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Abstract. This research aims to examine the dynamics of posttraumatic growth emergence 
on women with breast cancer after mastectomy in early adulthood. The research 
methodology used qualitative approach with instrumental case study. The data collection 
technique is interview with general guidelines. The study subjects were three early adult 
women 20-40 years old. Result revealed that all three subjects demonstrated positive change 
toward a higher level of change in perception, relation with others, and change in philosophy 
of life. Change in philosophy of life was found to be the most dominant dimension. In the 
process of posttraumatic growth emergence, all subjects had successfully gone through 
contemplation and self-disclosure stages. According to the process, change in philosophy of 
life became the most principal dimension in the emergence of posttraumatic growth. 
Keywords: posttraumatic growth, post-mastectomy, early adult woman 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika munculnya posttraumatic growth 
pada wanita penderita kanker payudara pasca mastektomi usia dewasa awal. Metode 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus 
instrumental. Teknik penggalian data yang digunakan adalah wawancara dengan pedoman 
umum. Subyek penelitian adalah tiga wanita dewasa awal  yang berusia 20-40 tahun. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga subjek menunjukkan adanya perubahan positif 
menuju level yang lebih tinggi pada aspek perubahan persepsi, hubungan dengan orang lain 
dan perubahan falsafah hidup. Dimensi perubahan falsafah hidup menjadi aspek yang paling 
terlihat dominan. Pada proses munculnya posttraumatic growth, ketiga subjek berhasil 
melewati tahap perenungan dan pengungkapan diri. Jika dilihat dari prosesnya, dimensi 
perubahan falsafah hidup menjadi aspek yang paling mendasari proses munculnya 
posttraumatic growth. 
Kata kunci: posttraumatic growth, pasca mastektomi, wanita dewasa awal  

 

Pendahuluan 

Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia dan 

sangat ditakuti karena sering menyebabkan kematian. Setiap 11 menit ada satu orang 

penduduk dunia yang meninggal karena kanker dan setiap 3 menit ada satu penderita 

kanker baru. Menurut data GLOBOCAN/IARC tahun 2012, diketahui bahwa kanker 

payudara merupakan penyakit kanker dengan persentase kasus baru tertinggi, yaitu 
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sebesar 43,3%, dan persentase kematian sebesar 12,9%. Dewasa ini, kanker payudara sudah 

menyerang pada wanita remaja dan dewasa awal yang berusia 15-29 tahun (Bleyer, Viny & 

Barr, 2006). Menurut penelitian American Cancer Society (2013), 5 tahun setelah 

terdiagnosa, penderita kanker payudara yang berusia kurang dari 40 tahun memiliki 

harapan hidup 85%, dimana hal tersebut 5% lebih rendah dari wanita yang berusia lebih 

dari 40 tahun, yakni 90%. Hal ini terjadi karena tumor yang terdiagnosa pada umur yang 

lebih muda cenderung lebih agresif dan kurang responsif untuk dilakukan penanganan 

(Rasjidi, 2009). 

 Ketika payudara wanita terserang oleh kanker maka dampak yang akan muncul 

ialah stres berat, takut, marah dan merasa tidak berguna (Andysz, dkk., 2015). Selain itu 

kemampuan fisik dan sosial individu dapat terganggu. Individu yang mengalami 

penurunan fisik akibat penyakit dan tidak mampu dalam bekerja akan mengalami 

gangguan emosi dan rendah diri (Berk, 2007; Santrock, 2010). Berdasarkan penelitian 

Ruddy, dkk. (2013), wanita dewasa awal yang terkena kanker payudara merasa tidak 

nyaman saat mencoba berkencan, memiliki komunikasi yang buruk dengan pasangan 

karena kehidupan, dan takut akan kematian. 

Pengobatan kanker payudara dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya 

kemoterapi, radioterapi, terapi hormonal, terapi target dan operasi (Pennery, Speechley, & 

Rosenfield, 2009). Pengobatan dengan cara mastektomi dinilai memberi dampak paling 

traumatis dan menakutkan pada wanita (Galgut, dalam Mahleda & Hartini, 2012).  

Wanita yang berusia kurang dari 50 tahun merasakan dampak negatif dari 

mastektomi seperti, rasa takut, persepsi akan penampilan tubuh yang berubah, 

memburuknya hubungan dengan orang lain, berkurangnya kualitas seksual, menurunnya 

self-esteem,  dan menurunnya daya tarik pribadi (Andysz, 2015).  

