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Abstract.
This study aims to the health locus of control of the predictors of  health seeking behavior in 
woman with breast cancer. This study has two predictors of independent variables,namely internal 
health locus of control and external health locus of control and  the dependent variable is health 
seeking behavior. Subjects were woman with breast cancer aged 30 middle adulthood who live in 
East Surabaya. The sampling technique used in this study was purposive sampling. Method of data 
collection using questionnaires with Likert scales for all variables. To test the quality of the measuring 
instrument used to test  the validity of  the content on professional judgment and SPSS 16.0 for 
Windows and test reliability with Chronbach Aplha techniques. Questionnaire internal health locus 
of control has an alpha coefficient of 0.703 whereas the external scale of health locus of control has 
a reliability coefficient of 0.745. Health seeking behavior variables had an alpha coefficient of 0.827. 
Data analysis was performed using the statistical multiple regression analysis with SPSS 16.0 for 
windows. Result of this study indicated that only external health locus of control can predict the 
health seeking behavior in middle adulthood women with breast cancer with a significance value of 
0.019 .
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Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah prediktor health locus of control mampu memprediksi 
health seeking behavior pada wanita dewasa madya yang menderita kanker payudara. Penelitian ini 
memiliki dua prediktor dari variabel bebas yaitu internal health locus of control dan external health 
locus of control serta satu variabel terikat yaitu health seeking behavior. Subyek penelitian adalah 
wanita penderita kanker payudara usia dewasa madya sebanyak 30 orang yang berdomisili di 
Surabaya Timur.Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Alat pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan skala Likert untuk seluruh variabel. Untuk 
menguji kualitas alat ukur digunakan uji validitas isi dengan professional judgement dan bantuan 
SPSS 16.0 for windows serta uji reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach. Kuisioner internal health 
locus of control mempunyai koefisien alpha sebesar 0,703 sedangkan skala external health locus of 
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control mempunyai koefisien reliabilitas sebesar 0,745. Variabel health seeking behavior memiliki 
nilai koefisien alpha sebesar 0,827. Analisis data dilakukan dengan teknik statistik analisis regresi 
berganda dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hanya external health locus of control yang mampu memprediksi health seeking behavior pada 
wanita dewasa madya yang menderita kanker payudara dengan nilai signifikansi sebesar 0,019.

Kata Kunci: Health locus of control; Health seeking behavior; Wanita dewasa madya penderita 
kanker payudara

PENDAHULUAN

Kanker adalah salah satu penyakit kronis 
yang menjadi penyebab kematian terbanyak di 
dunia. Data WHO pada tahun 2005 mencatat bahwa 
salah satu penyebab kematian terbanyak akibat 
kanker adalah kasus kanker payudara. Penelitian 
yang dilakukan oleh International Agency of 
Research on Cancer (IARC) pada tahun 2002 (dalam 
Putri, 2008) menyebutkan bahwa sekitar 1,15 juta 
kasus kanker payudara baru menyebabkan sekitar 
411.000 penderitanya meninggal dunia. IARC juga 
mengestimasi insiden kanker payudara di Indonesia 
mencapai 26 per 100.000 perempuan (Dinas 
Kesehatan Propinsi Jawa Timur, 2012).

Usia dewasa madya merupakan usia 
dimana jumlah penderita kanker payudara paling 
banyak ditemukan. American Cancer Society (2013) 
menyebutkan bahwa lebih dari 90% penderita 
kanker payudara adalah wanita yang berusia 40 
hingga 50 tahun. Bee (1994) mengemukakan bahwa 
usia dewasa madya (40 hingga 65 tahun) adalah usia 
dimana wanita banyak mengalami penyakit kronis, 
salah satunya adalah kanker payudara. Data lain 
juga menyebutkan bahwa kanker payudara adalah 
salah satu penyebab kematian terbesar pada usia 
antara 45 hingga 64 tahun (USDHHS dalam Papalia, 
dkk., 2002).

Penyakit kronis yang dialami pada masa 
dewasa madya tentunya menjadi salah satu penyebab 
timbulnya stres (Sarafino, 2008). Suryadinata (2012) 
mengungkapkan reaksi awal pasien penderita 
penyakit kronis ketika pertama kali mendengar 
diagnosis penyakitnya adalah pengingkaran (denial) 
yang kemudian dimanifestasikan dengan mencari 
dokter atau pakar kesehatan lain yang diharapkan 

mampu memberi diagnosa berbeda yang lebih 
ringan. Reaksi berikutnya yang biasa muncul adalah 
perasaan marah, cemas, dan takut. 

