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Hasil Wawancara Subjek I 

 
 

Pertanyaan  Jawaban Analisis  

Selamat pagi, Bu, bisa 
perkenalkan namanya? 
E. D ya. 
Ee..umur berapa bu? 
Pekerjaan? 
Buruh? 
Ee..tinggalnya di kota mana 
Bu? 
Desa Jekulo? 
Pendidikan terakhir? 
Agama apa, Bu? 
Sudah punya anak berapa Bu? 
Eee…lalu hubungan dengan 
suami dan anak-anak gimana 
Bu? 
Nda ada masalah ya? 
 

Iya selamat pagi, nama saya Ibu E. D. 
 
 
43 
Pekerjaan ya..buruh.. 
Iya. 
Di desa Jekulo. 
 
Kudus ya. 
SMA. 
Agama Islam. 
Anak e dua. 
Ya baik…..nggak ini apa…..nggak ada apa 
ya…ya…baiklah…ngga..ngga…ngga ini… 
 
Ndak ada masalah…ngga..apa…namanya…sama anak-
anak juga baik… 
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Eeee..lalu hubungan dengan 
tetangga-tetangga gimana Bu? 
Baik? 
Eee..lalu sebelum sakit ini 
kesehariannya apa, bu? 
kegiatannya? 
Itu brati kerja sampingan 
gitu? 
Ee lalu kegiatan dengan..ada 
kegiatan nda dengan tetangga-
tetangga, di lingkungan gitu? 
Pengajian? 
Eeee..lalu gaya hidupnya dulu 
gimana bu sebelum sakit ini? 
 
 
 
Sering jajan ya brati? 
Apa masak? 
 
 
 

Juga baik.. 
 
Heem..ngga ada… 
Ya..kegiatannya ya jadi ibu rumah tangga..masak..terus 
apa, ya cari kesibukan buat biaya anak-anak gitu. 
 
Iya kerja sampingan daripada nganggur.. 
 
Ya kadang ini apa ikut kegiatan ini to ngaji.. 
 
 
Iya.. 
Ya, ngga ini ya..biasa-biasa aja ya…ngga…ngga 
apa…ngga terlalu apa yaa…ngga terlalu kuatir 
hidupnya…eee…eee..apa…biasalah wong kan nda tau 
kalo saya punya penyakit ini…nda tau ya..makan apa 
aja ya bebas, saya ngga tau kalo ini.. 
Ngga.. 
Ngga…ya masak…cuman kan kalo sekarang tau ada 
penyakit gini kan terus apa pantangan-pantangan kan 
harus di ini yaa..kalo dulu kan ga tau makan bebas 
gitu..nda pake..apa aja nggaa..ngga ini..sekarang kan 
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Eeee lalu awal mulanya sakit 
itu taunya gimana, Bu? 
 
Itu di payudara? 
sebelah kiri? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dua taun itu brati? 
 
 
 
 
 
Brati tau kanker tu dari sini 
ya? 

harus terbatas makannya… 
La tau-tau tu yang di apa..putingnya tu masuk ke dalem 
terus saya raba-raba itu nda taunya ada benjolannya 
sudah besar..terus… 
iya di payudara.. 
sebelah kiri..terus waktu itu kan mau berobat saya juga 
ngga punya biaya…saya juga gimana ya ekonomi 
lemah ya..eee pas-pasan buat makan jadi mau berobat 
kemana tu saya bingung..terus saya juga ngga…nda 
punya pandangan kalo ada..apa…berobat herbalkan 
saya ngga tau..terus…tau berobat init u saya dikasih tau 
sama saudara.. 
terus ini apa terus tu uda ketaunnya sudah dua taun 
yang lalu mungkin ya.. 
saya biarkan saja, soalnya saya kan ngga ada 
biaya..mau ke dokter takut nanti di suruh operasi..terus 
saya operasi kan ngga berani gitu ya..takutnya nanti 
apa…apanya masih ada yang sisa ato jadi salah ini 
apa..mmm…jadi salah..pegaden istilahe saya..jadi saya 
tu sebetulnya ya operasi takut.. 
Iya… 
 

Penilaian kognitif dari 
respon tubuh : benjolan 
dan puting masuk ke 
dalam. 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian: 
karena merasa dari sakit 
ini akan mengeluarkan 
biaya banyak. 
 
 
 
Emosi : 
Takut dioperasi. 
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Eee…lalu pemikiran pertama 
yang muncul itu apa Bu, 
waktu tau kalo..ee..dari herbal 
ini bilang kalo kanker gitu, 
pemikiran pertama yang 
muncul apa? 
Pengen sembuh? 
Selain itu ada pemikiran apa 
lagi? 
 
 
Lalu gimana perasaan yang 
muncul waktu itu, emosinya 
apa waktu itu? 
 
Na waktu di vonis..ee…itu 
kanker gimana perasaannya 
ibu waktu itu? Ada rasa apa 
gitu? 
Ada reaksi fisik yang muncul 
nda waktu itu? 
 

Ya pemikirannya ya memang pengen sembuh gitu… 
 
 
 
 
 
Iya.. 
Ya pengen sembuh, terus pengen biar umurnya, kalo 
bisa si sampe panjang..bisa ngerawat anak-anak, terus 
bisa kumpul dengan anak-anak sampe tua gitu 
ya..hehehe….gitu… 
Ya emosinya yaa pokoknya…berusaha..biar cepet 
sembuh gitu.. ya apa…yaa pokoknya itu pengen cepet 
sembuh gimana caranya supaya agar secepatnya 
sembuh.. 
Yaaa….ya rasa takut..rasa…hehehehhee…ya takut 
itu…rasa takut… 
 
 
Reaksi fisik…ya ini apa...pengen apa namanya ya….ya 
memang ini apa..reaksi fisik itu kan..apa…rasa nyeri 
gitu ya…terus kadang tu males, pengen tiduran, terus 

Penilaian kognitif dari 
kejadian : 
berpusat pada 
kesembuhan. 
 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : ingin merawat 
anak-anaknya hingga 
tua. 
Emosi : hanya ingin 
sembuh. 
 