Tidak semua wanita terus memandang mastektomi sebagai pengalaman yang 

negatif yang membuat hidupnya terpuruk. Sebagian wanita lain mencoba bertahan dengan 

keadaan tersebut dan mencapai kehidupan yang lebih positif setelah melakukan 

mastektomi.  Hasil positif tersebut disebut dengan Posttraumatic growth (PTG) (Buxton, 

2011). Posttraumatic growth adalah pengalaman atas perubahan positif yang muncul setelah 

mengalami krisis dalam kehidupan. Manifestasi perubahan tersebut beragam, seperti 

apresiasi dalam hidup, hubungan sosial yang lebih bermakna, merubah prioritas, dan 

meningkatkan kehidupan spiritual.Fenomena dan data-data yang telah dijabarkan di atas 

menjadi latar belakang penulis untuk mengkaji topik posttraumatic growth. Melalui 
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penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana dinamika pencapaian posttraumatic 

growth oleh wanita penderita kanker payudara pasca mastektomi usia dewasa awal 

 

Dampak Mastektomi 

Efek Fisiologis 

Tindakan mastektomi yang dilakukan pada wanita untuk pengobatan dapat 

menimbulkan efek secara fisik yang menimbulkan rasa sakit. Efek sakit setelah 

mastektomi ini disebut sebagai Post-mastectomy pain syndrome (PMPS). Efek fisik 

terjadi ketika penyembuhan luka tertunda dan resiko infeksi di daerah bedah 

(Mastectomy Risk, 2013). Rasa sakit yang dirasakan seperti terbakar, terasa seperti 

tersengat listrik ringan, nyeri tertusuk jarum,bengkak bagian ketiak, lengan serta dada 

yang terasa ketat, adanya gangguan pada detak jantung dan Vilholm, dkk, 2008; 

Variawa, 2013; Agrawal, 2014; Ferreira, dkk, 2014). 

Efek Psikologis 

Setelah melakukan pembedahan tersebut, individu merasakan kekhawatiran 

tentang bentuk tubuh yang dinilai tidak seimbang karena merasa kehilangan anggota 

tubuhnya, kehilangan kepercayaan diri, merasa menjadi orang lain karena adanya 

perubahan secara fisik, menurunnya self-esteem (Ashurst and Hall, 1989 dalam Farooqi, 

2005;  Arroyo & Lopez, 2011; Andysz, 2015; Grogan & Mechan, 2016)  Mastektomi bagi 

wanita memiliki dampak kehilangan femininitas dan sebagai proses penderitaan serta 

ancaman kematian (Leake & Friend, 1998 dalam Farooqi 2005).  

Efek Psikososial 

Efek mastektomi tidak hanya dirasakan secara fisiologis dan psikologis, namun 

juga efek psikososial. Mastektomi merupakan tindakan operasi yang menyebabkan 

wanita kehilangan payudaranya. Hal ini menyebabkan wanita memilki body image yang 

buruk. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Esmaili, dkk. (2010), wanita pasca 

mastektomi berusaha untuk menambahkan kapas atau scraft pada area operasi untuk 

menjadikan tampilan tubuh lebih baik.  Mastektomi memunculkan dampak psikososial 

terhadap citra tubuh seperti ketidakpuasan dengan tampilan tubuh, menolak citra 

tubuh saat bercermin, memperhatikan pakaian yang tidak menonjolkan kekurangan, 

dan menghindari aktivitas yang mengekspos tubuh (Grillo, Vidal & Jorge, 2005). Wanita 

sulit untuk melakukan kegiatan yang mengekspos tubuh misalnya berjemur atau 
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berenang. Sebisa mungkin mereka menutupi tubuhnya agar bentuk payudaranya yang 

tidak sempurna tersebut tidak terlihat (Arroyo & Lopez, 2011). 

Posttraumatic Growth 

Posttraumatic Growth merupakan hasil dari peristiwa hidup yang penuh 

perjuangan dan menantang, yang ditandai dengan perubahan persepsi pribadi, hubungan 

dengan orang lain dan falsafah hidup menuju level yang lebih tinggi. Posttraumatic Growth 

dideskripsikan sebagai pengalaman individu yang tumbuh, setidaknya di beberapa area 

yang telah dilampaui sebelum perjuangan dan krisis terjadi. Individu tidak hanya bertahan 

namun juga memiliki pengalaman berubah dimana hal itu dianggap penting dan dapat 

melampui dirinya yang dulu. Posttraumatic Growth tidak hanya membuat individu 

kembali seperti semula, tapi juga mengalami perbaikan diri yang bagi sebagian orang 

sangat mendalam (Tedeschi & Calhoun, 2004). 

