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ABSTRACT 

Women are quite vulnerable for being attacked by cancer which is terrifying for most 
women. Patients who has just diagnosed respond with anxiety and fear due to negative 
attitudes about cancer even when the prognosis is good. Psychological and physiological 
effects will cause changes in self-concept such as body image and lifestyle. The support of 
family has an important role for the individual in facing the challenge of everyday life as well 
as for ca mammae patients. Besides the support of family, a mechanism which is owned by 
the ca mammae patient can affect their psychologies. The purpose of this study is to 
determine the relationship between the support of family and the patients coping 
mechanism.This study is an analytical correlation with cross-sectional design with 32 ca 
mammae patients’ population in public healthcare centre in district Semampir Surabaya. The 
purposive sampling technique is used with sample size of 30 patients. The independent 
variable in this study is the support of family and the dependent variable is the patients’ 
coping mechanism. The data from the questionnaire as a research instrument was analysed 
using chi square SPSS 20 test with significant level (ρ <0.05).The results identified that 
family support from 19 respondents (63.3%) which is fewer categories. Patients coping 
mechanisms were as many as 22 respondents (73.3%) with adaptive mall category. The test 
results obtained spearmen rank ρ = 0,00 <0,05 so that H0 is rejected and H1 is accepted 
which indicates a relationship.The conclusion is that there was a relationship between the 
support of family and patients’ coping mechanism. It is expected to families and health care 
professionals to support and motivate ca mammae patients. 
Keywords: the support of family, patient coping mechanism, ca mammae patients 
 
PENDAHULUAN 

Kaum wanita cukup rentan terhadap 
serangan kanker yang menjadi momok 
menakutkan bagi wanita. Istilah kanker 
merupakan penyakit yang merujuk pada 
perkiraan kematian, hal ini disebabkan 
karena sikap negatif tentang kanker, 
disertai tidak mengenal pengobatan medis 
dan lingkungan rumah sakit, sehingga 
akan mengakibatkan pasien yang baru 
didiagnosis berespon dengan cemas dan 
rasa takut, bahkan ketika prognosisnya 
baik sekalipun, efek psikologis dan 
fisiologis akan menyebabkan perubahan 
pada konsep diri antara lain citra tubuh, 
gaya hidup, kehilangan anggota tubuh dan 
fungsinya yang dapat memperberat rasa 
sakit dan kecemasan (Saragih,  

 
 

2010). Ketika seseorang dinyatakan 
menderita carcinoma, maka akan terjadi 
beberapa tahapan reaksi emosional dan 
psikologis. Ketakutan akan kematian, 
perubahan citra diri, perubahan peran 
sosial dan gaya hidup, serta masalah-
masalah terkait finansial merupakan hal-
hal yang mempengaruhi kehidupan 
penderita carcinoma (Saragih, 2010).  

Kanker payudara merupakan 
masalah global dan isu kesehatan 
internasional yang penting, termasuk 
dalam keganasan paling sering pada 
wanita di negara maju dan nomor 2 setelah 
kanker cervix di negara berkembang dan 
merupakan 29% dari seluruh carcinoma 
yang di diagnosis tiap tahun. Data 
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organisasi kesehatan dunia WHO pada 
tahun 2009 menyebutkan bahwa 11 menit 
ada satu penduduk dunia  meninggal 
karena kanker dan setiap 3 menit ada 
satu penderita kanker baru dari 7,6 juta 
kematian di dunia yang terjadi pada kasus 
kanker payudara, setiap tahun jumlah 
penderita ca mammae bertambah sekitar 7 
juta orang, dan dua per tiga diantaranya 
berada di negara-negara yang sedang 
berkembang. Di Amerika lebih dari 
212.000 wanita didiagnosa kanker 
payudara setiap tahun, dan sekitar 41.000 
dari kasus tersebut meninggal setiap 
tahunnya (International Union Against 
Cancer, 2009).  