 
Emosi : takut dengan 
sakitnya. 
 
 
Reaksi fisiologis dan 
respon tubuh : 
nyeri, malas. 
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Jadi mau apa-apa sudah kaya 
terbatas gitu yak arena rasa 
sakit ini? 
Ee…..terus tiap hari tu 
rasanya gimana bu, punya 
pikiran apa, setelah ada ini 
kan sering berobat ya….na tu 
masih..eee…apa 
ya…….pemikirannya yang 
mengikuti apa? Pemikiran 
atau emosi yang selalu 
mengikuti setiap hari saat 
kanker itu masih ada gitu, 
belum ada perubahan? 
Anak-anak sama suami tau 
nda bu kalo ibu punya sakit 
ini? 
Lalu..eee..selain rasa takut itu 
sendiri apa aja sih yang ada di 
rasanya ibu itu? Ada rasa apa 
lagi selain takut gitu? 

mau beraktifitas tu kayanya tu males gitu.. 
Iya..iyaaa… 
 
 
Yaa…ya ini..berusaha supaya cepat sembuh..terus 
me…apa…tidak melanggar pantangan-pantangan apa 
yang tidak boleh dimakan, terus apa…berdoa…berdoa 
supaya cepat diberi kesembuhan.. 
 
 
 
 
 
 
 
Tau…saya kasih tau… 
 
 
Yaa…selain takut ya..ngga…ngga ada rasa apa-apa, ya 
cuma kadang tu putus asa, bisa sembuh apa 
ngga..gitu..kadang putus asa, kadang ngga semangat 
pasti sembuh nanti saya bisa..umur saya bisa panjang 

 
 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : 
hanya ingin 
kesembuhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : tidak yakin 
berumur panjang. 
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Lalu apa sih yang dilakukan 
ibu waktu emosi sama pikiran 
takut itu muncul itu apa yang 
dipikirkan..ehh..apa yang 
dilakukan gitu? 
Bisa berobat gitu? 
 
 
 
Eee lalu kegiatan setelah 
terkena kanker ini jadi 
berubah ya? Sebelum…..dari 
sebelum terkena kanker 
sampe akhirnya tau ini kanker 
kegiatannya berkurang 
banyak ato hanya beberapa 
sedikit yang berkurang? 
Karena malas itu ya? 
Eee lalu sekarang sudah ada 
penanganan dan sekarang 
sudah ada perubahan banyak 

gitu..hehehehehe…  
Ya yang dilakukan ya..ini..apa…yang dilakukan 
pokoknya pengen apa aja biar saya bisa sembuh gitu.. 
 
 
 
Iya..bisa beraktifitas, ngga males lagi seperti dulu, terus 
bisa ngerawat anak-anak, bisa ngerawat suami, bisa 
mengerjakan pekerjaan yang sehari-harinya biasa 
dilakukan gitu.. 
Ngga…ngga berkurang…ya…ya…berkurangnya ya 
sering banyak istirahat gitu… 
 
 
 
 
 
 
Iya.. 
Yaaa perasaannya ya seneng, terus….apa 
namanya….ada semangat hidup..terus apa…tambah 
hidupnya tambah…semangat..tambah ini tambah 

Emosi : putus asa. 
 
 
 
 
 
Emosi : bisa beraktifitas 
kembali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emosi : semangat hidup. 
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ya dari kanker yang dulu 
sampe sekarang, itu gimana 
sekarang pikirannya dan 
perasaannya itu? 
Pemikirannya juga? 
Sudah nggak ada beban gitu? 
 
Ya sudah Bu terima kasih atas 
wawancaranya…selamat 
pagi… 
 

gairah gitu hidupnya… 
 
 
 
Pemikirannya juga uda agak apa ya..seneng gitu… 
Iya, soalnya ka nada pandangan bisa sembuh 
gitu…hehehe… 
Ya selamat pagi.. 
 
 
 

 
 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : sudah ada 
pandangan sembuh. 
Emosi : senang. 
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Hasil Wawancara Subjek II 

 
 

Pertanyaan  Jawaban Analisis  

Selamat malam bu, bisa 
perkenalkan namanya? 
Eee..tinggal di kota mana? 
Iya.. 
Ee dah menikah ya bu? 
Punya anak berapa? 
Lalu hubungan dengan suami 
dan anak-anak gimana Bu? 
Ada masalah tertentu ndak 
Bu? 
Tukaran biasa gitu ya? 
Eee lalu ada kegiatan nda bu 
di sekitar lingkungan sini? 
Ee lalu sebelum terkena 
kanker ini, ibu kegiatannya 
apa? Bekerja atau? 
Bekerja dimana Bu? 

Malem nik..nama saya Ibu W. T 
 
Getas pejaten kudus rt 05 rw 2 
 
sudah 
tiga 
ya harmonis aja..baik-baik.. 
 
yaa biasa sama anak-anak nek pas ribut..tukaran gitu 
kan..hehehhe… 
iya biasa. 
ada..tiap bulan ada pkk..ya ada kumpulan pengajian 
tiap minggu. 
bekerja.. 
 
 
di Pura Barutama 
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Oo ini ibu umur berapa? 
49? 
Ee sekarang pun masih 
bekerja ya? 
Ee lalu gimana sih bu awal 
tau itu ibu punya penyakit itu? 
 