Perubahan positif dalam diri individu dimanifestasikan dalam tiga aspek 

perubahan persepsi, hubungan dengan orang lain dan perubahan falsafah hidup. 

Posttraumatic Growth muncul dari diri individu karena adanya perenungan yang 

mendalam yang reflektif dan keterbukaan diri. Proses perenungan yang reflektif tersebut 

cenderung ke arah memperbaiki dan membangun ulang perspektif individu akan dunia. 

Keterbukaan diri diperlukan untuk dapat berbagi perasaan, pengalaman, motivasi, dan 

saran pada orang lain. Hal ini mempermudah individu untuk menerima dukungan sosial. 

Dukungan sosial inilah yang semakin memperkuat munculnya Posttraumatic Growth. 

(Tedeschi & Calhoun, 2006). 

Dinamika posttraumatic growth pada penderita kanker payudara pasca 

mastektomi usia dewasa awal, dapat diidentifikasi melalui tiga dimensi posttraumatic 

growth dan dua tahapan prosesnya. Dimensi posttraumatic growth menurut Tedeschi & 

Calhoun (2006) sebagai berikut: 

Perubahan Persepsi. Adanya kesadaran dalam diri atas kekuatan dan 

kemampuan yang lebih besar dari sebelum trauma muncul. Muncul pandangan baru dan 

dapat mengubah situasi yang seharusnya diubah. Individu menumbuhkan hal-hal baru 

yang sebelumnya belum pernah dirasakan, dan menemukan jalan hidup baru yang lebih 

bermakna. ,Adanya perasaan yang lebih dalam, lebih otentik, percaya diri, terbuka, empati, 

kreatif, lebih hidup, matang, humanis, berharga, rendah hati dan lain-lain. Individu 

menggambarkan dirinya sebagai “orang yang lebih baik” setelah tergugah dari situasi 

traumatik. 
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  Hubungan dengan Orang Lain. Individu dapat mencapai rasa yang lebih besar 

dalam keintiman, kedekatan dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri dan dapat 

mengungkapkan hal-hal yang bahkan tidak diinginkan secara sosial dari diri sendiri. 

Individu akan dapat meningkatkan relasi dengan orang lain, dan tumbuhnya rasa kasih 

sayang pada orang yang membutuhkan sebagai bentuk empatinya.  

Perubahan Falsafah Hidup. Perubahan filosofi kehidupan pada individu dapat 

digolongkan menjadi faktor tumbuhnya post traumatic growth. Individu dengan post 

traumatic growth akan memandang hal-hal kecil dan sederhana menjadi hal yang luar 

biasa. Ada refleksi dalam diri individu yang lebih dalam seperti kematian, spiritualitas, arti 

dan tujuan hidup, memahami apa yang penting dalam hidup dan berpeluang merubah 

prioritas, seperti dengan siapa mereka menjalani hari dalam hidup, penting atau tidaknya 

kesehatan, kehidupan, penampilan fisik dan hal-hal duniawi, misalnya mobil,rumah, uang 

dan lain sebagainya. Peningkatan spiritual juga terjadi pada dimensi ini. 

Adapun penjelasan dari tahapan proses munculnya posttraumatic growth seperti 

yang dijelaskan oleh Tedeschi & Calhoun (2006), yaitu: a) Perenungan. Perenungan 

diawali dengan membangun comprehensibility yakni  bentuk dari upaya untuk memahami 

bahwa apa yang telah terjadi benar-benar telah terjadi. Setelah memahami situasi dengan 

baik, tahap selanjutnya adalah manageability dimana individu berusaha mencari cara 

untuk mengatasi situasi yang berubah dan menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan 

untuk menghadapi situasi tersebut. Kemudian, pada tahap terkakhir perenungan adalah 

meaningfulness. Pada tahap ini individu dapat mengelola trauma dengan baik dan 

menemukan makna dari peristiwa yang telah dialami. b) Pengungkapan diri. Pada tahap 

ini, individu dapat berbagi perasaan, pengalaman, motivasi, dan saran pada orang lain. 

