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ABSTRAK

Penelitian mengenai kanker payudara menunjukkan bahwa penerimaan terhadap

penyakit merupakan hal yang penting bagi pasien dalam menghadapi masalah psikologis

yang muncul sepanjang perjalanan penyakitnya.  Beberapa penelitian menyebutkan bahwa

Penerimaan terhadap penyakit dapat membantu pasien untuk patuh akan proses pengobatan

serta membantu pasien dalam beradaptasi dengan akibat dari memburuknya kondisi

kesehatannya.  Penelitian diluar maupun di indonesia menunjukkan bahwa spiritualitas

memainkan peranan penting bagi pasien penyakit kronis dalam menghadapi penyakitnya.

Penelitian ini dilakukan di Bandung, dengan total responden penelitian 21 orang

penderita kanker payudara.  Responden mengisi kuesioner Spiritual Attitude and Involvement

List (SAIL) dan Acceptance of Illness Scale (AIS).  Jawaban responden dihitung korelasinya

menggunakan korelasi Pearson.  Hasil menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan

antara Spiritualitas dengan penerimaan terhadap penyakit pada penderita kanker payudara di

Bandung (r=0,6, pvalue < 0,01). Semakin tinggi spiritualitas penderita kanker maka akan

semakin tinggi penerimaan terhadap penyakit pasien.  Dari penelitian ini didapatkan bahwa

terdapat 4 dimensi pada spiritualitas yang dikaitkan dengan penerimaan terhadap penyakit

yaitu meaningfullness, caring for others, connectedness with nature, dan spiritual Activity.
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PENDAHULUAN

Kanker adalah salah satu penyakit kronis dan sering mengakibatkan kematian

(Iskandarsyah et al., 2013).Menurut National Cancer Institute(2009), kanker adalah suatu

istilahuntuk penyakit di mana sel-sel membelah secara abnormal tanpa kontrol dan dapat

menyerang jaringan di sekitarnya.  Proses dimana sel menyerang jaringan di sekitarnya ini

disebut metastasis.  Metastasis merupakan penyebab utama kematian akibat kanker(WHO,

2009).Berdasarkan data yang dirilis International Agency for Research on Cancer, penderita

kanker dunia mencapai 12,7 juta orang pada tahun 2008 dan mengakibatkan kematian 7,6

juta penderita (Kompas.com). Jumlah penderita dan kematian akibat kanker di Indonesiapun

jumlahnya terus meningkat.  Menurut World Health Organization (WHO) dan International

Union Against Cancer (IUAC) pada tahun 2030 akan terjadi lonjakan penderita kanker

sampai tujuh kali lipat. Dimana peningkatan tersebut terjadi di negara berkembang, termasuk

Indonesia (IUAC, 2012).

Di indonesia, kanker yang paling banyak di derita adalah kanker payudara.

Berdasarkan data International Agency for Research on Cancer (Globocan, 2012), pada

tahun 2015 diperkirakan terjadi lonjakan sebesar 2.367 kasus kanker payudara pada usia di

usia bawah 65 tahun.  Peningkatan bukan hanya diprediksi terjadi pada jumlah penderita

kanker payudara, namun juga kematian akibat kanker ini. Berdasarkan data ini, maka

diagnosis kanker payudara merupakan sesuatu yang dapat memicu distress psikologis,

terutama bagi penderita kanker payudara sendiri, begitu juga dengan keluarga maupun orang

terdekat pasien. Distress psikologis merupakan keadaan subjektif yang tidak menyenangkan

(Myrosky & Ross, 2003) .  Distress psikologis bukan hanya disebabkan oleh diagnosis dan

tingginya tingkat kematian akibat kanker payudara, namun juga berkaitan dengan proses

pengobatan yang akan dijalani pasien (Iskandarsyah et al., 2013).



Suatu studi mengatakan bahwa sepertiga dari 45% penderita kanker payudara

mengalami distress psikologis yang signifikan (Carlson, & Bultz, 2003). Disamping distress

psikologis pasien kanker juga dikatakan mengalami masalah psikologis lainnya yaitu, takut

kambuh, perubahan pada tubuh dan seksualitas, pikiran yang mengganggu mengenai penyakit

dan kematian (Iskandarsyah et al., 2013). Berbagai masalah psikologis yang muncul pada

pasien dapat membuat pasien tidak patuh dalam proses pengobatan medis yang harus

dijalaninya. Sammuel (2011) mengatakan bahwa masalah biaya, ingin mencoba pengobatan

alternatif serta tidak tahan terhadap efek samping seperti seperti kerontokan rambut, daya

tahan tubuh yang menurun, sariawan, mual, muntah seringkali membuat pasien tidak patuh

terhadap pengobatan.