Itu dimana bu benjolannya? 
Sebelah kiri? 
Ee lalu setelah ada benjolan 
ini ibu memeriksakan diri 
kemana? 
Ke dokter? Rumah sakit? 
Ooww kaya dokter umum gitu 
ya? Lalu? 
 
Ee terus waktu keluar 
benjolan ini apa sih yang di 
pikirannya ibu waktu itu? 
Takutnya kenapa? 
 
Waktu ada benjoalan itu kan 

49 
iya 
masih 
 
ya tadinya sih…ndak terasa ya..kok ada benjolan 
sedikit..tapi ngga sakit…terus lama-lama kok jadi 
besar..ya saya kuatir.. 
di payudara…...sebelah kiri…. 
heem… 
ke dokter. 
 
 
ndak..dokter di rumah..praktek di rumah… 
heem..dokter umum lalu disarankan ke dokter 
bedah..terus dari dokter bedah disuruh harus 
operasi..iya.. 
wah macem-macem nik..takut, yaaa cemas. 
 
 
ya ini nanti nek dioperasi terus gimana perasaane 
ya..hehe… 
belum. 

 
 
 
 
Penilaian kognitif dari 
respon tubuh : benjolan 
Emosi : Kuatir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emosi : takut, cemas 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : takut dioperasi 
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belum periksa ke dokter? 
Sudah tau kalo harus 
dioperasi? 
Ngga tau? 
 
 
Na waktu ada rasa kemeng ini 
ibu pikirannya apa waktu itu? 
brati kan belum kalo itu 
kanker kan? 
Na lalu pikirannya apa waktu 
itu? 
Punya pikiran penyakit apa 
gitu? 
Oo sudah dari awal sudah 
berpikiran kalo itu kanker? 
Ee lalu waktu diperiksa itu 
pemikirannya apa bu? Waktu 
periksa ke dokter gitu? 
 
 
Ooo..na waktu diperiksa itu 

 
ndak tau.. 
 
belum saya periksake..ya cuma trasa gini..kadang 
kemeng, hilang, kemeng, hilang, lama-lama saya kan ya 
takut.. terus saya periksakan ke dokter.. 
yaa…. 
 
belum.. 
 
ya was-was…yaa gemeter..ada…ada-ada saja lah..hehe 
 
ya ada si…nanti-nanti gek kanker, gek tumor..saya ya 
tanda tanya gitu.. 
iyaa… 
 
ya sarane dokter, tidak ada obat lain selain operasi…ya 
saya harus ngikuti dokter lah dari pada saya tunda-
tunda penyakit saya tambah benjolane besar…saya 
sendiri yang rugi..terus saya sendiri ya saya ngikuti 
operasi.. 
ya lemes… 

 
 
 
Rangsangan fisiologis 
dan reaksi otot : kemeng 
Emosi : takut 
 
 
 
 
Rangsangan fisiologis 
dan reaksi otot : gemeter 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : sakit kanker 
 
 
 
 
 
 
Rangsangan fisiologis 
dan reaksi otot : lemes 



 

104 

 

ada reaksi fisik apa bu di situ? 
Lemesnya kenapa? Karena 
punya pikiran apa? 
 
oo..na waktu vonis kanker ini, 
dah pikirannya yang pertama 
kali muncul apa? Waktu ooo 
ibu terkena kanker gitu..terus 
pikiran pertama yang muncul 
apa Bu? 
oo..lalu ada reaksi fisik apa 
waktu ibu terkena kanker gitu, 
ada reaksi fisik ndak di situ 
yang muncul? 
Dah lemes gitu ya? 
 
Itu ada dampak nda bu? Jadi 
dari kerja atau dari kegiatan 
lingkungan gitu ada dampak 
ndak waktu terkena kanker 
itu? 
Jadi untuk bekerja pun masih 

 
ini pikiran ya nanti nek operasi gimana, berhasil nda, 
takut seng nggak-nggak lah, pikiran yang nggak-nggak, 
wong masih punya anak sekolah..hehe.. 
yaa…itu nik..takut, sedih, terus ya seng saya pikirke ya 
itu masih punya tanggungan sekolah itu nanti nek saya 
operasi terus gimana, berhasil nggak..hehe.. 
 
 
 
ya saya sudah saya pasrahke gitu… 
 
 
 
huum…dah saya pasrah aja..daripada saya mikir terus 
malah sedih, susah, macem-macem lah.. 
yaa cuma gini nik..terasa kemeng, ilang, kemeng, ilang 
itu tok.. 
 
 
 
ya masih normal..Cuma kemenge kan ndak terus 

 
Penilaian kognitif dari 
respon tubuh : operasi 
nya berhasil ngga. 
Emosi : takut, sedih 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : operasi 
berhasil ngga. 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : pasrah 
 
 
Emosi : kepikiran, sedih, 
susah. 
Rangsangan fisiologis 
dan reaksi otot: kemeng 
 
 
 
Rangsangan fisiologis 
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normal atau? 
 
Nda males nda apa? 
Jadi masih seperti biasa ya? 
Lalu waktu dioperasi itu 
berapa lama bu? Brati kan 
sempet cuti ya? Cuti kerja? 
Apa? Berapa lama itu bu? 
Taunya kanker itu sudah 
berapa taun yang lalu? Apa 
barusan ini? 
Setengah taun? 
Ee lalu setelah dioperasi itu 
ada perubahan nda? 
Ilang? Setelah itu? 
 