Tahap ini mempermudah individu untuk menerima dukungan sosial. Dukungan sosial 

inilah yang semakin memperkuat munculnya Posttraumatic Growth. (Calhoun & Tedeschi, 

2004). 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tipe atau 

pendekatan studi kasus (case study). Kasus yang digali dalam penelitian ini adalah 

dinamika wanita penderita kanker payudara pasca mastektomi. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah post traumatic growth pada wanita 

penderita kanker payudara pasca mastektomi usia dewasa awal. posttraumatic growth 
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merupakan pengalaman atas perubahan positif yang muncul setelah mengalami krisis 

dalam kehidupan. Manifestasi perubahan tersebut beragam, seperti apresiasi dalam hidup, 

hubungan sosial yang lebih bermakna, merubah prioritas, dan meningkatkan kehidupan 

spiritual. posttraumatic growth muncul dari diri seseorang karena adanya perenungan yang 

mendalam yang reflektif.  

Partisipan dalam penelitian ini adalah pasien penderita kanker kanker yang 

berusia 20-40 tahun saat menjalani mastekomi (pengangkatan payudara). Teknik 

penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dengan 

menggunakan pedoman umum. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

partisipan dan juga dengan significant other. Terkait dengan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis tematik theory-driven (teori).  

 

Hasil dan Bahasan 

Gambaran Posttraumatic Growth 

Adanya perubahan positif pada diri individu menuju level yang lebih tinggi setelah 

mengalami peristiwa traumati dari perisitwa hidup yang penuh perjuangan dan menantang 

disebut dengan Posttraumatic Growth  (Tedeschi & Calhoun, 2006). Individu yang 

mengalami Posttraumatic Growth  akan menunjukkan perubahan yang meningkat pada 

persepsi diri dan dunia, hubungan dengan orang lain, dan falsafah hidup (Tedeschi & 

Calhoun, 2006).  

Perubahan Persepsi 

Menurut Tedeschi & Calhoun (2006) individu yang mengalami perubahan persepsi 

dapat menyadari bahwa ia lebih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi 

suatu tantangan dibanding sebelumnya.  

Perubahan persepsi telah dialami oleh ketiga subjek. Meskipun awalnya masih 

tertutup dan malu untuk bertemu dengan orang lain, namun ketiga subjek mengalami 

perubahan persepsi. Subjek KN lebih dapat mengandalkan dirinya ketika menghadapi 

suatu persoalan atau hal yang membuatnya tidak nyaman. Subjek KN ikhlas dan sabar yang 

menyebabkan ia dapat menerima situasi sebagaimana semestinya. Subjek KN dapat pula 

menemukan hal-hal yang seharusnya diubah ke arah yang lebih baik.  

Subjek kedua, yakni MU mengalami perubahan dalam memandang persepsi 

terhadap dunia. MU merasa bahwa dunia tidak ada artinya jika tidak diberi kesehatan. 

Sehingga ia menyadari hal yang harus diperbaiki, yakni lebih selektif dalam memilih 
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makanan dan meningkatkan ibadah sebagai tanda bersyukur. MU menunjukkan adanya 

perubahan persepsi dalam memandang hidup. 

Hal yang hampir sama terjadi pada SF. SF menunjukkan perubahan dalam 

memandang menjalani kehidupan. Menurut SF, kehidupan harus dijalani dengan teratur 

dan tidak sembarang, serta harus lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan. Selain itu, SF 

menemukan peluang baru yang terasa lebih besar dari sebelumnya utuk membuka usaha.  

Hubungan dengan Orang Lain 

Menurut Tedeschi & Calhoun (2006),individu yang mengalami posttraumatic 

growth dapat mencapai rasa yang lebih besar dalam keintiman, kedekatan, dan kebebasan 

untuk menjadi diri sendiri dan dapat mengungkapkan hal-hal yang bahkan tidak 

diinginkan secara sosial dari diri sendiri. Individu akan dapat meningkatkan relasi dengan 

orang lain, dan tumbuhnya rasa kasih sayang pada orang yang membutuhkan sebagai 

bentuk empatinya.  