Menjalani pengobatan juga tidak selalu 
mengurangi beban psikologis bagi wanita penderita 
kanker payudara. Salah satu pengobatan yang harus 
dijalani penderita adalah radioterapi yang juga 
memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi 
pasien. Selain itu bagi sebagian wanita, melakukan 
pengobatan yang beresiko hilangnya salah satu 
organ seksual seperti payudara akan menimbulkan 
tekanan psikologis yang semakin berat. 

Namun di sisi lain stres, ketakutan 
akan kematian, dan rasa nyeri serta sakit yang tak 
tertahankan membuat penderita berusaha mencari 
pengobatan untuk memperoleh kesembuhan. 
Laras (2010) dalam penelitiannya menyebutkan 
bahwa penderita kanker payudara akan cenderung 
menggunakan strategi coping seperti menjalani 
pengobatan medis, berdoa, pasrah menjalani 
hidup, mengurangi aktivitas, dan merubah 
pola makan menjadi lebih sehat sebagai upaya 
menghadapi kanker payudara yang diderita. Hal 
ini membuat mereka tetap melakukan pengobatan 
secara medis untuk mempertahankan hidupnya 
meskipun mereka juga tetap mengalami stres pasca 
mastektomi. 

Mahelda dan Hartini (2012) menyatakan 
bahwa payudara adalah salah satu organ yang 
menjadi identitas kesempurnaan seorang wanita, 
sehingga ketika seorang wanita terdiagnosa kanker 
payudara ia akan merasa kesempurnaannya menjadi 
berkurang sebagai seorang wanita dan kemudian 
berusaha untuk mencari pengobatan yang dapat 
menyembuhkan penyakitnya. Usaha inilah yang 
dimaksud dengan health seeking behavior yaitu 
perilaku yang mencakup tindakan-tindakan yang 
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diambil individu apabila mengalami sakit atau 
terkena masalah kesehatan untuk memperoleh 
kesembuhan atau terlepas dari masalah kesehatan 
tersebut (Notoatmodjo, 2011). Health seeking 
behavior mencakup perilaku untuk melakukan atau 
mencari pengobatan yang meliputi pengobatan 
alternatif sendiri, mencari pengobatan ke fasilitas 
kesehatan modern yaitu rumah sakit, dokter, 
puskesmas, dan lainnya, maupun ke fasilitas 
kesehatan tradisional seperti alternatif, sinshe, 
dukun, dan lainnya (Notoatmodjo, 2011). 

Seorang individu pasti akan melakukan 
health seeking behavior dengan tujuan untuk 
meredakan rasa sakit maupun mengobati 
sakit (Chusairi & Hartini, 2005). Dalam usaha 
mengobati penyakit yang dialami dan memperoleh 
kesembuhan, masyarakat akan melakukan health 
seeking behavior yang beragam. Berdasarkan Profil 
Kesehatan Indonesia pada tahun 2008 (dalam Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2013), perilaku 
pencarian pengobatan (health seeking behavior) 
pada penderita kanker di Indonesia meliputi 
penggunaan obat tradisional, pengobatan medis, 
dan obat-obatan lainnya. 

Health seeking behavior merupakan 
bagian kecil dari perilaku sehat. Ginitasasi (2010) 
menyebutkan bahwa perilaku kesehatan terbagi 
atas 3 kelompok yaitu perilaku pemeliharaan 
kesehatan (health maintenance), perilaku pencarian 
kesehatan dan penggunaan fasilitas atau sistem 
pelayanan kesehatan (health seeking behavior), dan 
perilaku kesehatan lingkungan. Kontrol personal 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
perilaku kesehatan individu. Salah satu pendekatan 
dalam mengukur kontrol personal individu yang 
berkaitan dengan kesehatannya adalah pendekatan 
mengenai health locus of control.  

Menurut Wallston (1982) health locus of 
control adalah derajat di mana individu yakin bahwa 
kesehatan mereka dikontrol oleh faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal merujuk pada keyakinan 
bahwa suatu hasil secara langsung adalah akibat 
dari perilaku individu sendiri. Sedangkan eksternal 
merujuk pada keyakinan bahwa suatu hasil adalah 
akibat adanya kontrol dari kekuatan lain (powerful 
others) atau nasib (chance).

