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ABSTRAK 

 

PENGARUH TINDAKAN ASERTIF MASYARAKAT TERHADAP 

PSIKOSOSIAL KLIEN KANKER PAYUDARA 

 

Wanita yang terdiagnosa kanker payudara memiliki masalah psikososial. 

Psikososial yang terjadi pada klien kanker payudara meliputi gejala fisik dan 

psikologis. Tindakan asertif masyarakat adalah suatu pendekatan holistik 

pelayanan psikososial untuk klien kanker payudara yang dilakukan di lingkungan 

tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tindakan 

asertif masyarakat terhadap psikososial klien kanker payudara.  

Penelitian menggunakan desain pre-post test control group design. Sampel 

pada penelitian klien kanker payudara yang berobat di Puskesmas Medokan Ayu 

Surabaya sebanyak 15 orang kelompok perlakuan dan 15 orang kelompok kontrol. 

Tenik pengambilan sampel purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini 

adalah tindakan asertif masyarakat dan psikososial meliputi kecemasan, depresi, 

gambaran diri, kondisi fisik, sosial, seksualitas dan sosial ekonomi. Pengumpulan 

data menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan Paired T test dan 

Independet T test.  

Hasil menunjukkan perubahan nilai rerata pre test dan post test pada 

kelompok perlakuan kecemasan (p=0,000), depresi (p=0,001), gambaran diri 

(p=0,000), kondisi fisik (p=0,271), sosial (p=0,000), seksualitas (p=0,262), sosial 

ekonomi (p=0,597). Kesimpulan dalam penelitian ini tindakan asertif masyarakat 

dapat menurunkan kecemasan, menurunkan depresi, meningkatkan gambaran diri, 

meningkatkan sosial dan tidak berpengaruh terhadap kondisi fisik, seksualitas dan 

sosial ekonomi.  

Penelitian ini merekomendasikan tenaga kesehatan untuk melakukan 

tindakan asertif masyarakat dalam meningkatkan pelayanan psikososial serta 

meningkatkan peran keluarga dalam mengatasi masalah psikososial klien kanker 

payudara. 

 

Kata kunci : Tindakan asertif masyarakat, Masalah psikososial.Kanker Payudara 
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