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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Linton (dalam Gunarso, 2008) menyatakan bahwa kebutuhan dasar atau 

primer manusia itu adalah mempertahankan hidup. Oleh karena itu, apabila 

manusia mengalami gangguan, aspek fisik biologis karena terserang penyakit, 

maka orang tersebut akan berupaya mendapatkan obat agar dapat sembuh . Atas 

dasar itulah banyak orang  yang  datang ke rumah sakit untuk memeriksakan dan 

mengupayakan kesehatan. Jika seseorang mengalami sakit dan tidak kunjung 

sembuh, orang itu akan merasa takut, cemas, stres dan depresi. Perasaan-perasaan 

itu muncul karena manusia memiliki sifat holistik, dalam artian manusia adalah 

makhluk fisik yang sekaligus psikologis yang mana kedua aspek ini saling 

berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Sehingga apa yang terjadi 

dengan kondisi fisik manusia akan mempengaruhi pula kondisi psikologisnya, 

dengan kata lain setiap penyakit fisik yang dialami seseorang tidak hanya 

menyerang manusia secara fisik saja, tetapi juga dapat membawa masalah-

masalah bagi kondisi psikologisnya. 

Hal ini dapat kita lihat pada pasien kanker dimana ketika dokter 

mendiagnosis bahwa seseorang menderita penyakit berbahaya seperti kanker akan 

menimbulkan masalah psikologis. Secara umum ada tiga bentuk respon emosional 

yang bisa muncul pada pasien penyakit kronis seperti kanker, yaitu penolakan, 

kecemasan dan depresi Taylor (dalam Lubis 2009). Dalam keadaan tersebut 

sangat sulit bagi pasien kanker untuk dapat menerima dirinya karena keadaan dan 
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penanganan penyakit kanker ini dapat menimbulkan stres yang terus menerus, 

sehingga tidak hanya mempengaruhi penyesuaian fisik tapi juga penyesuaian 

psikologi individu (Lehmann dkk,  1978).  

Kecemasan merupakan respon yang umum terjadi setelah penyakit 

kanker terdiagnosis. Berdasarkan hasil penelitian  yang dilakukan oleh Utami dan 

Hasanat, 1998 (dalam Lubis N.L., Hasnida, 2009), menunjukan ketika mengetahui 

bahwa mereka menderita kanker, pasien kanker akan mengalami kondisi 

psikologis yang tidak menyenangkan, misalnya merasa kaget, cemas, takut, 

bingung, sedih, panik, gelisah, dan dibayangi oleh kematian. Kecemasan 

meningkat ketika individu membayangkan terjadinya perubahan dalam hidupnya 

di masa depan akibat dari penyakit yang diderita ataupun akibat dari proses 

penanganan suatu penyakit.  

Kanker adalah penyakit yang tidak mengenal status sosial dan dapat 

menyerang siapa saja dan muncul akibat pertumbuhan tidak normal dari jaringan-

jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker dalam perkembangannya. Sel-sel 

kanker ini dapat menyebar ke bagian-bagian tubuh lainnya sehingga dapat 

menimbulkan kematian (Family’s Doktor, 2006). Hal ini sejalan dengan definisi 

dari American Canker Society yang menyatakan kanker sebagai kelompok 

penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan dan penyebaran sel abnormal yang tidak 

terkendali (Kaplan, Salis dan Petterson, 1993). Sel kanker berbahaya karena dapat 

menyebabkan kematian secara langsung maupun tidak langsung (Laszlo dalam 

Safarino, 1998). Sel kanker tunbuh dengan cepat, sehingga sel kanker pada 

umumnya cepat menjadi besar. Sel kanker menyusup ke jaringan sehat sekitarnya, 
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sehingga dapat digambarkan seperti kepiting dengan kaki-kakinya mencengkram 

alat tubuh yang terkena.  