Oo berobat ke herbal ini ya? 
Lalu…Ada perubahan? 
 
Benjolannya? 
Oo sudah hilang?  
Ee setelah…..eee perubahan 

kemenggg terus hilang, kemeng…tapi untuk kerja nda 
papa… 
ndak.. 
huum.. 
huum..  
waktu dioperasi opname di rumah sakit satu minggu, 
dapet cuti dua minggu.. 
 
barusan..ya kira-kira setengah taunan.. 
 
 
iya. 
ada si…terus rasa sakit yang kemeng tadi ilang.. 
 
iya….ya untuk abis operasi, untuk perawatan saya 
berobat ke herbal. 
huum..sampe sekarang… 
ada…alhamdulilah sekarang  sudah sehat..sudah ndak 
merasa sakit.. 
benjolannya sudah hilang.. 
iya..hehehe… 
ya seneng… 

dan reaksi otot  : 
kemeng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rangsangan fisiologis 
dan reaksi otot : kemeng 
hilang 
 
Penilaian kognitif dari 
respon tubuh : bersyukur 
karena sudah sehat. 
Penilaian kognitif dari 
kejadia : benjolan hilang.
Emosi : seneng 
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ini ada…pertama kali yang 
muncul di pikirannya ibu apa? 
Seneng? 
Ee reaksi fisiknya apa bu? 
Enak? 
Ee emosi yang pertama kali 
muncul waktu o ibu 
benjolannya sudah hilang, 
perawatan pun sudah 
membaik gitu lo, itu emosi 
yang pertama kali muncul 
apa? 
Sampe tua gitu ya? 
Dulu sebelum terkena kanker 
itu ada, memang ada turunan 
atau hanya karena pola makan 
bu? 
Brati… 
Brati belum tau y maksude ini 
kenapa? 
Turunan pun ndak ada ya? 
ee…Kegiatan ini pun masih 

 
 
ya bisa ngikuti kegiatan apa-apa..kerja tenang.. 
enak ajalah.. 
heem.. 
ya saya harus semangat kerja, semangat hidup, soale 
masih punya tanggungan itu tadi anak sekolah..terus 
sekarang itu saya dekat cucu-cucu, nanti kan bisa 
nyawang cucu-cucu..momong cucu-cucu..hehehe… 
 
 
 
iya….hehee… 
nek turunan nggak ada si…nek pola makan saya rasa 
saya nek makan ya nggak pernah enak-enak oq..ya 
umum lah..satu bulan daging, ikan, ayam…tapi entah 
kok tumbuh gitu..hehehe… 
 
belum…belum.. 
 
ndak ada.. 
masihh…masih..sekarang masih rutin tiap minggu ikut 

 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : kerja tenang 
 
Rangsangan fisiologis 
dan reaksi otot : enak 
 
Emosi : semangat hidup 
dan semangat kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian kognitif dari 
respon tubuh : mengikuti 
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jalan ya? Kegiatan pkk? 
 
 
Brati optimis ya bu ya? 
Ya sudah bu terima kasih ya 
bu untuk wawancaranya.. 
 
 

pengajian..tiap bulan pkk..kadang kegiatan kerjaan 
perusahaan jalan santai, ato apa masih bisa mengikuti 
dengan aman dan enak…hehehe… 
iyaa..hehe 
 
iya… 

kegiatan dengan aman 
dan enak. 
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Hasil Wawancara Subjek III 

 
 

Pertanyaan  Jawaban Analisis  

Selamat pagi Bu, bisa 
perkenalkan namanya? 
ee tinggal dimana Bu ini? 
 
Kudus ya? 
Pekerjaan apa bu? 
nda kerja kantor gitu? 
umur berapa bu ini? 
ee uda menikah ya bu? 
he’e..?hhehe 
 
Ooo…uda banyak? 
eee lalu gimana bu hubungan 
dengan..eee..dengan suami, 
dengan anak-anak, dengan 
cucu gmana? 
baik? 

iyaa..nama saya ibu Y. S 
 
ini jalan karya..jalan karya nomer..eeh..maaf..RT I/RW 
03 mlati lor.. 
kudus..iya.. 
pekerjaan ibu rumah tangga.. 
nda.. 
umur 63 
sapa? ibu? 
ooo ya sudahh…anaknya saya sudah enam oq, cucunya 
8 oq..hahahaha.. 
iya…hahhaa… 
apanya? 
ya baik… 
 
 
baik-baik..he’e… 
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sering kumpul nda bu? 
 
Eee lalu pendidikan terakhir 
apa bu? 
SMA? 
Eee..lalu kegiatan ini sebelum 
sakit ada nda Bu?kegiatan 
dengan lingkungan atau 
dengan? 
brati banyak kegiatan ya bu? 
 
