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BAB II 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga menurut Friedman (2010) adalah sikap, tindakan 

penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan 

informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan 

emosional. Jadi dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal 

yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga 

anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan.  

Menurut Harnilawati (2013), keluarga memiliki beberapa bentuk dukungan 

yaitu :   

1.    Dukungan penilaian 

Dukungan ini juga merupakan dukungan yang terjadi bila ada ekspresi 

penilaian yang positif terhadap individu. Individu mempunyai seseorang yang dapat 

diajak bicara tentang masalah mereka, terjadi melalui ekspresi pengharapan positif 

individu kepada individu lain, penyemangat, persetujuan terhadap ide-ide atau 

perasaan seseorang dan perbandingan positif seseorang dengan orang lain, misalnya 

orang yang kurang mampu. Dukungan keluarga dapat membantu meningkatkan 

strategi koping individu dengan startegi-strategi alternatif berdasarkan pengalaman 

yang berfokus pada aspek-aspek yang positif. Hal ini dikuatkan penelitian 

(Nurhidayati & Rahayu, 2017) yang menyebutkan perilaku dukungan penghargaan 

yaitu pemberian pujian, motivasi dan semangat pada pasangan dalam hal ini yaitu 

proses pengobatan. 
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2.    Dukungan instrumental   

Dukungan ini meliputi penyediaan dukungan jasmaniah seperti pelayanan, 

bantuan finansial dan material berupa bantuan nyata (Instrumental support material 

support), suatu kondisi dimana benda atau jasa akan membantu memecahkan 

masalah praktis, termasuk didalamnya bantuan langsung, seperti saat seseorang 

memberi atau meminjamkan uang, membantu pekerjaan sehari-hari, 

menyampaikan pesan, menyediakan transportasi, menjaga dan merawat saat sakit 

ataupun mengalami depresi yang dapat membantu memecahkan masalah. Hal ini 

dikuatkan dengan hasil penelitian (Nurhidayati & Rahayu, 2017) dukungan 

instrumental yang didapatkan yaitu mendukung finansial, membantu 

mengambilkan makanan dan minuman, mengantar kemoterapi,  memberikan 

fasilitas hiburan baik berupa musik dan mengobrol, serta mengingatkan jadwal 

kemoterapi. 

1. Dukungan informasional 

Jenis dukungan ini meliputi jaringan komunikasi dan tanggung jawab 

bersama, termasuk di dalamnya memberikan solusi dari maslah, memberikan 

nasehat, pengarahan, saran atau umpan balik tentang apa yang dilakukan oleh 

seseorang. Keluarga dapat menyediakan informasi dengan menyarankan tentang 

dokter, terapi yang baik bagi dirinya dan tindakan spesifik bagi individu untuk 

melawan stresor. Individu yang mengalami depresi dapat keluar dari masalahnya 

dan memecahkan masalahnya dengan dukungan dari keluarga dengan 

menyediakan feedback. Pada dukungan informasi ini keluarga sebagai 

penghimpun informasi dan pemberian informasi 
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2. Dukungan emosional 

Selama depresi berlangsung, individu sering menderita secara emosiaonal, 

sedih, cemas dan kehilangan harga diri. Jika depresi mengurangi perasaan 

seseorang akan hal yang dimiliki dan dicintai. Dukungan emosional memberikan 

individu perasaan nyaman, merasa dicintai, empati, rasa percaya, perhatian 

sehingga individu yang menerimanya merasa berharga. Pada dukungan emosional 

ini keluarga menyediakan tempat istirahat dan memberikan semangat.  

Penelitian yang di lakukan oleh (Nurhidayati & Rahayu, 2017) menyatakan 

bahwa dukungan keluarga terdiri dari dukungan instrumental, dukungan 

penghargaan, dukungan emosional, dan dukungan informasi. Keempat dukungan 

yang telah ditemukan yang perlu mendapatkan perhatian adalah dukungan 

informasional. Pasangan diharapkan mampu memberikan dukungan informasional 

dekan aktif bertanya kepada dokter atau perawat saat kemoterapi.    

Pengukuran dukungan keluarga dengan dilakukan dengan skoring 

menggunakan rumus skoring menurut (Nursalam, 2017) sehingga mendapatkan 

persentase hasil dari dukungan suami dikelompokkan menjadi : 

a. Dukungan keluarga baik  : 76%-100% 

b. Dukungan keluarga cukup  : 56%-75% 

c. Dukungan keluarga kurang : <56%  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husni kepada 

33 responden dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian dukungan keluarga 

penderita kanker payudara di Rumah Singgah Kanker Rumah Teduh Sahabat Iin 

Kota Bandung yaitu 21 orang responden (63,6%) dukungan keluarga cukup, 2 

responden (6,1%) dukungan keluarga rendah, dan 10 orang responden (30,0%) 
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dukungan keluarga tinggi. Berdasarkan karakteristik dukungan keluarga yang 

tinggi dimungkinkan karena faktor sosial ekonomi. Responden dengan dukungan 

keluarga yang tinggi seluruhnya (100%) memiliki penghasilan UMR yang mana 

menurut teori Purnawarman (2008) semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang 

maka akan lebih cepat tanggap terhadap gejala penyakit yang dirasakan.  

