DS 
 
 

KN 

82 Bagaimana Setelah operasi, sekarang ya teko Subjek melakukan 7 ++ KS 



perasaan ibu 
sekarang ini 
setelah operasi? 

senang, wong diambil penyakitnya ya 
yang senang-senang, itu gimana ya, 
wong ya… ya seneng-seneng susah,  
 
 
ini juga masih belum selesai. Ya 
senang setelah diambil penyakitnya, 
susah ya masih ada kemo juga. 

penenangan diri 
mengenai payudara 
yang telah diambil. 
Kesedihan karena 
setelah melakukan 
operasi dan payudara 
kanannya sudah 
diambil  
Subjek masih harus 
menjalani terapi lain. 

 
 

6 
 
 
 

3 
 
 

 
 

+++ 
 
 
 

+++ 

 
 

PPD 
 
 
 

KN 
 

83 Apakah 
sekarang masih 
terasa sakit? 

Dulu itu karena saya kira sudah 
sembuh jadi saya napeni beras gitu,  
 
tapi koq senut-senut gitu. Jadi ya 
tidak bisa melakukan pekerjaan yang 
berat-berat 

Subjek tidak dapat 
melakukan kegiatan 
yang dulu sering 
dikerjakannya 
Rasa senut-senut saat 
mengerjakan kegiatan 
rumah 

3 
 
 

3 

++ 
 
 

++ 

KN 
 
 

KN 

84 Apakah setelah 
operasi masih 
ada operasi atau 
tindakan lain 
dari RSU? 

Masih…Seminggu sekali kontrol, 
dulu sepertinya di USG dulu, 
dirontgen. Setelah di operasi di 
rontgen dulu  trus dikirim ke Jogja, 
dari RSU Muntilan disuruh sinar aja, 
tapi di sana koq suruh kemo 6 kali 
dulu, baru disinar.  

Subjek kontrol 
seminggu sekali untuk 
kesembuhannya 

7 + KS 

85 Siapa yang 
mengantar ibu 
kontrol ke 
rumah sakit? 

Dengan bapak, tapi kadang-kadang 
ya sendiri. Kalau cuma kontrol 
sendiri. Kalau kemo dengan adik, 
atau bapak pakai motor gitu. 

Saat kontrol guna 
kesembuhannya, 
subjek ditemani dan 
didukung oleh suami 
dan adik iparnya  

5 +++ DS 

86 Apakah adik 
ibu? 

Adik ipar     

87 Dimana 
Rumahnya? 

Di sebelah sana, sebelah Selatan. 
Tapi masih di daearah sini, di dusun. 

    

88 Dengan keadaan 
ibu sekarang, 
Apakah ada 
tujuan yang 
ingin dicapai? 

Diberikan sehat. Hilang penyakitnya, 
tidak sakit lagi, itu harapannya… 
tidak sakit lagi. Semua sakit yang ada 
di badan saya hilang. Semua penyakit 
dapat hilang. 

Subjek masih 
mempunyai harapan 
untuk sembuh  

7 + KS 

89 Bagaimana 
semangat ibu 
untuk sembuh 
dan melakukan 
pengobatan? 

Kontrolnya teratur sesuai jadwal dan 
makan diatur. Tapi katanya makan 
apa-apa boleh, tapi kan harus ada 
yang dijagain atau dihindari. Kalau 
kemo itu iwak bebek. Kalau habis 
kemo itu iwak bebek. 

Subjek kontrol dengan 
teratur dan memilih 
menu makanan yang 
boleh dan tidak untuk 
dikonsumsi 

7 + KS 

90 Apakah ibu 
pernah merasa 
putus asa? 

Pernah, pas kemo keempat kalinya. 
Ya sebelumnya dulu saya apa ya? 
Alternatif itu kan pasrah tidak akan 
operasi, manut alternatif, tapi koq 
belum sembuh-sembuh 

Perasaan putus asa / 
menyerah saat subjek 
menjalani kemoterapi. 
Kanker yang tidak 
sembuh walaupun 
sudah berobat ke 
alternatif  

7 
 
 

3 

++ 
 
 

+++ 

KS 
 
 

KN 

91 Kapan ibu akan 
mulai ke Jogja 
lagi? 

Mulai tanggal 20 Januari… ini juga 
baru saya minta rujukan dari 
puskesmas.  

    

92 Apakah ibu Saya sama bapak. Terus besok pagi-     



sendiri yang 
meminta 
rujukan? 

pagi saya pergi ke jogja, mau USG, 
eh apa? Rontgen dulu.  