 
 
 
Oo…….suaminya sudah 
meninggal brati ya? 
oww…ee lalu ini sebelum 
sakit ada rasa apa bu di 
sakitnya? 
maksudnya sebelum tau itu 
ada penyakit kanker.. 
 

ya sering..ya tiap malam itu ya sering kumpul-
kumpul..ya berdoa bersama… 
Saya? SMA..hehehe.. 
 
iya…hhehehe… 
oo ya to ya…kegiatan di lingkungan iya..kegiatan ke 
gereja ya iyaa..di legio maria, di PD… 
 
 
iya banyak kegiatan…ya di..mana itu..ck…santo yusuf, 
santo yusuf itu..terus lagi  di santa monica itu 
kumpulan ibu-ibu janda..itu asik nok..kumpul 
sama…hahaha..sama ibu-ibu yang sudah janda 
semua..bisa sharing, bisa….. 
iyaaa sudah meninggal taun li..taun berapa 
yaa..2001..tanggal 19 mei 2001.. 
sebelum sakit? 
 
 
ooo yaaa…biasa aja ndak papa mbak..tapi tau-tau pas 
saya mandi itu kok…kan yaa…sebelumnya kan ya 
ngomong-ngomong dulu di..kalo kumpul-kumpul di 
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sebelah? 
ee lalu setelah itu? 
 
iyaa..hehe… 
 
 
iya hehehehe.. 
 
 
waktu tau itu ternyata ada 

gereja pa di…sama ibu-ibu semua..itu kan 
nganu..pokoke..tentang penyakit kanker ato 
penya..yang apa tumor yang dah anu..coba si di..kalo 
mandi itu lo bu, mbo digerayangi  gitu lo…hehe..di 
payudara apa dimana..biasannya..mbo ya si..aku si 
kelihatannya ndak punya apa-apa bu..wua..haaaaa 
nggak mungkin mesti..kalo orang itu mesti 
mempunyainya..coba-coba si…lo kok kebetulan ya 
tau-tau kok saya kan nyapu gitu ya…bersih-bersih…lo 
kok nyenggol  kok rasanya kok…apa…eee…keras 
gitu…wa la terus  saya mandi..saya gerayangi gitu..oo 
kok betul ada tonjolan di payudara.. 
sebelah kanan..iya… 
na kan..kan bilang sama anak-anak..mbok ke dokter 
aja..na saya orangnya kan penakut mbak…sungguh 
taaaakut saya tu..jadi orang itu…hhahhhaha…kalo nda 
terpaksa mau  di injeksi mau pun itu…betul-betul 
takut…sungguhh..langsung itu….lo sunguh baru cerita 
aja keringet saya sudah dingin..hehehehe…lo sungguh 
lo mbak…lo ni…keringet itu sudah keluar semua.. 
he’e.. 
iya…la saya ya takut ah mbak..wong namanya perasaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : ada benjolan 
pada payudara. 
 
 
Emosi : takut 
 
 
Rangsangan fisiologis 
dan reaksi otot : keringat 
dingin 
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benjolan, seng pemikiran 
yang pertama kluar apa bu? 
 
 
 
 
 
 
iya hehehee…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ini apa kanker..apa..apa..seng di wedeni 
gitu..hehe..terus saya kan ngomong-ngomong sama 
anak saya..anak saya kan yang nomer pertama itu kan 
pernah..pernah namanya mbak heni itu di..kerja di bca 
itu..kan pernah ya ada tonjolan gitu kok dokter suruh 
ngoperasi..la betul la itu periksa bilangnya kok ganas 
gitu..terus di ambil..na..karena itu apa ya..kurang 
caranya apa sih..memeriksa kurang..apa sih 
namanya..ck..mmmmmmmmmm...ma…mau ngomong 
kok..hehehe…kurang teliti dah..wong saya nda…orang 
bodo yo mbak maaf ya…hehhehe…kurang 
teliti..setelah dioperasi untung kok itu belum dib 
o…anu di apa operasi semua, di potong semua 
he’e..Cuma di itu lo dibelek gitu a mbak, terus di 
ambil..diperiksa lagi kok nda coba…Cuma tumor nda 
ganas..aduh..la ini untung ya Tuhan itu..apa..masih 
melindungi..doa ku dikabulkan sama Tuhan..jangan 
sampe ini nanti terjadi yang tidak saya inginkan..saya 
kan takut nak nanti sampe apa…payudaranya di ambil 
nanti..hehehe…terus mau dioperasi saya bersama anak-
anak  saya tu mendoakan mbak heni itu..ni dah tau ini 
bukan penyakit anulah..bukan penyakit yang ganas..itu 

Penilaian kognitif dari 
respon tubuh : sakit yang 
parah dan ditakuti. 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : kurang teliti 
dalam memeriksa. 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : bersyukur 
doanya dikabulkan. 
Emosi : takut payudara 
di ambil, 
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lalu waktu  ibunya periksa itu 
di..di rumah sakit? 
semarang? 
ee lalu ada rasa apa bu? 
Waktu…waktu periksa? itu 
kan brati kan pasti menunggu 
hasil ya? na itu rasanya apa 
bu? pikirannya apa? Reaksi 
fisiknya seperti apa gitu? 
 
 
 
 

betul…nda itu coba…heheehehe…yang tidak ter…apa 
tidak mungkin terjadi bisa terjadi akhirnya ya…karena 
doa ini…lo sungguh kok aku percaya sungguh 
mbak..jadi saya tu mantep doanya sampe nangis-nangis 
di..di..apa sebelah kamar operasi di panti anu 
mana..telogorejo..kan operasinya di telogorejo..wah 
setelah di anu apa…sudah hampir..eeehh sudah selesai 
di operasi tu apa…di..penyakitnya kan diliatke sama 
keluarganya nda besar oq mbak..iyaa..ya Puji Tuhan.. 
Iya di rumas sakit.. 
 
iya semarang, ya di telogorejo..hehe 
maksudnya? 
heem.. 
iya menunggu hasil.. 
yaa..ya takut ah..terus kembali..ini cerita dari 
anak..saya terus kembali ke saya..kan tau ini cerita dari 
anak to tadi..terus saya seperti gitu..terus nda saya 
minta jalan keluar yang terbaik lah..terus saya gini..dah 
umpamanya anu apa..ke..berobat lain dari dokter 
bagaimana…ohh bu betul..ini ke Pak Samuel aja 
gitu..Pak Samuel kan anu apa..mmm..obatnya kan 

Penilaian kognitif dari 
kejadian : semua bisa 
terjadi karena doa. 
 