Sebuah literatur mengatakan bahwa kemampuan pasien untuk menerima dan menjalani

prosedur medis dan proses pengobatan terkait penyakitnya tergantung kepada tingkat

penerimaan seseorang akan prosedur pengobatan, dan tingkat pemahaman pasien akan

penyakitnya (Adongo, Kirkwood, Kendall C, 2005). Sebuah studi yang dilakukan pada

penderita diabetes juga mengatakan bahwa penerimaan terhadap penyakit mempunyai

dampak langsung pada kepatuhan akan diagnosis dan proses pengobatan yang di anjurkan

begitu juga dengan menghadapi hambatan selama mengatasi penyakit (Lickiewicz et al.,

2010).Penerimaan terhadap penyakit dianggap sebagai masalah yang cukup besar pada pasien

dengan penyakit kronis.Kurangnya penerimaan dapat menyebabkan kepatuhan yang lebih

rendah untuk perawatan medis dan penundaan pengobatan. (Zalewska, Miniszewka,

Chodkiewicz, &Narbutt, 2006).Semakin tinggi penerimaan akan penyakit, maka akan

semakin rendah tingkat reaksi negatif dan emosi yang dirasakan pasien karena penyakitnya

dan proses pengobatan yang dijalani (Lewandowska et al., 2006; Niedzielski et al., 2007).

Suatu studi mengatakan bahwa sumber daya pribadi memainkan peran penting dalam

penerimaan penyakit kronis. Peningkatan optimisme, dan meminimalkan keyakinan



seseorang bahwa kesehatan seseorang tergantung dari orang lain bisa menyebabkan

penerimaan yang lebih tinggi dari penyakit(Zalewska, Miniszewka, Chodkiewicz, &Narbutt,

2006). Dari studi ini dapat diartikan bahwa peningkatan optimisme dan meminimalkan

keyakinan seseorang bahwa kesehatannya tergantung dari orang lain menjadi sumber daya

pribadi pasien dalam mengatasi penyakitnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 3 orang penderita kanker

payudara di Bandung yang langsung menjalani proses pengobatan sesuai standar medis, dan

patuh terhadap proses pengobatan yang kontinu mengatakan bahwa salah satu hal penting

yang membuat mereka dapat menerima penyakit mereka adalah adanya keyakinan akan

kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang berkeyakinan bahwa Tuhan akan

memberikan mukjizatnya sehingga dia akan sembuh, ada yang mengatakan bahwa Allah

kasih penyakit, maka Allah juga pasti akan memberikan obatnya yang penting kita usaha, dan

selalu berdoa agar diberi kesembuhan karena Allah yang memberikan ujian, maka juga akan

memberikan kesembuhan. Dari data terlihat bahwa optimisme sebagai sumber daya pribadi

pasien meningkat salah satunya dipengaruhi oleh adanya kesadaran akan dimensi transenden

(Allah SWT, Tuhan) dalam hidupnya.Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterhubungan

yang dirasakan pasien dengan sesuatu yang bersifat transenden (Allah, Tuhan, dan kekuatan

yang lebih tinggi) atau yang oleh Meezenbroekdkk. (2010) disebut sebagai spiritualitas.

Sebuah literatur mengatakan bahwa keyakinan spiritual sering menjadi pusat dalam

mengatasi penyakit dan membuat keputusan akan treatment yang dilakukan pada  pasien

dengan penyakit serius (Tarakewshwar N, dkk, 2006; Pargament KI, dkk,2004).Sebuah studi

juga mengatakan bahwa menurut pengalaman beberapa orang dengan penyakit kronis,

spiritualitas merupakan bentuk dukungan yang penting bagi mereka saat mengatasi

penyakitnya (Stefanek et al. 2005).Di indonesia, spiritualitas merupakan sesuatu yang sudah



menjadi budaya dalam masyarakat.Masyarakat Indonesia umumnya menyandarkan sesuatu

pada nilai-nilai spiritualitas(French, Eisenberg, Vaughan, Purwono, &Suryanti, .2008).