93 Bagaimana 
setelah sampai 
disana? 

Ya nanti… trus daftar dulu trus 
besoknya baru mulai. Untungnya 
anda datangnya sekarang. Kalau 
besok malah gak ketemu, karena 
kadang-kadang sampai jam 15.00. 
kadang jam 16.00. 

    

94 Apa yang bikin 
ibu senang dan 
semangat lagi 
untuk 
melakukan 
terapi dan 
periksa teratur? 

Ya itu, rasanya mau pasrah,  
 
tapi yang membuat semangat anak-
anak dan bapak mendukung, yang 
pasti itu. Ya saya ya pasrah gimana 
gitu, kan banyak biayanya. Kalau 
banyak biayanya kan saya jadi nurut 
sama yang nyarikan uanganya. Iya 
kan? Kalau anak-anak ya nyuruh 
diteruskan saja, ikut saja, jalan dulu. 
Moga-moga nanti selesai sedikit-
sedikit dan moga-moga kalau ini 
sudah ya sudah, minta saya kan… 

Kepasrahan subjek 
kepada Tuhan YME. 
Dukungan dari suami 
dan anak-anak, serta 
adanya dukungan 
secara material dari 
anak-anak subjek 

4 
 

5 

++ 
 

+++ 
 

KDN 
 

DS 

95 Apakah saudara 
(adik/kakak) 
juga 
mendukung? 

Iya, ikut memberi semangat, ayo 
cepat diselesaikan, “teruske wae yu”. 
Ha ya itu, anak-anak bukan 
mendukung saya untuk dikendurkan 
semangatnya tapi malah dikencengin 
lagi, yang membuat saya, ah… ya 
sudah. 

Dukungan dari saudara 
 
 
Dukungan yang kuat 
dari anak-anak 

5 
 
 

5 

++ 
 
 

+++ 

DS 
 
 

DS 

96 Bagaimana 
dengan teman 
dan tetangga? 

Mereka ya ikut mendoakan… Dukungan doa dari 
teman dan tetangga 

5 ++ DS 

97 Apakah 
dukungan dari 
anak, suami, 
teman dan 
tetangga 
memberi 
semangat yang 
positif/ tidak? 

Iya… positif     

98 Menurut ibu, 
apakah tenaga 
medis di rumah 
sakit sudah 
bagus? 

Ya sudah… Ya ramah-ramah. 
Dasarnya yang melayani saya juga 
putri. Bu Kartika, dr. Kartika. 

Dokter dan perawat 
yang mendukung 
subjek secara moral 

5 ++ DS 

99 Apakah itu 
dokter dari RSU 
Muntilan atau 
RS. Sardjito? 

Dari RS. Sardjito, kalau yang dari 
Muntilan dr Nurodin. 

    

 
 
 
 
 



SUBJEK 3 
1. Identitas 

Nama :  A 
Usia : 45 tahun 

2. Hasil Wawancara 

N
o. PERTANYAAN HASIL WAWANCARA ANALISIS 

K
O

D
E

 

IN
T

 

T
E

M
A

 

1 Berapa jumlah 
anak ibu? 

2 (dua). Cowok cewek     

2 Apakah sudah 
mempunyai 
cucu? 

Belum punya…     

3 Dimana ibu 
tinggal 
sekarang? 

Tosaren, Kradenan, Srumbung, 
Magelang 

    

4 Siapa saja yang 
tinggal dengan 
ibu? 

Anak, pembantu, bapak.  
Satunya sudah selesai, dokter to yang 
Yudha. Sekarang magang di 
Puskesmas Sepuran Wonosobo, 2 
bulan. 

    

5 Apa saja 
kegiatan ibu 
sehari-hari 
sebelum tahu 
menderita 
kanker 
payudara? 

Bekerja biasa, bekerja di rumah sakit, 
harian biasa… 
Kalau dirumah ada pasien… 

    

6 Apakah dirumah 
buka praktek? 

Ya gak…gak… buka pake plang gitu 
enggak. Tapi cuma menerima untuk 
melahirkan gitu. 

    

7 Apa kegiatan 
ibu sekarang 
setelah operasi? 

Setelah operasi ya cuma istirahat… 
ya dirumah. Gantian keponakan yang 
nunggu di rumah, ada keponakan. 
Keponakan juga bidan. Saya takut 
ketularan                     kalau mau 
nolong 

Subjek yang merasa 
tidak dapat melakukan 
kegiatannya dulu 
sewaktu sebelum sakit 
Ketakutan subjek untuk 
karena takut tertular 
dengan keadaan pasien. 
Membuat subjek tidak 
berani melakukan 
aktivitasnya dulu 

3 
 
 
 

6 
 
 

3 

++ 
 
 
 

++ 
 
 

+++ 

KN 
 
 
 

PPD 
 
 

KN 

8 Apa maksudnya 
ketularan  bu? 

Enggak, tapi kan saya kan kondisinya 
lemah AL nya turun to, kan daya 
tahan tubuhnya lemah, nantikan nek 
kalau berhubungan dengan pasien 
takut ketularan. Karena saya kondisi 
fisiknya lemah, gampang ketularan 
karena AL nya turun leukositnya, kan 
daya tahannya turun jadi gampang 
kena penyakit.  