 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : bersyukur. 
 
 
 
 
 
 
Emosi : takut 
 
 
Emosi : berdoa. 
 
 
Penilaian kognitif dari 



124 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oo badan panas? 
 
 
na itu vonis kanker brati dari 
dokter atau tau sendiri ya 
waktu itu? 
tau sendiri ya? 
 
yang ditakutin apa bu waktu 
itu? 
 
 

herbal..nda da efek macem-macem gitu lo 
maksude..heem..saya kok sembuh..kok bisa sembuh..la 
wes kui wae..aku..dah ayo nak memang kamu 
mendukung ibu pengen ibu sembuh..ya ayo..dah..terus 
langsung saya ke tempat..ya Pak Samuel..na Puji 
Tuhan tiap hari kan ya rutin apa yang di anjurkan Pak 
Samuel itu makanan  yang pantangan tidak boleh ini ini 
ini ini saya turutin..na…berjalan beberapa bulan kok 
makin saya terasa sendiri…waktu  pertama saya 
minum obat itu memang rasanya kan anu mbak..puanas 
gitu ya…iya..la Pak Samuel kan uda anu..ngasi 
tau..harus minum banyak, terus makanan yang dingin-
dingin ..gitu..ya saya turutin..hehe 
lo kalo saya si belum ke dokter, langsung.. 
 
 
iya..hehee..iyaa…nda..saya perasaan saya ya cuma..ee.. 
tumor gitu lo.. 
yang saya takutin ya..gimana ya..biasanya kan penyakit 
kanker kan kalo ke dokter lo ya..biasanya 
kan..biasanya..hahaha…takut 
sendiri..haaha..kematian..hahha.. 

kejadian : berobat 
herbal. 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : bersyukur, 
 
 
 
Rangsangan fisiologis 
dan respon tubuh : terasa 
panas saat minum obat. 
 
 
 
 
Penilaian kognitif dari 
respon tubuh : tumor 
 
 
Emosi : takut mati 
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oo takut kematian ya?hehee 
 
ya tapi tetep takut ya? 
setelah…setelah tau kanker 
itu kegiatannya berkurang nda 
bu? Kegiatan di gereja? 
nda? 
optimis ya? 
 
 
brati taunya sudah berapa 
taun? 
tau kena kanker ini? 
 
o baru..barusan ya brati? 
ini brati berobatnya baru 
beberapa bulan aja ya? 
perubahannya sudah banyak 
bu? 
lalu setelah ada perubahan ini 
kan.. rasanya apa bu? 
 

iya to…hehehe..biasane kan masalah mati si ya Tuhan 
sendiri yang menentukan ya.. 
iya..hehehee..takut.. 
tapi nda.. 
 
 
saya tetep semangat.. 
iya..ya optimis ya karena saya kan kepengen masih 
sehat, bisa aktifitas, bisa membantu anak dan cucu-
cucu gito lo maksud saya gitu.. 
taunya? 
 
oo ya kira-kira berapa ya..ya dua bulanan..tiga bulan 
jalan.. 
iya he’e.. 
iya.. 
 
iya banyak sekali.. 
 
he’e..oya senang sekali..betul kalo sama Tuhan..Puji 
Tuhan..Tuhan telah menyelamatkan aku, memberi 
kesehatan aku..tiap hari pokoke saya tetep aktif ke 

 
 
Emosi : takut. 
 
 
 
 
Emosi : optimis, ingin 
sehat dan bisa 
beraktifitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emosi : senang sekali 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : bersyukur 
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reaksi fisik ada? 
setelah sembuh ini maksude 
setelah banyak perubahan 
gitu, ada reaksi fisik yang 
mendukung nda kalo ternyata 
ibu tu semangat gitu? 
pasti ada? 
ee lalu setelah ini brati nganu 
ya tetep berobatnya ni masih 
jalan ya? 
brati ni takut aja ya? 
Ndak pernah putus asa? 
percaya ya? 
ya sudah bu, terima kasih ya  
buy a..selamat pagii.. 

gereja.. 
maksudnya?? 
he’e….iyaa to mbakkk..pasti ada.. 
 
 
 
 
he’e…pasti ada…. 
iyaa..masih berjalan..kan dituntaske sekalian gitu lo 
mbak…jangan sampe nanti kan bisa kan nanti kambuh 
lagi gitu lo mbak.. 
iyaa.. 
oo nggak..nggak..nggak pernah..saya tenang saja.. 
percaya…sungguh percaya…hahhaha 
he’e..iyaa…selamat pagi.. 

telah diselamatkan, tetap 
aktif ke gereja. 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian kognitif dari 
kejadian : jangan 
kambuh lagi. 
Penilaian kognitif dari 
respon tubuh : tenang 
dan percaya. 
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D. Kerangka Pikir Subjek I 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Awal 
benjolan 
muncul 

Pemeriksaan 

Penilaian 
kognitif dari 

kejadian : 
Berpikir 
apakah 

benjolan ini 
suatu 

penyakit? 

Emosi : khawatir jika 
benjolan ini akan sangat 
berbahaya.  

Emosi : takut 
penyakitnya tidak 
bisa disembuhkan. 