Beberapa penelitian telah mengkorelasikan 

health locus of control dengan perilaku sehat. 
Health locus of control seringkali dikaitkan dengan 
perilaku merokok, diet, aktivitas fisik, dan perilaku 
yang terkait dengan pemerolehan kesehatan 
(Birkimer, dkk., 1993 dalam Spahn, 2005). Penelitian 
lain yang dilakukan oleh Lawson, dkk. (2011) juga 
menyebutkan bahwa health locus of control banyak 
mempengaruhi bagaimana cara individu membuat 
keputusan terkait kesehatannya. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa 
kesehatan yang lebih baik diasosiasikan dengan 
aspek internal, powerful others, dan chance dari 
health locus of control (Lawson, 2011). Penelitian-
penelitian lainnya menunjukkan bahwa masing-
masing dimensi dari health locus of control yaitu 
internal health locus of control dan external health 
locus of control juga berkorelasi dengan perilaku 
kesehatan seseorang. Bell et al (2002, dalam 
Lawson, 2011) menemukan bahwa individu yang 
menderita penyakit kronis akan memiliki derajat 
health locus of control yang lebih tinggi pada aspek 
powerful others dan chance (faktor eksternal). 
Burker, dkk (2005) menunjukkan bahwa pasien 
yang melakukan transplantasi paru-paru memiliki 
health locus of control eksternal yang tinggi. Mereka 
percaya bahwa dokter yang menangani mereka akan 
membantu mereka bertahan hidup, sehingga para 
pasien tersebut rutin melakukan kontrol ke rumah 
sakit dan mengikuti anjuran dokter.

Health locus of control merupakan 
personal control yang dimiliki individu untuk 
memprediksi perilaku yang berkaitan dengan 
kesehatan (Wallston, 1982). Berdasarkan beberapa 
penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 
memperlihatkan bahwa health locus of control 
mampu menunjukkan perilaku terkait kesehatan 
seseorang, sehingga diharapkan health locus 
of control mampu memprediksi health seeking 
behavior pada wanita dewasa madya yang menderita 
kanker payudara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian 
korelasional yang mengacu pada upaya 
menghubungkan suatu variabel dengan variabel 
lainnya (Latipun, 2004). Berdasarkan tujuannya, 
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penelitian ini menggunakan tipe explanatory 
research yaitu penelitian yang bertujuan 
menjelaskan hubungan satu variabel dengan 
variabel lainnya serta melakukan uji hipotesis yang 

telah dirumuskan (Neuman, 2000). Hal ini sesuai 
dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
apakah health locus of control mampu memprediksi 
health seeking behavior  pada wanita usia dewasa 
madya yang menderita kanker payudara.

Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini dipilih dengan menggunakan teknik non random 
sampling, yaitu dengan metode purposive sampling. 
Prinsip dari teknik ini adalah memperoleh seluruh 
subjek yang memungkinkan yang memenuhi 
kriteria tertentu (Neuman, 2000). Sampel penelitian 
yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 
sebanyak 30 subjek, yang seluruhnya adalah wanita 
usia dewasa madya (40-65 tahun). Subjek dalam 
penelitian ini adalah wanita dewasa madya yang 
menderita kanker payudara yang sedang menjalani 
masa pengobatan dan pemulihan dengan batasan 
tingkat stadium 1 hingga 3 yang belum pernah 
mengalami mastektomi. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan kuisioner. Penelitian ini 
menggunakan dua buah alat ukur skala konstruk 
psikologis, yakni satu skala untuk mengukur 
health locus of control dan skala untuk mengukur 
health seeking behavior. Uji validitas menggunakan 
bantuan proffesional judgement. Uji reliabilitas 

N
Stat

Min
Stat

Maks
Stat

Mean
Stat

Std. Dev
Stat

Skewness
Stat

Kurtosis
Stat

IHLOC 30 11 24 16,60 3,587 0,720 -0,022

EHLOC 30 28 55 37,93 5,496 1,381 2,531
HSB 30 38 78 59,73 9,885 -0,317 -0,373

Min Max Mean Std. Dev N

Standardized Residual -1,934 1,780 0,000 0,965 30

Mahalanobis Distance 0.043 10,587 1,933 2,453 30

yang digunakan adalah uji reliabilitas dengan 
pendekatan konsistensi internal. Penelitian  ini 
menggunakan formula cronbach alpha (koefisien 
alfa cronbach) dan didapatkan (r) internal health 

locus of control sebesar 0,703 ; (r) external health 
locus of control sebesar 0,745 ; dan (r) health seeking 
behavior sebesar 0,827. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa alat ukur ini reliabel atau konsisten. 