Subjek yang merasa 
tubuhnya lemah 
Ketakutan subjek jika 
tertular dengan pasien  
Kondisi fisik subjek 
yang dirasa lemah dan 
daya tahan tubuh yang 
menurun sehingg dapat 
tertular penyakit 

3 
 

6 
 

3 

+++ 
 

++ 
 

+++ 
 

KN 
 

PPD 
 

KN 
 

9 Apa kegiatan 
dulu sebelum 
operasi? 

Ya masih aktif arisan, dasawisma, ya 
macam-macam. 

    

10 Apakah Masih, tapi ya kadang-kadang bolos, Subjek yang tidak 3 ++ KN 



sekarang masih 
aktif? 

kalau pas istirahat. Ini kan masih 
kemo to?  
 
Kemo itu kan 1 (satu) minggu sampai 
10 (sepuluh) hari lemas. Jadi ya 
bebas ndak kerja, kadang ijin cuti 
sakit to, trus di rumah istirahat, 
istirahat dulu di rumah trus kegiatan 
di lingkungan juga sama saja.  Iya, 
cuti dulu. 

terlalu aktif dengan 
kegiatan lingkungan 
karena rasa mual akibat 
kemo yang sedang 
dijalani subjek 
Efek kemo yang 
membuat subjek 
merasa lemas 
Aktivitas subjek yang 
terbatas karena efek 
kemo yang sedang 
dijalani subjek 
 

 
 
 
 
 

3 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 

+++ 
 
 

+++ 
 

 
 
 
 
 

KN 
 
 

KN 
 

11 Bagaimana 
pertama kalinya 
ibu bisa 
mengetahui 
kalau menderita 
kanker 
payudara? 

Sekitar 1.5 bulanan diraba ada 
benjolan terus cepat mbak, cepat 
membesar, mengeras, tapi gak sakit, 
gak nyeri, pokoknya gak ada rasa 
apa-apa. Gak ada rasanya. Ya saya 
gak tahu, saya tidak sakit apa-apa. 
Saya gak ada keluhan apa-apa. Kalau 
ada keluhan kan pasti… nganu… ini 
gak ada, gak ada keluhan, gak ada 
senut-senut. Kalau ditekan-tekan ya 
biasa saja gak sakit. Kalau ditekan 
sakit, masih stadium awal ya… 

Gejala kanker payudara 
yang berupa benjolan 
yang cepat membesar 
dan mengeras, tapi 
tidak rasa nyeri, tidak 
ada senut-senut dan 
tidak ada keluhan sakit. 

2 ++ PA 

12 Apakah 
benjolannya 
diketahui 
sendiri? 

Iya sendiri      

13 Apakah 
memeriksanya 
itu langsung ke 
dokter? 

Enggak, ya…ya… 1.5 bulan itu 
karena mengeras terus saya 
periksakan ke dokter Sutikno di sini, 
koq membesar gitu, keras gitu to. Ya 
kebetulan ada banyak kegiatan, 
kebetulan saya pelatihan di Sardjito 
10 hari, ada piknik di Bali 5 hari. 
Jadikan belum memeriksakan ini, 
padahal sudah ada. Pulang dari Bali 
langsung pelatihan persalinan normal 
di Sardjito 10 hari. Lha setelah itu 
selesai tanggal 5, tanggal 7 nya saya 
baru periksa ke dokter Sutikno sini, 
tanggal 7 Agustus trus oleh dokter 
Sutikno, advicenya suruh USG sama 
mammografi. Terus tanggal 8 
langsung ke Sardjito, eh, kalau USG 
nya di Budi Rahayu sini. Kalau, 
mammografinya di Sardjito tanggal 8. 
Kalau USGnya tanggal 7 nya sore 
dari pak Tik langsung sorenya. Trus 
tanggal 8 itukan hari Sabtu, ya 
kayaknya trus 9 periksa, 8 itu hari 
Sabtu… trus Minggu. Tanggal 10 nya 
periksa lagi hasil itunya… 
mammografinya langsung dapat, 

Benjolan yang semakin 
mengeras dan 
membesar 
 
 
 
 
 
 
Muncul gejala kanker 
payudara yang sudah 
dirasakan subjek 
 
 
 
 
Adanya informasi dari 
dokter untuk segera 
melakukan USG dan 
mammografi. 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 

++ 
 
 
 
 
 
 

+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA 
 
 
 
 
 
 

DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



langsung diperiksa dokter suruh AJH, 
Aspirasi Jarum H-nya apa ya? 
Pokoknya seperti biopsy, seperti 
diambil jaringannya terus diperiksa. 
Pengambilan jaringan terus diperiksa, 
terus ternyata ganas hasilnya.   