Di Indonesia ca mammae berada di 
urutan nomor 2 setelah ca servix jumlah 
pasien ca mammae didapatkan estimasi 
insidensi sebesar 26 per 100.000 wanita 
dan ca cervix  sebesar 16 per 100.000 
wanita. Saat ini pasien ca mammae di 
Indonesia mencapai 100 dari 100.000 
penduduk. Saat ini penderita sekitar 60-
70% dari penderita tersebut datang  pada 
stadium tiga, yang kondisinya terlihat 
semakin parah. (Departemen Kesehatan, 
2013). Jumlah pasien yang terdeteksi 
kanker payudara di Jawa Timur 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke 
tahun. Kanker payudara menempati urutan 
pertama populasi di Jawa Timur. Deteksi 
dua tahun terakhir menunjukkan 
peningkatan dari 1200 pasien menjadi 
1700 pasien. Tingkat kesadaran 
masyarakat yang rendah menyebabkan 
tingginya tingkat stadium penderita ca 
mammae di Indonesia. (Sutrisno, 2013) 
Menurut hasil data dari penulis (Hartati, 
2008) di RSUP Haji Adam Malik Medan 
jumlah pasien ca mammae yang berobat 
jalan di Poli Bedah Onkologi selama 2007 
adalah sebanyak 235 orang, dimana 25-44 
tahun sebanyak 111 orang, yang berusia 
45-64 tahun sebanyak 105 orang, dan yang 

berusia lebih dari 65 tahun sebanyak 44 
orang. Dari penelitian tersebut dikatakan 
bahwa dukungan keluarga pada pasien ca 
mammae berdasarkan emosional adalah 
baik. Berdasarkan finansial dukungan 
keluarga pada pasien ca mammae adalah 
baik. Berdasarkan spiritual dukungan 
keluarga pada pasien ca mammae adalah 
baik. Berdasarkan supresi koping pasien ca 
mammae adalah kurang.  

Dukungan keluarga memiliki peran 
penting bagi individu dalam menghadapi 
tantangan hidup sehari-hari termasuk pada 
pasien. Adapun faktor yang mempengaruhi 
dukungan keluarga yaitu faktor internal 
yang terdiri dari tahap perkembangan, 
pendidikan/tingkat pengetahuan, emosio-
nal, spiritual dan faktor eksternal yang 
terdiri dari praktik di keluarga, Sosial 
ekonomi, latar belakang budaya 
(Purnawan, 2008). Dukungan pada pasien 
yang diberikan oleh keluarga adalah hal 
yang sangat penting dalam mengatasi 
masalah. Bentuk dukungan keluarga yang 
dapat diberikan kepada pasien adalah 
dukungan secara fisik dan psikologis. 
Secara fisik dukungan keluarga berupa 
bantuan tenaga untuk memenuhi 
kebutuhan aktifitas sehari-hari pasien. 
Sedangkan secara psikologis dukungan 
keluarga dapat berbentuk memberikan 
kasih sayang, membantu mengembangkan 
konsep diri pasien yang positif, dan 
menerima pasien sesuai dengan 
perubahan-perubahan yang dialaminya. 
Masalah-masalah yang dihadapi pada 
pasien ca mammae dapat menyebabkan 
psikologis pada pasien dan lingkungan 
keluarga terganggu. Pada pasien ca 
mammae yang dibutuhkan dalam 
dukungan keluarga yaitu ada pada saat 
mengambil keputusan, pengobatan, 
memberikan kasih sayang, membantu 
pengembangan konsep diri. Ikatan 
kekeluargaan yang kuat sangat membantu 
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ketika seseorang menghadapi masalah 
karena keluarga adalah orang yang paling 
dekat hubungannya dengan seseorang dan 
dukungan tersebut akan tercipta bila 
hubungan interpersonal diantaranya baik. 
Dampak secara psikologik maupun 
kehidupan sosial, dapat menyebabkan 
depresi, meningkatnya kecemasan, rasa 
malu dan ide-ide bunuh diri (Saragih, 
2010). 

Selain dukungan keluarga, 
mekanisme yang dimiliki oleh pasien ca 
mammae itu sendiri dapat mempengaruhi 
psikologis pada pasien karena mekanisme 
koping adalah suatu cara yang dilakukan 
oleh individu dalam menyelesaikan 
masalah, menyesuaikan diri terhadap 
perubahan, serta respon terhadap situasi 
yang mengancam (Keliat, 2006). Adapun 
faktor yang mempengaruhi mekanisme 
koping pasien yaitu perkembangan usia, 
tingkat pendidikan, jenis kelamin, 
kepribadian, kematangan sosial, status 
sosial ekonomi, keterampilan memecahkan 
masalah. Jika pasien memiliki koping yang 
baik atau adaptif maka ia mampu 
menghadapi masalah secara efektif dengan 
cara dapat menceritakan secara verbal, 
mengembangkan tujuan dan realistis, dapat 
mengidentifikasi sumber-sumber meka-
nisme koping, identifikasi alternatif 
strategi, memilih straregi yang tepat dan 
mampu menerima dukungan dari orang 
lain serta mampu mengelolanya dengan 
baik. Diperlukan pemahaman yang benar 
dan diagnosis yang tepat agar pemilihan 
terapi cukup adekuat memperbaiki kualitas 
hidup penderita (Konginan, 2008). Dalam 
masalah ini peran perawat disini ikut 
berperan penting yaitu dalam memberikan 
pendidikan tentang kesehatan perawatan 
paliatif dengan cara monitoring terhadap 
keluhan fisik, emosi, spiritual, dan sebagai 
tempat bertanya (fasilitator) yang dapat 
memecahkan berbagai permasalahan 