Hasil penelitian ini  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan Atyanti bahwa 

jumlah responden yang memiliki dukungan keluarga baik masih sangat rendah 

yaitu dari 94 responden,  yang  memiliki dukungan keluarga baik sebanyak 20,2%, 

lebih kecil dari responden yang memiliki dukungan   keluarga   kurang   baik   yaitu 

sebanyak 79,8%.  

B. Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara 

Kualitas hidup adalah suatu konsep dimana kemampuan seseorang untuk 

mendapatkan kehidupan yang normal yang berhubungan dengan anggapan 

seseorang secara individu tentang  tujuan,  harapan dan perhatian secara spesifik  

terhadap  tatanan nilai dan budaya yang berhubungan  dengan kehidupan atau 

keseharian yang dapat dipengaruhi oleh nilai dan budaya (Bramantoro T,2016). 

Kualitas hidup penderita adalah kemampuan melakukan aktivitas fisik, 

psikis, dan sosial sehari-hari. Kualitas hidup penderita dikatakan baik apabila 

penderita dapat mefungsikan organ tubuhnya dengan baik dan daapaat mengontrol 

perkembangan penyakit. Pengukuran kualitas hidup penderita kanker 

menggunakan WHOQOL-BREF yang berisi 46 item pertanyaan terkait dengan 

kualitas hidup pasien kanker payudara.  

Pasien kanker payudara dapat memiliki kualitas hidup yang baik apabila 

melakukan pengobatan secara teratur, sehingga dengan melakukan pengobatan 
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dengan teratur kemungkinan untuk sembuh sangat besar, dengan demikian pasien 

kanker payudara bisa sembuh dan dan dapat melakukan aktivitas untuk memenuhi 

kebutuhannya  tanpa  ketergantungan dengan orang lain. Sehingga dapat mandiri 

secara emosional, sosial, kesejahteraan fisik pasien akan dengan mudah mencapai 

kualitas hidup yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Avis yang 

mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup dibagi 

menjadi dua bagian yaitu sosio demografi dan medik. Medik yaitu lamanya 

menjalani terapi, stadium penyakit, dan penatalaksanaan medis yang dijalani.Selain 

itu dukungan  keluarga  sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien, dukungan    

keluarga    sangat    dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas  hidup pasien.  

Chee Khoon Lee et.al (2018) menyatakan 100 perempuan, rata-rata 60 

tahun (SD = 11,3); kebanyakan dari mereka memiliki tindak lanjut yang lebih 

rendah selama 5 tahun, kekuatan ekonomi dan pendidikan yang rendah. Dampak 

kanker negatif dari masalah kesehatan, perubahan tubuh, perasaan dan makna 

kanker. Kualitas Hidup: 81,9 (18,3), spesifik: 105,6 (24,6). Subskala dampak 

kanker yang memprediksi skor kualitas hidup yang lebih buruk: Perubahan Tubuh, 

Penilaian Diri Negatif dan Kepedulian Kanker (ps <0,05).  

Berdasarkan hasil analisis bivariat, faktor usia dan frekuensi kehamilan 

memiliki korelasi positif (p <0,05) dengan kualitas hidup pasien kanker payudara, 

sedangkan menarche memiliki korelasi negatif. Hasil regresi linier ditentukan oleh 

faktor kualitas hidup (p <0,05) termasuk faktor usia, usia perkawinan dan hasil 

anatomi patologi. Setengah dari hasil koefisien korelasi menunjukkan hubungan 

yang kuat dalam kualitas hidup pasien kanker payudara. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa beberapa faktor reproduksi berhubungan dengan kualitas 
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hidup. Beberapa faktor berkontribusi terhadap kualitas hidup pasien kanker 

payudara seperti usia pasien, usia perkawinan dan hasil patologi anatomi (stadium 

kanker). Penelitian ini membutuhkan studi yang lebih mendalam terhadap kualitas 

hidup pasien kanker payudara serta upaya intervensi untuk meningkatkan kualitas 

hidup pasien kanker payudara (Haris, Laili Rahayuwati, Ahmad Yamin, 2016). 