 
Adanya informasi dari 
dokter untuk segera 
melakukan AJH 
 
Hasil pemeriksaan 
yang dinyatakan ganas 

 
5 
 
 
 

1 
 

 
+++ 

 
 
 

+++ 
 

 
 

DS 
 
 
 

PN 
14 Stadium berapa? Sudah stadium dua. Tingkat 2. Terus 

tanggal 9 nya itu, eh tanggal 10 ya 
berarti tanggal 10 nya itu langsung 
mondok. Setelah ada hasil itu. 

Tingkat keparahan 
kanker payudara yang 
diidap subjek 

1 ++ PN 

15 Dimana ibu 
dirawat? 

Di Sardjito, trus tanggal 11 nya 
operasi. 

    

16 Apa gejala awal 
yang dirasakan 
ibu?  

Gak ada, ya cuma ada benjolan. 
Ketahuan ada benjolan, trus tambah 
besar, ya itu cepet, tapi gak sakit. 

Muncul gejala kanker 
yang berupa benjolan 
dan bertambah besar, 
tapi tidak terasa sakit 

2 ++ PA 

17 Apakah pernah 
punya penyakit 
lain? 

gak ada, sehat gak ada apa-apa.     

18 Apakah ada 
saudara yang 
pernah 
menderita 
kanker 
payudara? 

Gak ada     

19 Bagaimana cara 
pemeriksaan 
saat awal 
ketahuan ada 
benjolan? 

SADARI. Ya sendiri. Pokoknya dari 
semuanya to, diraba. 

Adanya informasi 
untuk melakukan 
pemeriksaan payudara 
sendiri 

5 +++ DS 

20 Apa saja upaya 
yang sudah 
dilakukan untuk 
pengobatan? 

Saya ikut kemo saja. Ikut advice 
dokter aja. Belum ke alternatif apa-
apa. Menurut dokter. Sekarang kemo 
sudah 3 kali. 

Subjek yang taat 
melaksanakan anjuran 
dokter 

7 +++ KS 

21 Mengapa tidak 
mencoba 
pengobatan 
lain? 

Saya emang mantap sama dokter, 
medis, karena orang kesehatan     yo 
wis lah 

Kepercayaan subjek 
kepada dokter dan 
medis 

5 ++ DS 

22 Apakah efek 
dari kemo? 

Ya semakin lemas to mbak. Iya 
karena kemo kan kondisinya terus 
menurun, beratnya turun, beratnya 
sudah turun 5 kilogram. Dari operasi 
sampai sekarang beratnya turun 5 
kilogram. 

efek yang ditimbulkan 
dari kemo yang 
membuat subjek 
semakin lemas, kondisi 
yang semakin menurun 
dan berat badan 
menurun. 

3 +++ KN 

23 Bagaimana 
dengan 
perkembangan 
kanker 
payudaranya 
sekarang? 

Sekarang kering. Sudah kan gak ada, 
sudah di masektomi 

    

24 Bagaimana 
keadaan/ jahitan 
setelah operasi?  

Pokoknya kan nganu, ganti balutnya 
hari ke 5. Kering pulang.  

    



25 Apakah sudah 
tahu kalau 
terkena kanker 
payudara, 
sebelum 
pemeriksaan? 

Ya belum, belum tau nek itu. Cuma 
koq ada benjolan gitu kan.  
Was-was gitu to? Ya terus langsung 
periksa itu.  
 
Makanya kaget waktu hasilnya ya 
Allah, ganas. shock, saya nangis. 

