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RINGKASAN PENELITIAN 
 

PENGARUH KOMBINASI PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION 

DENGAN SPRITUAL GUIDED IMAGERY AND MUSIC TERHADAP 

KOPING DAN RESILIENSI PASIEN KANKER YANG MENJALANI 

KEMOTERAPI 

 

Oleh : 

Muhammad Saleh Nuwa 

 

Diagnosis kanker dan kemoterapi menyebabkan masalah pada aspek fisik, 

psikis, sosial dan spiritual bagi penderitanya. Dalam survei berskala besar 

terhadap 73% pasien kanker yang menjalani perawatan dua tahun setelah divonis 

kanker,  Wolff (2007) menemukan bahwa lebih dari 70% responden melaporkan 

mengalami depresi karena kankernya, 60% melaporkan masalah hubungan, dan 

83% melaporkan penurunan pendapatan, selain itu konsekuensi yang menyertai 

kemoterapi membuat sebagian besar pasien yang telah terdiagnosis menderita 

kanker diliputi rasa khawatir, cemas dan takut menghadapi ancaman kematian. 

Penderita kanker yang mengalami tekanan emosional seperti ini perlu dikelola 

dengan benar melalui penatalaksanaan  koping yang baik (Lopirinzi et al. 2011; 

Min et al. 2013:Sana et al. 2016; Yunitasari 2016).  

 Strategi koping merupakan mekanisme adaptasi individu yang dilakukan 

secara sadar dan terarah dalam mengatasi rasa sakit atau menghadapi stressor 

(Krohne 2002). Mekanisme koping yang baik pada penderita kanker yang 

menjalani kemoterapi akan meningkatkan resiliensinya. Resiliensi adalah  

kapasitas dinamis individu untuk berhasil mempertahankan atau mendapatkan 

kembali kesehatan mental mereka dalam menghadapi kesulitan hidup yang 

signifikan atau berisiko (Min et.al 2013). Penelitian ini  menggunakan terapi 

nonfarmakologis untuk mengatasi tekanan psikologis pasien kanker dalam 

meningkatkan koping dan resiliensinya. Menurut Snyder & Lindquist (2006) salah 

satu terapi nonfarmakologis untuk mengatasi stres yaitu dengan menggunakan 

teknik relaksasi. Ada beberpa teknik yang bisa dilakukan diantaranya adalah 

dengan menggunakan kombinasi terapi Progressive Muscle Relaxation (PMR) 

dengan Guided Imagery and Music (GIM) 

Peneliti menggunakan model resiliensi pada orang dewasa dengan  

kanker dari Deshields et al. (2016), sebagai landasan teori. Jenis penelitian ini 

adalah Quasy Experiment, dengan rancangan “pre and post test with control 

group design”. Dalam desain ini, peneliti menggunakan kelompok Kombinasi 

PMR dengan SGIM sebagai kelompok intervensi, sedangkan kelompok kontrol 

adalah kelompok yang mendapatkan pengobatan dan tindakan keperawatan rutin 

dari rumah sakit. Penelitian ini dilakukan di rumah sakit umum Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, pada pasien kanker dengan diagnosis kanker sejak tahun 2016 

hingga Februari 2018. Sebanyak 60 responden yang menjalani kemoterapi diambil 

sebagai sampel penelitian dengan teknik purposive sampling. Protokol penelitian 

ini telah disetujui oleh komisi etika penelitian dari Universitas Airlangga 

Surabaya Indonesia.  
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Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam 3 tahap: pre test, intervensi 

dan post test. Sebelum kuesioner diberikan, setiap responden diberi informasi 

tentang penelitian. Pada tahap pre tes, peneliti memberikan kuesioner koping dan 

resiliensi untuk mengetahui  skor awal coping dan resiliece pasien. Kegiatan ini 

dilakukan pada hari pertama pasien melakukan kemoterapi sesuai dengan sesi 

yang dia jadwalkan. Data demografi pasien dikumpulkan melalui kuesioner 

sementara data klinis dikumpulkan dari rekam medis pasien. 

Pada tahap intervensi pasien diajarkan terapi kombinasi PMR dengan 

SGIM sampai pasien dapat melakukan. Intervensi ini dilakukan setelah 

mengetahui skor coping dan resiliensi  pasien, dan dilakukan di rumah sakit, di 

ruang khusus yang disediakan setelah kemoterapi. Ketika pasien mampu 

melakukan secara mandiri, pasien diberi rekaman SGIM dalam format MP3, 

buklet, dan buku catatan evaluasi tindakan harian sehingga pasien dapat 

melakukannya di rumah setiap 2 kali sehari pada saat akan tidur siang dan tidur  

malam. Semua aktivitas pasien didokumentasikan dalam buku catatan evaluasi 

kegiatan harian. Pasien ditindaklanjuti di rumah setiap 2 kali seminggu selama 3 

minggu untuk mengulang sesi terapi yang ada. Pada akhir minggu, pengukuran 

ulang skor koping dan resiliensi pasien dilakukan pada hari ke-7 dan 14, 

kemudian dilakukan post test  pada hari ke-21. Pengukuran menggunakan 

kuesioner yang sama. Resiliensi diukur menggunakan Resilience Scale yang di 

kembangkan oleh  Wagnild & Young (1993). Koping pasien diukur menggunakan 

The Cancer Coping Questionnaire yang dikembangkan oleh  Moorey et al. 

(2003). 

Hasil penelitin menunjukan bahwa Pemberian kombinasi terapi PMR 

dengan SGIM meningkatkan  koping pasien dari  43,6 % menjadi 76,7 % pada 

akhir minggu ke tiga. Sementara itu resiliensi pasien juga meningkat di tiap 

minggunya dari 16,7 % yang memiliki reiliensi rendah dan 83, 3 % yang memiliki 

resiliensi cukup rendah pada saat pre tes menjadi menjadi 36, 7 %  yang berada 

pada resiliensi cukup tinggi dan sisanya 63,3 % berada pada resiliensi cukup 

rendah di akhir minggu ke tiga. Analisis uji GLM Repeated measures diketahui 

nilai p=0,000. Hasil ini membuktikan bahwa secara umum terdapat perbedaan 

pengaruh yang signifikan skore koping dan resiliensi antara kelompok perlakuan 

dengan kelompok kontrol setelah diberi kombinasi terapi PMR dengan SGIM. 

secara parsial diketahui nilai p= 0,000 untuk koping dan resiliensi, artinya bahwa 

kombinasi terapi PMR dengan SGIM berpengaruh terhadap mekanisme koping 

dan juga resiliensi. Fakta penelitian menunjukan pemberian kombinasi terapi 

PMR dengan SGIM berpengaruh terhadap perubahan koping pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi mulai dari akhir minggu pertama, minggu kedua dan akhir 

minggu ke tiga, sedangkan perubahan pada resiliensi baru terjadi pada minggu ke 

dua dan minggu ketiga setelah pemberian terapi.    

Rekomendasi penelitian ini adalah terapi ini dapat diaplikasikan sebagai 

salah satu terapi  suportif dalam pemberian intervensi keperawatan di Rumah 

Sakit, bagi  pasien kanker yang menjalani kemoterapi dalam meningkatkan 
koping dan resiliensinya, sehingga pasien kanker menjadi pribadi yang lebih 

resilien dalam menjalani kehidupannya. 
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EXECUTIVE SUMMARY  

 
THE EFFECT OF COMBINATION PROGRESSIVE  MUSCLE 

RELAXATION  WITH SPIRITUAL  GUIDED IMAGERY AND MUSIC 

ON COPING AND RESILIENCE OF CANCER PATIENTS  UNDERGO 

CHEMOTHERAPY 

 

BY : 

Muhammad Saleh Nuwa 

 

Diagnosis of cancer and chemotherapy causes problems in the physical, 

psychological, social and spiritual aspects of the sufferer. In a large-scale survey 

73% of cancer patients who undergo treatment two years after diagnosed with 

cancer, Wolff (2007) found that over 70% of respondents reported being 

depressed due to the disease, 60% reported relationship problems, and 83% 

reported declines on income, In addition the accompanying consequences on 

chemotherapy make the majority of patients that have been diagnosed with cancer 

filled with worry, anxiety and fear of facing the threat of death. Cancer patients 

who experience emotional distress like this, need to be managed properly through 

good coping management (Lopirinzi et al. 2011; Min et al. 2013:Sana et al. 2016; 

Yunitasari 2016).  

Coping strategy is an individual adaptation mechanism that is done 

consciously and directed towards overcoming pain or facing stressor (Krohne 

2002). A good coping mechanism in cancer patients undergo chemotherapy will 

improve theirs resilience. Resilience is the dynamic capacity of individuals to 

successfully retain or regain their mental health in the face of significant or risky 

life difficulties(Min et.al 2013). This study uses nonfarmakologis therapy to 

overcome the psychological pressure of cancer patients in improving coping and 

resilience. According Snyder & Lindquist (2006) one of the nonfarmakologis 

therapy to cope with stress is by using relaxation techniques. There are several 

techniques that can be done such as by using a combination of (PMR) therapy 

with Guided Imagery and Music (GIM). 

Researchers used resilience models in adults with cancer from Deshields et 

al. (2016), As a theoretical foundation.  This is Quasy Experiment research, with 

"pre and post test with control group design". In this design, researchers used the 

Combination of  PMR with SGIM group as the intervention group, while the 

control group was the group received treatment and routine nursing interventions 

from the hospital. The research was conducted at the general hospital of East Nusa 

Tenggara province in cancer patients with cancer diagnosis since 2016 until 

February 2018. A total of 60 respondents that were undergo chemotherapy 

were taken as a research sample with purposive sampling technique. The study 

protocol was approved by the research ethics commission of the University of 

Airlangga Surabaya Indonesia.  

The data collection procedure is done in 3 stages: pre test, intervention and 

post test. Before the questionnaire was given, each respondent was given 

information about the research. In the pre test stage, the researcher gives a coping 
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and resilience questionnaire to find out the initial scores of coping and patient 

resiliece. This activity is done on the first day of the patient doing chemotherapy 

in accordance with the session that he did. Patient demographic data were 

collected through questionnaires while clinical data were collected from patient 

medical records.  

Patient is taught combination PMR therapy with SGIM, at the intervention 

stage until the patient can perform. This intervention was performed after known 

of coping scores and patient resilience, and performed in the hospital, in a special 

room provided after chemotherapy.  When the patient is able to perform 

independently, the patient is given a SGIM record in MP3 format, booklet, and 

daily aktivities evaluation note book so that the patient can do it at home every 2 

times a day at the time of going to bed and sleeping at night. All patient activities 

are documented in the daily aktivities evaluation notebook. The patient is 

followed up at home every 2 times a week for 3 weeks to repeat the existing 

therapy sessions. Remeasurements of the patient's coping and resilience score are 

done on the 7th and 14th days, at the end of the week,  then post test is done on 

the 21st day. Measurements using the same questionnaire. Resilience was 

measured using the Resilience Scale Resource Kit developed by Wagnild & 

Young (1993). The respondents coping were measured using The Cancer Coping 

Questionnaire developed by Moorey et al. (2003). 

The results showed that combination of PMR therapy with SGIM 

increased the patient's coping from 43.6% to 76.7% by the end of the third 

week. Meanwhile, patient resilience also increased in every week from 16.7% 

who had low reiliensi and 83.3% who had low enough resilience at the pre test 

became 36,7% residing at high resilience and the rest 63,3% are at a fairly low 

resilience by the end of the third week. Analysis of GLM Repeated measures 

known p value = 0.000. These results prove that there is generally a 

significant difference in the effect of coping and resilience scores between 

treatment groups and control groups after being given  combination of PMR 

therapy with SGIM. Partially known p = 0,000 for coping and resilience, this 

means, the combination of PMR therapy with SGIM has an effect on coping 

mechanism and also resilience. The fact of the study showed that combination 

of PMR therapy with SGIM had an effect on the change of coping of cancer 

patients undergone chemotherapy from the end of first week, second week and 

third week, while the change in resilience occurred at second week and third 

week after therapy. 

The recommendation of this study is this therapy can be applied as one of 

the supportive therapy in the provision of nursing intervention in the hospital, for 

cancer patients undergo chemotherapy in increasing coping mechanism and 

resilience, so that cancer patients become more resilient person in theirs life. 
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ABSTRAK  

PENGARUH KOMBINASI PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION 

DENGAN SPRITUAL GUIDED IMAGERY AND MUSIC TERHADAP 

KOPING DAN RESILIENSI PASIEN KANKER YANG MENJALANI 

KEMOTERAPI 

Oleh : Muhammad Saleh Nuwa 

Pendahuluan :. Resiliensi adalah  kapasitas dinamis individu untuk berhasil 

mempertahankan atau mendapatkan kembali kesehatan mental mereka dalam 

menghadapi kesulitan hidup yang signifikan atau berisiko. Resiliensi mungkin 

berkaitan dengan koping. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh 

kombinasi Progressive Muscle Relaxation dengan Spritual Guided Imagery and 

Music terhadap koping dan resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi. 

Metode : Penelitian dengan metode quasi eksperimen ini dilakuan pada 60 orang 

pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi yang dibagi menjadi 30 

kelompk perlakuan dan 30 kelompok kontrol dengan teknik purposive sampling. 

Koping diukur menggunakan 21 items The Cancer Coping Questionnaire, 

sedangkan resiliensi menggunakan The 14 item Resilience Scale. Data dianalisis 

menggunakan General linear Model Repeated meassures. Hasil dan analisis : 

Hasil penelitian menunjukan koping mulai terbentuk diminggu pertam sedangkan 

resiliensi baru terbentuk diminggu kedua setelah diberi intervensi. Hasil uji 

statistik diketahui p value<0,05. Hal ini menunjukan secara umum terdapat 

perbedaan pengaruh yang bermakna skor koping dan resiliensi antara kelompok 

perlakuan dengan kelompok kontrol setelah diberikan kombinasi PMR dengan 

SGIM. Diskusi : PMR dengan SGIM merupakan terapi relaksasi  yang dapat 

diaplikasikan sebagai terapi  suportif dalam pemberian intervensi keperawatan di 

Rumah Sakit, bagi  pasien kanker yang menjalani kemoterapi dalam 

meningkatkan koping dan resiliensinya, sehingga pasien kanker menjadi pribadi 

yang lebih resilien dalam menjalani kehidupannya. 

 

 

Kata kunci : Koping, Resiliensi, Progressive Muscle Relaxation, Spritual 

Guided Imagery and Music, kanker, kemoterapy 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF COMBINATION PROGRESSIVE  MUSCLE 

RELAXATION  WITH SPIRITUAL  GUIDED IMAGERY AND MUSIC 

ON COPING AND RESILIENCE OF CANCER PATIENTS  UNDERGO 

CHEMOTHERAPY 

 

Introduction : Resilience is the dynamic capacity of individuals to successfully 

retain or regain their mental health in the face of significant or risky life 

difficulties. Resilience may be related to coping. The objective of this study is to 

explain the effect of combination Progressive Muscle Relaxation (PMR) with 

Spritual Guided Imagery and Music (SGIM) on coping and resilience of cancer 

patients undergo chemotherapy. Method: This quasi experimental research was 

conducted on 60 cancer patients undergone chemotherapy divided into 30 

treatment groups and 30 control groups with purposive sampling technique. 

Coping were measured using 21 items The Cancer Coping Questionnaire, while 

the resilience used The 14 Resilience Scale items. Data were analyzed using 

General linear Model Repeated meassures. Results and analysis : the results of 

the study known that, the coping was formed in the first week, while the resilience 

was formed in the second week after intervention. statistic test results show p 

value <0.05. This proves that in general there was a significant effect difference 

between coping and resilience  between treatment group and control group after 
being given of combination PMR with SGIM. Conclusion :  Combination of 

PMR with  SGIM is a relaxation therapy that can be applied as supportive therapy 

in the provision of nursing interventions in the Hospital, especially for cancer 

patients who undergo chemotherapy in improving coping and resilience, so that 

the cancer patients become more resilient person in theirs life 

 

 

Keywords: Coping, Resilience, Progressive Muscle Relaxation, Spritual Guided 

Imagery and Music, cancer, chemotherapy 
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Kanker merupakan sekelompok penyakit di mana sel ganas tumbuh tidak  

terkendali dan menyebar ke bagian lain dari tubuh (National Cancer institute 

2009). Menurut World Health Organization (WHO) (2017). Penyakit kanker 

masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia dan menjadi penyebab kematian 

nomor dua setelah penyakit jantung dan pembuluh darah. Upaya Penatalaksanaan 

penyakit kanker saat ini, dilakukan dengan  berbagai cara yaitu  pembedahan yang 

diikuti oleh radioterapi, pengobatan dengan tiga kombinasi yaitu operasi, radiasi 

dan kemoterapi. Kemoterapi merupakan penanganan preparat antineoplastik 

sebagai upaya untuk membunuh sel-sel tumor dengan mengganggu fungsi dan 

reproduksi seluler (Yusof et al. 2016; Kirana 2016). Menurut Jacobson et al. 