Di samping itu, sel kanker dapat menyebar ke bagian alat tubuh yang 

lainnya yang jauh dari tempat asalnya melalui pembuluh darah dan pembuluh 

getah bening sehingga tumbuh kanker baru di tempat lain. Penyebaran sel kanker 

ke jaringan sehat pada alat tubuh lainnya dapat merusak alat tubuh tersebut 

sehingga fungsi alat tersebut menjadi terganggu. Umumnya, sebelum kanker 

meluas atau merusak jaringan di sekitarnya, penderita tidak merasakan adanya 

keluhan ataupun gejala, bila sudah ada keluhan atau gejala biasanya penyakit 

berada pada taraf stadium lanjut. Awalnya kanker tidak menimbulkan keluhan 

karena hanya melibatkan beberapa sel. Bila sel kanker bertambah, maka keadaan 

bergantung pada orang yang terkena. Misalnya, pada usus berongga besar, tumor 

harus mencapai ukuran besar sebelum memicu keluhan (Familiy’s Doktor, 2006). 

 Kanker merupakan penyakit yang mengerikan bagi kebanyakan orang. 

Cara, sikap, ataupun reaksi orang dalam menghadapi kanker , berbeda satu sama 

lain dan individual sifatnya. Hal ini bergantung kepada sampai seberapa jauh 

kemampuan individu yang bersangkutan menyesuaikan diri terhadap situasi yang 

mengacam kehidupannya. Berbagai reaksi penderita kanker  di bidang kejiwaan 

antara lain kecemasan, ketakutan dan depresi (Hawari, 2004). 

Hal ini berkolerasi dengan wawancara penunjang (29 April 2010) pada  

pasien kanker payudara bernama S yang menyatakan dirinya tidak pernah 

menyangka akan menderita  penyakit yang menakutkan. Benjolan yang selama ini 

dianggap tidak berbahaya serta tidak mengganggu ternyata berujung pada vonis 
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dokter yang menyatakan S menderita kanker payudara stadium 2a. Ini merupakan 

kondisi yang sudah cukup mencemaskan untuk sebuah penyakit bernama kanker. 

S pun terkejut dengan vonis itu, air matanya mengalir tanpa dapat 

dibendung, kakinya serasa tidak menapak, tubuhnya lunglai. Sekuat tenaga S 

mencoba mengendalikan emosinya namun butuh waktu lama untuk memutuskan 

menjalani serangkaian pemeriksaan yang dilanjukan dengan tindakan operasi 

hingga kemoterapi.   

Wawancara selanjutnya dengan pasien penderita kanker payudara 

berinisial H, yang menyatakan diagnosis dokter itu sangat mengganggu perasaan 

saya. Setiap hari dihantui rasa cemas, ketakutan dan kegelisahan sehingga tidak 

lagi kontrol dan berobat, sampai akhirnya penyakit saja menjadi lebih parah, 

stadiumnya meningkat dan dokter memberi tahukan bahwa sudah terjadi 

penyebaran sel kanker. 

 Tetapi ada juga penderita kanker yang justru bersemangat untuk mencari 

tahu tentang penyakitnya lalu memaksimalkan pengobatan, ada yang beranggapan 

bahwa penyakitnya adalah merupakan ujian atau cobaan sehingga pasien berusaha 

mendekatkan diri pada Tuhan. Ada pula pasien dengan diagnosis kanker tetapi 

memiliki motivasi hidup yang tinggi, sehingga tetap mampu melakukan pekerjaan 

dan berjuang melawan kanker yang diderita.  

 Pendapat tersebut diperkuat dengan pengalaman tiga pasien  penderita 

kanker payudara P, S dan W yang menyatakan, bahwa vonis kanker tidak hanya 

mengejutkan mereka tetapi juga sempat membuat cemas, sulit tidur, tidak nafsu 

makan, menyalahkan diri sendiri serta takut jika tiba-tiba maut menjemput. 
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Mereka sadar tidak ada gunanya meratap dan larut dalam kesedihan, sekuat tenaga 

mereka ikhlas menjalani takdir Tuhan. Kendati awalnya sempat protes, kehadiran 

suami, anak dan keluarga besarnya serta tanggung jawabnya  memotivasi mereka 

untuk tetap hidup.  (Wawancara, 14 April 2010).  

Berdasarkan data Medical Record Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus 

jumlah pasien kanker yang menjalani rawat inap pada tahun 2010 sebesar 1141 

pasien (4,71 %) dari total kunjungan pasien rawat inap sebesar 24.218 pasien. 