Gejal awal berupa 
benjolan yang dialami 
subjek 
Perasaan was-was 
karena adanya benjolan 
yang dirasakan 
Subjek merasa terkejut, 
shock sampai menangis 
saat mengetahui hasil 
pemeriksaan  

2 
 
 

6 
 
 

6 
 
 

++ 
 
 

+++ 
 
 

+++ 
 
 

PA 
 
 

PPD 
 
 

PPD 
 
 

26 Bagaimana cara 
dokter 
menyampaikan 
hasil 
pemeriksaan? 

Ya ini, ibu memang ini hasilnya 
ganas gitu… tapi kan sudah ada 
hasilnya, saya kan sudah buka 
sendiri. Malah, saya malah buka 
duluan, dari AJH itu saya buka, saya 
langsung nangis, langsung nggoleki 
dokternya itu, saya masuk ruangan itu 
sudah nangis. Sudah nangis, 
dokternya, sudah, bu Atun kan masih 
muda, umurnya kan masih 45 tahun, 
ini belum ada retraksi puting, jadi 
masih awal 
tapi ini harus operasi, diambil semua 
besok ya. Sekarang cari kamar nanti 
kalau… tapi bagus tuh, dokter Kunto 
itu, sekarang cari kamar, nanti kalau 
gak ada kamar, nanti nelpon saya. Ini 
nomornya, saya nanti tak carikan 
kamar, gitu dokternya… tapi kan 
dengan nangis-nangis. Sudah lemas 
gitu… nanti bu Atun kan masih muda 
trus ini stadiumnya masih awal gitu, 
belum ada retraksi mammi…putting. 
Mudah-mudahan bagus   hasilnya. 

Diagnose dokter yang 
menyatakan subjek 
terkena kanker ganas, 
berdasarkan hasil tes 
yang dijalani subjek 
Subjek merasa cemas 
dan kesedihan, sampai 
menangis setelah 
mengetahui hasil tes 
kesehatannya 
Dokter yang 
memberikan semangat 
dan bantuan kepada 
subjek 
Pemberitahuan dokter 
kepada subjek untuk 
melakukan operasi 
 
 
 
Kesedihan subjek 
setelah mengetahui 
hasil tes kesehatan  
Dokter yang terus 
memberi dorongan 
semangat.  
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PPD 
 
 
 
 

DS 
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PPD 
 
 

DS 
 

27 Bagaiamana 
reaksi ibu waktu 
pertama kali 
mengetahui 
terkena kanker 
payudara? 

Kaget, shock, nangis… kaget, nangis 
trus lemas, shock itu saya. Langsung 
tak buka itu, saya itu tak buka sendiri 
koq itu. 

Kekagetan, kecemasan 
dan kesedihan subjek 
tentang penyakit yang 
dideritanya 

6 +++ PPD 

28 Apakah ada 
perasaan takut? 

Ya ada rasa takut, ya takut. Ya… 
ya… ya ampun koq ternyata koq 
ganas. Itu kan tidak menyangka gitu, 
kalau hasilnya itu mau ganas. 

Ketakutan subjek akan 
tingkat keparahan 
kanker payudara yang 
diderita subjek 
 

6 +++ PPD 

29 Apa yang ibu 
rasakan saat 
sakit 
menyerang? 

Tidak, tidak ada rasa. Gak ada gak 
ada rasa sakit 

    

30 Apa yang 
dirasakan saat 
kemo? 

Mual, mual, muntah… mual, muntah, 
lemas. 

Timbulnya efek buruk 
setelah melakukan 
kemo yang berupa 
mual, muntah dan 

3 +++ KN 



lemas 
31 Apa yang dapat 

membuat subjek 
bersemangat 
dan tidak 
memikirkan 
kanker payudara 
yang diderita? 

Tetap mikir, ha ya tetap mikir, 
ya dukungan dari keluarga, teman, 
saudara, yang kadang membuat… 
mengurangi ya mengurangi beban, 
tapi ya tetap mikir mbak… tetap 
mikir, tapi juga pasrah dan usaha. 
Tetap pasrah dan usaha, berdoa to? 

Subjek yang terus 
memikirkan tentang 
penyakitnya 
Subjek mendapat 
dukungan dari 
keluarga, teman, 
saudara yang dapat 
mengurangi beban 
Subjek pasrah dan terus 
berdoa kepada Tuhan 
YME 
Subjek terus berusaha 
untuk sembuh 

6 
 
 

5 
 
 
 
 

4 
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+++ 
 
 

+++ 
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++ 

PPD 
 
 

DS 
 
 
 
 

KDN 
 

KS 
 

32 Bagaimana 
dukungan anak, 
suami, apakah 
memberikan 
pengaruh yang 
positif? 

Iya, positif… bisa membangkitkan. Dengan dukungan dari 
keluarga dapat 
membangkitkan 
semangat subjek 

5 +++ DS 

33 Bagaimana 
dengan saudara? 

Iya…     

34 Bagaimana 
dengan teman 
kerja? 

Hee em… teman kerja semua. 
Saudara, tetangga, teman dulu lama 
25 tahun, juga ada yang ndukung, 
teman sekolah dulu… perawat dulu 
waktu masih umur ya masih SPK itu, 
dulu kan masih… sekarangkan sudah 
25 tahun yang lalu. 

