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KEPERCAYAAN DIRI PASIEN KANKER YANG MENJALANI 

KEMOTERAPI 
 

Abstrak 
 

Kepercayaan diri pasien kanker merupakan keyakinan pasien kanker terhadap 

kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran kepercayaan diri pada pasien kanker yang menjalani 

kemoterapi. Informan dari penelitian ini dipilih secara purposive sampling dengan 

kriteria terdiagnosis penyakit kanker dan sudah pernah melakukan kemoterapi. 

Informan penelitian ini adalah lima orang yang memiliki penyakit kanker di Solo 

raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. 

Hasil dari penelitian ini adalah kelima informan lebih mendekatkan diri kepada 

Allah setelah memiliki sakit kanker, berserah diri dan berusaha ikhlas dengan 

keadaan. Berusaha agar dapat sembuh seperti sedia kala dan tetap berusaha 

bersosialisasi dengan lingkungan. Terdapat perbedaan kepercayaan diri pada 

informan yaitu informan dengan tanggung jawab yang berbeda dan juga informan 

yang berkerja. Faktor-faktor yang memperngaruhi kepercayaan diri yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi ialah tanggung jawab, 

rasa syukur, semangat dan motivasi pada diri, keterbukaan dengan orang lain, cara 

berfikir, dan harapan untuk sembuh. Faktor eksternal yang memperngaruhi yaitu 

pekerjaan, dan support maupun motivasi dari orang lain. 

 

Kata kunci :Kepercayaan diri, pasien kanker, kemoterapi 

 

Abstract 

 

Cancer patients' self-confidence is an individual's confidence in the abilities 

possessed by themselves. This study aims to determine the picture of self-

confidence in cancer patients undergoing chemotherapy.The informants from this 

study were selected by purposive sampling with the criteria of being diagnosed 

with cancer and had already done chemotherapy. The informants of this study 

were five people who had cancer at Solo Raya. Data collection techniques used in 

this study are semi-structured interviews.Data analysis uses interactive analysis 

techniques. The results of this study are the five informants closer to God after 

having cancer, surrender and try sincerely with the situation. Trying to recover as 

usual and keep trying to socialize with the environment. There are differences in 

confidence in the informants, namely informants with different responsibilities 

and also the informants who work. Factors that affect self-confidence are internal 

and external factors. Internal factors that influence are responsibility, gratitude, 

enthusiasm and motivation to oneself, openness with others, ways of thinking, and 

hopes for recovery. External factors that affect the work, and support and 

motivation of others. 
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1. PENDAHULUAN 

Menurut data statistik kanker dunia yang dikeluarkan oleh International Agency 

for Research on Cancer GLOBOCAN pada tahun 2012 terdapat 14,1 juta kasus 

penyakit kanker diseluruh dunia. Di Indonesia sendiri, menurut data 

Kemenkes(Kementrian kesehatan) pada tahun 2012 tercatat bahwa jumlah kanker 

mencapai 4,3 kasus setiap 1.000 penduduk.Penyakit kanker didominasi oleh orang 

dewasa yang lebih tua, dengan bertambahnya usia penduduk maka akan ada 

peningkatan jumlah yang cukup besar pada orang dewasa yang didiagnosis 

menderita kanker(Sattar, Alibhai, Fitch, Krzyzanowska, Leighl, & Puts, 2017).  

 Kanker merupakan suatu penyakit yang bermula dengan adanya suatu 

pembelahan sel yang tidak dapat dikendalikan dan juga kemampuan pada sel 

kanker yang menyerang suatu jaringan biologis lainnya, pembelahan sel dapat 

dengan invasi (pertumbuhan langsung pada jaringan yang bersebelahan) maupun 

dengan migrasi sel (Setiawan, 2015). Pengobatan kanker yang sering dilakukan 

ialah kemoterapi. Kemoterapi merupakan jenis pengobatan kanker yang 

menghancurkan sel-sel kanker menggunakan obat-oabatan. Menurut Polikandrioti  

pengobatan kemoterapi dapat menyebabkan gejala depresi pada penderita kanker 

yang akan memburuk selama menjalani kemoterapi (Yusof, Zakaria, Hashim, & 

Dasiman, 2016). Penggunaan obat-obatan dari zat kimia yang sangat kuat 

membuat kemoterapi memiliki efek samping diantaranya adalah kerontokan 

rambut, tubuh menjadi lemah, berkurangnya sel darah putih, cepat merasakan 

lelah, mual, sesak nafas, nafsu makan berkurang, kulit menjadi kering, dan 

menurunkan  nafsu  seks. Beberapa pasien kanker beranggapan bahwa efek 

samping dari kemoterapi tersebut merupakan hal yang buruk dari penyakit kanker 

itu sendiri (Setiawan, 2015). 