Pada tahun 2011 pasien kanker yang menjalani rawat inap adalah sebesar 1070 

pasien (4,66 %) dari total kunjungan pasien rawat inap sebesar 22.948 pasien.  

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO (Rahmawati dalam 

Kompas, 2010) pada tahun 2015 diperkirakan ada 9 juta orang meninggal karena 

kanker dan tahun 2030 diperkirakan ada 11,4 juta kematian karena kanker. Jumlah 

penderita kanker setiap tahun juga meningkat mencapai 6,25 juta orang dan dua 

pertiganya berasal dari negara berkembang seperti Indonesia. Penderita kanker di 

Indonesia diperkirakan 1:1.000 penduduk per tahun. Kanker diyakini sebagai 

penyebab kematian ke-5 di Indonesia dan terus mengalami peningkatan karena 

penderita kanker sulit disembuhkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Siti Fadilah 

Supari yang  menyatakan bahwa kanker telah menjadi ancaman serius bagi 

masyarakat Indonesia. Begitu pula dalam sambutannya ketika membuka Temu 

Ilmiah Dokter Bedah Indonesia Ke-1 (1st International Scientific Metpag di 

Indonesia Society Of Surgical Ancologyst / ISSO). Beliau mengatakan bahwa 

jumlah pasien kanker di Indonesia mencapai 6% dari 200 juta lebih penduduk 
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(Media Indonesia, 2005). Bahkan telah diperkirakan bahwa menjelang permulaan 

abad ke-21, peta penyakit di Indonesia mendekati peta penyakit di negara maju di 

mana penyakit kanker berada pada urutan ketiga penyebab terjadinya kematian 

setelah penyakit kardiovaskuler dan kecelakaan (Tambunan, 1995). 

Oleh karena sangat pesatnya pertambahan penderita kanker di Indonesia, 

sangat penting bagi masyarakat untuk menghindari penyakit kanker dengan 

mengetahui faktor-faktor resiko penyebab kanker. Demikian pula halnya dengan 

cara, sikap dan reaksi orang dalam menghadapi kanker sangat mempengaruhi 

tingkat kecemasannya.  

Menurut Sali Rahadi Asih, dari lembaga konsultasi psikologi Daya Insani 

(dalam http://kesehatan.kompas.com.2010) menyatakan bahwa reaksi-reaksi yang 

timbul setelah mendengarkan vonis kanker dari dokter merupakan hal yang 

normal. Ada yang menanggapi dengan positif, seperti merasa bahwa yang terjadi 

adalah teguran dari Tuhan. Ada pula yang menjadi lebih bersemangat untuk 

mencari tahu tentang penyakitnya dan berusaha untuk sembuh, namun tidak 

sedikit yang menjadi putus asa, sedih, cemas, atau takut. Lebih lanjut Asih 

menyatakan reaksi yang timbul merupakan akibat dari situasi yang tidak terduga. 

Siapapun tidak akan menduga akan terkena kanker. 

Situasi tersebut membutuhkan penyesuaian diri dari penderita, misalnya 

adanya perubahan gaya hidup, melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan 

hingga disiplin minum obat. Bila seseorang didiagnosis mengidap kanker, hal ini 

dapat mengubah hidupnya. Bukan hanya kehidupan sehari-hari yang akan 

berubah, hubungan dengan relasi, serta pandangan hidupnya akan terganggu. 
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Namun demikian dampaknya tidak harus negatif. Sikap hidup positif, penderita 

kanker bisa termotivasi untuk terus menikmati hidup. Sikap hidup positif yang 

dimaksud antara lain, mensyukuri setiap hal, memiliki tujuan, berencana untuk 

mencapai tujuan itu, serta yakin dan mampu mengalahkan kanker. Jadi penderita 

kanker harus tetap memiliki motivasi hidup. 