(2009), Permasalahan dari kemoterapi yaitu efek samping yang sangat berbahaya 

dan merugikan. 

Efek samping kemoterapi terhadap masalah fisik telah digambarkan 

dengan jelas oleh (Chan & Ismail 2014 ;Lorusso et al. 2016), yang paling sering 

terjadi adalah mual dan muntah, penurunan nafsu makan, rambut rontok, 

kerusakan sumsum tulang, neuropati, gangguan gastrointestinal lemah dan 

kerusakan kulit. Kemoterapi juga  sangat mempengaruhi kehidupan seksual, 

aktivitas sehari-hari dan pekerjaan.  

Pada saat didiagnosa menderita kanker dalam keadaan tersebut sangat sulit 

bagi pasien kanker untuk menerimanya. Dampak jangka panjang kanker di 

kalangan remaja dan usia dewasa muda telah diketahui mengganggu proses 
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perkembangan normal, kesehatan mental yang buruk, gangguan kualitas hidup, 

isolasi sosial, dan terhambatnya pendidikan (Rosenberg et al. 2017). Dalam survei 

berskala besar terhadap 73% pasien kanker yang menjalani perawatan dua tahun 

setelah difonis kanker,  Wolff (2007) menemukan bahwa lebih dari 70% 

responden melaporkan mengalami depresi karena kankernya, 60% melaporkan 

masalah hubungan, dan 83% melaporkan penurunan pendapatan. Lebih dari 

seperempat menunjukkan bahwa mereka memiliki sumber daya yang tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan emosional. Pasien kanker yang 

mengalami tekanan psikologis dalam kondisi seperti ini secara substansial 

menurunkan kualitas hidup mereka serta berpotensi mengganggu kepatuhan 

pengobatan, oleh karena itu penting sekali untuk mengolah dengan benar tekanan 

emosional penderita kanker (Min et al. 2013).  Menurut Loprinzi et al. (2011) 

salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan bagi penderita kanker yang baru 

terdiagnosis dalam mengontrol tekanan emosional adalah dengan mekanisme 

koping yang baik. 

Krohne (2002) mengatakan strategi koping merupakan mekanisme 

adaptasi individu yang dilakukan secara sadar dan terarah dalam mengatasi rasa 

sakit atau menghadapi stressor. Penelitian Ahadi et al. (2014) tentang koping pada 

pasien kanker diketahui dari 80 responden menunjukan  rata-rata nilai koping 

pasien kanker lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan kanker. Dalam 

penelitian ini juga ditemukan bahwa pasien kanker lebih banyak menggunakan 

emotional focus coping dalam mengatasi masalah terkait penyakit kankernya. 

Menurut Yunitasari (2016) koping yang adaptif pada penderita kanker dapat 
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dicapai dengan meminimalkan dan bahkan menghilangkan stressor penyebabnya. 

Mekanisme koping yang baik pada penderita kanker yang menjalani kemoterapi 

akan meningkatkan resiliensinya. 

Min et al.(2013) menjelaskan resiliensi adalah  kapasitas dinamis individu 

untuk berhasil mempertahankan atau mendapatkan kembali kesehatan mental 

mereka dalam menghadapi kesulitan hidup yang signifikan atau berisiko. 

Resiliensi mungkin bergantung pada beberapa faktor diantaranya  emosi  yang 

positif, pemikiran yang fleksibel seperti penerimaan, koping yang aktif dan 

spiritualitas. Wagnild (2010) mengidentifikasi lima karakteristik resiliensi yang 

menjadi komponen utama pada seseorang dalam merespon kesulitan yang 

dialaminya. Kelima komponen tersebut adalah tujuan (meaningfulness), 

keseimbangan (Equanimity), keyakinan (Self-Reliance), daya tahan 

(Perseverance), dan menghargai keunikan dirinya sendiri (Existential Aloneness) 

(Boyle et al. 2015). 

Beberapa penelitian terkait resiliensi pada pasien kanker menunjukan 

bahwa kebanyakan pasien kanker memiliki resiliesi yang kurang terhadap 

diagnosis kanker dan kemoterapi yang dijalaninya   (Pertiwi et al. 2011; Dubey et 

al. 2015; Proyogi & Agung 2016) Sementara itu, menurut (Min et al. 2013) 

individu yang tidak bisa untuk menghadapi penyakitnya dengan cenderung 

menghindar akan mengalami perkembangan kurang baik pada penyakit 

kankernya. Penghindaran ini juga menjadi faktor risiko terhadap stres, depresi, 

kesulitan tidur, dan faktor lain yang diakibatkan oleh penyakit yang dialami. 

Pasien kanker perlu diidentifikasi secara tepat akan gangguan koping yang 
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dialami guna mencegah munculnya gangguan psikologis seperti gangguan cemas 

dan depresi. 

Sesuai dengan pendapatnya Loprinzi et al. (2011) bahwa sumber  resiliensi 

adalah bawaan individu itu sendiri,  maka yang paling bisa menolong individu 

dalam mengatasi kecemasan adalah dirinya sendiri. Keluarga, teman, atau 

lingkungan yang berupa support  sistem hanya membantu pencapaian koping dan 

penatalaksanaan stressor pasien.  Beberapa penelitian yang sudah dilakukan 

terbukti mampu  meningkatkan koping dan resiliensi pasien kanker diantaranya 

adalah pelatihan resiliensi dan manajemen stres, optimalisasi dukungan keluarga, 

dan pemberian terapi musik  (Loprinzi et al. 2011; Yunitasari 2016;  Lorissa 

Letwin & Silverman 2017)  

Menurut  Loprinzi et al. (2011) dalam beberapa penelitian terkait dengan 

fungsi otak, resiliensi berkorelasi dengan aktivasi korteks prefrontal yang lebih 

tinggi dan aktivasi yang lebih rendah yaitu sistem limbik, terutama amigdala. 

Kondisi ini menunjukan adanya peran dari Hypothalamic-pituitary-adrenal 

(HPA) axis. Penelitian Gaffey et al. (2016) tentang stres dan resiliensi pada lansia 

yang berhubungan dengan HPA axis, menunjukan bahwa sumber resiliensi dapat 

memodulasi kortisol pada kesehatan lansia, oleh karena itu kondisi rileks 

merupakan kondisi yang berkontribusi terhadap penurunan stres pada semua 

aspek masalah emosional.  

Menurut Snyder & Lindquist (2006) salah satu terapi nonfarmakologis 

untuk mengatasi stres yaitu dengan menggunakan teknik relaksasi. Ada beberpa 

teknik yang bisa dilakukan diantaranya adalah dengan teknik Progressive Muscle 
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Relaxation (PMR) dan Guided Imagery and Music (GIM). PMR merupakan suatu 

bentuk terapi relaksasi pada otot. PMR dapat merangsang pengeluaran zat kimia 

endorphin dan enkefalin yang menimbulkan rasa tenang (relax), bahagia 

(euphoria), serta mampu merangsang sinyal otak yang menyebabkan otot rileks 

dan meningkatkan aliran darah ke otak. Beberapa penelitian telah membuktikan 

efektifitas PMR pada beberapa penyakit diantaranya penelitian Isa et al. (2013) 

PMR menunjukan potensi perbaikan pada kualitas hidup pasien kanker prostat, 

penelitian Zhou et al. (2015) diketahui PMR dapat mengurangi depresi, 

kecemaasan dan lama perawatan pada pasien kanker payudara setelah menjalani 

radical mastectomy. Selanjutnya penelitian Tsitsi et al. (2017) diketahui bahwa 

kombinasi PMR dengan Guided Imagery dapat menurunkan kecemasan dan 

memperbaiki mood orang tua pada orang tua yang anaknya dirawat dengan kanker 

di rumah sakit.  

Guided imagery and music (GIM) atau relaksasi imajinasi terbimbing 

dengan musik adalah sebuah metode psikoterapi musik dengan mendengarkan 

musik klasik dalam keadaan santai untuk meningkatkan imajinasi dengan tujuan 

penyembuhan dan aktualisasi diri (Blake & Bishop 1994).  Beberapa penelitian 

menunjukkan efektivitas teknik relaksasi GIM pada berbagai kasus diantaranya 

GIM mampu meningkatkan mood dan kualits hidup pasien kanker (Burns 2001). 

Penelitian Karagozoglu et al. (2012) diketahui music therapy dan guided visual 

imagery memiliki efek yang positif dalam mengurangi kecemasan, mual dan 

muntah, pada pasien kemoterapi. Selanjutnya penelitian Ryan Reza Falupi et al. 

(2013) dan Amri et al. (2015) diketahui GIM mampu menurunkan intensitas 
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nyeri pasien post sectio caesarea. Menurut  Bonny (1989) GIM dinilai efektif 

karena terapi ini  memberikan kesempatan kepada seseorang untuk 

mengintegrasikan aspek emosi, mental, fisik dan spiritual. 

Menurut Taylor et al. (2015) saat ini, aspek spiritual sudah menjadi bagian 

dari kebutuhan akan penyembuhan (Spiritual healing). Kebutuhan spiritual 

adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan, 

memenuhi kewajiban agama dan kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau 

pengampunan (Setiadi & Irawandi 2017). Yulianto ( 2012) mendefinisikan 

Spiritual healing  merupakan proses penyembuhan yang dilakukan dengan 

pendekatan rohani atau cara untuk menetralisir dan melarutkan pola batin yang 

mengandung gangguan penyakit, fisik dan kondisi pikiran, yang bertujuan untuk 

menumbuhkan kegembiraan, keamanan, ketenangan pikiran, dan bimbingan 

timbulnya keyakinan  

Puchalski et al. (2009) mengatakan bahwa tidak semua penyakit dapat 

disembuhkan namun selalu ada peluang untuk penyembuhan. Penyembuhan bisa 

dipahami sebagai penerimaan terhadap penyakit dan kenyamanan dalam hidup 

dan spiritual menjadi dasar dari penyembuhan.  Hasil penelitian Nuraeni et al. 

(2015) tentang pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien kanker  menunjukkan 

bahwa pada aspek religi berdoa memiliki presentase paling tinggi 96,05%, diikuti 

dengan aspek eksistensi diri dan menemukan makna dalam sakit  sebesar  94,74 

%, dan selanjutnya aspek kedamaian (tinggal ditempat yang tenang dan damai ) 

sebesar 89,47%. Hal ini menunjukan bahwa berdoa merupakan aspek yang 

paling dibutuhkan oleh pasien kanker. 
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Pemilihan terapi  yang sesuai juga sangat penting dalam meningkatkan 

resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Pada penelitian ini peneliti 

akan menambahkan aspek spiritual pada intervensi Guided Imagery and music. 

Walaupun PMR dan GIM sudah banyak yang diteliti efeknya pada pasien 

kanker, akan tetapi pengaruhnya pada koping dan resiliensi pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi belum diketahui dengan jelas. PMR dan GIM merupakan 

kombinasi terapi yang saling mendukung yang melibatkan aspek mind-body dan 

spirit. Berdasarkan uraian dan pemikiran–pemikirann di atas peneliti merasa 

penting dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kombinasi 

Progressive Muscle Relaxation dengan  Spiritual Guided Imagery and Music 

terhadap koping  dan resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi”  

1.2. Kajian  Masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosis kanker dan 

kemoterpai : 

93 pasien kanker : 

kanker payudara sebanyak 52 

jiwa, kemudian menyusul 

kanker ovarium sebanyak 8 

jiwa, kanker serviks, 7 jiwa, 

SCC gingiva 6 jiwa dan 

sisanya 20 jiwa adalah jenis 

kanker  yang lain. 

Koping dan resiliensi pasien kanker : 

1. 65% pasien kanker masih memiliki 

resiliensi yang rendah (Pertiwi et al. 

2011) 

2. 80 pasien kanker memiliki koping 

yang masih rendah (Ahadi et al. 2014) 

 

Intervensi : 

Relaxation (PMR) dan  

Spiritual Guided 

Imagery and Music 

 

Personal reaction : 

 Diagnosis kanker dan kemoterapi 

menimbulkan masalah pada aspek fisik, 

psikis, sosial dan spiritual. Pada aspek 

psikis mengakibatkan penderita kanker 

cemas, stres, dan takut akan bayang–

bayang kematian  berhubungan dengan 

penyesuaian terhadap penyakit perawatan 

dan kemoterapi yang dijalani  
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Menurut Sana et al. (2016) pengobatan kanker menyebabkan banyak 

masalah kesehatan dan gejala terkait pengobatan yang mungkin bertahan lama dan 

dapat menambah tekanan yang besar pada pasien untuk dapat mengatasi tuntutan 

penyakit dan pengobatannya, selain itu konsekuensi yang menyertai kemoterapi 

membuat sebagian besar pasien yang telah terdiagnosis menderita kanker diliputi 

rasa khawatir, cemas dan takut menghadapi ancaman kematian dan rasa sakit saat 

menjalani terapi. Mereka juga mengalami masalah dalam hubungan interpersonal 

sehingga penderita kanker membutuhkan penyesuaian psikologis individu (Kirana 

2016). Pendapat lain disampaikan oleh Partridge et al. (2007) depresi, stressor 

yang muncul saat pengobatan,  lamanya terapi, komunikasi yang kurang antara 

petugas kesehatan dengan pasien, tingginya biaya pengobatan dan efek samping 

yang buruk  merupakan kontribusi bagi pasien untuk tidak mematuhi kemoterapi. 

Efek yang ditimbulkan oleh kemoterapi baik secara fisik maupun psikis 

akan mempengaruhi mekanisme koping dan resiliensi pasien kanker. Mekanisme 

koping merupakan  usaha pasien  untuk mengubah pemikiran, sikap dan prilaku  

untuk mengelola stresor baik internal maupun eksternal yang melebihi sumber 

daya mereka yang berkaitan dengan penyakit kanker dan kemoterapi yang 

dijalaninya. Resiliensi merupakan prodak dari koping yang adaptif dalam 

menghadapi kondisi ini. Resiliensi diartikan sebagai kemapuan pasien untuk 

bertahan dan bangkit dari keterpurukan dan mampu untuk menemukan sesuatu 

yang baru dalam menghadapi penyakit kanker dan kemoterapi yang dijalani. 

Penelitian Ahadi et al. (2014) tentang koping pada pasien kanker diketahui dari 80 

responden menunjukan  rata-rata nilai koping yang masih rendah. Penelitian  

IR-PERPUSTAKAAN

TESIS JUDUL....

PENGARUH KOMBINASI  PROGRESSIVE.....TESIS PENGARUH KOMBINASI  PROGRESSIVE..... MUHAMMAD SALEH NUWATESIS

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS



9 

 

Pertiwi et al (2011) diketahui  65% pasien kanker masih memiliki resiliensi yang 

rendah terhadap penyakit yang dideritanya. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan diketahui dari 93 pasien 

kanker yang menjalani kemoterapi di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johanes Kupang pada 

bulan November 2017 jenis kanker yang terbanyak adalah kanker payudara 

sebanyak 52 jiwa, kemudian menyusul kanker ovarium sebanyak 8 jiwa, kanker 

serviks 7 jiwa, SCC gingival 6 jiwa dan sisanya adalah jenis kanker yang lain. 

Dalam pemeriksaan lebih  lanjut kepada para pasien, hampir sebagian penyakit 

kanker ditemukan pada kondisi yang sudah masuk stadium lanjut. Berdasarkan 

wawancara dengan kepala ruangan kemoterapi diketahui setiap bulannya terdapat 

3 sampai dengan 4 orang yang tidak tuntas menjalani kemoterapi (drop out). Ada 

beberapa hal yang menyebabkan masalah ini terjadi diantaranya pasien tidak 

mampu menahan kerasnya efek samping kemoterapi, putus asa dan takut akan 

bayang-bayang kematian bahkan ada yang depresi  serta tidak sanggup membiayai 

pengobatan kemoterapi. Wawancara dengan  3 orang pasien kanker yang sudah 

mengikuti sesi 3 kemoterapi diketahui bahwa, paling umum penderita kanker 

mengeluh cemas dan stres  berhubungan dengan penyesuaian terhadap penyakit 

perawatan dan kemoterapi yang dijalani. Seorang responden selain mengatakan 

stres dan cemas juga mengatakan  takut akan bayang-bayang kematian yang bisa 

terjadi kapan saja. 