HASIL DAN BAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan 
analisis statistik deskriptif dengan bantuan SPSS 16 
for windows. Berikut  ini merupakan hasil analisis 
deskriptif dari  faktor internal health locus of 
control, external health locus of control, dan health 
seeking behavior. 

Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  
diketahui  bahwa  variabel  health seeking behavior 
memiliki nilai minimum 38 dan nilai maksimum 
78 dari 30 subyek penelitian sedangkan nilai rata-
rata 59,73 dan  standar  deviasinya  9,885.  Untuk 
prediktor internal HLOC dari 30 subyek penelitian 
nilai minimumnya adalah 11, nilai maksimum 24, 
nilai rata-rata 16,60 dan standar deviasinya 3,587. 
Pada prediktor external HLOC, dari 30 subyek 
penelitian memiliki nilai minimum  sebesar 28, 
nilai maksimum sebesar 55 dengan nilai rata-rata 
sebesar 37,93 serta  standar deviasi sebesar 5,496.  
Sebelum melakukan uji regresi dilakukan uji asumsi 
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terlebih dahulu yang meliputi ui normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji homoskedastisitas. Uji 
normalitas data dapat  dilakukan dengan  melihat 
outlier. Pemeriksaan outlier perlu dilakukan karena 
regresi berganda sangat sensitif dengan outlier. 
Pemeriksaan outlier dilakukan dengan melihat 
nilai Mahalanobis Distance atau nilai Standardized 
Residual. Berikut ini adalah  tabel nilai Standardized  
Residual dan Mahalanobis Distance.
 Berdasarkan tabel nilai standardized 
residual dan Mahalanobis distance, kita bisa melihat 

Tolerance VIF

IHLOC 0,890 1,123

EHLOC 0,890 1,123

bahwa Standardized Residual memiliki nilai 
minimum  -1,934 yang berarti lebih dari -3,3 dan 
nilai maksimum 1,780 yang berarti kurang  dari 3,3. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
outlier.
 Uji multikolinearitas digunakan untuk 
melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi 

antar variabel  bebas. Untuk mengetahui nilai 
multikolinear, perlu melihat nilai tolerance  dan VIF. 
Apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai VIF 
lebih dari 10 maka perlu dipertimbangkan untuk 
menghilangkan  salah  satu  variabel  yang memiliki 
korelasi antar variabel bebas tinggi (Pallant, 2007).
 Berdasarkan tabel di bawah, dapat terlihat 
bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai tolerance 
dan VIF yang sama. Dapat disimpulkan pula bahwa 
tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel 
bebas. Masing-masing variabel bebas memiliki 

nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF yang kurang 
dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinear pada 
variabel-variabel bebas dalam penelitian ini. 

Pengujian homoskedastisitas dilakukan 
untuk melihat keseragaman varian data. Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan metode grafik. 
Berikut ini adalah grafik normal P-Plots
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Health Seeking 
Behavior Internal HLOC External HLOC

Pearson 
Correlation

Health 
Seeking 

Behavior
1,000 0,050 0,426

Internal 
HLOC 0,050 1,000 0,331

External 
HLOC 0,426 0,331 1,000

Sig. (1-tailed)

Health 
Seeking 

Behavior
0 0,396 0,010

Internal 
HLOC 0,396 0 0,037

External 
HLOC 0,010 0,037 0

N

Health 
Seeking 

Behavior
30 30 30

Internal 
HLOC 30 30 30

External 
HLOC 30 30 30

Model Unstandardized
coefficients

Standardized
coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) 33,049 12,670 2,608 0,015