Berdasarkan hasil assessment awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukan 

bahwa kepercayaan diri merupakan hal yang penting bagi pasien penderita 

kanker.Mereka merasa kehilangan kepercayaan diri saat menjalani operasi dan 

proses kemoterapi pertama.Selain itu mereka mengalami stress berat karena rasa 

sakit yang dirasakan saat menajalani kemoterapi dan juga efek dari 

kemoterapi.Kepercayaan diri hilang karena kondisi fisik yang berbeda dengan 
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sebelumya saat sehat, permbicaraan orang tentang dirinya, dan tidak adanya 

dukungan dari keluarga maupun orang terdekat. 

 Kepercayaan diri merupakan suatu prioritas yang harus diutamakan bagi 

setiap orang. Perasaan kurang percaya diri dapat juga dirasakan oleh seseorang 

yang tidak memiliki hambatan maupun batasan pada dirinya, terlebih lagi pada 

seseorang yang merasa maupun memiliki suatu kekurangan pada fisik maupun 

mental (Marjanti 2015).  Menurut Srimadevi & Saraladevi (2016) kepercayaan 

diri dalam konsep sosio-psikologis yaitu berkaitan dengan kepribadian seseorang, 

penilaian, kekuatan, dan kemampuan pada diri sendiri yang terbentuk secara 

berlebihan. Definisi kepercayaan diri menurut kamus online yaitu kemampuan 

dalam menilai seseorang dan kemampuan dalam mengatasi suatu keterbatasan 

maupun hambatan pada seseorang.  

Berdasarkan fenomena yang telah di temukan, muncul pernyataan 

mengenai kepercayaan diri pasien kanker yang menjalani kemoterapi yang 

meliputi :Bagaimana kepercayaan diri pasien kanker yang menjalani kemoterapi?.  

Selanjutnya apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri pasien kanker 

yang menjalani kemoterapi?. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui gambaran 

kepercayaan diri pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan purposive 

sampling yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Informan 

tersebut terdiri dari 2 orang berjenis kelamin laki-laki dengan penyakit kanker 

nasofaring dan kanker lambung, 3 orang berjenis kelamin perempuan dengan 

penyakit kanker payudara. 

Tabel 1.Informan penelitian 

Subjek Usia Jenis 

Kelamin 

Pekerjaan Tempat 

tinggal 

Jenis 

kanker 

Kemoterapi 

Inform

an CS 

38 

tahun 

Laki-laki PNS 

(Pengawa

l 

Tahanan) 

Kab. 

Sukoharjo 

Kanker 

Nasofaring 

3 Kali 

Inform

an BW 

60 

tahun 

Laki-laki PNS 

(Guru) 

Kab. 

Karangany

ar 

Kanker 

Lambung 

6 Kali 



 

 

4 

 

Inform

an S 

51 

tahun 

Perempu

an 

Swasta 

(buruh 

pabrik) 

Kab. 

Karangany

ar 

Kanker 

Payudara 

6 Kali 

Inform

an RE 

48 

tahun 

Perempu

an 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

Kab. 

Boyolali 

Kanker 

Payudara 

8 Kali 

Inform

an W 

33 

tahun 

Perempu

an 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

Kab. 