Sebanyak 1.513 pasien terdaftar. Pasien metastasis memiliki kualitas hidup 

yang lebih rendah dan beban gejala terbesar dibandingkan dengan semua 

kelompok pasien lainnya. Pasien ≤50 tahun dengan kanker payudara stadium dini 

atau stadium lanjut memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dan beban gejala 

yang lebih besar untuk kelelahan, depresi, dan kecemasan dibandingkan dengan 

semua kelompok usia lainnya. Pasien dengan kanker payudara stadium awal yang 

menerima kemoterapi memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dan beban gejala 

yang lebih besar. Pasien yang menggunakan modulator reseptor estrogen selektif 

(SERM) memiliki SB yang lebih besar untuk depresi dan kualitas hidup yang lebih 

rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan SERM. Pasien 2-

10 tahun pasca perawatan memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan 

dengan pasien ≥10 tahun pasca perawatan. Hasil penelitian menemukan tema 

termasuk penyebab keterbatasan fisik penderita kanker payudara, gangguan tidur 

pasien kanker payudara, masalah psikologis penderita kanker payudara dan 

hubungan seksual penderita kanker payudara (Julia Hamer et.al, 2016).  

Penelitian oleh Hsin-YunTsai et.al (2017) menyatakan sebanyak 544 

perempuan yang selamat dari kanker payudara Tahap 0-III dimasukkan, di 

antaranya 217 (39,9%) menjalani BCT dan 327 (60,1%) menjalani mastektomi. 

Modalitas bedah tampaknya tidak memiliki dampak penting pada domain kualitas 
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hidup apa pun kecuali citra tubuh; yaitu pasien yang menjalani. BCT melaporkan 

citra tubuh yang lebih baik (beda = 11,20, P <0,001), terutama pada 1-5 tahun 

setelah perawatan awal. Faktor independen termasuk usia, pendidikan, pekerjaan, 

status perkawinan, pendapatan, kemoterapi, durasi sejak perawatan, status 

rekurensi, tingkat akreditasi rumah sakit primer dan lokasi semua tampaknya 

berkorelasi dengan kualitas hidup.  

 

C. Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien 

Kanker Payudara  

Kanker payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel payudara yang 

terkadang dapat dirasakan sebagai benjolan atau massa yang disebut tumor 

(Kemenkes, 2017). Komplikasi kanker payudara bisa menjadi fatal jika menyebar 

kebagian tubuh lainnya seperti paru-paru, hati, otak. Tindakan pengobatan juga bisa 

menyebabkan efek samping atau komplikasi yang merugikan (pnpk).  

Dukunggan keluarga sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas 

hidup penderita kanker payudara. Penderita kanker payudara akan merasa malu 

karena perubahan fisik yang terjadi pada dirinya, dan akan berpengaruh pada 

kualitas hidupnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup adalah 

dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting bagi anggota keluarga yang 

sedang mengalami gangguan kesehatan sehingga keluarga harus menjalankan 

fungsinya untuk merawat anggota keluarga yang sedang sakit, faktor yang sangat 

mempengaruhi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

Berdasarkann review jurnal oleh (Yofa Anggriani Utama) dengan judul 

penelitian Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Pasien Kanker 
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Payudara di Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang Tahun 2018 menyatakan 

bahwa dari 32 pasien yang mendapat dukungan keluarganya kurang baik dan 

mengalami kualitas hidup yang kurang baik juga sebanyak 21 orang (65,6%) lebuh 

banyak dibandingkan dengan pasien yang mendapat dukungan yang baik dari 

keluarga sebanyak 11 (35,5%) dari 31 orang. Hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji chi square didapatkan p value = 0,032 dengan nilai alpha 0,05 

(p<α), hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan 

kualitas hidup pasien kanker payudara.   

 Penelitian oleh (erna irwan) menyatakan bahwa sebagian responden 21 

orang (63,6%) memiliki dukungan keluarga dengan kategori cukup, dan untuk 

kualitas hidup hampir seluruh responden 30 orang (90,9%) memiliki kualitas hidup 

dalam kategori baik. Penelitian ini menunjukan ada hubungan antara dukungan 

keluarga dengan kualitas hidup penderita kanker payudara di Rumah Singgah 

Kanker Rumah Teduh Dahabat Iin Kota Bandung dengan nilai signifikansi 0,024 < 

0,05. Nilai koefisiensi +0,393 yang menunjukkan terdapat hubungan yang positif. 

Hasil penelitian didapatkan 75% responden yang memiliki dukungan 

keluarga kurang baik. Dan yang memiliki kualitas hidup kurang baik sebanyak 

53,1% responden. Hasil dari uji Chi Square, didapatkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup  pasien  kanker  

payudara dengan (p = 0,013). 

 