Vonis Kanker 

Emosi : 
Putus asa 
dan tidak 
mempuny
ai harapan 

hidup. 

Perawatan yang sedang 
dijalani 

Emosi : senang karena 
semakin membaik, dapat 
beraktifitas dan bekerja lagi 
seperti biasa. 

Rangsangan fisiologis & 
reaksi otot : 

Nyeri pada payudara 
berkurang dan benjolan 

mulai mengecil.

Penilaian kognitif 
dari respon tubuh: 

Mempunyai 
pemikiran bahwa 

benjolan ini bukan 
benjolan biasa.  

Penilaian 
kognitif dari 

kejadian : 
Hasil dari 

pemeriksaan 
tidak 

menyenangkan. 

Penilaian 
kognitif dari 
kejadian dan 
dari respon 

tubuh : 
Tidak terjadi 

Penilaian 
kognitif dari 

kejadian: 
Dapat sembuh 
dari penyakit 

kanker. 

Rangsangan 
fisiologis & 
reaksi otot : 
Badan lemas, 
jantung serasa 

berhenti 
sesaat.

Rangsangan 
fisiologis & 
reaksi otot : 

Detak 
jantung 

meningkat. 

Rangsangan 
fisiologis & 
reaksi otot : 

Benjolan 
terasa nyeri.  

Penilaian kognitif 
dari respon tubuh: 

Berpikir penyakit 
apakah yang ada 
pada diri saya?  

Penilaian 
kognitif dari 

respon tubuh:  
Kanker pada 

payudara sudah 
membaik. 

Awal 
inform
asi 

Pertimba
ngan 
berobat 
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D. Kerangka Pikir Subjek II 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Awal 
benjolan 
muncul 

Pemeriksaan 

Penilaian 
kognitif dari 

kejadian : 
Berpikir 

sakit apakah 
yang saya 
alami ini? 

Emosi : khawatir jika 
mengalami sakit tumor 
atau kanker. 

Emosi : takut 
jika harus 
menjalani operasi 

Vonis Kanker 

Emosi : takut jika operasi 
yang dijalaninya akan 

gagal. 

Perawatan yang sedang 
dijalani 

 Emosi :senang karena 
sudah sehat dan dapat 
bekerja lagi dengan 
semangat.

Rangsangan 
fisiologis & 
reaksi otot : 
Sudah tidak 
merasakan 
sakit lagi. 

Penilaian 
kognitif dari 

respon tubuh: 
Berpikir tentang 
benjolan apakah 
yang tumbuh di 

payudara. 

Penilaian 
kognitif dari 

kejadian : 
Berpikir 

bahwa apakah 
sakit saya 
memang 
parah? 

Penilaian 
kognitif 

dari 
kejadian: 

Tidak 
terjadi 

Penilaian 
kognitif dari 

kejadian: 
Berpikir 

bahwa akan 
segera sembuh. 

Rangsangan 
fisiologis & 
reaksi otot : 
Badan terasa 

lemas  

Rangsangan 
fisiologis & 
reaksi otot : 
Gemetar saat 

menjalani 
pemeriksaan 

Rangsangan 
fisiologis & 
reaksi otot : 
Kemeng pada 

benjolan 

Penilaian 
kognitif dari 

respon 
tubuh: 
Berpikir 
apakah 

sakitnya 
dapat 

sembuh. 

Penilaian 
kognitif dari 

respon tubuh:  
Berpikir apakah 
memang kanker 

saya sudah 
parah? 

Penilaian 
kognitif dari 

respon 
tubuh: 
kondisi 

tubuh sudah 
kembali 
sehat. 

Awal 
inform
asi 

Pertimba
ngan 
berobat 

? 
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D. Kerangka Pikir Subjek III 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Awal 
benjolan 
muncul 

Pemeriksaan 

Penilaian 
kognitif dari 

kejadian : 
Berpikir 

apakah saya 
benar-benar 

harus 
mengalami 

sakit kanker? 

Emosi : takut jika harus 
menerima rawatan dokter.  

Emosi : takut 
jika  nantinya 
harus di 
operasi atau 
opname di 
rumah sakit. 

 
Vonis Kanker 

Emosi : takut pada 
kematian. 

Perawatan yang sedang 
dijalani 

 Emosi : optimis. Karena 
percaya akan sehat kembali 
dan dapat beraktifitas 
kembali. 

Rangsangan fisiologis & 
reaksi otot : 

Benjolan pada payudara mulai 
mengecil. 

Penilaian 
kognitif dari 

respon tubuh: 
Berpikir apakah 
mengalami sakit 

kanker yang 
sering 

dibicarakan 
teman-teman. 

Penilaian 
kognitif dari 

kejadian : 
Berpikir bahwa 

hasil 
pemeriksaan 

tidak 
menyenangkan 

Penilaian 
kognitif dari 

kejadian 
dan dari 
respon 
tubuh: 

Tidak terjadi 

Penilaian 
kognitif dari 

kejadian: 
Kanker pada 

payudara akan 
sembuh. 

Rangsangan 
fisiologis & 
reaksi otot : 

Keringat 
dingin. 

Rangsangan 
fisiologis & 
reaksi otot : 
Badan lemas Rangsangan 

fisiologis & reaksi 
otot : 

Benjolan mulai 
memebesar 

Penilaian 
kognitif dari 

respon tubuh: 
Berpikir apakah 
benjolan pada 
payudaranya 
bisa hilang. 

Penilaian 
kognitif 

dari 
respon 
tubuh: 
kondisi 
tubuh 
sudah 

membaik. 