Pada kesempatan ini peneliti akan mengintervensi masalah psikis yang 

muncul sebagai efek dari diagnosis kanker dan kemoterapi yang kemungkinan 

akan mempengaruhi mekanisme koping dan resiliensi pasien, dengan memberikan 
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terapi non farmakologis. Adapun terapi yang akan diberikan adalah Kombinasi 

terapi Progressive Muscle Relaxation dengan Spritual Guided Imagery and 

Music. Kedua terapi ini diharapkan mampu untuk membantu pasien kanker dalam 

meningkatkan koping yang adaptif terhadap stressor yang ada selama menjalani 

kemoterapi sehingga pasien kanker menjadi pribadi yang lebih resilien dalam 

hidupnya. 

1.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana  pengaruh kombinasi Progressive Muscle Relaxation dengan 

Spritual Guided Imagery and Music terhadap koping dan resiliensi pasien kanker 

yang menjalani kemoterapi ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum  

Menjelaskan pengaruh kombinasi Progressive Muscle Relaxation dengan 

Spritual Guided Imagery and Music terhadap koping dan resiliensi pasien kanker 

yang menjalani kemoterapi 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi koping pasien kanker yang menjalani kemoterapi  

2. Mengidentifikasi resiliensi  pasien kanker yang menjalani kemoterapi 

3. Menganalisis pengaruh kombinasi Progressive Muscle Relaxation 

dengan Spritual Guided Imagery and Music terhadap koping pasien 

kanker yang menjalani kemoterapi  
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4. Menganalisis pengaruh kombinasi Progressive Muscle Relaxation 

dengan Spritual Guided Imagery and Music terhadap resiliensi pasien 

kanker yang menjalani kemoterapi  

5. Menganalisis perbedaan koping dan resiliensi pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi pada kelompok terapi kombinasi Progressive 

Muscle Relaxation dengan Spritual Guided Imagery and Music dengan 

kelompok kontrol 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan tentang intervensi keperawatan pada 

pasien kanker yang menjalani kemoterapi khususnya kombinasi PMR dengan  

SGIM dalam meningkatkan koping dan resiliensi pasien bagi ilmu keperawatan 

1.5.2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

masyarakat, praktisi yang bergerak di bidang onklogi, tempat penelitian  dan  

peneliti selanjutnya sebagai informasi dan studi pustaka tambahan dalam 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dalam perawatan pasien kanker yang 

sedang menjalani kemoterapi. Khusus bagi tempat penelitian rekomendsi hasil 

penelitian ini bisa menjadi pertimbangan intervensi keperawatan yang  akan 

diberikan  pada pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Resiliensi  

2.1.1. Definisi Resiliensi  

Definisi memberikan deskripsi sifat, ruang lingkup, atau arti sebuah 

fenomena.  Kata resiliensi berasal dari kata kerja bahasa latin resilire yang berarti 

untuk bangkit kembali. Menurut definisi  dalam kamus Oxford, resiliensi diartikan 

sebagai '' mampu untuk bertahan atau pulih dengan cepat dari kondisi sulit 

''(Fletcher & Sarkar 2013).  Menurut Goldstein & Brooks (2013) resiliensi 

merupakan adaptasi positif dalam menghadapi risiko atau kesulitan, kapasitas 

sistem yang dinamis, untuk menahan atau pulih dari gangguan. Bila digunakan 

dalam kaitannya dengan manusia, banyak definisi tentang resiliensi. Pada awal 

perkembanganya resiliensi dikaitkan dengan personal trait  yang diperoleh 

sesorang setelah mengalami trauma (Herrman et al. 2011) 

Menurut  Hodges et al. (2010) resiliensi merupakaan  transformasi, 

keinginan yang disengaja untuk bertahan dalam kompleksitas lingkungan dan 

ketidakpastian yang tidak menguntungkan. Resiliensi bukan trait yang bersifat 

statis yang dimiliki seseorang sejak lahir atau secara otomatis bertahan dalam diri 

seseorang setelah sekali dia berhasil mencapainya. Resiliensi merupakan proses 

dinamis yang mencakup adaptasi positif dalam konteks kesulitan yang signifikan, 

mengandung bahaya, serta dapat berubah sejalan dengan waktu dan lingkungan 

yang berbeda (Fletcher & Sarkar 2013).  Pandangan tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian Galli & Vealey (2008) tentang resiliensi pada atlet-atlet papan atas dan 

menyimpulkan bahwa aspek penting dari resiliensi adalah proses agitasi 
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(pergolakan), dimana indivdu menggunakan berbagai strategi penanggulangan 

untuk menghadapi kombinasi emosi yang tidak menyenangkan, dan perjuangan 

mental. Para atlet melaporkan bahwa adaptasi positif terjadi secara bertahap, 

sering membutuhkan banyak pergeseran pemikiran. Temuan ini mendukung 

anggapan bahwa resiliensi adalah kapasitas yang berkembang dari waktu ke 

waktu dalam konteks interaksi orang dengan lingkungan. 

Apapun definisinya tentang resiliensi  menurut Herrman et al. (2011) Pada 

dasarnya, resiliensi mengacu pada adaptasi positif, atau kemampuan untuk 

mempertahankan atau mendapatkan kembali kesehatan mental meski mengalami 

kesulitan 

“Fundamentally, resilience refers to positive adaptation, or the 

ability to maintain or regain mental health, despite experiencing 

adversity” (Herrman et al. 2011) 

 

Kondisi tersebut menunjukan bahwan individu yang resilien adalah 

individu yang mampu bertahan dalam segala kondisi apapun, dengan kemampuan 

adaptasi dan fleksibilitas yang dimiliki, seorang yang resilien akan berusaha untuk 

menghadapi dan kemudian bangkit dari berbagai kondisi stres. 

Haase (2004) melalui penelitian yang dilakukannya dengan menggunakan 

perspektif perkembangan rentang hidup dan model berbasis makna, telah 

merumuskan model resiliensi remaja (Adolescent Resilience Model) yang 

menjelaskan proses dan hasil resiliensi pada remaja penderita kanker dan 

penyakit kronis yang lain. Dalam model ini, resiliensi dan kualitas hidup 

merupakan hasil dari interaksi antara tiga faktor protektif dan dua faktor risiko. 

Tiga faktor protektif yang dimaksud adalah faktor protektif individual (koping 
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yang bersifat berani dalam menghadapi situasi yang menekan dan pemaknaan 

terhadap situasi), faktor protektif keluarga (atmosfer keluarga dan dukungan atau 

sumberdaya keluarga), dan faktor protektif sosial (sumber daya pelayanan 

kesehatan dan integrasi sosial). Adapun kedua faktor risiko yang dihadapi oleh 

subjek penelitian meliputi adalah faktor risiko individual (koping defensif) dan 

faktor risiko yang terkait dengan penyakit (ketidakpastian rasa sakit dan distres 

yang terkait dengan simptom penyakit). Dalam model ini, menurut Haase (2004) 

resiliensi merupakan proses untuk mengidentifikasi atau mengembangkan 

sumber daya dan kekuatan untuk mengelola stres secara fleksibel dan 

mendapatkan hasil positif (yaitu, rasa confidence atau penguasaan, transendensi 

diri, dan harga diri).  

“Resiliensi is the process of identifying or developing resources 

and strengths to manage stressors flexibly and gain a positive 

outcome (i.e., a sense of confidence or mastery, self-

transcendence, and self-esteem)” (Haase 2004) 

 

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa individu yang resilien adalah 

individu yang mampu mempertahankan dan mengembangkan tiga aspek 

resiliensi yaitu rasa confidence atau penguasaan, transendensi diri, dan harga diri. 

Wagnild & Young (1990, 1993,2003) mendefinisikan  resiliensi sebagai 

karakteristik kepribadian yang memoderasi efek negatif dari stres dan mendorong 

adaptasi primer. Selanjutnya Wagnild mengidentifikasi lima karakteristik 

resiliensi yang menjadi komponen utama pada sesorang dalam merespon 

kesulitan yang dialaminya.  Kelima komponen tersebut adalah Purpose, 

Equanimity, Self-Reliance, Perseverance, and Existential Aloneness (Boyle et al. 
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2015). Penelitian ini selanjutnya akan menggunakan definisi dari Wagnild & 

Young (1990, 1993, 2003) sebagai indikator dalam mengukur  resiliensi. 

2.1.2. Komponen Resiliensi  

 

Menurut Haase (2004), Peterson & Bredow (2013) positif resiliensi terdiri 

dari aspek confidence (keyakinan) self-esteem (harga diri) dan self transcendence 

(trasendensi diri). Confidence (keyakinan) adalah suatu sikap yang ditunjukkan 

oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah 

mencapai kebenaran, sementara itu harga diri (self-esteem) merupakan penilaian 

individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku 

memenuhi ideal dirinya atau cita-cita. Dapat diartikan bahwa harga diri 

menggambarkan sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang 

yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. Trasendensi diri 

atau self transcendence itu sendiri adalah hasil yang dapat dicapai melalui proses-

proses perspektif spiritual, penerimaan dan harapan (Haase et al. 1992). 

Selanjutnya Portzky et al. (2010) menjelaskan bahwa tingkat resiliensi yang tinggi 

pada diri seseorang biasanya berkorelasi positif dengan tingkat self esteem, self 

confidence, dan disiplin yang tinggi, keberanian dan optimisme dalam 

menghadapi kegagalan, kapasitas kognitif diatas rata-rata, dan memiliki 

kemungkinan yang lebih besar untuk terbebas dari penyakit. 

Reivich & Shatte (2002) mengemukakan bahwa  ada tuju kemampuan yang 

membentuk resiliensi antara lain kesadaran dan regulasi emosional( emotional 

awareness and regulation), kontrol implus (impulse control), optimisme (optimism), 

analisis penyebab (causal analysis), empati (emphaty), self-efficacy dan reaching out. 
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Kesadaran dan regulasi emosional  yaitu kemampuan untuk tetap tenang dalam 

kondisi penuh tekanan. Individu dengan regulasi emosi yang baik cenderung dapat 

mengendalikan dirinya dari emosi-emosi tertentu. Individu juga mampu menampilkan 

ekspresi emosi yang tepat. Southwick et al. (2014) berpendapat bahwa resiliensi 

terjadi ketika individu menyatukan keyakinan bahwa dia dapat mengendalikan 

kejadian dalam kehidupan dengan kekuatan untuk memperoleh pemikiran dan  

perubahan yang diinginkan. Selanjutnya Reivich & Shatte (2002) mengungkapkan 

bahwa ada dua buah keterampilan yang dapat memudahkan individu untuk 

melakukan regulasi emosi, yaitu fokus (focusing) dan tenang (calming).  

Keterampilan ini akan membantu individu dalam mengontrol emosi yang tidak 

terkendali, menjaga fokus pikiran individu ketika banyak hal-hal yang 

mengganggu, serta mengurangi stres yang dialami oleh individu. Regulasi emosi 

yang dimiliki individu sangat berkaitan dengan kemapuan individu untuk 

mengendalikan implus. Seorang individu yang memiliki skor resilience quotient 

yang tinggi pada faktor regulasi emosi cenderung memiliki skor resilience 

quotient pada faktor pengendalian impuls. 

Individu yang resilien adalah individu yang memiliki sifat  optimis dalam 

dirinya. Optimisme ada ketika seseorang mampu melihat masa depan dengan  

cemerlang. Optimisme yang dimiliki oleh seorang individu menunjukan bahwa 

individu tersebut percaya dan yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk 

mengatasi berbagai kesulitan yang mungkin terjadi di masa depan. Kondisi ini 

juga mencerminkan adanya  self-efficacy yang dimiliki oleh seseorang. Self-

efficacy yaitu kepercayaan individu bahwa ia mampu menyelesaikan 
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permasalahan yang ada dan mengendalikan hidupnya. self-efficacy akan lebih baik 

jika didukung oleh optimisme, hal ini dikarenakan dengan optimisme yang ada, 

mendorong seorang  individu untuk terus menemukan solusi permasalahan dan 

terus bekerja keras demi kondisi yang lebih baik (Reivich & Shatte 2002) 

Empati juga merupakan aspek yang membentuk resiliensi. Empati sangat erat 

kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda-tanda kondisi 

emosional dan psikologis orang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan 

berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang baik. Ketidakmampuan 

berempati berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hubungan sosial. Individu-

individu yang tidak berempati akan tidak mampu untuk menempatkan dirinya 

pada posisi orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain dan 

memperkirakan maksud dari orang lain. Kondisi ini  sangat merugikan, baik 

dalam konteks hubungan kerja maupun hubungan personal, hal ini dikarenakan 

manusia butuh untuk dipahami dan dihargai. Individu dengan empati yang rendah 

cenderung mengulang pola yang dilakukan oleh individu yang tidak resilien, yaitu 

menyamaratakan semua keinginan dan emosi orang lain (Reivich & Shatte 2002) 

Pendapat lain disampaikan oleh Wagnild & Young (1990, 2003) 

komponen-komponen resiliensi terdiri dari meaningfulness atau purpose, 

equanimity, perseverance, self reliance, dan existential aloneness. Meaningfulness 

atau purpose,  yaitu suatu kesadaran bahwa hidup memiliki tujuan, di mana 

diperlukan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Meaningfulness atau purpose 

adalah komponen dasar dari keempat komponen lainnya sekaligus menjadikannya 

komponen terpenting dari resiliensi itu sendiri. Keadaan ini dikarenakan 
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kehidupan tanpa tujuan akan menjadi sia-sia dan tidak bermakna, karena tujuan 

tersebut yang akan membantu setiap individu ketika mengalami kesulitan ataupun 

mendorong untuk terus maju. 

Equanimity adalah perspektif mengenai keseimbangan dan harmoni yang 

dimiliki individu berkaitan dengan hidup berdasarkan pengalaman yang terjadi 

semasa hidupnya. Para individu yang resilien telah memahami bahwa hidup 

bukanlah sebatas hal yang baik dan buruk. Mereka mampu untuk memperluas 

perspektifnya sehingga dapat lebih fokus pada aspek positif daripada negatif dari 

setiap kejadian dalam hidupnya. Selain itu mereka pun telah belajar untuk tidak 

menunjukkan respon yang ekstrem dan bersikap tenang. Kondisi tersebut yang 

menjadikan individu resilien sebagai individu yang optimis, karena bahkan pada 

situasi yang sulit sekalipun, mereka mampu untuk melihat kesempatan untuk tidak 

menyerah dan menemukan jalan keluar. Mereka akan menggunakan baik itu 

pengalaman diri sendiri maupun orang lain sebagai sarana pembelajaran bagi 

mereka.  

Perseverance, yaitu suatu tindakan untuk bertahan meskipun harus 

menghadapi tantangan dan kesulitan. Selain itu, memiliki komponen 

perserverance juga berarti bahwa seseorang bersedia untuk berjuang untuk 

menyusun kembali hidupnya dan disiplin terhadap dirinya sendiri. Secara umum, 

resiliensi melibatkan komponen perseverance, karena pada dasarnya 

Perseverance merupakan sebuah kemampuan untuk bangkit ketika seseorang 

telah jatuh. Dalam mencapai tujuan hidup, seringkali kita bertemu dengan 

hambatan, kesulitan bahkan kegagalan. Kondisi ini sangat mendorong seseorang 
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untuk menyerah. Namun demikian, individu yang resilien akan terus bertahan 

untuk terus berjuang sampai akhir. Salah satu cara untuk membangun resiliensi ini 

adalah dengan membentuk resiliensi dalam menekuni rutinitas yang positif dan 

membuat tujuan yang realistis dalam hidup.  

Self reliance, yaitu keyakinan individu terhadap diri serta kemampuan yang 

ia miliki. Melalui berbagai pengalaman, baik itu kesuksesan maupun kegagalan, 

individu yang resilien belajar untuk mengatasi masalahnya sendiri. Keterampilan 

tersebut yang kemudian memunculkan rasa percaya akan kemampuan dirinya 

sendiri. Mereka secara berkesinambungan menggunakan, mengadaptasi, 

memperkuat serta memperbaiki keterampilannya tersebut sepanjang hidupnya. 