KN mengaku lebih dapat dekat dengan anak dengan cara memenuhi semua 

keinginannya karena sempat merasa tidak dapat mengasuh dengan baik selama KN 

melakukan pengobatan penyakitnya. Hubungan KN dengan suami tidak mengalami 

perubahan dan tetap erat karena tetap menjaga komunikasi. KN mengaku lebih mengalah 

pada ibunya karena menjaga perasaan ibu yang mudah sakit dan terus menjaga ibu dalam 

keadaan yang baik. Hubungan KN dengan orang lain, misanya tetangga dan teman KN 

lebih menunjukkan perubahan yang baik dibanding sebelumnya, karena KN lebih sering 

bersosialisasi dari sebelumnya. Kondisi KN yang semakin tertutup setelah didiagnosis 

mengalami kanker payudara menunjukkan adanya beban psikologis yang dialaminya. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan. Berk (2007), bahwa wanita yang berusia 20-30 tahun yang 

menarik diri dari kelompok sosial menunjukkan adanya beban psikologis. Sikap yang 

ditunjukkan KN untuk menjadi lebih fokus dalam merawat anak dan tetap menjaga 

komunikasi dengan suami sesuai dengan tugas perkembangan yang dijelaskan oleh 

Havighrust (1972 dalam Hurock, 1980). Dinyatakan bahwa individu dewasa awal yang 

sudah menikah dan membentuk rumah tangga akan dihdapakan dengan tugas 

membesarkan anak dan mengelola sebuah rumah tangga dimana suami dan istri 

memegang teguh komitmen untuk menghindari konflik. 

Sikap yang sama ditunjukkan oleh subjek MU terkait pemenuhan tugas 

perkembangan. Secara garis besar, MU memiliki perubahan hubungan yang lebih dekat 

dengan suami, anak, keluarga besar dan tetangga. MU menjadi pribadi yang mudah dalam 

bersosialisasi, sehingga ia mudah mendapatkan dukungan dari orang lain dan dapat keluar 
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dari situasi sulitnya. Tidak hanya mendapat dukungan dari orang lain, sosialisasi MU 

menjadi semakin baik karena MU memberikan motivasi pula pada orang lain yang sedang 

mengalami riwayat penyakit yang sama dan pada orang-orang yang dinilai masih sehat.  

Subjek ketiga, yakni SF menujukkan perubahan hubungan yang lebih dekat kepada 

adiknya. Adik SF yang awalnya acuh dan tidak terlalu peduli menjadi lebih peduli dan 

perhatian. Untuk hubungan F dengan keluarga, dinilai tetap sama seperti dahulu karena 

masih menjaga komunikasi dengan baik dan SF mendapat dukungan yang tidak putus dari 

ayah dan ibunya. Hubungan SF dengan teman sebayanya dan saudara sepupunya terlihat 

lebih akrab dan lebih menayangi karena SF mencoba untuk memberikan saran kepada 

saudara sepupu dan teman-temannya agar menerapkan pola hidup sehat dan lebih peduli. 

Perubahan Falsafah Hidup  

Menurut Tedeschi & Calhoun (2006), Perubahan filosofi kehidupan pada individu 

dapat digolongkan menjadi faktor tumbuhnya post traumatic growth. Individu dengan post 

traumatic growth akan memandang hal-hal kecil dan sederhana menjadi hal yang luar 

biasa. Ada refleksi dalam diri individu yang lebih dalam seperti kematian, spiritualitas, arti 

dan tujuan hidup, memahami apa yang penting dalam hidup dan berpeluang merubah 

prioritas, seperti dengan siapa mereka menjalani hari dalam hidup, penting atau tidaknya 

kesehatan, kehidupan, penampilan fisik dan hal-hal duniawi, misalnya mobil,rumah, uang 

dan lain sebagainya. Peningkatan spiritual juga terjadi pada dimensi ini. 

Perubahan falsafah hidup telah dialami oleh ketiga subjek. Melakukan refleksi 

merupakan hal yang dilakukan oleh ketiga subjek setelah mastektomi. Selanjutnya, ketiga 

subjek menjadi lebih bijak dalam menjalani hidup. 