Boyolali 

Kanker 

Payudara 

10 Kali 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

semi terstruktur. Wawancara tersebut menggunakan guide interview yang telah 

dibuat oleh peneliti dengan menggunakan pertanyaan terbuka, sehingga informan 

dapat menemukan jawaban secara lebih mendalam dan sesuai dengan apa yang 

dirasakan dan dialami. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik analisis iteraktif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa kondisi saat ini 

membuat kelima informan menjalani kehidupan dengan lebih 

berkualitas.Informan CS dan BW lebih banyak menemukan hal positif dari segi 

spiritual, dengan memperbanyak ibadah, berdoa, ikhtiar dan ikhlas dari awal 

mengetahui penyakit yang ada hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan salah satu 

aspek kepercayaan diri menurut Lauster (2002) yaitu ambisi, ambisi merupakan 

dorongan pada seseorang agar mencapai sebuah hasil yang dapat ditunjukan 

kepada orang lain. Ambisi yang tinggi cenderung dimiliki oleh individu yang 

percaya diri karena selalu berfikiran positif dan memiliki keyakinan yang positif 

dalam diri Berbeda dengan S informan lainnya saat mengetahui penyakit kanker 

dalam tubuh, adanya penolakan dari dalam diri, tidak percaya dengan apa yang 

terjadi, dan adanya perasaan minder yang dirasakan karena sakit yang diderita. 

Kelima informan merasa memiliki kekurangan pada diri dari sakit kanker dan 

pengobatan kemoterapi, tetapi mereka dapat menyikapi kekurangan yang ada. 

Faktor fisik merupakan hal yang dapat menurunkan kepercayaan diri pada 

seseorang terutama pada perempuan. Informan S, RE, dan W harus merelakan 

salah satu payudaranya diangkat., ada perasaan malu  terhadap lingkungan dan 



 

 

5 

 

perasaan sedih  yang dirasakan subjek  terutama kepada suami.  Berbeda dengan 

informan CS dan BW yang merupakan seorang laki-laki tidak merasa malu dan 

cenderung kurang peduli dengan penampilan yang berubah. Hal ini sesuai dengan 

cirri-ciri kepercayaan diri menurut Mardatillah (2010) yaitu mengenal dengan 

baik kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki. 

 Aspek kepercayaan diri menurut Fatimah (2006) yaitu yakin dan mampu 

bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu karena harapan yang realistis terhadap 

diri sendiri, seperti memiliki harapan yang realistic dan mendapatkan saran. 

Kelima informan tetap berusaha untuk melakukan kegiatan tanpa bantuan orang 

lain. Berusaha untuk mengerjakan setiap kegiatan sendiri agar tidak selalu 

bergantung kepada orang lain tetapi kegiatan yang dilakukan tetap dilihat dan 

disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Bagi informan CS dan BW dapat 

melakukan aktivitas sendiri merupakan hal yang penting, karena subjek 

merupakan kepala keluarga dan tulang punggung bagi keluarga, sedangkan 

informan S, RE, dan W merupakan ibu rumah tangga, sehingga dapat melakukan 

aktivitas tergantung pada kondisi tubuh.  

Informan CS dan BW optimis dengan masa depan bahwa mereka dapat 

sembuh dan melanjutkan kehidupan, salah satu motivasi kesembuhan subjek ialah 

karena memiliki tanggung jawab sebagai suami dan orang tua. Berbeda halnya 

dengan informan S, RE, dan W yang tidak berani memikirkan tentang masa depan 

karena takut kecewa dan merasa hanya akan menjadi beban pikiran. Kelima 

informan merasa bahwa dukungan orang-orang terdekat  merupakan suatu hal 

yang penting. Informan mendapat motivasi dan semangat dari keluarga, teman-

teman dan lingkungan untuk dapat sembuh dan tetap semangat. 

Informan sendiri merasa kasihan jika melihat orang yang memiliki kondisi 

yang kurang lebih sama dengannya. Kelima informan berusaha untuk memberi 

semangat, motivasi, dan juga saran agar seseorang mau untuk melakukan 

pengobatan dan dapat sembuh.Informan RE berharap agar hanya ia saja yang sakit 

dan orang lain tidak perlu merasakan apa yang ia rasakan. Informan tetap 

berusaha bersosialisasi dengan lingkungan. Mereka tidak memperdulikan 
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komentar maupaun tanggapan dari orang lain terhadap kondisi mereka. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Hakim (2002) ciri-ciri seseorang yang memiliki 

kepercayaan diri salah satunya ialah Mampu dalam bersosialisasi. 