Selain itu, self reliance juga merupakan kemampuan individu untuk bergantung 

pada dirinya sendiri serta mengenali kekuatan dan keterbatasan yang ia miliki.  

Existential aloneness merupakan suatu kesadaran bahwa jalan hidup setiap 

orang bersifat unik serta mampu menghargai keberadaan dirinya sendiri. Individu 

yang resilien mampu berteman dengan dirinya sendiri dalam artian merasa 

nyaman, puas, dan menghargai keunikan yang dimiliki dirinya. Individu yang 

resilien mampu untuk merasa nyaman atas kondisi dirinya sendiri. Mereka 

menghargai dirinya dan sadar penuh bahwa ia memiliki banyak hal yang dapat 

dikontribusikan untuk lingkungan sekitarnya. Mereka tidak merasakan tekanan 

untuk melakukan konformitas dengan lingkungannya. 

2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resiliensi 

Faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi terbagi menjadi faktor risiko 

dan faktor protektif (Peterson & Bredow 2013). Faktor risiko merupakan faktor 
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yang secara langsung memperbesar potensi terjadinya risiko bagi individu yang 

kemudian dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya perilaku dan gaya 

hidup maladaptif sedangkan faktor protektif merupakan keterampilan dan 

kemampuan yang sehat yang dimiliki individu, yang mendorong terbentuknya 

resiliensi (Peterson & Bredow 2013) 

 Adapun faktor resiko yang dapat terjadi antara lain (1) kejadian yang 

bersifat katastropik, seperti bencana alam, kematian anggota keluarga, perceraian, 

(2) latar belakang kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mendukung, (3) 

hidup di lingkungan negatif atau lingkungan yang rawan terjadi tindak kekerasan, 

dan (4) akumulasi dari beberapa faktor risiko. Sementara itu menurut Vanderbilt-

Adriance & Shaw (2009) ada beberapa faktor protektif yang membentuk 

resiiliensi diantaranya: (1) karakteristik individu, seperti jenis kelamin, tingkat 

inteligensi, karakteristik kepribadian, (2) karakteristik keluarga, seperti 

kehangatan, kelekatan, struktur keluarga, (3) ketersediaan sistem dukungan sosial 

di luar individu dan lingkungan keluarga, seperti sahabat. Selanjutnya Benard 

membagi faktor protektif menjadi dua, yaitu (1) faktor protektif internal, yakni 

merupakan faktor yang ada di dalam diri individu, meliputi keterampilan sosial 

seperti berkomunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, kecenderungan 

atribusi sosial (locus of control) dalam menilai penyebab masalah, memiliki 

kontrol atas diri sendiri, dan tujuan hidup. (2) faktor protektif eksternal yakni 

segala karakteristik lingkungan yang dapat memengaruhi berkembangnya faktor 

protektif internal, seperti keikutsertaan individu dalam suatu komunitas yang 

mendukung, memiliki hubungan akrab dengan lingkungan sekitar.  
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Selanjutnya menurut  Woodgate (1999) faktor resiko mengacu pada 

penyebab stres sebagai peristiwa atau situasi tertentu yang menimbulkan reaksi 

emosional. Ada lima kategori stresor spesifik yang dapat diterapkan pada pasien 

yang mengalami kanker: kehilangan, terganggunya hubungan yang kronik, 

kejadian yang mengubah status keluarga, kejadian yang memerlukan adaptasi 

sosial, dan kejadian negatif akut seperti trauma fisik. Stres ini mungkin 

merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari perubahan perkembangan 

utama yang terjadi pada individu, atau akibat dari penyakit itu sendiri. Sementara 

itu faktor protektif adalah faktor yang mengacu pada pengaruh yang 

memodifikasi, memperbaiki, atau mengubah respon seseorang terhadap beberapa 

bahaya lingkungan yang menjadi predisposisi hasil maladaptif. Faktor protektif 

memberikan ketahanan terhadap stres dan mendorong hasil yang ditandai oleh 

pola adaptasi dan kompetensi. beberapa diantaranya  adalah konsep diri, makna 

koping, dukungan sosial dari keluarga  dan dukungan eksternal dari teman sebaya. 

2.1.4.  Resiliensi pada pasien kanker  

Diagnosis dan pengobatan kanker adalah peristiwa yang menimbulkan stres 

yang dapat memicu berbagai reaksi negatif pada orang dewasa, termasuk gejala 

depresi, kecemasan, keputusasaan, serta gangguan kondisi kejiwaan lainnya 

(Deshields et al. 2016). Meskipun berada dalam situasi yang menimbulkan stres, 

pasien kanker sebenarnya masih memiliki kekuatan dari dalam diri yang dapat 

membantunya untuk beradaptasi dengan kondisi serta memaknai hidup yang 

disebut dengan resiliensi (Loprinzi et al. 2011). Beberpa penelitian terkait 

resiliensi pada penderita kanker diatranya adalah penelitian  Pentz (2005) tentang 
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resiliensi pada pasien lansia yang mengalami kanker diketahui bahwa aspek yang 

berkontribusi terhadap resiliensi adalah dukungan sosial dan aspek spiritualitas 

yaitu ( adanya keyakinan kepada Tuhan dan harapan yang mereka miliki). 

 Strauss et al. (2007) mempelajari pengaruh resiliensi terhadap kelelahan 

pada pasien kanker yang menjalani terapi radiasi dan menunjukkan bahwa 

kelelahan adalah masalah yang serius pada pasien yang mendapat terapi radiasi. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa resiliensi adalah prediktor kuat untuk 

tingkat kelelahan pada pasien kanker di awal terapi radiasi, dan mendukung 

penelitian lain yang menunjukkan bahwa resiliensi merupakan prediktor 

psikologis penting untuk kualitas hidup dan koping pada pasien kanker. Penelitian 

Aspinwall dan MacNamara (2005) dalam Schemer (2010) menemukan bahwa 

pasien kanker yang resilien mampu untuk belajar dari pengalaman dan tetap 

bersikap optimis dalam menghadapi tantangan hidupnya.  

Selanjutnya penelitian Setyaningsih et al. (2011) diketahui bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan emosional keluarga dan resiliensi 

dengan kecemasan pasien kanker dalam  menghadapi kemoterapi, dukungan yang 

diberikan oleh keluarga berupa dukungan emosional, instrumental dan dukunga 

fisik, dukungan emosional merupakan aspek yang paling memberikan kontribusi 

bagi kecemasan pasien artinya semakin tinggi dukungan emosional keluarga 

semakin berkurang kecemasan pasien dalam menjalani kemoterapi. Penelitian lain 

terkait peran harapan dan dukungan sosial terhadap resiliensi pasien kanker 

dilakukan oleh Vartak (2015), diketahui bahwa baik harapan maupun dukungan 

sosial memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap resiliensi  
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pasien kanker. Temuan ini mengangkat kemungkinan bahwa intervensi pada tahap 

awal setelah diagnosis kanker dapat meningkatkan resiliensi  dan memperbaiki 

kesehatan mental pasien kanker.  

Penelitian Kirana  (2016)  tentang dukungan keluarga dengan resiliensi  

diketahui bahwa resiliensi dapat ditingkatkan dengan memberikan dukungan 

sosial. Dukungan yang diberikan kepada penderita kanker berupa motivasi, saran, 

nasihat, bantuan, dan materi memberikan dampak pada kesehatan dan psikologis 

pasien kanker. Penderita kanker lebih dapat berpikir positif mengenai penyakit 

yang sedang dialami, lebih kuat, optimis, semangat menjalani pengobatan 

kemoterapi, dan mampu bertahan melawan penyakitnya. Penelitian lain dilakukan 

oleh Duan porter et al. (2016) tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap 

resiliensi fisik pada lansia yang menderita kanker diketahui bahwa mayoritas 

penderita kanker yang lebih tua menunjukkan resiliensi fisik. Hal ini terkait 

dengan kesehatan dasar yang dimiliki, fungsi fisik, self efficacy, dan dukungan 

sosial yang tinggi. 

2.1.5. Model Resiliensi Pada Pasien Kanker Dewasa 

Model adalah suatu representasi realita, yang melukiskan aspek tertentu 

dari dunia nyata yang relevan dengan masalah yang diteliti. Model merupakan 

sebagai seperangkat konsep yang saling berhubungan, yang dirumuskan untuk 

mampu memberikan penjelasan terhadap area tertentu dari perilaku manusia. 

Seperti diketahui, sebuah perilaku akan terbentuk dengan dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor baik dari sisi internal maupun eksternal individu. Oleh 

karena itu, sebuah model akan menunjukkan keterkaitan antar konsep yang dapat 

membantu memahami bagaimana sebuah perilaku dapat terbentuk. Woodgate 
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(1999) menjelaskan komponen utama dari model resiliensi harus mencakup 

stressor atau faktor resiko, kekuatan (vulnerability) dan faktor protektiv atau 

proses dan outcome. Pendapat yang sama disampaikan oleh Southwick et al. 

(2014) “sebuah model resiliensi harus sedapat mungkin mencakup tiga hal, yaitu 

prediktor-prediktor positif, proses, dan outcome yang dimunculkan”. Pada 

penelitian ini peneliti akan menggunakan model resiliensi yang dikembngkan oleh 

Deshields et al. (2016) yaitu model resiliensi pada penderita kanker dewasa. 

Model yang diusulkan mencakup atribut dasar (pribadi dan lingkungan) yang 

mempengaruhi bagaimana seseorang merespon kejadian buruk, yang dalam hal ini 

terkait dengan kanker. Orang yang selamat (survivor) memiliki respon awal yang 

sesuai dalam suatu rentang respon antara distress dengan resiliensi. Namun, 

pengalaman paska kanker dan intervensi yang diberikan dapat memodifikasi 

respons awal melalui proses rekalibrasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model resiliensi pada orang dewasa dengan  kanker  

( Deshields et al. 2016) 
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Model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Atribut dasar  ( Baseline attributes) 

Dalam model yang diusulkan, atribut dasar bisa berupa aspek personal 

dan lingkungan.  Atribut dasar  bisa bersifat faktor protektif (pelindung) atau 

juga berupa fator yang membahayakan. Faktor pelindung internal dapat 

ditemukan pada aspek kepribadian (misalnya daya tahan (hardiness), 

komponen kognitif (misalnya optimism ), dan pengalaman hidup sebelumnya 

(misalnya, penyelesaian trauma yang berhasil sebelumnya). Penelitian juga 

membuktikan bahwa Individu yang cerdas, mampu mengekspresikan diri 

secara emosional, atau yang memiliki kontrol diri yang lebih baik cenderung 

lebih resiliensi. 

Faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi juga 

merupakan faktor moderat untuk resiliensi. Secara umum, orang dewasa yang 

lebih tua cenderung lebih resilien.  

Faktor lingkungan merupakan faktor diluar pribadi seseorang. Yang 

termasuk aspek ini diantranya misalnya  dukungan sosial dan tidak adanya 

stressor tambahan juga merupakan faktor protektiv eksternal. Status 

perkawinan sering dikacaukan dengan dukungan sosial namun tampaknya 

merupakan faktor protektiv tersendiri. Faktor protektiv lainnya termasuk 

agama atau kepercayaan. 

2. Kejadian yang berhubungan dengan kanker (cancer related event) 

Kejadian yang berhubungan dengan kanker didefinisikan sebagai 

peristiwa atau kejadian yang menyebabkan stresor yang mengakibatkan reaksi 

individu atau respon koping yang akan berdampak pada rentang respon 
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distress sampai resiliensi. kejadian tersebut mencakup pengalaman yang 

berkaitan dengan identifikasi gejala, diagnostik kanker, pengobatan dan 

perawatan, pemantauan tindak lanjut, penyesuaian terhadap kondisi penyakit 

yang ada dan kekambuhan atau perkembangan penyakit. Kondisi-kondisi 

tersebut bisa menjadi sumber kecemasan yang signifikan bagi penderita 

kanker atau dapat dikatakan sebagai peristiwa pengaktifan diagnosis gangguan 

stres posttraumatic, sehingga kanker merupakan sumber stressor kronik bagi 

penderitanya. Oleh karena itu perlu 'proses adaptasi yang panjang terhadap 

berbagai ancaman dan pengalaman baru bagi penderita kanker. 

3. Reaksi pribadi dan respon koping (personal reaction and koping respons) 

Reaksi pribadi dapat berupa tanggapan kognitif, emosional, dan 

perilaku yang dialami individu akibat kanker. Paling umum, adalah  

kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, duka yang mendalam, dan gangguan 

tidur. Gejala yang ada dapat mengindikasikan sebagai gangguan penyesuaian 

diri,  depresi, kecemasan, dan post traumatic sindrom disorder (PTSD). 

Durasi dari pada stressor ini  cukup bervariasi dan ditentukan secara 

individual. 

Respon koping untuk mengatasi kanker bisanya menggunakan  dua 

strategi koping yaitu fokus pada masalah dan emosi  (emotional focus koping 

dan  (problem focus koping). Penaganan awal ini telah berevolusi mencakup 

spiritual koping, relasional koping (penanganan diadik dan dukungan sosial), 

dan koping  berbasis makna. Strategi koping lainnya yang berguna termasuk 

berpartisipasi dalam latihan fisik, meningkatkan perilaku terkait kesehatan, 
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terlibat aktivitas altruistik, menggunakan teknik mindfulness, dan 

menggabungkan strategi manajemen stres. Beberapa penulis telah menegaskan 

bahwa mereka yang mampu membuat makna dari pengalaman traumatis 

dengan melihatnya sebagai sumber harapan atau keyakinan atau sebagai 

pelajaran hidup mungkin dapat merespons pengalaman seperti itu secara lebih 

positif. 

Seperti jenis peristiwa traumatis lainnya, kanker mempengaruhi 

individu secara unik. Stressor yang dialami individu sangat spesifik, misalnya 

pada pasien dengan pengobaatan radiasi internal untuk kanker ginekologi 

mungkin lebih menyusahkan daripada rejimen lainnya), tingkat toksisitas, efek 

samping, dan hasil pengobatan juga akan sangat berbeda pada setiap pasien.  

Respon koping juga bisa bersifat maladaptiv, sebagai contoh, dalam 

sebuah studi terhadap 60 wanita dengan kanker ovarium yang mengalamai 

kekambuhan, mereka yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk 

mengaitkan makna negatif pada penyakit lebih cenderung menunjukkan 

penyesuaian yang buruk. Beberapa pasien dapat menarik diri secara sosial 

sebagai respons terhadap diagnosis atau tindakan pengobatan dan perawatan. 

Contoh lain dari penanganan maladaptif mungkin lebih bersifat fisik, seperti 

individu yang menggunakan penggunaan zat atau penurunan untuk 

menghentikan merokok. Beberapa orang mungkin menolak perawatan medis 

yang direkomendasikan, sementara yang lain mungkin menginginkan 

kematian dini atau memfasilitasi kematian mereka dengan bunuh diri. 

4. Komponen rentang respon distress - resiliensi (Resilience–distress continuum) 
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Rentang respon antara distress-resiliensi telah disinggung dalam literatur 

sebelumnya. ,Bonanno (2004) menggambarkan empat pola umum 

penyesuaian pada orang dewasa yang mengalami kehilangan atau trauma yaitu 

gangguan fungsi normal yang kronis, pemulihan fungsi normal, gangguan 

fungsi normal yang tertunda, dan resiliensi dalam menjaga fungsi yang 

normal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Respon individu terhadap trauma (Bonanno 2004) 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hou et al. (2010) terhadap 

234 pasien kolorektal di Cina, empat pola distres yang berbeda diidentifikasi 

pada tahun berikutnya setelah didiagnosis: 7-9% melaporkan adanya distres 

kronis, 10-13% menunjukan penundaan distres, 13-16% menunjukkan 

pemulihan, sementara lagi, 65-67% melaporkan resiliensi psikologis. Studi ini 

menunjukkan bahwa respon resiliensi umumnya  terjadi setelah diagnosis 

kanker 
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5. Intervensi /transformasi pengalaman hidup (intervention/ Transformative life 

experiences) 

Terlepas dari respons penderita kanker terhadap penyakitnya, model ini 

mengusulkan intervensi atau transformatif persitiwa kehidupan yang dapat 

mempengaruhi penderita dan mekanisme kopingnya, terutama untuk suatu 

respon yang adaptif.  Transformasi pengalaman hidup didefinisikan sebagai 

katalisator yang menghasilkan perubahan pada penderita kanker (dalam 

perilaku, sikap, dan emosi) untuk lebih baik atau lebih buruk. Kejadian 

transformatif bisa berasal dari dalam atau di luar penderita kanker. Contoh 

kejadian dari luar misalnya  bertemu dengan sesama pasien kanker yang 

ceritanya menginspirasi dan penderita mengadaptasi strategi yang digunakan 

untuk  membantu mereka dalam menangani masalah yang muncul pasca 

diagnosis kanker.  Kejadian bisa juga terjadi secara internal , seperti membuat 

keputusan yang tepat, dengan berhenti merasa kasihan pada diri sendiri atau 

mencapai penerimaan atas kesedihan terkait dengan kerugian akibat  kanker 

atau kemoterapi (misalnya lemah, rambut rontol, dan dampak merugikan 

lainnya). 