Saudara, tetangga dan 
teman selalu 
mendukung subjek 

5 +++ PPD 

35 Apakah sudah 
pernah 
menjalani 
operasi? 

Hem… satu kali aja…     

36 Apa yang 
dilakukan ibu 
setelah operasi? 

Iya, masih kontrol teratur, cek darah, 
cek darah kimia plus (+) kemo. Eh, 
cek darah rutin 1 minggu plus (+) 
kemo. Kimianya sama rutin lagi 1 
hari sebelum kemo. 

Subjek teratur 
menjalankan 
pengobatan 

7 +++ KS 

37 Apa maksudnya 
cek darah 
kimia? 

Kimia itu ya yang ndak rutin, 
maksude sing termasuk fungsi ginjal, 
fungsi liver, maksudnya kimia gitu... 
darah kimia… 

    

38 Apa maksudnya 
cek darah rutin? 

Cek darah rutinnya 1 minggu plus (+) 
kemo, trus cek darah rutin lagi sama 
kimia 1 hari sebelum kemo 
berikutnya. Kan 3 minggu sekali 
kemonya. Berarti cek darah rutin 1 
minggu plus (+) kemo, cek darah 
rutin plus (+) kimia kedua 1 hari 
sebelum kemo. 

    

39 Bagaimana 
perasaan ibu 
saat mengetahui 
harus menjalani 
operasi? 

Ya takut, walaupun orang kesehatan 
tetap takut, lemas, takut… 

Perasaan takut untuk 
melakukan operasi 

6 +++ PPD 



40 Apa yang 
membuat ibu 
berani menjalani 
kanker 
payudara? 

Lha, emang itu jalan satu-satunya 
yang harus dihadapi, harus dijalani… 

Kepasrahan subjek 
untuk menjalani 
operasi 

4 + KDN 

41 Apakah 
operasinya 
berjalan lancar? 

Lancar     

42 Kapan ibu 
melakukan 
operasi? 

Tanggal 11 Agustus ‘09     

43 Payudara mana 
yang dioperasi? 

Kiri     

44 Seberapa besar 
benjolan ibu? 

Ya cuma hasilnya cuma memang 
ganas gitu. 

Hasil tes kesehatan 
yang menyatakan 
subjek mengidap 
kanker ganas 

1 ++ PN 

45 Berapa jam 
operasi 
berlangsung? 

Nek operasinya… berapa ya? Wong 
itu kan ada ruangan sadar banget di 
apa ya? Kalau operasinya saya 
kurang tahu’e. pokoknya saya 
berangkat jam 08.30 trus di sampai 
ruangan lagi 12.30 kan di ruangan 
RR, trus sadarnya kan di ruang RR. 
Setelah sadar baru dibawa ke bangsal, 
ke bangsalnya 12.30. ruang RR itu 
ruang pemulihan. 

    

46 Bagaimana 
perasaan ibu 
saat akan 
operasi? 

Kalau itu saya sudah mantep. Paginya 
saya sudah mantep. Sudah mantep, 
memang itu jalan yang terbaik, harus 
dijalani, sudah siap. 

Perasaan mantap dan 
pasrah saat subjek akan 
menjalani operasi 

4 + KDN 

47 Bagaimana 
perasaan ibu 
saat keluar dari 
ruang operasi? 

Buka mata banyak teman-teman, ya 
Alhamdullilah saya sudah sampai 
ruangan, sudah lancar operasinya 
ya… Cuma Alhamdullilah, bersyukur 
itu 

Dukungan dari teman 
Rasa syukur subjek 
kepada Tuhan YME 
karena operasi yang 
sudah berjalan lancar 
 

5 
4 
 
 

+++ 
+ 

DS 
KDN 

48 Apakah ibu 
menerima 
keadaan ibu 
sekarang? 

Ya menerima Subjek dapat menerima 
semua keadaan dirnya 

4 + KDN 

49 Bagaimana 
perasaan ibu 
saat awal 
mengetahui 
kalau ibu sudah 
tidak 
mempunyai 
payudara 
sebelah kiri? 

Cuma kaget aja. Saya tadinya, 
awalnya tuh tidak nyangka gitu to 
kalau ternyata koq dikasih kayak gini, 
ya sudah pasrah, menerima, sabar 
usaha, doa itu. 

Kepasrahan dan 
penerimaan diri, serta 
usaha dan doa kepada 
Tuhan YME 

4 + KDN 

50 Bagaimana 
perasaan ibu 
sebagai wanita 
yang tidak 
mempunyai 

Iya, rasanya koq begini, takut… tapi 
setelah itu ya dikembalikan lagi, ini 
sudah takdir saya… sudah takdir 
saya. 