dalam penyakit kronis yang dihadapi pada 
pasien ca mammae. Berdasarkan uraian 
diatas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai hubungan 
antara dukungan keluarga dengan 
mekanisme koping pasien pada pasien ca 
mammae. 

 
METODE 

Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian analitik corelasional, 
dimana peneliti berusaha mencari dan 
menjelaskan hubungan antara variabel-
variabel tersebut. Desain penelitian ini 
menggunakan cross sectional yaitu jenis 
penelitian yang menekankan pada waktu 
pengukuran atau observasi data variabel 
independen dan dependen hanya satu kali 
pada satu saat. Kata sekali waktu bukan 
berarti semua subjek diamati tepat pada 
saat yang sama, tetapi artinya setiap subjek 
hanya diobservasi satu kali saja dan 
pengukuran variabel subjek dilakukan 
pada saat pemeriksaan tersebut (Nursalam, 
2009). Variabel tersebut bisa berupa orang, 
kejadian, perilaku, atau sesuatu lain yang 
akan dilakukan peneliti. (Heriyanto, 2012). 
Pada penelitian populasinya adalah 
keluarga dan seluruh pasien ca mammae 
yang berada di Puskesmas Wilayah 
Kecamatan Semampir Surabaya dengan 
jumlah 32 responden. Sampel adalah 
bagian populasi yang akan diteliti atau 
sebagian jumlah dari karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi (A. Alimul Alimul  
Aziz H 2008). Sampel pada penelitian ini 
adalah sebagian pasien ca mammae yang 
berada di Puskesmas Wilayah Kecamatan 
Semampir Surabaya dengan jumlah 30 
responden. Dengan criteria inklusi (1) 
Pasien dengan diagnosa ca mammae post 
mastektomi (2) Pasien ca mammae yang 
kooperatif (3) Pasien ca mammae yang 
bersedia menjadi responden (4) Pasien ca 
mammae yang memiliki keluarga. Kriteria 
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Eksklusi (1) Pasien yang melakukan 
mastek-tomi di RS Swasta (2) Pasien yang 
sudah meninggal. Dalam penelitian ini 
teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling yaitu suatu teknik 
penetapan sampel dengan cara memilih 
sampel diantara populasi sesuai yang 
dikehendaki peneliti (tujuan/masalah 
dalam penelitian) sesuai dengan kriteria 
inklusi, sehingga sampel tersebut dapat 
mewakili karakteristik populasi yang telah 
dikenal sebelumnya. Instrumen yang 
digunakan untuk pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah Closes ended atau 
kuesioner bentuk tertutup dengan jenis 
pertanyaannya “Dichotomy Question”. 
Dichotomy question kuesioner yang telah 
disediakan jawabannya, dan responden 
hanya diminta untuk memilih salah satu 
jawaban yang sesuai dengan tingkat 
pengetahuannya. Pilihan jawaban hanya 
terdiri atas jawaban “Ya” dan “Tidak” 
(Nursalam, 2003). Penelitian ini data 
dikumpulkan menggunakan kuesioner 
bentuk tertutup. Kuesioner yang telah 
disediakan tentang hubungan antara 
dukungan keluarga dengan mekanisme 
koping pasien pada pasien ca mammae. 
Lokasi pada penelitian ini adalah 
Puskesmas Wilayah Kecamatan Semampir 
Surabaya tepatnya di wilayah Puskemas 
Wonokusumo Surabaya, Puskesmas 
Pegirian Surabaya, Puskesmas Sidotopo 
Surabaya. 
 Dalam penelitian  ini pada variabel 
independen menggunakan skala ordinal 
yaitu skala berjenjang atau tingkatan, 
seperti kurang, cukup, baik, tingkat 1, 
tingkat 2, tingkat 3 dan lain-lain. 
Sedangkan pada variabel dependen 
menggunakan skala nominal yaitu skala 
yang paling sederhana yang disusun 
sebagai pembeda atau menurut jenis 
kategori (Alimul Aziz 2009 : 78). Analisa 
data yang digunakan adalah untuk menguji 

hubungan antara dukungan keluarga 
dengan mekanisme koping pasien pada 
pasien ca mammae dianalisis 
menggunakan uji statistik Chi Square.  
     