Model ini mengusulkan intervnsi yang dapat meningkatkan resiliensi. 

Intervensi adalah suatu tindakan yang dapat mengatasi permasalahan yang 

dilalami pasien terkait penyakit kanker, pengobatan dan perawatannya. 

Intervensi yang diberikan digunakan untuk mengatasi baik itu masalah fisik, 

psikis, sosial maupun spiritual. Ada sejumlah intervensi  berbasis bukti untuk 

pengobatan psikologis pasien kanker. Misalnya, terapi relaksasi dan kognitif 
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untuk pasien yang mengalamai cemas dan depresi akibat diagnosis kaknker 

dan terapi yang dijalaninya..  

6. Rekalibrasi (Recalibration) 

Model ini didasarkan pada apa yang disebut 'kalibrasi ulang', yang berarti 

bahwa individu melakukan penyesuaian terus-menerus terhadap reaksi atau 

respons tanggapan pribadi mereka berdasarkan interpretasi dan pengalaman 

mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi posisi mereka dalam kesatuan 

komponene distress-resiliensi. Rekalibrasi terjadi seringkali di luar kesadaran 

pribadi  dengan setiap kejadian terkait kanker (misalnya menghadiri kelompok 

pendukung (support group), mempelajari teknik relaksasi, dan menoleransi 

komentar yang tidak mendukung dari rekan kerja, menerima kabar buruk 

tentang kekambuhan, atau perkembangan penyakit). Meskipun mungkin tidak 

menyadari adanya penyesuaian  yang dilakukan, pasien seringkali dapat 

mengidentifikasi bagaimana mereka berubah akibat penyakit mereka. Orang-

orang yang lebih resilient cenderung tidak terjebak 'karena mereka cenderung 

menyusun ulang pemikiran, kepercayaan, dan perilaku untuk menyesuaikan 

diri dengan tuntutan yang terus berlanjut. 

Konsep rekalibrasi adalah perpanjangan dari definisi resiliensi 

sebelumnya yang menonjolkan proses adaptasi. Model resiliesni ini 

dipengaruhi oleh kesadaran (mindfulness) individu yang mengembangkan 

proses psikologis menjadi sadar, atau secara khusus memiliki kesadaran 

'moment-by-moment', cenderung lebih  mampu merespon tantangan hidup. 

Dalam model ini resiliensi tidak bersifat  statis, dan kalibrasi ulang dapat 
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terjadi di manapun dalam model ini, menghasilkan proses yang dinamis dan 

terus mengalir dan berkembang seiring berbagai komponen model yang 

diubah. Dengan demikian, resiliensi tidak pernah 'berakhir” tanpa hasil akhir 

yang abadi, resiliensi merupakan proses yang dinamis sesuai dengan kondisi 

yang dialamim oleh pasien. 

2.1.6. Pengukuran Resiliensi 

Ahern et al. (2006) mengidentifikasi enam instrumen yang mengukur atau 

menyusun resiliensi.  Keenam instrument tersebut diantaranya :   Baruth 

protective factorinventa  (Baruth & Carroll, 2002), Skala resiliensi Connor-

Davidson (Connor & Davidson, 2003), Skala resiliensi  untuk Dewasa (Fribourg, 

Barlang, Martinussen, Rosenvinge & Hjemdal (2005), Skala resiliensi Remaja 

(Oshio, Kaneko, Nagamine & Nakaya, 2003), Brief-Resilient Koping Scale 

(Sinclair & Wallston, 2004), dan Skala resiliensi (Wagnild & Young, 1993). 

Populasi yang dipelajari terutama termasuk sarjana,  siswa (Bruth & Carroll, 

2002; Oshio et al., 2003), dan orang dewasa (Connor & Davidson, 2003; Fribourg 

et al., 2003; Sinclair & Wilson, 2004; Wagnild & Young, 1993). Konsistensi 

internal yang diukur oleh Cronbach Alpha berkisar antara 0,69 untuk Brief-

Resilient Koping Scale sampai 0,89 pada Skala resiliensi Connor-Davidson. Ada 

konsistensi internal yang memadai di antara semua faktor dalam Skala resiliensi  

remaja (r = 0,72 sampai 0,75). Koefisien reliabilitas alpha dari resiliensi  remaja 

adalah 0,91 (Ahern et al., 2006). Dari enam instrumen yang dipelajari, skala 

resiliensi Wagnild & Young (1993) adalah instrumen terbaik yang digunakan 
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untuk mengukur resiliensi pada berbgai populasi karena sifat psikometrik dan 

aplikasinya dalam berbagai kelompok usia. 

Wagnild & Young (1993) menerbitkan Skala resiliensi untuk mengukur 

resiliensi secara langsung. Laporan wagnild (2011) konsisten reliabilitas skala 

resiliensi dengan koefisien alfa berkisar antara 0,84 sampai 0,94. Sampel diambil 

secara acak dari 810 orang tua yang tinggal di masyarakat untuk menstandarisai 

alat ukur ini.  Sampel terdiri dari orang dewasa yang berusia antara 53 dan 95 

tahun, dengan mayoritas perempuan (62%), menikah (61%), berpendidikan di luar 

sekolah tinggi (66,2%), dan dalam kondisi sehat dikembangkan secara induktif 

dari dua studi kualitatif dan tinjauan literature. Lima karakteristik resiliensi 

diidentifikasi yang mencerminkan definisi teoritis resiliensi. (Wagnild 2003) 

mengidentifikasi karakteristik tersebut  sebagai Meaningfulness atau purpose, 

Equanimity, perseverance, Self Reliance, dan Existential Aloneness. Ini adalah 

faktor kompetensi pribadi dalam skala resiliensi yang tampak paling sesuai 

dengan konsep mastery, competence, dan  accomplishment dalam skala resilensi 

Haase (1999) (Adolescent Resilience Model. Kompetensi pribadi dalam skala 

resiliensi mencakup item dari subskala self-reliance, meaning, dan perseverance 

(Messinger 2017) 

2.2. Koping 

 

2.2.1. Definisi 

Koping berasal dari kata “to cope” yang berarti mengatasi atau 

menanggulangi. Lazarus & Folkman.S (1984), Carver et al. (1989) 

mengemukakan bahwa stres mengandung tiga tahapan proses yaitu primary 
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appraisal, yang merupakan proses mempersepsi tantangan atau stressor, 

secondary appraisal, yakni proses memikirkan respons yang potensial untuk 

menghadapi tantangan atau stressor dan proses terakhir adalah koping, yakni 

proses pengambilan keputusan dari respon yang telah dipikirkan sebelumnya. 

Koping didefinisikan sebagai upaya kognitif dan perilaku yang berubah secara 

konstan untuk mengelola tuntutan eksternal dan atau internal tertentu yang dinilai 

berat dan melebihi sumber daya (kekuatan) seseorang (Lazarus & Folkman, 1984) 

“Constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific 

external and/or internal demands that are appraised as taxing or 

exceeding the resources of the person.” (Lazarus & Folkman, 1984) 

 

Menurut Lazarus & Folkman, (1984) Strategi koping dipilih berdasarkan 

penilaian kognitif terhadap stresor dan penilaian pada sumber daya, kemudian 

individu menetapkan strategi koping yang dirasa efektif melalui identifikasi 

terhadap sumber daya yang dimilikinya Definisi koping tersebut memberikan 

batasan mengenai koping, yaitu yang pertama bahwa koping dilihat bukan sebagai 

personal trait, melainkan sebuah proses. Hal ini terlihat dari pernyataan “costantly 

changing and specific demands”. Kemudian ditekankan juga adanya perbedaan 

antara koping dengan tingkah laku adaptif yang otomatis dengan membatasi 

koping pada tuntutan yang dinilai membebani ataupun melebihi sumber daya 

seseorang, sehingga segala bentuk tingkah laku maupun pemikiran yang tidak 

membutuhkan usaha tidak dapat digolongkan sebagai koping. 

Sejalan dengan Lazarus & Folkman (1984), Pearlin & SCchooler (1978) 

mendefinisikan koping sebagai tanggapan terhadap ketegangan hidup yang 

berfungsi untuk mencegah, menghindari, atau mengendalikan gangguan emosi. 
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Koping yang cukup baik ditandai dengan kemampuan seseorang untuk dapat tetap 

berdiri sendiri dalam menghadapi krisis hidup dan mengendalikan stres yang 

muncul dari masa krisis tersebut. 

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa strategi koping tidak 

diklasifikasikan menurut pengaruhnya (misalnya, distorsi realita), namun sesuai 

dengan karakteristik tertentu dari proses koping. proses ini mencakup reaksi 

perilaku dan kognitif pada individu.  Dalam kebanyakan kasus, koping terdiri dari 

tindakan tunggal yang berbeda dan dilakukan secara berurutan, membentuk 

sebuah episode koping. Tindakan koping dapat dibedakan dengan fokus pada 

elemen yang berbeda dari stressor yang ada, dan yang paling penting adalah 

koping bukanlah sifat pribadi melainkan suatu proses adaptasi yang berkembanng 

sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan, mencakup perilaku dan 

pemikiran yang dipekerjakan oleh individu untuk mengelola situasi yang 

menekan. 

2.2.2. Model Koping  

Menurut  Baqutayan (2015) ada dua cara utama di mana orang mengatasi 

stres. Dalam pendekatan pertama, seseorang dapat memutuskan untuk mengikuti 

atau menolak stres yang dialami. Ini adalah pendekatan pasif. Sebagai alternatif, 

seseorang dapat memutuskan untuk menghadapi kenyataan stres yang dialami dan 

memperjelas masalah melalui negosiasi. Pendekatan kedua Ini adalah pendekatan  

yang aktif. 

Lazarus & Folkman.S (1984), membagi koping berdasarkan fungsinya 

menjadi dua bagian yaitu problem-focused koping dan emotion-focused koping. 
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Secara umum, Lazarus dan Folkman (1984) menjelaskan bahwa emotion-focused 

coping muncul pada keadaan mengancam, berbahaya, dan menantang yang sudah 

tidak dapat diubah lagi kondisinya. Pada emotional-focused coping, usaha 

dilakukan untuk mengatur distress emosional, terkadang dengan mengubah makna 

situasi stres secara kognitif tanpa benar-benar mengubah situasi yang ada 

Sedangkan problem-focused coping muncul saat kondisinya masih ada 

kemungkinan berubah dan dapat diperbaiki. Pada problem-focused coping, upaya 

dilakukan untuk mengubah situasi yang penuh tekanan melalui pemecahan 

masalah, pengambilan keputusan dan atau tindakan langsung. Jadi dalam 

problem-focused coping tidak hanya berencana sebanyak mungkin, tapi segera 

melakukan rencana terbaik dari semua pilihan pemecahan masalah yang ada. 

Perbedaan antara kedua tipe koping umum ini, Lazarus dan Folkman (1989) 

menjelaskannya secara rinci. Menurut mereka, problem-focused koping ditujukan 

untuk pemecahan masalah atau melakukan sesuatu untuk mengubah sumber stres. 

Sedangkan koping yang berfokus pada emosi (emotion-focused koping) ditujukan 

untuk mengurangi atau mengatasi tekanan emosional yang berhubungan dengan 

situasi 

Folkman & Lazarus (1985) menjelaskan bahwa problem focus koping 

memiliki dua bentuk, yaitu : (a) Planful problem solving adalah strategi dimana 

individu berusaha untuk mengubah keadaan secara hati-hati dengan menganalisis 

masalah yang dihadapi, membuat perencanaan pemecahan masalah, lalu memilih 

alternatif pemecahan masalah tersebut. (b) Confrontative koping, yaitu strategi 

dimana individu secara aktif atau agresif mencari cara untuk mengatasi keadaan 
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yang menekan dirinya. Sementara itu Emotional Focused Koping (Koping yang 

berfokus pada emosional) terdiri dari : (a) Seeking social support merupakan 

strategi dimana individu berusaha mencari dukungan dari pihak-pihak diluar 

dirinya yang berupa dukungan emosional ataupun informasi. (b) Distancing 

merupakan strategi dimana individu berusaha melepaskan diri sejenak dan 

mengambil jarak dari masalah yang dihadapi. (c) Avoidance,meruppkan  strategi 

dimana individu berusaha menghindari atau melarikan diri dari permasalahannya 

dengan cara menyangkal. (d) Positive appraisal adalah strategi dimana individu 

akan berusaha untuk menciptakan makna positif yang lebih ditujukan untuk 

pengembangan pribadi, juga melibatkan hal-hal yang religius. (e) Self control, 

merupakan strategi dimana individu akan berusaha untuk meregulasi perasaan 

maupun tindakan yang akan diambil. (f) Accepting responsibility, merupakan 

strategi dimana individu sadar akan perannya dalam permasalahan yang 

dihadapinya dan mencoba memperjelas masalahnya secara objektif.  

Selain itu menurut Carver et al. (1989) mekanisme koping terdiri dari 

problem-focused coping, emotional focused coping, dan dysfunctional coping. 

Problem-focused coping terdiri dari aspek  active koping, planning, restraint 

koping, seeking social support for instrumental reasons, suppression of competing 

activities dan Behavioral disengagement.  Active coping, merupakan proses 

pengambilan langkah aktif yang ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan 

stressor ataupun memperbaiki akibatnya. Aktivitas ini melibatkan tindakan 

langsung, meningkatkan usaha dalam menghadapi masalah, serta berusaha 

mengatasi masalah secara bertahap. Planning adalah  memikirkan bagaimana cara 
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menghadapi stressor yang ada. Aktivitas ini meliputi pencetusan strategi tindakan 

yang akan digunakan, memikirkan tentang tahap-tahap yang harus dilewati dan 

bagaimana cara yang terbaik dalam menghadapi masalah.  

Suppresion of competing activities, adalah tindakan mengurangi aktivitas 

lain, sehingga dapat lebih fokus dan dalam menghadapi masalah atau tantangan 

yang dihadapi. Aktivitas ini meliputi usaha untuk menghindari terpecahnya 

perhatian pada hal lain yang mengganggu, bahkan jika perlu membiarkan hal 

tersebut terjadi untuk lebih fokus dalam mnghadapi stressor. Restraint coping 

atau pengendalian, adalah menunggu adanya kesempatan yang tepat untuk 

bertindak, menahan diri, dan bertindak dengan pemikiran yang matang. 

Behavioral disengagement merupakan tindakan mengurangi usaha untuk 

menghadapi stressor, menyerah dalam usaha untuk mencapai tujuan dimana 

stressor mengganggu. Aktivitas ini direfleksikan ke dalam tingkah laku yang 

disebut helplessness dimana hal tersebut biasanya muncul ketika seseorang 

memiliki ekspektasi yang rendah terhadap hasil dari koping yang dilakukan. 

Pada emotion-focused coping juga terdiri dari beberapa aspek Seeking 

social support for emotional reasons, positive reinforcement and growth, 

acceptance, turning to religion dan Humor. Seeking of emotional support adalah 

bagian dari pencarian dukungan sosial yang berkaitan dengan apek emosional 

seperti dukungan moral, simpati dan pengertian.  Positive reinterpretation and 

growth adalah aktivitas yang ditujukan untuk melepaskan emosi yang dirasakan, 

mengatur emosi yang berkaitan dengan stres yang dialami. Kecenderungan ini 

oleh Lazarus dan Folkman (1984 dalam Carver, Weintraub & Scheier, 1989) 
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disebut juga sebagai penilaian kembali secara positif. Acceptance atau penerimaan 

adalah  keadaan diamana individu menerima kenyataan akan adanya situasi yang 

mengakibatkan stres. Meskipun masih diperdebatkan apakah penerimaan 

merupakan koping yang fungsional, tetapi menurut Carver, Weintraub, dan 

Scheier (1989), individu yang dapat menerima kenyataan cenderung siap 

melakukan usaha untuk mengatasi kenyataan tersebut. Selanjutnya penerimaan ini 

menjadi penting terutama ketika individu berada dalam situasi dimana stressor 

merupakan sesuatu yang harus diakomodasikan. Turning to religion, merupakan 

pengembalian masalah pada agama guna meminta pertolongan pada Tuhan  dalam 

menangani stressor yang ada. Humor, adalah usaha   membuat lelucon mengenai 

masalahnya. Pemilihan koping ini dapat dilakukan individu dengan menertawakan 

kondisinya sendiri serta memunculkan lelucon mengenai masalahnya dalam 

pembicaraan sehari-hari. 

dysfunctional coping  merupakan mekanisme koping yang terdiri dari aspek 

focus on and venting of emotions, Behavioral disengagement, mental 

disengagement, Alcohol-drug use dan denial. Focus on and venting of emotion, 

yaitu kecenderungan untuk melepaskan emosi yang dirasakan individu. 