Begitu juga dengan penderita kanker payudara, yang cenderung akan dipengaruhi oleh

nilai spiritualitas dalam menghadapi penyakit kankernya serta bertahan dalam menghadapi

proses pengobatan hingga sembuh. Namun, spiritualitas yang dimiliki oleh tiap orang

berbeda-beda. Hal ini membuat perbedaan dalam cara individu bersangkutan dalam

menghadapi apa yang datang kepadanya. Ketika menjalani proses pengobatan yang berat dan

membosankan, efek pengobatan serta berbagai distress psikologis yang terjadi sepanjang

perjalanan penyakitnya, berbagai reaksi berbeda diperlihatkan oleh pasien.Perbedaan cara

pasien menghadapi penyakitnya menandakan adanya perbedaan tingkat spiritualitas yang ada

dalam diri pasien yang mempengaruhi sumber daya pribadi pasien dalam menghadapi

penyakitnya, sehingga menimbulkan perbedaan tingkat penerimaan terhadap penyakit pasien.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka peneliti berasumsi bahwa

terdapat korelasi positif antara spiritualitas dengan penerimaan terhadap penyakit penderita

kanker payudara di Bandung.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif non-eksperimental

dengan metode korelasional.  Penelitian kuantitatif non eksperimental adalah penelitian

deskriptif yang mengumpulkan data secara kuantitatif dan bertujuan memberikan gambaran

mengenai situasi atau fenomena tertentu, mengindikasikan variabel yang terdapat di dalam

suatu fenomena dan menggambarkan hubungan yang terjadi antara variabel-variabel  tersebut

(Christensen,2007).  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian



korelasional. korelasional adalah suatu penelitian untuk melihat gambaran derajat hubungan

yang ada diantara dua variabel yang diukur (Christensen,2007).

Partisipan

Subjek penelitian adalah penderita kanker payudara di Bandung yang masih dalam

proses pengobatan medis.  Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 21 orang.

Pengukuran

Setiap variabel penelitian diukur dengan menggunakan kuesioner. Pengukuran

penerimaan terhadap penyakit dilakukan dengan Acceptance of Illness Scale (AIS)

berupa kuesioner yang dikembangkan oleh Felton et al. (1984), kemudian dilakukan

Forward translation oleh peneliti lalu hasilnya direview oleh expert.  Kuesioner ini telah

diuji reliabilitasnya terhadap 50 orang penderita penyakit kronis di Bandung. Acceptance

of Illness Scale (AIS) terdiri atas 8 item pertanyaan terkait dengan konsekuensi dari

kondisi kesehatan seseorang yang buruk.

Alat ukur Spiritualitas adalah Spiritual Attitude and Involvement List (SAIL) yang

dikembangkan oleh Meezenbroek et.al., (2010) dan diadaptasi dan digunakan pada

pasien Coronary Heart Desease (CHD) oleh Henndy Ginting et. al., (2014), yang terdiri

atas 26 pernyataan yang mengukur spiritualitas seseorang melalui 7 dimensi spiritualitas

yaitu meaningfulness, trust, acceptance, caring for others, connectedness with nature,

transcendent experiences, dan spiritual activities.



HASIL

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan

sebagai berikut:

1. Terdapat korelasi positif yang tergolong sedang antara spiritualitas dengan

penerimaan terhadap penyakit pada pasien kanker payudara di Bandung.   Artinya

semakin tinggi tingkat spiritualitas penderita kanker payudara maka akan semakin

tinggi penerimaan terhadap penyakitnya.

2. Sebagian besar pasien kanker payudara yaitu sebanyak 71% dari responden

mempunyai tingkat spiritualitas yang  tergolong tinggi.

3. Pada umumnya pasien kanker payudara di Bandung mempunyai skor tinggi pada

dimensi Trust dari spiritualitas dan umumnya mempunyai skor yang tergolong rendah

untuk dimensi Transcendent Experience.

4. Sebagian besar pasien kanker payudara yaitu sebanyak 86% dari responden

mempunyai tingkat penerimaan terhadap penyakit yang tergolong tinggi.

5. Tingkat penerimaan terhadap penyakit pasien tidak terkait dengan tingkat pendidikan

dan tingkat keparahan penyakit pasien kanker payudara di Bandung.

6. Dimensi spiritualitas yang memiliki koefisien korelasi yang tinggi dengan penerimaan

terhadap penyakit adalah dimensi Meaningfullness, Caring for Others, Connectedness

with Nature, dan Spiritual Activity. Dapat diartikan bahwa pengembangan dalam 4

dimensi spiritualitas ini dapat meningkatkan penerimaan terhadap penyakit pasien

kanker payudara.
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