Perbedaan yang jelas terlihat dari tanggung jawab dan pekerjaan. Informan 

CS dan BW yang berjenis kelamin laki-laki, memiliki tanggung jawab yang  besar 

terhadap keluarga karena mereka merupakan tulang punggung dan juga kepada 

keluarga. Hal tersebut yang membuat informan CS dan BW menjadi termotivasi 

dan yakin akan kesembuhan dan juga masa depan. Informan S, RE, dan W 

merupakan perempuan yang memiliki penyakit kanker payudara, sehingga 

mengharuskan salah satu payudara yang terkena kanker diangkat. Hal itu 

membuat ketiga informan hanya memiliki satu payudara. Awal mengetahui 

adanya sakit kanker, terjadi penolakan terhadap diri sendiri dan munculnya 

perasaan minder. Penolakan dan rasa minder tersebut datang karena sakit yang 

dialami dan dampak dari sakit tersebut yang membuat perubahan pada 

penampilan. 

Perbedaan yang terjadi dari segi pekerjaan, informan CS dan BW bekerja 

sebagai PNS, dan informan S berkerja sebagai buruh pabrik. Ketika sakit dan 

melakukan pengobatan subjek tidak dapat bekerja dengan waktu yang cukup 

lama, sehingga mendapat teguran dari kantor maupaun perusahaan dan adanya 

perasaan tidak enak terhadap atasan maupun rekan kerja. Berbeda dengan 

informan RE dan W sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan lebih sering 

berada di rumah tidak perlu mendapatkan sanksi dan tidak memikirkan tentang 

pekerjaan, dan juga tidak perlu memikirkan kurangnya pemasukan keuangan 

untuk keluarga. Di sisi lain informan CS, BW, dan S mendapatkan lebih banyak 

support dan motivasi yaitu dari keluarga, teman dekat, dan rekan-rekan kerja, 

sedangkan informan RE dan S mendapatkan support dan motivasi hanya dari 

keluarga dan teman dekat. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pasien kanker dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 
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Pandangan hidup yang ditemukan informan lebih kepada pandangan 

spiritual. Informan berusaha untuk menerima dan berusaha menyikapi setiap 

kekurangan dan berserah diri kepada Allah untuk kesembuhan. Dua orang 

informan optimis dengan masa depan dan berharap dapat sembuh, sedangkan 

informan lain merasa tidak memiliki dan tidak ingin memikirkan tentang masa 

depan. informan berusaha tetap bersosialisasi dengan lingkungan, berusaha 

untuk saling memberi semangat dan motivasi kepada orang yang memiliki 

kondisi kurang lebih sama. Kelima informan tidak memperdulikan tanggapan-

tanggapan orang lain tentang kondisi saat ini. 

Faktor-faktor yang dapat memperngaruhi kepercayaan diri pasien 

kanker yang menjalani kemoterapi yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal  berupa tanggung jawab, rasa syukur, semangat dan motivasi pada 

diri, keterbukaan dengan orang lain, cara berfikir, dan harapan untuk sembuh. 

Faktor eksternal yaitu pekerjaan, dan support maupun motivasi dari orang lain. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti 

memberikan saran yaitu : 

 Subjek penelitian diharapkan untuk membuang rasa malu dan minder 

tentang kondisi subjek dengan cara lebih terbuka kepada keluarga dan teman-

teman. Keterbukaan kepada orang lain akan membantu subjek untuk dapat 

menjalani kehidupan karena adanya semangat dan motivasi dari orang lain. 

Subjek tidak perlu mendengarkan tanggapan negatif dari orang lain karena 

orang lain hanya dapat berkomentar tanpa merasakan apa yang sedang subjek 

jalani. Lebih fokus kepada kesembuhan subjek untuk keluarga dibandingkan 

dengan memikirkan tanggapan orang lain 

 Keluarga hendaknya memberi semangat, memberi dukungan, dan lebih 

berusaha untuk dekat dengan seseorang yang terkena kanker. Dukungan dari 

keluarga merupakan salah satu hal terpenting agar seseorang tidak merasa 

sendiri dan tidak merasa semakin terpuruk dengan kondisi yang dialami 

Para peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian dengan 

subjek yang memiliki umur lebih muda, agar dapat dilihat apakah ada 
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perbedaan yang dominan dengan range umur yang berbeda. Diharakpan untuk 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan aspek dan faktor lain yang dapat 

memperngaruhi kepercayaan diri seseorang. 
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