Hal tersebut diperkuat dengan pengalaman Dewi (dalam Health Today, 

2010). Wanita kelahiran 28 Agustus 1958 itu merupakan salah satu pasien kanker 

yang ketika divonis dokter tidak merasa terkejut. Pembawaannya yang ceria dan 

energik sangat jauh dari kesan seorang penderita kanker yang ringkih, sedih dan 

tidak bergairah. Ia percaya bahwa yang dialami adalah takdir Tuhan. Ia juga yakin 

bahwa penyakitnya bisa disembuhkan seperti  kata dokter dalam seminar kanker 

payudara yang diikutinya.  Lebih lanjut  Dewi mengungkapkan bahwa keluarga 

dan kerabat yang telah memebantu seluruh biaya pengobatan,  merekalah yang 

menjadi salah satu motivasi. Sadar tidak bisa membalas kebaikan mereka, sekuat 

tenaga Dewi berusaha untuk tidak mengecewakan mereka dengan cara tetap 

semangat, disiplin mengikuti serangkaian pengobatan, dan patuh pada perintah 

dokter. 

Pengalaman yang sama juga di alami oleh Alvita Dewi S. Meski kanker 

merenggut sebelah mata tapi berhasil menjadi dokter. Bahkan bukan hanya itu. Di 

usia 16 tahun kembali divonis kanker jaringan lunak stadium 3 dan harus 

menjalani kemoterapi selama 36 kali atau 6 seri. Kemoterapi selama satu minggu 

kemudian istirahat 3 minggu. Keaadaan itu sempat membuat Dewi tertekan dan 

marah pada Tuhan. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Dewi kemudian 
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menjalani serangkaian pengobatan dan radio terapi serta menatap masa depan, 

mengejar cita-cita semasa kecil dan perlahan mewujudkannya. 

Dewi berhasil menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran 

Universitas Tarumanegara dan kini sedang mengambil spesialisasi kedokteran 

nuklir di Universitas Padjajaran. Lebih lanjut Dewi menegaskan bahwa bagi 

penderita kanker tidak ada istilah sembuh, yang ada adalah survival rate atau 

tingkat kelangsungan hidup. Setelah 10 tahun bebas dari kanker, Dewi mulai 

menatap masa depan, mengejar cita-citanya menjadi dokter sekalipun setiap tahun 

harus melakukan MRI dan CT scan untuk melihat perkembangannya. 

 Menjadi dokter adalah impiannya sejak kecil. Pengalaman  menderita 

penyakit berat membuatnya termotivasi untuk mewujudkan mimpi. Meski pernah 

merasakan kepahitan hidup, namun aku tak ingin menoleh kebelakang. Aku hanya 

akan menatap ke depan, aku ingin memiliki anak dan ingin hidupku memberi arti 

bagi orang lain. Itu yang menjadi motivasi terbesar dalam hidupnya (Kartini, 

2010). 

Sebaliknya, bagi penderita kanker yang tidak memiliki motivasi kuat 

akan berada dalam situasi yang sulit dan mengalami hambatan emosional, seperti 

cemas, menganggap ada bahaya yang mengancam dan respon yang diberikan juga 

tidak rasional. Bahkan penderita akan berada dalam situasi yang penuh tekanan 

dan akibatnya penderita kanker akan mengalami kecemasan yang berkepanjangan  

Dalam teori harapan yang dikemukakan, Stotland (dalam Walgito, 2004) 

menyatakan bahwa orang yang mempunyai harapan menunjukkan keadaan yang 

optimis aktif. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harapan menunjukkan 
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keadaan yang pasif. Lebih lanjut Stotland menyatakan makin tinggi seseorang 

mempersepsikan probabilitas tercapainya tujuan, dan makin pentingnya tujuan, 

makin besar perasaan positif atau perasaan senang yang ada dalam diri orang 

yanga bersangkutan, makin pentingnya sesuatu tujuan, tetapi seseorang 

mempersepsikan rendahnya probabilitas tercapainya tujuan, maka hal tersebut 

akan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan atau timbulnya suatu 

kecemasan (anxiety). Apabila seseorang mengalami kecemasan, maka adanya 

motivasi dari orang yang bersangkutan untuk melepaskan diri dari kecemasan 

tersebut. 