Behavioral and mental disengagement atau pelarian secara mental dan perilaku 

merupakan bagian dari variasi tindakan pelarian yang biasanya muncul ketika 

kondisi saat itu menghambat munculnya tindakan pelarian.  Denial, yakni 

menolak untuk percaya bahwa stressor yang dihadapi benar- benar ada atau 

bertindak seolah-olah stressor tidak nyata. Substance Use, yaitu menggunakan 
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minuman yang mengandung alcohol dan obat-obatan untuk melupakan 

masalahnya.  

2.2.3. Mekanisme Koping  

Mekanisme koping adalah cara individu untuk menangani situasi yang 

mengandung tekanan ditentukan oleh sumberdaya individu meliputi kesehatan 

fisik, keyakinan positif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, 

dukungan sosial dan aset materi yang dimiliki (Lazarus & Folkman.S 1984) 

Mekanisme koping merupakan perilaku tidak sadar yang memberikan 

perlindungan psikologis terhadap peristiwa yang menegangkan. Mekanisme ini 

digunakan seseorang untuk membantu melindungi terhadap perasaan yang tidak 

berdaya dan ansietas (Potter & Perry 2005) 

Menurut Stuart (2013) mekanisme koping juga dapat di golongkan menjadi 

2 (dua) yaitu : mekanisme koping adaptif dan mekanisme koping maladaptif.  

Mekanisme koping adaptif adalah suatu usaha yang dilakukan individu dalam 

menyelesaikan masalah akibat adanya stresor atau tekanan yang bersifat positif, 

rasional dan konstruktif. Sementara itu, mekanisme koping maladaptif merupakan 

suatu usaha yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah akibat adanya 

stresor atau tekanan yang bersifat negatif, merugikan, destruktif dan tidak dapat 

menyelesaikan masalah secara tuntas. Jadi karakteristik mekanisme koping 

adaptif itu terdiri dari beberapa kriteria diantaranya masih mengontrol emosi pada 

dirinya dengan cara berbicara pada orang lain, melakukan aktifitas yang 

konstruktif, memiliki persepsi yang luas, dapat menerima dukungan dari orang 

lain, dan dapat memecahkan masalah secara efektif. Sementara itu karakteristik 
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mekanisme koping maladaptif dapat digambarkan sebagai perilaku yang 

cenderung merusak, melakukan aktifitas yang kurang sehat seperti obat-obatan 

dan alcohol, tidak mampu berfikir apa-apa atau disorientasi, perilaku cenderung 

menghindar atau menarik diri dan tidak mampu menyelesaikan masalah. 

Mekanisme koping dalam pandangan teori model adaptasi Stuart ini 

merupakan suatu respon yang berkelanjutan, selalu dinamis, mudah berpindah 

dari satu kondisi ke kondisi lainnya, tidak berhenti pada satu titik. Mekanisme 

koping seseorang dapat terus berubah sesuai beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemampuan adaptasi. Selanjutnya  (Stuart 2013) menjelaskan  mekanisme koping 

seseorang dipengaruhi oleh faktor predisposisi, stresor presipitasi, penilaian 

terhadap stres, dan sumber koping seseorang. Faktor predisposisi merupakan 

faktor risiko dan protektif atau disebut juga factor pendukung yang mempengaruhi 

jenis dan jumlah sumber daya yang dapat digunakan seseorang untuk menangani 

stress. Faktor predisposisi ini terdiri dari predisposisi  biologis (misalnya latar 

belakang genetik, status gizi, sensitivitas biologis, kondisi kesehatan umum dan 

paparan terhadap racun), predisposisi psikologis (misalnya kecerdasan, 

keterampilan verbal, moral, kepribadian, pengalaman masa lalu, konsep diri dan  

motivasi, pertahanan psikologis, dan lokus kontrol, atau rasa kontrol atas nasib 

sendiri) dan predisposisi sosial kultural (usia, Jenis kelamin, pendidikan, 

penghasilan, pekerjaan, status sosial, latar belakang budaya, pendidikan agama 

dan kepercayaan). 

Faktor presipitasi adalah merupakan faktor pencetus timbulnya 

stressor,menjadi stimulus yang mengancam individu sehingga memerlukan energi 
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besar dalam menghadapi stressor. Secara alamiah dapat dapat bersifat biologis, 

psikologis maupun sosial kultural, atau secara original dapat berasal dari 

lingkungn internal maupun eksternal individu, oleh karena itu penting untuk 

menilai waktu dari stressor, yang meliputi (saat stressor terjadi, berapa lama orang 

tersebut terpapar dengan  stressor, dan frekuensi terjadinya), dan yang terakhir 

adalah jumlah stres yang dialami seseorang dalam jangka waktu tertentu karena 

stresor mungkin terjadi lebih sulit untuk ditangani ketika terjadi secara bersama-

sama. 

Penilaian terhadap stresor meliputi penentuan arti dan pemahaman terhadap 

pengaruh situasi yang penuh dengan stres bagi individu. Penilaian terhadap stresor 

ini meliputi respon kognitif, afektif, fisiologis, perilaku dan respon sosial. Faktor 

kognitif memainkan peran sentral dalam adaptasi. Faktor kognitif mencatat 

damapak dari kejadian stres, pilihan  pola koping yang digunakan, emosional 

individu , fisiologis, perilaku, dan reaksi sosial  Penilaian kognitif merupakan 

jembatan psikologis antara seseorang dengan lingkungannya dalam menghadapi 

kerusakan dan potensial kerusakan. Terdapat tiga respon kognitif terhadap stres 

yaitu kehilangan sesuatu yang sudah terjadi, ancaman bahaya yang diantisipasi 

atau yang akan terjadi, dan tantangan yang berfokus pada potensi keuntungan, 

pertumbuhan, atau penguasaan bukan pada risiko yang mungkin terjadi.  

Respon afektif adalah sebuah proses membangun perasaan. Dalam 

penilaian terhadap stresor respon afektif utama adalah reaksi tidak spesifik atau 

umumnya merupakan reaksi kecemasan, dimana hal ini diekspresikan dalam 

bentuk emosi. Respon afektif meliputi sedih, takut, marah, menerima, tidak 
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percaya, antisipasi atau kaget. Emosi juga menggambarkan tipe, durasi, dan 

karakter yang berubah sebagai hasil dari suatu kejadian. 

Respon fisiologis merefleksikan interaksi beberapa neuroendokrin yang 

meliputi hormon prolaktin, hormon adrenokortikotropik (ACTH), vasopresin, 

oksitosin, insulin, epineprin, nor-epineprin, dan neurotransmiter lain di otak. 

Respon fisiologis The fight-or-flight menstimulasi divisi simpatik dari sistem saraf 

autonomik dan meningkatkan aktivitas kelenjar adrenal. Respons fisiologis di 

regulasi melalui jalur HPA-axis (Hipotalamus, Pituitary, Adrenal), khususnya 

pada jalur hipotalamus akan menurunkan sekresi CRF pada basofil yang akan 

memacu kerja pituitari akan menurunkan ACTH. Penurunan ACTH akan 

menstimulasi penurunan produksi kortisol pada jalur Adrenal cortex. Selanjutnya 

Respon perilaku merupakan hasil dari respon emosional dan fisiologis. Respon 

perilaku merupakan pilihan seseorang dalam menghadapi stressor sesuai 

kebiasaan personal dan pengalaman yang dimiliki. Respon sosial didasarkan pada 

3 aktivitas: mencari arti, atribut sosial dan perbandingan sosial. Keadaan ini dapat 

menciptakan dukungan sosial dan jejaring sosial dalam mendukung individu 

dalam mengembangkan strategi koping.  

2.2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Koping 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi koping, menurut Lazarus 

dan Folkman, (1984 ) : (a) Kesehatan fisik,  Kesehatan merupakan hal yang 

penting, karena selama dalam usaha mengatasi stres individu dituntut untuk 

mengerahkan tenaga yang cukup besar. (b) Keyakinan atau pandangan positif,  

keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting, seperti keyakinan 
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akan nasib (external locus of control) yang mengerahkan individu pada penilaian 

ketidakberdayaan (helplessness) yang akan menurunkan kemampuan strategi 

koping tipe : problem-solving focused koping. (c) Keterampilan memecahkan 

masalah, Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk mencari informasi, 

menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan 

alternatif tindakan, kemudian mempertimbangkan alternatif tersebut sehubungan 

dengan hasil yang ingin dicapai, dan pada akhirnya melaksanakan rencana dengan 

melakukan suatu tindakan yang tepat. (d) Keterampilan sosial, Keterampilan ini 

meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dan bertingkah laku dengan cara-cara 

yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dimasyarakat. (e) Dukungan 

sosial, Dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan informasi dan 

emosional pada diri individu yang diberikan oleh orang tua, anggota keluarga lain, 

saudara, teman, dan lingkungan masyarakat sekitarnya. 

2.2.5. Sumber Koping  

Sumber koping merupakan keaadaan yang dapat membantu seseorang 

dalam menentukan pilihan untuk mengatasi berbagai masalah dan stressor yang 

dihadapi. Beberapa sumber koping antara lain meliputi aset ekonomi, kemampuan 

dan ketrampilan personal yang dimiliki, keyakinan positif, dukungan sosial dan 

motivasi personal untuk menyelesaikan masalah (Stuart 2013). Lebih lanjut Stuart 

(2013) mengatakan  sumber koping terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal terdiri dari kesehatan dan energi, system kepercayaan 

seseorang termasuk kepercayaan eksistensial (iman, kepercayaan, agama), 

komitmen atau tujuan hidup (Property motivasional), perasaan seseorang seperti 
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harga diri, kontrol dan kemahiran, ketrampilan sosial (kemampuan berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan orang lain). Faktor eksternal terdiri atas dukungan sosial 

dan sumber material. Dukungan sosial sebagai rasa memiliki informasi terhadap 

seseorang atau lebih dengan tiga kategori yaitu:  (1) dukungan harga diri berupa 

pengakuan dari seseorang untuk merasa dicintai, (2) dukungan harga diri, berupa 

pengakuan di seseorang akan kemampuan yang dimiliki (3) perasaan memiliki 

dan dimiliki dalam sebuah kelompok. 

2.2.6. Koping pada pasien kanker  

Diagnosis kanker mempengaruhi penderitanya  hampir pada seluruh setiap 

aspek kehidupan pasien diantaranyaa aspek fisik, psikologis, interpersonal, 

vokasional , dan spiritual. Individu yang didiagnosis kanker diusia yang lebih 

muda (sebelum 45) telah ditemukan berisiko tinggi untuk mengalami masalah 

psikologis, yang dapat bertahan dalam perkembangan kehidupannya (Hoffman et 

al. 2013). Menurut Loprinzi et al. (2011) salah satu cara yang mungkin bisa 

dilakukan bagi penderita kanker yang baru terdiagnosis dalam mengontrol 

tekanan emosional adalah dengan mekanisme koping yang baik.  

Penelitian Dunkel-Schetter et al. (1992) diketahui bahwa secara umum, 

pasien kanker melakukan pemilihan koping yang bervariasi. Dalam menghadapi 

gejala terkait kanker yang mengakibatkan rasa sakit, mereka biasanya memilih 

untuk menggunakan strategi problem focused coping, misalnya mencari 

pengobatan alternatif atau mengkonsumsi obat-obatan, sementara untuk 

menghadapi ketidakpastian masa depan mereka cenderung menggunakan strategi 

emotion focused coping seperti menghindar ataupun denial. Selanjutnya penelitian 
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Faye et al. (2006) menemukan bahwa emotional focused coping lebih sering 

digunakan pasien kanker untuk mengatasi masalah eksistensial, sementara 

problem focused coping lebih sering digunakan untuk mengatasi masalah fisik.  

Penelitian Chen & Chang (2012)  menemukan tiga tahapan proses koping 

yang terjadi untuk mengatasi krisis akibat penyakit kanker, pengobatan dan 

perawatan yang dijalani. Pertama adalah pemikiran  negativ (negative feelings) 

yang terdiri dari dua aspek yaitu distress mental dan kehilangan kontrol fisik. 

Distress mental berupa kekhawatiran dan ketakutan, antisipasi yang buruk, syok, 

putus asa, maraha, rasa tidak adil, dan penyangkalan sedangkan kehilangan 

kontrol fisik berupa ketidaknyamanan fisik yang dialami pasien kanker seperti 

gangguan tidur, keletihan dan kehilagan nafsu makan.  Tahap kedua  yaitu 

penyesuaian diri (self-adjustment) adalah penyesuaian diri pasien terhadap 

keyakinan pribadi dan gaya hidupnya untuk mengatasi stres akibat  diagnosis 

kanker,  perawatan dan pengobatan yang dijalani. Penyesuain diri terdiri dari dua 

aspek yaitu penyesuaian terhadap keyakinan pribadi dan penyesuaian terhadap 

gaya hidup. Penyesuaian terhadap keyakinan pribadi adalah penyesuaian yang 

dilakukan pasien kanker untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dampak 

penyakit kanker. Berbagai penyesuaian positif yang dilakukan untuk menerima 

diagnosis kanker adalah pikiran yang konstruktif, penerimaan terhadap fakta yang 

ada, meningkatkan motivasi, memperbaiki kenyamanan diri dan berdoa untuk 

ketenangan pikiran sedangkan sedangkan penyesuaian terhadap gaya hidup 

berupa penyesuaian terhadap perubahan diet, olahraga, jadwal kerja, dan 

penyesuaian beban kerja yang ada. Tahapan  yang terakhir adalah reinterpretasi 
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diri (self-reinterpretation) merupakan  perubahan dalam sistem nilai dimana 

pasien kanker harus merubah keyakinan lama yang sudah ada pada diri mereka. 

Pentingnya melepaskan diri dari perasaan negativ, menyadari akan pentingnya 

informasi dan harapan yang realistik akan penyakit yang membutuhkan 

penyesuaian diri, dan  melakukan evalusi ulang terhadap kehidupan mereka. 

Penelitian lain terkait koping pada pasien kanker dilakukan oleh Ahadi et 

al. (2014) pada 80 pasien kanker diketahui bahwa  rata-rata nilai koping pasien 

kanker lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan kanker. Dalam penelitian 

ini juga diketahui bahwa pasien kanker lebih banyak menggunakan emotional 

focus coping dalam mengatasi masalah terkait penyakit kankernya. 

2.2.7. Pengukuran koping 

Menurut Greenaway et al. (2015) ada beberapa instrument yang digunakan 

untuk  pengukuran koping diantaranya  miller behavioral style scale (Miller, 

1987), mainz koping inventory (Krohne,1993), koping inventory for stressful 

situations (Endler & Parker, 1990, 1994), COPE Inventory (Carver et al., 1989). 

Keempat alat ukur ini mengukur koping dan melihatnya sebagai trait personal.  

Selanjutnya dua alat ukur terakhir ini melihat koping sebagai suatu proses yang 

berjalan seiring perkembangan individu yaitu alat ukur koping dari  (Amirkhan, 

1990) Coping Strategy Indicator dan Ways of coping Questionnaire dari 

(Folkman & Lazarus, 1988).  

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan  The Cancer Coping 

Questionnaire  dikembangkan oleh Moorey et al. (2003). Alat ukur self rating 
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scale ini  terdiri dari 21 item ini merupakan alat ukur khusus yang digunakan 

untuk mengukur mekanisme koping pada pasien kanker.  