 Berdasarkan grafik normal  P-Plots, 
dapat dilihat bahwa tidak terjadi heteroskedas-
tisitas. Persebaran data yang ditunjukkan den-
gan grafik berbentuk diagonal dari kiri bawah 
ke kanan atas cukup merata. Dengan demiki-
an maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi.
 Setelah melakukan uji asumsi maka lang-
kah selanjutnya adalah melakukan uji model re-
gresi untuk melihat apakah variabel bebas atau 
prediktor  dapat memprediksi variabel terikat atau 
respon. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan yaitu uji regresi parsial dengan uji t, 
uji F, nilai p signifikansi, dan koefisien determi-

nasi. Namun sebelum itu terlebih dahulu uji ko-
relasi lebih baik dilakukan, berikut adalah hasil 
uji korelasi antara prediktor  HLOC dengan HSB 
 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat 
bahwa terdapat korelasi pada prediktor EHLOC 
dengan nilai korelasi sebesar 0,426. Nilai korelasi 
tersebut menunjukkan bahwa prediktor tersebut 
memiliki  korelasi  yang  kuat  (Pallant, 2007). Na-
mun pada prediktor IHLOC tidak terjadi korelasi 
yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai 
signifikansinya yang sebesar 0,050. Kontribusi ma-

sing-masing prediktor juga ditunjukkan melalui ta-
bel berikut ini. 
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Berdasarkan tabel di atas, hanya variabel 
EHLOC yang memiliki nilai Beta tinggi yaitu 
sebesar 0,459. Nilai p signifikansi pada tabel di atas 
juga menunjukkan bahwa variabel IHLOC memiliki 
nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti bahwa 
variabel tersebut tidak mampu memprediksi 
variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa hanya variabel EHLOC yang mampu 
memprediksi variabel dependen. Selanjutnya dapat 
juga melihat nilai F pada tabel berikut.

IHLOC -0,280 0,506 -0,102 -0,554 0,584
EHLOC 0,826 0,330 0,459 2,502 0,019

Model
Sum of 

Squares
Df

Mean 
Square

F Sig.

Regression 539,278 2 269,639 3,346 0,048a

Residual 2294,589 27 84,985
Total 2833,867 29

 Berdasarkan  tabel diatas didapatkan nilai 
F sebesar 3,346 dengan df = 2 dan df2 = 27. Dengan 
melihat tabel, didapatkan nilai F tabel sebesar 3,30. 
Dengan demikian maka F hitung > F tabel. Selan-
jutnya nilai probabilitas signifikansi dari hasil anali-
sis sebesar 0,048 yang artinya lebih kecil dari  0,05. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persa-
maan regresi pada penelitian  ini termasuk signifi-
kan.  
 Koefisien determinasi (R2) menunjuk-
kan besar kecilnya kontribusi yang diberikan oleh 
variabel bebas atau prediktor kepada variabel teri-
kat atau respon. Nilai koefisien determinasi dapat 
dilihat pada tabel sebagai berikut.

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate
1 0,436a 0,190 0,130 9,219

 

 Tabel di atas menunjukkan nilai 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,130 dengan 
mempertimbangkan kemungkinan kesalahan 
dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa 
variabel bebas berkontribusi sebesar 13% terhadap 

variabel terikat. 

HASIL DAN BAHASAN

Kerangka teoritis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah prediktor health locus 
of control dan health seeking behavior. 
Kedua prediktor dari HLOC digunakan secara 
bersama-sama untuk mencari tahu seberapa 
besar pengaruhnya terhadap health seeking 

behavior pada wanita dewasa madya yang 
menderita kanker payudara. Sedangkan tujuan 
utama penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah health locus of control mampu 
memprediksi health seeking behavior pada 
wanita dewasa madya yang menderita kanker 
payudara.
 Hasil analisis uji regresi menunjukkan 
bahwa Ha diterima, hal  ini berarti bahwa 
seharusnya internal dan external HLOC 
mampu memprediksi health seeking behavior 
pada wanita dewasa madya yang menderita 
kanker payudara. Namun pada penelitian ini 
ternyata hanya variabel external HLOC yang 