Atkinson (1991) menyatakan bahwa kadang-kadang rintangan terhadap 

pencapain tujuan berasal dari keterbatasan individu itu sendiri. Cacat tubuh, 

ketidakmampuan tertentu atau ketidakadekuatan kendali diri dapat menghambat 

individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

Garis pemisah antara emosi dan motivasi adalah sangat tipis. Misalnya 

kecemasan, ini adalah emosi, tetapi ini juga motif pendorong perilaku, karena 

kalau orang cemas maka orang akan terdorong berperilaku kearah tujuan tertentu 

(gool directed) (Leeper dalam Walgito, 2004) 

Motivasi dan semangat hidup memiliki peranan yang sangat penting 

dalam proses perawatan dan penyembuhan penderita kanker. Motivasi membuat 

kualitas hidup penderita kanker lebih baik. Motivasi adalah obat psikologis yang 

mampu melawan berbagai penyakit, termasuk kanker yang di definisikan sebagai 

penyakit yang mematikan. Berkat motivasi yang kuat, penderita kanker bisa 

bertahan hidup lebih lama. 
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Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Bernie Siegel (1986). Dalam tesisnya Bernie mengungkapkan bahwa penderita 

kanker memiliki kesempatan yang jauh lebih banyak untuk mengalahkan 

penyakitnya jika dia memasukkan cincin emosi siap untuk berperang langsung 

dengan musuh. Lebih lanjut dikatakan para peneliti di London, bahwa jangka 

waktu hidup 10 tahun sebesar 75% diantara penderita kanker yang bereaksi 

terhadap diagnosis dengan suatu ”semangat perang”, dibanding jangka hidup 22% 

diantara mereka yang menanggapinya dengan perasaan tidak tertolong atau tidak 

ada harapan, antara pikiran dan tubuh. 

Pikiran dan emosi kita bukan saja memerankan peranan penting dalam 

memerangi kanker sesudah kita mengidapnya, ada juga bukti yang menyatakan 

bahwa cara pikir kita dapat memainkan peran dalam menempatkan kanker di 

tempat utama. Penelitian ilmiah  mengungkapkan bahwa stres kronik dan emosi 

negatif (kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kepaitan, kemarahan, dll) dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan hormonal dan kimiawi dalam tubuh yang 

mengakibatkan metabolisme yang subur bagi perkembangan kanker. The British 

Medical Association menyatakan bahwa tidak ada satu selpun didalam tubuh yang 

secara total terhindar dalam pengaruh pikiran dan emosi. (Frahm, Anne E. dan 

Frahm, David J., 1994).  

Hal senada juga diungkapkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh para penilitian dari Ohio State University yang membuktikan bahwa, stres 

yang dialami hampir setiap pasien penderita kanker payudara yang diakibatkan 

oleh hasil diagnosa keadaan maupun terapi yaang harus mereka jalani dapat 
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memperlemah sistim kekebalan tubuh mereka. (http://mindhealing 

therapy.blogspot.com.2011). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi hidup dan emosi 

(kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kepahitan, kemarahan, dll) memiliki 

hubungan yang sangat erat. Keduanya diperlukan untuk melawan kanker. 

Motivasi hidup menjadi faktor penting bagi penderita kanker dalam menghadapi 

situasi penuh tekanan. Motivasi hidup juga mampu mengurangi tingkat 

kecemasan karena dengan motivasi hidup yang dimiliki penderita tidak akan 

selalu berorientasi pada kecemasan yang dialami akan tetapi berusaha untuk 

mengejar apa yang menjadi goal atau tujuan dalam hidupnya. 

Untuk itulah penulis bermaksud meneliti mengenai hubungan antara 

motivasi hidup dengan kecemasan pada penderita kanker di Rumah Sakit Mardi 

Rahayu Kudus. 

 
B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 

motivasi hidup dengan kecemasan pada penderita kanker di Rumah Sakit Mardi 

Rahayu Kudus. 

 
C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran pada bidang psikologi, khususnya psikologi klinis dalam 

penanganan kasus-kasus psikologis pada penderita kanker khususnya 

mengenai masalah motivasi hidup dalam hubungannya dengan kecemasan.   
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2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wacana dan 

informasi bagi para penderita kanker tentang hubungan antara motivasi hidup 

dengan kecemasan pada penderita kanker sehingga dapat dijadikan sarana 

untuk mengembangkan motivasi hidup dalam mengatasi kecemasan yang 

dialami dengan baik.   

 