2.3. Kemoterapi  

2.3.1. Definisi  

 

Kemoterapi merupakan penanganan preparat antineoplastik sebagai upaya 

untuk membunuh sel-sel tumor dengan mengganggu fungsi dan reproduksi 

seluler. Menurutu  Jacobson et al. (2009), kemotrapi merupakan semua agen 

antineoplastik yang digunakan untuk mengobati kanker, diberikan melalui rute 

oral dan parenteral atau rute lain seperti yang telah ditentukan oleh standar yang 

sudah dibuat.  Selanjutnya menurut (Neuss et al. 2017) kemoterapi merupakan 

terapi kanker menggunakan obat-obatan dengan tujuan untuk menghentikan 

pertumbuhan sel kanker, baik dengan membunuh sel secara langsung maupun 

dengan menghentikan pembelahan selnya. Pemberian kemoterapi tidak hanya 

diberikan sekali saja, namun harus secara berulang (berseri), yang berarti pasien 

menjalani kemoterapi setiap dua seri, tiga seri, ataupun empat seri dimana setiap 

seri terdapat proses pengobatan kemoterapi diselingi dengan periode pemulihan 

kemudian dilanjutkan dengan periode pengobatan kembali dan begitu seterusnya 

sesuai dengan obat kemoterapi yang diberikan 

2.3.2. Jenis-jenis Kemoterapi 

Menurut Chu & Devita (2008) dan Airley (2009) kemoterapi berdasarkan 

tujuan atau waktu pemberian kemoterapi dibagi menjadi tiga macam, yaitu 

Kemoterapi primary induction, kemoterapi neoadjuvant, dan kemoterapi 

adjuvant. Kemoterapi induksi merupakan kemoterapi utama yang bertujuan untuk 

mereduksi massa tumor, memperbaiki kualitas hidup penderita, serta biasa 
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diterapkan pada pasien kanker dengan stadium lanjut yang tidak mempunyai 

terapi pilihan lain. Kemoterapi neoadjuvant biasanya diterapkan pada kanker yang 

masih bersifat lokal. Pemberian kemoterapi neoadjuvant yang dimaksud adalah 

pemberian sitostatika lebih awal yang dilanjutkan pemberian radiasi. Maksud dan 

tujuan pemberian kemoterapi neoadjuvan untuk mengecilkan tumor yang sensitif 

sehingga setelah tumor mengecil akan lebih mudah ditangani dengan pembedahan 

atau radioterapi.  

Kemoterapi adjuvant diberikan pada pasien kanker setelah 

penatalaksanaan seperti pembedahan dan radioterapi. Kemoterapi ini bertujuan 

untuk mengatasi penyebaran kanker secara mikro dan mencegah kanker tumbuh 

kembali di jaringan yang sama. Indikasi terapi adjuvant adalah pasien dengan 

penyakit keganasan mempunyai risiko tinggi untuk terjadi rekurensi, diberikan 

segera sebelum atau sesudah suatu pembedahan atau radioterapi, dan bila tidak 

berhasil didapatkan bukti secara klinis, radiologis, atau laboratorik akan adanya 

metastasis yang sangat jauh. 

Selanjutnya Chu & Devita (2008) menjelasakan ada beberpaa cara 

pemberian kemoterapi antara lain kemoterapi intravena (IV), kemoterapi direct 

instillation, Intra-arterial chemotherapy. Kemoterapi intravena dilaksanakan 

dengan memasukkan obat anti kanker melalui selang infus yang terhubung pada 

vena pasien kanker. Umumnya agen kemoterapi diberikan secara intravena untuk 

mengatasi masalah kepatuhan dan absorpsi. Saat diberikan secara intravena, agen 

kemoterapi dapat menimbulkan efek samping pada lokasi injeksi. Saat obat 

tersebut disuntikkan dan bocor ke jaringan sekitarnya, dapat menimbulkan reaksi 
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jaringan yang bervariasi dari iritasi hingga nekrosis. Banyak obat kemoterapi yang 

penggunaannya secara IV, misalnya Siklofosfamid, Epirubisin, Vinkristin, 5-FU, 

Metotreksat dan Sitarabin. Pemberian kemoterapi secara IV diindikasikan untuk  

pengobatan kanker payudara, kanker kolorektal, limfoma maligna, dan leukimia 

akut. Cara pemberian kemoterapi secara IV bervariasi, tergantung pada jenis obat 

maupun jenis keganasannya. 

Kemoterapi direct instillation merupakan kemoterapi yang dilakukan 

dengan memasukkan secara langsung obat anti kanker ke area yang terkena 

kanker (Chu & Devita 2008). Tujuan dari kemoterapi ini adalah untuk 

meningkatkan konsentrasi obat anti kanker pada area tumor dan menurunkan efek 

samping sistemik dari obat anti kanker. Pemberian Intra-arterial chemotherapy 

adalah pemberian obat kemoterapi dengan memasukkan selang infus pada arteri 

hipogastrik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konsentrasi obat pada daerah 

tumor dan menurunkan efek sistemik dan toksisitas obat (Dunleavey 2009). 

2.3.3. Pembagian Obat Kemoterpai  

Obat kemoterapi kanker diberikan berdasarkan sifat dan pengaruh suatu obat 

pada sel sesuai siklus pertumbuhannya yang secara garis besar dibagi menjadi dua 

kategori besar menurut kerjanya pada fase tertentu : 

2.3.3.1 Nonspesifik Terhadap Fase Sel 

Obat spesifik siklus-nonspesifik fase hanya dapat efektif bekerja, bila sel-

sel berada dalam keadaan siklus generasi, tetapi obat-obatan tersebut dapat 

menyebabkan kerusakan sel pada setiap tahapan dalam siklus tersebut (misalnya 

obat alkilasi dan dakarbasin). Obat nonspesifik siklus, membunuh sel yang sedang 
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tidak membelah diri (misalnya hormon steroid dan antibiotik tumor kecuali 

bleomisin).  Farmakokinetik : obat-obat nonspesifik siklus dan spesifik siklus-

nonspesifik fase pada umumnya mempunyai kurva respons linear, yang berarti 

bahwa besarnya dosis berbanding lurus dengan jumlah sel tumor yang dibunuh. 

2.3.3.2 Spesifik Terhadap Fase Sel 

Obat yang spesifik siklus-spesifik fase hanya efektif pada suatu fase atau 

tahap tertentu dari siklus pertumbuhan sel. Pada fase G-0 (gap zero atau fase 

istirahat)  sebuah sel akan berada dalam keadaan tidak tumbuh dan pada fase ini 

sel tersebut menjalankan suatu fungsi khusus tertentu sesuai programnya. Pada 

fase ini hampir semua sel akan refrakter terhadap kemoterapi.  

Fase G-1 (Gap 1 atau interphase) ialah suatu masa fungsional di mana sebuah 

sel bersiap memasuki fase S. Di sini RNA dan berbagai protein disintesis untuk 

memenuhi kebutuhan bagi fungsi tertentu sel. Di akhir tahap ini terjadi suatu 

“ledakan” produksi RNA dan di sini pula terjadi pembentukan enzim enzim yang 

dibutuhkan bagi sintesis DNA. Contoh obat spesifik untuk fase ini L-asparaginse. 

Pada fase S (Sintesis DNA) seluruh isi DNA inti sel mengalami penggandaan 

secara lengkap dan rinci, termasuk seluruh struktur kompleks kromosom, dan siap 

untuk pembelahan pada peristiwa mitosis. Contoh obat yang efektif untuk fase ini 

adalah obat antimetabolit, hidroksiurea, prokarbasin, dan heksametilmelamin. 

Dalam fase G-2 (Gap 2) sintesis DNA berhenti, sedangkan sintesis RNA dan 

protein berjalan terus, dan prekursor mikrotubular spindle mitotik terbentuk. Obat 

spesifik untuk fase ini adalah bleomisin dan alkaloid tanaman. Dalam fase M 

(mitosis) sintesis RNA dan protein secara mendadak berhenti dan bahan-bahan 
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genetik terbagi ke sel turunan. Setelah proses mitosis berakhir, sel baru masuk ke 

fase G-0 atau G-1. Contoh obat pada fase ini adalah adalah alkaloid tanaman.  

2.3.4. Efek Samping Kemoterapi  

Obat kemoterapi pada umumnya bersifat toksik dan mempunyai rentang 

aman yang sempit. Kemoterapi bekerja pada sel yang melakukan pembelahan 

secara cepat, sehingga selain sel kanker maka sel normal yang tumbuh dengan 

cepat pun akan dirusak oleh obat kemoterapi. Dosis kemoterapi ditentukan 

berdasarkan luas tubuh, berat badan, fungsi ginjal dan faal hati untuk mengurangi 

efek toksik dari obat kemoterapi, namun beberapa faktor seperti keadaan nutrisi 

pasien, keadaan umum, stadium kanker, serta penatalaksanaan sebelumnya juga 

mempengaruhi respon pasien terhadap pengobatan. Toksisitas kemoterapi dapat 

terjadi secara akut dalam hitungan jam ataupun setelah beberapa hari, minggu, 

bahkan beberapa bulan setelah pemberian obat (Airley 2009). 

Obat sitotoksik menyerang sel-sel kanker yang sifatnya cepat membelah. 

Namun, terkadang obat ini juga memiliki efek pada sel-sel tubuh normal yang 

juga mempunyai sifat cepat membelah seperti rambut, mukosa (selaput lendir), 

sumsum tulang,kulit dan sperma. Obat ini juga dapat bersifat toksik pada 

beberapa organ seperti jantung, hati, ginjal dan sistem saraf (Chu & Devita 

2008). Berikut akan dibahas beberapa efek samping yang sering ditemui pada 

pasien 

1. Supresi Sumsum Tulang 

Trombositopenia, anemia, dan leukopenia adalah efek samping yang 

terjadi akibat kemoterapi. Sebagian besar program pengobatan standar 
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dirancang sesuai dengan kinetika pemulihan sumsum tulang setelah paparan 

kemoterapi. Beberapa tahun terakhir mulai diberikan faktor perangsang 

koloni seperti faktor perangsang koloni makrofag (macrophage-colony 

stimulating factor, M-CSF), faktor perangsang koloni-granulosit 

(granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF). Faktor pertumbuhan ini 

mempunyai peran penting dalam pemberian dosis intensif kemoterapi dengan 

mencegah lekopenia, sehingga mengurangi insidens infeksi dan lamanya 

rawat inap. 

2. Mukositis 

    Mukositis dapat terjadi pada rongga mulut (stomatitis), lidah 

(glossitis), tenggorok (esofagitis), usus (enteritis), dan rektum (proktitis). 

Umumnya mukositis terjadi pada hari ke 5-7 setelah kemoterpi. Satu kali 

mukositis muncul, siklus berikutnya akan terjadi mukositis kembali, kecuali 

jika obat diganti atau dosis diturunkan. Mukositis dapat menyebabkan infeksi 

sekunder, asupan nutrisi yang buruk, dehidrasi, penambahan lama waktu 

perawatan, dan peningkatan biaya perawatan. Komplikasi oral yang sering 

terjadi pada pasien kemoterapi ialah mukositis oral, infeksi oral, xerostomia, 

perdarahan dan gangguan pengecapan. Frekuensi komplikasi oral yang dapat 

ditimbulkan bervariasi tergantung dari tipe perawatan yang diberikan. 

Untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder akibat mukositis, 

kebersihan mulut harus dijaga. Pasien juga harus diingatkan untuk berhati-

hati dengan gigi palsunya dan memilih sikat gigi yang bulunya halus. Setiap 

kali habis makan, mulut harus dibersihkan dan berkumur dengan obat 
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antiseptik. Jika telah terjadi infeksi sekunder, apakah disebabkan oleh 

jamur,herpes atau bakteri, maka infeksi harus diobati dengan obat yang 

sesuai. 

3. Mual dan Muntah  

Mual dan muntah terjadi karena peradangan dari sel-sel mukosa 

(mukositis) yang melapisi saluran cerna. Muntah dapat terjadi secara akut, 

dalam 0-24 jm setelah kemoterapi atau tertunda, 24-96 jam setelah 

kemoterapi. Setiap obat tidak sama derajatnya dalam menimbulkan mual 

ataau muntah. Obat yang dapat sangat sering (> 90%) menyebabkan muntah 

contohnya sisplatin, dakarbazin, meklorretamin, dan melfalan atau arabinosa-

C dosis tinggi, siklofosfamid, prokarbazin, etoposid, dan metotreksat 

4. Diare 

Diare disebabkan karena kerusakan sel epitel saluran cerna sehingga 

absorpsi tidak adekuat. Obat golongan antimetabolit adalah yang sering 

menimbulkan diare. Pasien dianjurkan makan rendah serat, tinggi protein dan 

minum cairan yang banyak. Obat antidiare juga dapat diberikan. Seperti juga 

diare karena sebab lain, maka penggantian cairan dan elektrolit yang telah 

keluar harus dilakukan. 

5. Alopesia 

Kerontokan rambut sering terjadi pada kemoterapi akibat efek letal 

obat terhadap sel-sel folikel rambut. Pemulihan total akan terjadi setelah 

terapi dihentikan. Pada beberapa pasien, rambut dapat tumbuh kembali pada 

saat terapi masih berlangsung. Tumbuhnya kembali merefleksikan proses 
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proliferatif kompensatif yang meningkatkan jumlah sel-sel induk atau 

mencerminakn perkembangan resistensi obat pada jaringan normal. 

2.4. Progressive Muscle Relaxation 

2.4.1. Definisi  

Menurut Corey (2009) istilah relaksasi sering digunakan untuk 

menjelaskaan aktifitas yang menyenangkan. semua bentuk kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan suasanaa rileks merupakan bentuk kegiatan yang 

dianggap sebagai relaksasi. Selanjutnya Menurut Safaria & Saputra (2009) 

“Relaxation” berarti “istirahat” atau “bersantai”. Orang awam mengartikan 

relaksasi sebagai pembebasan ketegangan misalnya menonton televisi, rekreasi, 

atau bersantai. Sedangkan dalam psikiatri, “relaksasi” diartikan sebagai suatu 

kondisi di mana terjadi imobilisasi anggota badan, penurunan fokus perhatian dan 

tonus otot, dan kondisi mental yang bebas ketegangan. 

 Smeltzer et al. (2013) mengatakan  teknik relaksasi adalah metode utama 

yang digunakan untuk menghilangkan stres.Tujuan dari latihan relaksasi adalah 

untuk menghasilkan sebuah respon yang menghambat respons stres. Bila tujuan 

ini tercapai, hipotalamus akan menyesuaikan dan menurunkan aktivitas sistem 

syaraf simpatik dan parasimpatis yang dapat menghasilkan perasaan tenang dan 

santai.  

Relaksasi otot progresif (PMR) adalah metode non-farmakologis yang 

merupakan teknik relaksasi otot dalam, berdasarkan pada anggapan bahwa 

ketegangan otot adalah respon psikologis tubuh terhadap pemikiran yang memicu 

kecemasan dan bahwa relaksasi otot menjadi  penghalang kecemasan. Terapi ini 
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pertama kali dikembangkan oleh Edmund Jacobson pada tahun 1908 (Jacobson 

1938). Progressive Muscle Relaxation (PMR) adalah terapi relaksasi otot dengan  

melibatkan ketegangan dan relaksasi sekuensial kelompok otot skeletal utama 

dengan tujuan mengurangi perasaan ketegangan, untuk menurunkan stres yang 

dirasakan, dan untuk mendorong relaksasi.  PMR dimaksudkan untuk mengurangi 

kerja sistem saraf otonom dan sarf pusat serta  untuk meningkatkan aktivitas  

parasimpatis (Helen 2015) 

Progressive Muscle Relaxation (PMR) adalah terapi relaksasi dengan 

gerakan mengencangkan dan melemaskan otot – otot pada satu bagian tubuh pada 

satu waktu untuk memberikan perasaan relaksasi secara fisik. Gerakan 

mengencangkan dan melemaskan secara progresif kelompok otot ini dilakukan 

secara berturut-turut Pada saat melakukan PMR perhatian pasien diarahkan untuk 

membedakan perasaan yang dialami saat kelompok otot dilemaskan dan 

dibandingkan ketika otot-otot dalam kondisi tegang. Berdasarkan uraian diatas 

dapat dikatakan bahwa PMR yang merupakan salah satu bentuk dari terapi 

relaksasi dapat digunakan sebagai terapi pilihan pada pasien yang mengalami 

ansietas yang sering bermanifestasi adanya ketegangan otot (Molassiotis et al. 