Awal 
inform
asi 

Pertimba
ngan 
berobat 
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D. Kerangka Pikir Subjek I, II, III 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

   
 

Awal 
benjolan 
muncul 

Pemeriksaan 

Penilaian kognitif 
dari kejadian : 

-Subjek I : apakah 
benjolan ini suatu 
penyakit? 
 -Subjek II : sakit 
apa saya? 
-Subjek III : apakah 
benar-benar sakit 
kanker? 

Emosi :   
-Subjek I : khawatir jika bahaya. 
-Subjek II : khawatir sakit kanker. 
-Subjek III : takut dirawat dokter. 

Emosi :  
-Subjek I : takut tidak bisa 
sembuh. 
-Subjek II : takut jika operasi. 
-Subjek III : takut jika harus 
dioperasi atau opname. 

Vonis Kanker 

Emosi : 
-Subjek I : putus asa & tidak 
ada harapan hidup. 
-Subjek II : takut gagal operasi 
-Subjek III : takut mati

Perawatan yang sedang 
dijalani

Emosi : 
-Subjek I & II : Senang 
karena bisa beraktifitas 
lagi. 
-Subjek III : optimis dan 
percaya akan sehat lagi. 

Rangsangan fisiologis 
& reaksi otot : 

-Subjek I, II, & III : 
Rasa sakit berkurang & 
benjolan mengecil 

Penilaian kognitif 
dari respon tubuh: 

-Subjek I : berpikir 
bukan benjolan biasa. 
-Subjek II : benjolan 
apa yang ada pada 
payudara? 
-Subjek III: 
mengalami sakit 
kanker. 

Penilaian kognitif 
dari kejadian : 

-Subjek I: hasil 
pemeriksaan tidak 
menyenangkan 
 -Subjek II: apakah 
penyakitnya sudah 
parah. 
Subjek III : badan 
lemas

Penilaian 
kognitif dari 

kejadian: 
-Subjek I, II, 
III : tidak 
terjadi 

Penilaian 
kognitif 

dari 
kejadian: 

-Subjek I, II, 
& III : Dapat 
sembuh dari 
sakit kanker. 

Rangsangan fisiologis & 
reaksi otot : 

-Subjek I : badan lemas, 
jantung berhenti sesaat. 
-Subjek II : badan terasa 
lemas.  
-Subjek III : keringat 
dingin. 

Rangsangan fisiologis 
& reaksi otot : 

-Subjek I & III : detak 
jantung meningkat. 
-Subjek II : gemetar 
saat pemeriksaan.

Rangsangan 
fisiologis & reaksi 

otot : 
-Subjek I & II 
merasakan nyeri pada 
benjolan. 
-Subjek III benjolan 
mulai membesar. Penilaian 

kognitif dari 
respon 
tubuh: 

-Subjek I : 
penyakit apa 
yang ada 
pada saya.  
-Subjek II, & 
III : apakah 
bisa sembuh?

Penilaian 
kognitif dari 

respon tubuh:  
-Subjek I, III : 
tidak terjadi 
-Subjek II : 
Berpikir 
apakah 
memang 
kanker saya 
sudah parah? 

Penilaian 
kognitif dari 

respon tubuh:  
-Subjek I : 
kanker sudah 
membaik. 
-Subjek II, & 
III : Tubuh 
sudah kembali 
sehat. 

Subjek 
II : “?” 

Awal 
informasi 

Pertimbangan 
berobat 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Penilaian kognitif dari 

kejadian 

Emosi 

Penilaian kognitif dari 
respon tubuh 

Rangsangan fisiologis 
dan reaksi otot 

pemeriksaan Vonis kanker 
Perawatan 

yang sedang 
dijalani 

Awal 
benjolan 
muncul 

Awal 
infor
masi 

Pertim
bangan 
berobat
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Pedoman Wawancara 

 

a. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi : 

 Identitas subjek 

 Bagaimana hubungan dengan keluarga 

 Bagaimana peran subjek di lingkungan 

b. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku : 

 Bagaimana perilaku keseharian subjek sebelum terkena kanker 

 Kegiatan apa saja yang dilakukan subjek sebelum terkena kanker 

 Bagaimana gaya hidup subjek sebelum terkena kanker 

 Ada atau tidak perubahan kegiatan setelah terkena kanker 

 Usaha apa yang sudah dilakukan seelah terkena kanker 

c. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai : 

 Pikiran apa yang pertama muncul ketika di vonis kanker 

 Adakah pengaruh pikiran terhadap perilaku keseharian subjek 

d. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan : 

 Emosi apa yang pertama kali muncul setelah di vonis kanker 

 Emosi apa saja yang sering muncul setelah adanya vonis kanker 

 Bagaimana tingkah laku subjek saat emosi muncul 
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Pedoman Observasi 

 

a. Pengamatan yang berkaitan dengan kondisi fisik dan perilaku subjek 

ketika berobat : 

 Bentuk tubuh 

 Cara berpakaian 

 Sorot wajah subjek ketika berobat 

 Kegiatan selama berobat 

b. Pengamatan yang berkaitan dengan perasaan atau respon emosional 

yang terjadi ketika diwawancara : 

 Ekspresi wajah yang ditunjukkan 

 Bahasa tubuh ketika diwawancara 

 Intonasi suara ketika diwawancara 

c. Menggambarkan konteks (setting fisik, tanggal, waktu, cuaca, 

penerangan) pelaksanaan wawancara : 

 Pakaian yang digunakan 

 Tempat wawancara 

 Penerangan saat wawancara 

 Cuaca pada saat wawancara 

 Tanggal dan waktu saat wawancara 
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