 Subjek KN mengaku lebih selektif dalam memilih makanan yang tidaa sehat 

sehingga memilih pola makan yang lebih sehat. KN semakin menyadari bahwa selama ini 

kehidupan spriritualnya sangat kurang. Sehingga KN mencoba untuk lebih mendekatkan 

diri pada Tuhan. KN menunjukkan peningkatan pada sisi spiritualitas dengan tetap rajin 

menunaikan ibadah sholat lima waktu, menambahkan sholat sunnah, berpuasa senin-

kamis dan mau bersedekah. KN menjadi pribadi yang bersyukur karena dapat tertolong 

dan kembali sehat serta memiliki keluarga yang memberikan dukungan dan selalu 

menemaninya. 

Subjek MU menjadi lebih bijak terkait urusan makanan. Terlihat bahwa MU sudah 

mengetahui jika kesehatan adalah hal yang harus diutamakan untuk menjalani hidup yang 

sehat. Setelah sembuh dari penyakitnya, MU memutuskan untuk mendekatkan diri pada 

Tuhan dengan selalu menjalankan sholat fardhu berjamaah di masjid, sholat dhuha dan 
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sholat tahajud, bersedekah dan mendaftarkan diri untuk berangkat haji. Semakin 

mendekatkan diri pada Tuhan adalah upaya  MU untuk bersyukur, bahwa ia telah selamat 

dari kanker payudara dan dapat diberi kesempatan kembali untuk menjalankan kehidupan 

yang lebih baik. MU sadar bahwa hidupnya lebih berharga dan bermakna ketika diberi 

kesehatan oleh Tuhan dan semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa 

Sujek SF menjadi sangat selektif dalam memilih makanan yang akan ia konsumsi. 

Sikap yang lebih bijak dipilih SF terkait kehidupan di masa depan. Menurut SF, seseorang 

yang benar-benar menyayanginya akan menerima seluruh kekurangannya. Hal ini 

menandakan bahwa KN menunjukkan upaya untuk membentuk suatu keluarga dengan 

memilih pasangan yang cocok untuk dapat dilanjutkan ke pernikahan (Havighrust, 1972 

dalam Hurlock, 1980) 

Dalam kehidupan spritualnya, SF mengaku menjadi lebih dekat dengan Tuhan. 

Selama ini, SF sering meninggalkan dua waktu sholat, namun saat ini SF tidak lagi berani 

meninggalkan sholat. Ibadah lain yang dijalani SF adalah mengaji. SF juga menjadi sering 

berdoa untuk segera diberi kesembuhan. SF menjadi lebih paham makna dari kekuasaan 

Tuhan ketika ia merasakan takut akan kematian. Saat ini, SF mengaku akan lebih fokus 

dalam penyembuhan dan menyelesaikan kuliahnya yang tertunda agar dapat berkarir 

dalam pekerjaan yang telah dicita-citakan. SF menunjukkan upaya untuk mewujudkan 

cita-citanya dalam berkarir di masa depan. Hal ini sesuai dengan tugas perkembangan yang 

dijelaskan oleh Havighrust (1972 dalam Hurock, 1980), bahwa individu dewasa awal akan 

mulai berpikir mencari pekerjaan dan menekuni karir untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

 

Proses Posttraumatic Growth 

Perenungan 

Perenungan diawali dengan membangun comprehensibility yakni  bentuk dari 

upaya untuk memahami bahwa apa yang telah terjadi benar-benar telah terjadi. Setelah 

memahami situasi dengan baik, tahap selanjutnya adalah manageability dimana 

individu berusaha mencari cara untuk mengatasi situasi yang berubah dan menyadari 

bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi tersebut. Kemudian, 

pada tahap terkakhir perenungan adalah meaningfulness (Tedeschi & Calhoun, 2006) 

Ketiga subjek sama-sama melakukan perenungan yang reflektif setelah 

peristiwa menantang yang dialami. Subjek KN merasakan ketakutan yang luar biasa saat 

harus menjalani operasi mastektomi karena takut tidak tertolong. KN sempat tidak 



Korespondensi: 
Frida Rahmadhani, email: frida.rahmadhani-12@psikologi.unair.ac.id 

I Sanny Prakosa Wardhana, email: sanny.prakoso@psikologi.unair.ac.id 
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286  

 

bersedia melakukan operasi mastektomi karena rasa takut tersebut. Namun, KN 

akhirnya bersedia melakukan mastektomi karena berserah diri, ikhlas, adanya 

dukungan yang besar dari suami dan demi anaknya yang masih kecil. KN menyadari 

bahwa Tuhan menyayanginya, sehingga ia diberi kesempatan sekali lagi untuk sehat. 