HASIL 
 Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas 
Wilayah Kecamatan Semampir Surabaya 
tepatnya di Puskesmas Wonokusumo 
Surabaya, Puskesmas Pegirian Surabaya, 
Puskesmas Sidotopo Surabaya pada 
tanggal 9 Februari 2015 diperoleh 30 
responden yang terbagi atas 11 responden 
di Puskesmas Wonokusumo Surabaya, 2 
responden di Puskesmas Pegirian 
Surabaya, 17 responden di Puskesmas 
Sidotopo Surabaya. Setelah data diperoleh 
peneliti membagikan kuesioner kepada 
responden yang di diagnosa ca mammae, 
dimana responden diminta untuk mengisi 
kuesioner yang telah disediakan oleh 
peneliti dan didampingi oleh peneliti. 
Setelah semua responden mengisi 
kuesioner, data yang telah diperoleh akan 
di tabulasi dan diinterprestasikan, 
selanjutnya data ini akan dibahas sesuai 
dengan tujuan penelitian. Penelitian ini 
dilakukan disetiap rumah responden yang 
menderita ca mammae setelah 
memperoleh data dari pihak Puskesmas 
Wilayah Kecamatan Semampir Surabaya 
yang terdiri dari Puskesmas Wonokusumo 
Surabaya, Puskesmas Pegirian Surabaya, 
dan Puskesmas Sidotopo Surabaya. 

Pasien yang menderita ca mammae 
datang ke Puskesmas Sebagian besar 
mengurus surat rujukan dan dari 
Puskesmas memberikan susu paliatif 
setiap bulannya. Hal tersebut bertujuan 
untuk dapat membantu meningkatkan 
kualitas hidup pasien. Dari 30 responden 
didapatkan sebagian besar responden 
berusia 50 – 56 tahun sebanyak 11 
responden (36,66%). Dari 30 responden 
didapatkan sebagian besar responden 
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berpendidikan SD sebanyak 11 responden 
(39,99%). Dari 30 responden didapatkan 
sebagian besar responden bekerja sebagai 
swasta sebanyak 13 responden (90%). Dari 
30 responden didapatkan sebagian besar 
responden dengan jenis kelamin laki-laki 
sebanyak 21 responden (70%). Dari 30 
responden didapatkan sebagian besar 
responden berusia 38 – 44 tahun sebanyak 
7 responden (23,3%), 45 – 51 tahun 
sebanyak 7 responden (23,3%), 52 – 58 
tahun sebanyak 7 responden (23,3 Dari 30 
responden didapatkan sebagian besar 
responden berpendidikan SD sebanyak 18 
responden (60%). Dari 30 responden 
didapatkan sebagian besar bekerja sebagai 
ibu rumah tangga sebanyak 27 responden 
(90%). Dari 30 responden didapatkan 
sebagian besar responden dengan stadium 
2 sebanyak 18 responden (60%). 

Data khusus ini menyajikan data 
mengenai identifikasi antara dukungan 
keluarga dengan mekanisme koping pasien 
pada pasien ca mammae di Puskesmas 
Wilayah Kecamatan Semampir Surabaya. 
Rata – rata dari dukungan keluarga di 
Puskesmas Wilayah Kecamatan Semampir 
Surabaya adalah 19 responden (63,3%) 
dengan kategori kurang. Rata–rata dari 
mekanisme koping sebanyak 22 responden 
(73,3%) dengan kategori mal adaptif. 
 