Perasaan takut 
menerima kenyataan 
bahwa tidak 
mempunyai satu 
payudara 

6 
 
 
 
 

+++ 
 
 
 
 

PPD 
 
 
 
 



kanker 
payudara? 

Kepasrahan kepada 
Tuhan YME 

4 + 
 

KDN 
 

51 Apakah ibu 
mengalami 
perubahan yang 
mencolok 
setelah 
melakukan 
operasi? 

Maksudnya perubahan?     

52 Seperti 
perubahan fisik, 
rambut yang 
rontok dan 
lainnya? 

Fisiknya itu karenanya e… dari e… 
apa ya namanya? Dari kemonya itu. 
Fisiknya itu dari kemonya itu karena 
mual muntah terus itu kan ndak 
makan 5 hari itu kalau habis kemo 
masih mual muntah. Maksudnya 
makannya belum bisa masuk sampai 
3 hari itu, kadang infusan itu. Kalau 
kemo mondok 3 hari, saya mondok… 
kamis, jumat, sabtu, saya pulang 
sabtunya. 

Munculnya efek kemo 
yang membuat subjek 
fisik subjek menurun, 
mual, muntah sehingga 
tidak dapat makan 
sampai 5 hari, sehingga 
harus diinfus agar 
mendapat asupan 
makanan 

3 +++ KN 

53 Apakah setelah 
operasi ada 
tindak lanjut? 

Masih, mungkin kalau ini kan masih 
program kemo, kan mungkin 6 kali 
mbak. Nanti selanjutnya saya kurang 
tahu, nanti tunggu advice dokter. Ya 
mungkin nanti hasil tindak lanjut. 
Kita belum… belum tahu. Pokoknya 
sekarang programnya masih kemo 
dulu. 

 
 
 
Subjek masih taat pada 
perintah dokter 

 
 
 

7 

 
 
 

+++ 

 
 
 

KS 

54 Apakah masih 
melakukan tes 
kesehatan saat 
akan melakukan 
kemo? 

EKG tok. EKG, Rekam Jantung tok     

55 Berapa kali ibu 
harus 
melakukan 
kontrol? 

Kalau kontrol saya nganu, 2 minggu 
dari kemo saya kontrol. 

Subjek masih teratur 
kontrol kesehatan 

7 +++ KS 

56 Berapa kali ibu 
harus 
melakukan 
kemo? 

Mungkin 6 kali     

57 Apa efek kemo 
yang dirasakan 
ibu?  

Ya mual, muntah lemas itu. He’e, 
mual muntah, rontok iya. Hee, ini kan 
mungkin baru 3 kali ya, mungkin 
kalau sudah nganu, mungkin katanya 
iya. Ini kan baru 3 kali mbak, tapi wis 
ketok kurune saya,turun banyak’e, 
he’e dari operasi. Nek maem’e tuh 
sedikit-sedikit yo tak sering. Saya 
sudah berusaha saya harus makan 
tapi yo itu karena mual muntahnya 
itu, he’e tetap berkurang fisiknya, 
tetep kurang gitu ya. 

Efek kemo yang 
membuat subjek mual, 
muntah, mengalami 
rontokan rambut, berat 
badan yang menurun, 
dan berkurangnya fisik. 

3 +++ KN 

58 Apakah 
sekarang masih 

Masih     



teratur minum 
obat? 

59 Berapa macam 
obat yang 
diminum? 

Obatnya kalau pas kemo dapat anti 
muntah, sama untuk gastritisnya 
karena kan untuk ini… (menunjuk 
lambung) trus ditambah suplemen 
dari dokter. 

    

60 Bagaimana 
dengan obat 
harian dari 
dokter, apakah 
diberikan? 

Ya dari dokter itu. He’e, he’e, 
suplemen. Ya ndak ada obat anti 
kanker, ya kemo itu, baru program 
kemo itu pembunuh kankernya. 

    

61 Apakah 
perasaan yang 
dirasakan saat 
ini? 

Sekarang ya masih nganu, apa ya 
namanya? Kan kayak ketarik-tarik to 
sininya (sambil menunjuk payudara 
sebelah kiri), jadi apa ya? Ya ndak 
sakit sih, tapi cuma karena bar 
diambil semua tuh kan jadi 
gerakannya kan terbatas, he’e. jadi 
ketok apa ya namanya? Kaku apa 
atau ya namanya? Karena kan 
dikerok itu,  
he’e… ya tetap saya latih gini-gini, 
dari sedikit-sedikit tapi kan belum 
bebas, maksimal.  