KN bercermin diri dengan semakin mendekatkan diri pada Tuhan, KN menjadi lebih 

religius dalam menjalani kehidupan. 

Subjek MU awalnya merasakan takut dan kecewa. Ia tidak menyangka akan 

mendapatkan cobaan dari Tuhan. Perasaan putus asa sempat dirasakannya dengan 

pasrah akan kondisinya. Namun, orang-orang terdekatnya memberikan motivasi dan 

dorongan. Akhirnya MU dapat keluar dari masa sulitnya dan menerima secara ikhlas. 

Ada refleksi diri yang dilakukan MU sehingga ia mengetahui sisi-sisi kehidupan yang 

harus diperbaiki, yakni meningkatkan spiritualitas. MU akhirnya menyadari bahwa 

kehidupan tidak ada artinya jika tidak dilengkapi dengan kesehatan. 

Subjek SF awalnya menjadi pribadi yang lebih pendiam dan tertutup. Tidak 

hanya karena diagnosa, namun karena hal yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan 

oleh SF, yakni mastektomi. SF mengaku hancur saat itu. Ia seakan takut membayangkan 

masa depan. SF semakin takut jika dirinya tidak tertolong dalam melawan penyakit 

kanker tersebut. Namun SF mencoba keluar dari pikiran negatifnya dan berusaha untuk 

optimis dalam menjalani hari-harinya. Pengalaman tersebut memberi pelajaran baginya 

bahwa kedepannya ia harus hidup dengan lebih teratur dan tidak meremehkan suatu 

hal. SF melakukan evaluasi pada dirinya terkait makanan apa saja yang ia konsumsi 

selama ini. Penyakit kanker dan mastektomi dinilai SF sebagai cobaan dan teguran atas 

dosa-dosanya selama ini. Sehingga SF berusaha untuk membuka lembaran baru dan 

menjalani kehidupan yang lebih baik. 

Pengungkapan Diri 

Individu dapat berbagi perasaan, pengalaman, motivasi, dan saran pada orang 

lain. Tahap ini mempermudah individu untuk menerima dukungan sosial. Dukungan 

sosial inilah yang semakin memperkuat munculnya Posttraumatic Growth. (Calhoun & 

Tedeschi, 2004) 

Ketiga subjek berhasil meakukan proses pengungkapan diri. Namun, dalam 

mencapai tahap ini, masing-masing subjek memiliki dinamika yang berbeda. Subjek KN 

adalah pribadi yang tertutup. Sehingga, proses pengungkapan diri sempat terhambat 

pada awalnya. Namun, karena sikap optimis yang selalu muncul, akhirnya sujek KN 

dapat melakukan pengungkapan diri. Menurut Tedeschi & Calhoun (1996 dalam 
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Tedeschi & Calhoun, 2004) ada hubungan positif antara optimisme dan skor PTGI. Hal 

tersebut terjadi karena adanya kemungkinan optimism mempengaruhi proses kognitif 

yang dapat meningkatkan posttraumatic growth. Sedangkan Aspinwall, Richter, & 

Hoffman (2001 dalam Tedeschi & Calhoun, 2004) menjelaskan bahwa sikap optimis 

lebih mampu memusatkan perhatian pada hal-hal yang dinilai penting dan dapat 

melepaskan diri dari masalah yang tidak terpecahkan. 

KN menceritakan pengalamannya hanya pada orang yang terpercaya. Hal 

tersebut karena subjek termasuk pribadi yang tertutup. Namun, upaya subjek untuk 

menceritakan pengalaman dan berbagi kesedihan kepada orang lain membuatnya lebih 

lega dan tidak lagi merasa terbebani. Sikap yang dipilih KN tentu menjadi salah satu 

jalan agar subjek bisa menerima dukungan dari orang lain.. Namun, KN hanya 

melakukan pengungkapan diri pada orang-orang tertentu, sehingga proses munculnya 

posttraumatic growth menjadi kurang efekif. Dapat dilihat bahwa KN hanya mendapat 

dukungan dari suami dan keluarganya. KN juga belum secara leluasa berbagi 

pengalaman dan berbagi masukan kepada orang lain yang lebih luas.  