PEMBAHASAN 
 Berdasarkan hasil penelitian 
dukungan keluarga dengan mekanisme 
koping memiliki nilai Sign Chi-Square 
sebesar ρ 0,00 < α 0,05 sehingga H0 
ditolak dan H1 diterima, yang artinya ada 
hubungan antara dukungan keluarga 
dengan mekanisme koping di Puskesmas 
Wilayah Kecamatan Semampir Surabaya. 
 Menurut Purwanto (2008) faktor-
faktor yang mempengaruhi dukungan 
keluarga adalah terdiri dari faktor internal 
dan eksternal antara lain salah satunya 

faktor internal yang terdiri dari faktor 
tahap perkembangan yaitu dukungan dapat 
ditentukan oleh faktor usia dalam hal ini 
adalah setiap rentang usia memiliki 
pemahaman dan respon yang berbeda-
beda. Faktor pendidikan atau tingkat 
pengetahuan yaitu latar belakang 
pendidikan, dan pengalaman masa lalu. 
Kemampuan kognitif akan membentuk 
cara berfikir seseorang termasuk 
kemampuan untuk memahami faktor-
faktor yang berhubungan dengan penyakit 
dan menggunakan pengetahuan tentang 
kesehatan untuk menjaga kesehatan 
dirinya. Adapun juga faktor eksternal yang 
terdiri dari faktor sosial ekonomi yaitu 
dapat meningkatkan risiko terjadinya 
penyakit dan mempengaruhi cara 
seseorang mendefinisikan dan bereaksi 
terhadap penyakitnya. Semakin tinggi 
tingkat ekonomi seseorang biasanya ia 
akan lebih cepat tanggap terhadap gejala 
penyakit yang dirasakan. Sehingga ia akan 
segera mencari pertolongan ketika merasa 
ada gangguan pada kesehatannya. Faktor-
faktor yang berpengaruh pada mekanisme 
koping adalah faktor perkembangan usia, 
mempengaruhi bentuk strategi koping 
yang digunakan oleh seseorang. Tetapi 
terdapat kecenderuangan pada lanjut usia 
yang lebih jompo tidak menggunakan 
koping yang berfokus pada status tetapi 
lebih banyak pada upaya-upaya 
penyelesaian masalah. Akan tetapi terdapat 
pendapat lain yang menyebutkan bahwa 
perkembangan usialah yang menyebabkan 
perbedaan dalam pemilihan strategi 
koping, yaitu sejumlah struktur psikologis 
seseorang dalam merespons tekanan. 
Faktor tingkat pendidikan yaitu seseorang 
yang memiliki tingkat pendidikan yang 
tinggi memiliki pola pikir berani dalam 
mengambil sikap untuk mengatasi masalah 
dan tidak menunda-nunda, karena 
kemungkinan itu akan tambah membebani 
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pikiran. Faktor status sosial ekonomi yaitu 
seseorang dengan staus sosial ekonomi 
rendah akan menampilkan bentuk koping 
yang kurang aktif, kurang realistis, dan 
lebih fatal untuk menampilkan respons 
menolak, dibandingkan dengan seseorang 
dengan status ekonomi yang lebih tinggi. 
 Pada penelitian ini sebanyak 19 
responden (63,3%) dari 30 responden 
memiliki dukungan keluarga kurang dan 
sebanyak 22 responden (73,3%) dari 30 
responden memiliki mekanisme koping 
yang mal adaptif dikarenakan keluarga 
memiliki dukungan kurang sehingga 
mempengaruhi mekanisme koping pasien 
dimana keluarga memiliki tingkat 
pengetahuan yang kurang yaitu dengan 
tingkat pendidikan SMP sebanyak 11 
responden (36,66%) dan faktor usia yang 
juga sangat mempengaruhi adanya 
hubungan atau tidaknya dimana responden 
keluarga terbanyak adalah dengan usia 50 
– 56 tahun sebanyak 11 responden 
(36,6%). Keluarga yang tidak tahu dan 
kurang peduli akan mempengaruhi pasien 
dimana pasien membutuhkan dukungan 
dari orang yang terdekat yang ada 
disekeliling mereka yaitu keluarga. Jika 
dukungan keluarga kurang berakibat 
mekanisme koping sehingga pasien 
memiliki koping mal adaptif. Seharusnya 
pasien ca mammae memiliki kepribadian 
yang baik dan selalu optimis akan 
kesembuhan penyakit yang dideritanya. 
Kemudian ada juga faktor sosial ekonomi 
seseorang dengan status sosial ekonomi 
kurang akan menampilkan bentuk 
mekanisme yang mal adaptif, kurang 
realistis, dan lebih fatal untuk 
menampilkan respons menolak, 
dibandingkan dengan seseorang dengan 
status ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini 
juga disebabkan karena mayoritas dari 
pasien mencemaskan akan biaya yang 
diperlukan untuk melakukan pengobatan   

KESIMPULAN  
Ada hubungan antara dukungan keluarga 
dengan mekanisme koping pasien pada 
pasien ca mammae di Puskesmas Wilayah 
Kecamatan Semampir Surabaya. 
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