Pengaruh dari operasi 
yang dijalani subjek, 
membuat subjek 
merasa gerakannya 
terbatas 
 
 
 
 
 
 
Subjek berusaha 
melatih gerakannya  

3 
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+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++ 

KN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KS 

62 Menurut ibu, 
apakah  
penyebab 
penyakit kanker 
yang diderita 
ibu?  

Mungkin, mungkin pola makan. 
Kalau saya kan KB nya kan juga 
tidak hormonal, KB nya pakai spiral, 
iya bisa juga mempengaruhi. Ndak 
ada keturunan. Mungkin makanan. 
Kemungkinan lho, kemungkinan pola 
makan itu. Iya, wong ndak ada 
keturunan. Saya KBnya pakai , ndak 
pake hormonal, ayudi. Koq yo kena 
ini, selain takdir yaw is, gimana… 

    

63 Apakah masih 
taat perintah 
dokter? 

Taat saya, he’e. taat saya. Ya 
makanan larangan itu. 

Taat perintah dokter 
dan menghindari 
makanan larangan dari 
dokter 

7 +++ KS 

64 Apa saja 
makanan 
larangannya? 

Katanya, nek dokter sih ndak anu, 
cuma menyarankan ndak usah bakso 
karena bakso kan bumbu masaknya 
banyak, trus yang itu, kaleng-
kalengan yang ada pengawetnya. 
He’e Cuma itu. Yo sayur ya saya sih 
makan apa saja sing penting saya 
ndak bumbu masak, pedes itu saya 
juga ndak berani. 

Subjek mengikuti saran 
dari dokter 

7 +++ KS 

65 Apakah dulu 
sering 
menggunakan 
bumbu masak?  

Iya, he’e. kalau masak pasti diberi 
bumbu masak. Kalau rewang saya itu 
memberi bumbu masak langsung 
banyak. Selain itu ya mungkin 
makanan-makanan yang lainnya, itu 
kan sekarang itu… 

    

66 Apakah Ndak     



payudara ibu 
sekarang terasa 
nyeri? 

67 Apakah ibu 
masih 
mempunyai 
harapan yang 
ingin dicapai, 
mengingat 
kondisi ibu yang 
sekarang ini? 

Iya, ya mudah-mudahan 
pengobatannya berhasil. Bisa 
melaksanakan tugas sampai 
paripurna. Bisa… apa ya namanya? 
E…ya bisa… melihat anaknya besok 
jadi bisa momong putu. Harapannya 
kalau doa kan begitu to? Trus mudah-
mudahan kalau sehat bisa 
menjalankan ibadah rukun islam yang 
ke 5, sing dicita-citakan, kalau Tuhan 
masih memberi umur panjang. 
Mudah-mudahan terkabul. Insya 
Allah… 

Subjek masih 
mempunyai harapan 
untuk sembuh  

7 +++ KS 

68 Bagaimana 
dengan 
semangat ibu 
untuk sembuh 
dan melakukan 
kontrol teratur? 

Besar, iya, saya besar     

69 Apakah pernah 
ada perasaan 
ingin menyerah 
atau putus asa?  

Iya… ya, saya ndak sih, ndak 
menyerah. Cuma kalau pas mau 
kemo itu trauma gitu. Kondisinya 
mual muntah tuh kan rasanya gak 
enak gitu to? Jadinya kalau hampir 
hari-hari mendekati kemo itu sudah 
kelingan kemo yang kemarin, sampai 
saya muntah-muntah segitunya. 
Sampai asam lambungnya keluar 
sampai pahit… he’em. Nah itu, kan 
kalau mau kemo lagi itu masih 
teringat yang kemarin gitu. Kalau 
semangat saya semangat harus ikut. 

 
 
Perasaan trauma saat 
melakukan kemo 
karena sampai muntah-
muntah 
 

 
 

6 

 
 

+++ 
 

 
 

PPD 

70 Apakah pernah 
merasa tidak 
mau kemo lagi? 

He’e, kadang ada, he’e… gimana koq 
kerasanya kayak gini? Tapi koq 
memang harus dijalani ya… Kita, 
sampai anak saya itu, harus bu itu 
usaha, obat, harus dilakukan jadi dia 
meberikan arahan-arahan dengan 
saya sebanyak-banyaknya. Itu harus 
itu… tetap harus semangat 

Subjek sempat merasa 
tidak ingin melakukan 
kemo lagi karena 
efeknya yang tidak 
mengenakkan. 
Dukungan dari anak 
yang selalu 
memberikan semangat 
dan informasi 
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+++ 

KS 
 
 
 
 

DS 

71 Bagaimana 
keadaan 
lingkungan di 
rumah? 

Ya…ya bersihlah. Bersih, bersih. 
Cukup bersih lah wong ndak da yang 
nganu kewan-kewan gitu, gak ada.  
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