Subjek MU memang merasa malu ketika harus bertemu orang lain dengan 

kondisinya tersebut. Namun karena adanya dukungan keluarga yang sangat kuat, 

akhirnya MU dapat percaya diri ketika harus bertemu dan menerima respon dari orang 

lain. Kehidupan bermasyarakat MU menjadi meningkat setelah MU mengikuti kegiatan 

mengaji di pondok pesantren. Sikap MU ini menunjukkan adanya upaya untuk 

bersosialisasi dengan orang lain yang bergabung pada kelompok yang memiliki tujuan 

yang sama. Hal ini sesuai dengan tugas perkembangan yang jelaskan oleh oleh 

Havighrust (1972,  dalam Hurock 1980), bahwa individu dewasa awal akan mencari 

orang-orang atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan pemahaman yang sama. MU 

bertemu orang-orang baru dan dapat bersosialisasi dengan baik. MU berbagi cerita 

kepada orang lain agar orang lain dapat mencontoh sikap-sikapnya dan obat herbal 

yang ia konsumsi. MU ingin agar orang lain terhindar dari penyakit, dan tidak menjadi 

sepertinya dulu. Sehingga MU memberi saran pada orang lain terkait makanan sehat.  

Subjek SF adalah pribadi yang ceria dan terbuka. Sehingga untuk 

mengungkapakan diri dan berbagi cerita, menjadi hal yang mudah dilakukan. SF 

mengungkapkan bahwa ia sengaja menceritakan pengalaman hidupnya tersebut pada 

teman-temannya agar mereka dapat belajar dari SF. Tujuan SF untuk berbagi 

pengalaman tersebut adalah memberikan nasihat dan membantu teman-temannya 

untuk menghindari gaya hidup yang tidak baik dan lebih peduli pada kesehatan. 
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Simpulan dan Saran 

Gambaran posttraumatic growth pada wanita penderita kanker payudara pasca 

mastektomi usia dewasa awal ditunjukkan dengan perubahan positif menuju level yang 

lebih tinggi pada aspek perubahan persepsi, hubungan dengan orang lain, dan perubahan 

falsafah hidup. Ketiga subjek menunjukkan adanya perubahan pada tiga dimensi tersebut. 

Dimensi perubahan falsafah hidup menjadi aspek yang paling terlihat dominan. Proses 

munculnya posttraumatic growth dijelaskan dengan adanya perenungan yang bersifat 

reflektif dan pengungkapan diri. Ketiga subjek berhasil melewati tahap perenungan dan 

pengungkapan diri. Jika dilihat dari prosesnya, dimensi perubahan falsafah hidup menjadi 

aspek yang paling mendasari proses munculnya posttraumatic growth. 

Saran yang dapat diberikan bagi wanita dewasa awal yang mengalami pengobatan 

mastektomi yakni sesuai dengan hasil penelitian bahwa keyakinan spiritual memberikan 

dampak yang signifikan terhadap proses posttraumatic growth. Sehingga wanita dewasa 

awal yang mengalami hal yang sama dapat menemukan makna hidup untuk meningkatkan 

kualitas spiritual dengan lebih beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan.  Bagi keluarga 

dan lingkungan sosial wanita dewasa awal yang menjalani mastektomi. Bagi keluarga dan 

lingkungan sosial bisa memberikan dukungan serta pendampingan terhadap individu yang 

mengalami mastektomi selama proses pengobatan hingga pemulihan karena dukungan 

yang diberikan mampu memberikan dampak positif. Selain itu, keluarga diharapkan 

mengarahkan individu pada kegiatan yang positif, yang fokus pada sosialisasi dan eksplor 

diri. Kegiatan tersebut bertujuan agar individu dapat meningkatkan kualitas dirinya dan 

belajar dari pengalaman hidup orang lain. 

Bagi Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perubahan positif setelah peristiwa 

hidup yang menantang dapat menggunakan perspektif teori lainnya seperti 

Transformasional Model (Tedeschi & Calhoun, 1995). Dalam meneliti wanita penderita 

kanker payudara pasca mastektomi, teori tersebut dapat memberikan penjelasan secara 

lebih detail bagaimana proses perenungan terjadi pada individu yang nantinya 

menghasilkan perubahan positif. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan konteks yang 

berbeda, misalnya dalam konteks pengobatan kanker payudara yang lain, latar belakang 

penyakit yang lebih ditonjolkan, latar belakang subjek yang lebih menantang atau lebih 

menyoroti wilayah tertentu yang tingkat pertumbuhan kanker payudara tergolong tinggi. 
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