mampu memprediksi variabel dependen yaitu 
health seeking behavior. Hasil tersebut sejalan 
dengan beberapa penelitian lain yang mencoba 
memprediksi perilaku terkait kesehatan 
melalui HLOC. Beberapa studi menunjukkan 
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bahwa status kesehatan seseorang berkaitan 
dengan health locus of control. Penelitian 
menunjukkan bahwa kesehatan yang lebih baik 
diasosiasikan dengan aspek internal, powerful 
others, dan chance dari health locus of control 
(Lawson, 2011). Penelitian yang dilakukan Bell 
et al (2002, dalam Lawson, 2011) menemukan 
bahwa individu yang menderita penyakit 
kronis akan memiliki derajat health locus of 
control yang lebih tinggi pada aspek powerful 
others dan chance. Hal ini menunjukkan 
bahwa external HLOC mampu memprediksi 
perilaku terkait kesehatan seseorang.
 Pada penelitian ini menunjukkan 
bahwa hanya variabel external HLOC yang 
mampu memprediksi health seeking behavior 
pada wanita penderita kanker payudara. 
Sementara itu internal HLOC tidak mampu 
memprediksi health seeking behavior pada 
wanita penderita kanker payudara. Namun 
secara keseluruhan, health locus of control 
mampu memprediksi health seeking behavior 
pada wanita dewasa madya uang menderita 
kanker payudara, meskipun prosentasenya 
kecil. Adanya signifikansi prediktor health locus 
of control dengan health seeking behavior pada 
wanita dewasa madya yang menderita kanker 
payudara ini juga dikarenakan prediktor health 
locus of control mampu memprediksi perilaku 
terkait masalah kesehatan (Birkimer, dkk., 1993 
dalam Spahn, 2005). 
 External health locus of control yang 
mampu memprediksi health seeking behavior 
pada wanita penderita kanker payudara 
sesuai dengan beberapa penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya. Hal yang sama 
dipaparkan dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Burish, dkk. (1984) bahwa health locus of 
control eksternal memberikan pengaruh yang 
signifikan dalam proses intervensi terhadap 
penyakit kronis. Health locus of control 
eksternal yang tinggi mampu meningkatkan 
denyut nadi, tekanan darah, dan mengurangi 
tingkat depresi yang dialami pasien sehingga 
pasien merasakan perubahan pada kondisi 
kesehatannya dan memilih untuk rutin 
melakukan pengobatan. Penelitian serupa juga 

menunjukkan bahwa pasien yang melakukan 
transplantasi paru-paru memiliki health locus 
of control eksternal yang tinggi. Mereka percaya 
bahwa dokter yang menangani mereka akan 
membantu mereka bertahan hidup sehingga 
mereka menjadi lebih rutin untuk melakukan 
kontrol ke rumah sakit dan mengikuti anjuran 
dokter (Burker, dkk., 2005).
 Sementara itu internal health locus 
of control yang tidak mampu memprediksi 
health seeking behavior pada wanita penderita 
kanker payudara sejalan dengan pernyataan 
yang diungkapkan oleh Smett (1994). Smett 
(1994) mengungkapkan bahwa adanya hasil 
penelitian yang tidak konsisten pada variabel 
internal health locus of control. Hal ini mungkin 
disebabkan adanya penggunaan bermacam-
macam skala atau pengukuran terhadap locus 
of control. Selain itu locus of control yang 
tidak dikombinasikan dengan penilaian yang 
tinggi terhadap masalah kesehatan tidak 
dapat menghasilkan respon perilaku (Smett, 
1994). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan Peng, dkk (2010) yang menyatakan 
bahwa persepsi terhadap suatu penyakit akan 
mempengaruhi seseorang dalam melakukan 
health seeking behavior. Apabila suatu penyakit 
dianggap tidak mengganggu dan belum 
terlalu parah, maka seseorang cenderung 
membiarkan penyakitnya tersebut dan baru 
akan mencari pengobatan apabila merasa 
penyakit yang dialaminya sudah cukup parah. 
Penilaian terhadap keparahan suatu penyakit 
akan mempengaruhi seseorang dalam mencari 
pengobatan.

SIMPULAN DAN SARAN

 Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan penelitian yang telah dilakukan 
maka dapat disimpulkan bahwa prediktor health 
locus of control yang mampu memprediksi 
health seeking behavior pada wanita dewasa 
madya yang menderita kanker payudara adalah 
external health locus of control. Sementara itu 
prediktor internal health locus of control tidak 
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dapat memprediksi health seeking behavior 
pada wanita dewasa madya yang menderita 
kanker payudara.
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