2002;Smeltzer et al. 2013) 

Progressive Muscle Relaxation dilakukan dengan mengencangkan dan 

melemaskan sekelompok otot. Kontraksi otot akan diikuti dengan relaksasi dari 

14 kelompok otot, termasuk tangan dan lengan dominan dan non dominan, bisep 

dominan dan non dominan, dahi, pipi atas dan hidung, pipi bawah dan rahang, 

leher dan tenggorokan. Dada dengan bahu dan punggung atas, perut, paha 
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dominan dan non dominan, betis dominan dan non dominan dan kaki dominan 

dan non dominan (Tobing 2012) 

2.4.2. Indikasi Progressive Muscle Relaxation  

Teknik relaksasi otot dilaporkan efektif dalam mengurangi ketegangan 

otot di tubuh. Perubahan aktivitas sistem syaraf simpatik, termasuk penurunan 

denyut nadi, tekanan darah, dan fungsi neuroendokrin yang berubah, telah 

diamati pada subjek yang rileks. relaksasi otot dapat secara langsung 

menghambat kecemasan dan mengurangi mual dan muntah yang biasanya 

dilatarbelakangi oleh otot yang tegang. Beberapa peneliti telah menyarankan 

bahwa PMR dapat berfungsi sebagai metode relaksasi bagi pasien yang 

menjalani kemoterapi (Helen 2015) 

Penelitian Molassiotis et al. (2002) merekomendasikan PMR sebagai 

terapi pelengkap sebagai antiemetik pada pasien kanker yang mengalami efek 

samping kemoterapi, dalam penelitiannya juga dijeaskan bahwa PMR dapat 

mengurangi distress akibat kemoterapi. Penelitian Dayapo (2015) menunjukan 

PMR dapat meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan level kelelahan pada 

pasien penyakit paru obstruktif. Penelitian Zhou et al. (2015) diketahui PMR 

dapat mengurangi depresi, kecemaasan dan lama perawatan pada pasien kanker 

payudara setelah menjalani radikal mastectomy. Penelitian Isa et al. (2013) PMR 

menunjukan potensi perbaikan pada kualitas hidup pasien kanker prostat. 

Selanjutnya penelitian Tsitsi et al. (2017) diketahui bahwa kombinasi PMR dan 

Guided Imagery dapat menurunkan kecemasan dan memperbaiki mood orang tua 

pada orang tua yang anaknya dirawat dengan kanker di rumah sakit.  
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2.4.3. Kontra Indikasi Progressive Muscle Relaxation 

Menurut Snyder & Linquist (2002) menjelaskan bahwa selama melakukan 

latihan PMR terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain jika pasien 

mengalami distres emosional selama melakukan PMR maka dianjurkan untuk 

menghentikan dan mengkonsultasikannya kepada perawat atau dokter. Perlu juga 

menjadi perhatian dalam memberikan terapi pada pasien kanker terhadap aspek 

kelelahanya, pasien sebaiknya jangan dipaksakan.  Adapun beberapa hal yang 

dapat menjadi kontraindikasi PMR antara lain cedera akut atau ketidaknyamanan 

musculoskeletal, infeksi atau inflamasi, dan penyakit jantung berat atau akut. 

Latihan PMR juga tidak dilakukan pada sisi otot yang sakit (Lilik Supriati et al. 

2016) 

2.4.4. Aplikasi, Dosis dan Manfaat Progressive Muscle Relaxation 

PMR dapat diajarkan oleh profesional perawatan kesehatan, termasuk 

psikolog klinis dan perawat, serta ahli hipnoterapis, instruktur yoga, dan praktisi 

pelengkap lainnya. Pelatihan dapat dilakukan dalam kelompok atau masing-

masing orang dalam satu atau serangkaian sesi, atau melalui CD atau rekaman 

suara. Pelatihan dapat ditawarkan sebelum, selama, atau setelah perawatan atau 

prosedur medis. Sesi PMR biasanya berlangsung selama 20 sampai 30 menit, 

namun tidak distandarisasi dan karena itu bervariasi dalam durasi, frekuensi dan 

jumlah kelompok otot yang terlibat, dan mungkin juga mencakup teknik 

pernapasan dalam. Untuk hasil yang maksimal dianjurkan untuk melakukan PMR 

pada jam yang sama 2 kali sehari selama 10-20 menit. Latihan relaksasi 

dianjurkan dalam kondisi tidak lapar dan perut tidak terlalu penuh. menurut 
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penelitian (Dehdari et al. 2009) PMR dianjurkan selama 6-8 minggu untuk dapat 

menurunkan kecemasan. Pendapat lain disampaiakan oleh Dayapo (2015) PMR 

dilakukan sehari sekali selama 6 minggu untuk menurunkan keletihan dan 

meningkatkna kualitas tidur pad pasien Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(COPD).  

Pelaksanaan PMR relaksasi otot progresif untuk hasil yang maksimal 

dianjurkan dilakukan secara rutin selama 25- 30 menit setiap sesi. Latihan 

dianjurkan dilakukan 2 kali sehari dan dilakukan 2 jam setelah makan untuk 

mencegah rasa mengantuk setelah makan. Jadwal latihan biasanya memerlukan 

waktu minimal satu minggu untuk hasil yang lebih maksimal. Berstein dan 

Borkovec menganjurkan menggunakan 10 sesi untuk latihan Progressive muscle 

relaxation. Namun beberapa peneltian mengatakan bahwa dengan sedikitnya 4 

sesi latihan sudah menunjukkan efek positif dari terapi (Lilik Supriati et al. 2016). 

PMR merupakan salah satu bentuk mind-body therapy  Manfaat terapi 

progressive muscle relaxation Stuart & Laraia (2005) menjelaskan bahwa 

seseorang yang mengalami ansietas akan mengalami ketidakseimbangan secara 

fisik seperti perubahan pada tanda-tanda vital, gangguan pola makan, pola tidur 

dan adanya ketegangan otot. Kecemasan mencetuskan beberapa sensasi dan 

perubahan fisik, meliputi peningkatan aliran darah menuju otot, ketegangan otot, 

mempercepat atau memperlambat pernapasan, meningkatkan denyut jantung dan 

menurunkan fungsi digestif. Ketegangan otot merupakan salah satu tanda yang 

sering terjadi pada kondisi stress dan ansietas yang merupakan persiapan tubuh 

terhadap potensial kejadian berbahaya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pada 
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kondisi ansietas, individu akan memerlukan banyak energi untuk mengembalikan 

ketidakseimbangan yang terjadi akibat respon ansietas yang dialami (Lilik 

Supriati et al. 2016).  Jacobson (1938) mengatakan tujuan PMR adalah untuk 

mengurangi komsumsi oksigen tubuh, laju metabolisme tubuh, laju pernapasan, 

ketegangan otot, kontraksi ventricular prematur dan tekanan darah sistolik serta 

gelombang alpha otak serta dapat meningkatkan beta endorphin dan berfungsi 

meningkatkan imun seluler. Relaksasi dapat digunakan sebagai keterampilan 

koping yang aktif jika digunakan untuk mengajar individu kapan dan bagaimana 

menerapkan relaksasi dibawah kondisi yang menimbulkan kecemasan 

2.4.5. Langkah – langkah Progressive Muscle Relaxation  

Menurut Lilik Supriati et al. (2016) Pelaksanaan PMR dilakukan dalam 4 

sesi dengan 14 gerakan. 14 gerakan yang dilakukan dalam 4 sesi akan 

memudahkan pasien untuk mengingat gerakan-gerakan yang telah dilatih oleh 

terapis. Sesi-sesi dalam latihan PMR yaitu: 

Sesi satu pelaksanaan teknik relaksasi yang meliputi dahi, mata, rahang, 

mulut, leher dimana masing-masing gerakan dilakukan sebanyak 2 kali. 

Pelaksanaan PMR yaitu : (a) Gerakan pertama ditujukan untuk otot dahi yang 

dilakukan dengan cara mengerutkan dahi dan alis sekencang-kencangnya hingga 

kulit terasa mengerut kemudian dilemaskan perlahan-lahan hingga sepuluh detik 

kemudian lakukan satu kali lagi. (b) Gerakan kedua merupakan gerakan yang 

ditujukan untuk mengendurkan otot-otot mata yang diawali dengan memejamkan 

sekuat-kuatnya hingga ketegangan otot-otot di daerah mata dirasakan menegang. 

Lemaskan perlahan-lahan hingga 10 detik dan ulangi kembali sekali lagi. (c) 
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Gerakan ketiga bertujuan untuk merelaksasikan ketegangan otot-otot rahang 

dengan cara mengatupkan mulut sambil merapatkan gigi sekuat-kuatnya sehingga 

pasien merasakan ketegangan di sekitar otot–otot rahang. Lemaskan perlahan-

lahan sampai 10 detik dan ulangi sekali lagi. (d) Gerakan keempat dilakukan 

untuk mengendurkan otot-otot sekitar mulut. Moncongkan bibir sekuat- kuatnya 

ke depan hingga terasa ketegangan di otot–otot daerah bibir. Lemaskan mulut dan 

bibir perlahan-lahan selama 10 detik kemudian lakukan sekali lagi. (e) Gerakan 

kelima ditujukan untuk otot-otot leher belakang. Pasien diminta untuk 

menekankan kepala kearah punggung sedemikian rupa sehingga terasa tegang 

pada otot leher bagian belakang. Lemaskan leher perlahan- lahan selama 10 detik 

dan ulangi sekali lagi. (f) Gerakan keenam bertujuan melatih otot leher bagian 

depan. Gerakan ini dilakukan dengan cara menekukkan atau turunkan dagu 

hingga menyentuh dada hingga merasakan ketegangan otot di daerah leher bagian 

depan. Lemaskan perlahan-lahan hingga 10 detik lakukan kembali ssekali lagi.  

Sesi dua  pelaksanaan tehnik relaksasi meliputi tangan, lengan dan bahu 

serta masing- masing gerakan dilakukan sebanyak dua kali. Pelaksanaan latihan 

PMR terdiri dari  (a) Gerakan ketujuh ditujukan untuk melatih otot tangan yang 

dilakukan dengan cara menggengam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan. 

Selanjutnya minta pasien untuk mengepalkan sekuat-kuatnya otot-otot tangan 

hingga merasakan ketegangan otot-otot daerah tangan. Relaksasikan otot dengan 

cara membuka perlahan-lahan kepalan tangan selama 10 detik. Lakukan sebanyak 

dua kali pada masing –masing tangan. (b) Gerakan kedelapan adalah gerakan 

yang ditujukan untuk melatih otot-otot tangan bagian belakang. Gerakan 
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dilakukan dengan cara menekuk kedua pergelangan tangan ke belakang secara 

perlahan-lahan hingga terasa ketegangan pada otot-otot tangan bagian belakang 

dan lengan bawah menegang, jari-jari mengghadap ke langit-langit. Lemaskan 

perlahan-lahan hingga 10 detik dan lakukan sekali lagi. (c ) Gerakan kesembilan 

adalah gerakan untuk melatih otot-otot lengan atau biseps. Gerakan ini diawali 

dengan menggengam kedua tangan hingga menjadi kepalan dan membawa 

kepalan tersebut ke pundak sehingga orot-otot lengan bagian dalam menegang. 

Lemaskan perlahan-lahan selama 10 detik dan lakukan sekali lagi. (d) Gerakan 

kesepuluh ditujukan untuk melatih otot-otot bahu. Relaksasi ini dilakukan dengan 

mengendurkan bagian otot-otot bahu dengan cara mengangkat kedua bahu kearah 

telinga setinggi-tingginya. Lemaskan atau turunkan kedua bahu secara perlahan-

lahan hingga 10 detik dan lakukan sekali lagi. Fokus perhatian gerakan ini adalah 

kontras ketegangan yang terjadi di bahu ,punggung atas dan leher.  

Sesi tiga pelaksanaan tehnik relaksasi yang meliputi punggung, dada, 

perut, tungkai dan kaki dimana masing-masing gerakan dilakukan sebanyak dua 

kali. Pelaksanaan latihan PMR meliputi : (a) Gerakan kesebelas bertujuan untuk 

melatih otot-otot punggung. Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara mengangkat 

tubuh dari sandaran kursi, lalu busungkan dada dan pertahankan selama 10 detik 

lalu lemaskan perlahan-lahan. Lakukan gerakan sekali lagi. (b) Gerakan 

keduabelas ditujukan untuk melatih otot-otot dada. Gerakan ini dilakukan dengan 

cara menarik nafas dalam sedalam-dalamnya dan tahan beberapa saat sambil 

merasakan ketegangan pada bagian dada dan daerah perut. Hembuskan nafas 

perlahan-lahan melalui bibir . Lakukan gerakan ini sekali lagi. (c) Gerakan 
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ketigabelas ditujukan untuk melatih otot-otot perut. Gerakan ini dilakukan dengan 

menarik perut kearah dalam sekuat-kuatnya. Tahan selama 10 detik hingga perut 

terasa kencang dan tegang. Lemaskan perlahan-lahan hingga 10 detik dan lakukan 

sekali lagi. (d) Gerakan keempat belas adalah gerakan yang ditujukan untuk 

merelaksasikan otot-otot kaki. Gerakan ini dilakukan dengan meluruskan kedua 

telapak kali selama 10 detik hingga terasa tegang pada daerah paha. Lemaskan 

kedua kaki secara perlahan hingga 10 detik, lakukan sekali lagi. Kemudian 

gerakan selanjutnya dengan cara menarik kedua telapak kaki kearah dalam sekuat-

kuatnya hingga pasien merasakan ketegangan di kedua betis selama 10 detik. 

Lemaskan kedua kaki secara perlahan-lahan hingga 10 detik , lakukan kembali 

sekali lagi.  

Sesi empat merupakan sesi evaluasi kemampuan pasien melakukan latihan 

relaksasi progresif gerakan pertama hingga keempatbelas yang meliputi dahi, 

mata, rahang, mulut, leher, tangan, telapak tangan, lrngan, bahu, punggung, dada, 

perut tungkai dan kaki. 

2.5. Guided Imagery and Music 

2.5.1. Definisi  

Guided Imagery  adalah  teknik yang digunakan dengan memanfaatkan 

kekuatan pikiran untuk membentuk representasi mental, benda, tempat atau 

situasi, yang mana dirasakan melalui indera (Post White J 2002). Sedangkan 

dalam kamus (Meeriam-Webster ) mendefinisikan guided imagery sebagai “salah 

satu dari berbagai teknik  rangkaian kata-kata sugesti yang digunakan untuk 

menuntun orang lain atau diri sendiri dalam membayangkan sensasi dan terutama 
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dalam memvisualisasikan gambar dalam pikiran untuk membawa respon fisik 

yang diinginkan (sebagai pengurang stres, kecemasan, dan sakit). 

Menurut Roffe et al. (2005) Guided imagery  adalah sebagai salah satu 

dari berbagai teknik  rangkaian kata-kata sugesti yang digunakan secara sengaja 

untuk menuntun orang lain atau diri sendiri dalam membayangkan sensasi dan 

terutama dalam memvisualisasikan gambar dalam pikiran untuk membawa respon 

fisik, emosional dan spiritual untuk mencapai perubahan pada tubuh. Teknik ini 

sering digunakan untuk mendapatkan suasana rileks dan tenang, mengurngi  

kecemasan dan nyeri, mendorong penerimaan pengobatan dan memfasilitasi 

proses pemulihan serta dapat membantu dalam memfasilitasi pengelolaan 

perasaan individu dalam menghadapi kesulitan  tertentu dalam hidupnya  

Hart (2008) mendefinisikan guided imagery sebagai sebuah teknik yang 

memanfaatkan cerita atau narasi untuk mempengaruhi pikiran, sering dikombinasi 

dengan latar belakang musik. Selanjutnya menurut Blake & Bishop (1994) 

menjelaskan Guided imagery and music (GIM) atau relaksasi imajinasi 

terbimbing dengan musik adalah sebuah metode psikoterapi musik dengan 

mendengarkan musik klasik dalam keadaan santai untuk meningkatkan imajinasi 

dengan tujuan penyembuhan dan aktualisasi diri. pendapat yang lain disampaikan 

oleh   Bonny (1989) yang merupakan penemu GIM, mendefinisikan  guided 

imagery and music adalah bentuk dari terapi musik yang memberikan kesempatan 

kepada seseorang untuk mengintegrasikan aspek emosi, mental, spritual dan fisik. 

Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan memandu pikiran dan perasaan 

untuk membangun sebuah dialog yang konsisten dan berkesinambungan dengan 
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pikiran bawah sadar dimana ego memegang realitas tersendiri sambil membiarkan 

alam bawah sadar melakukan hal yang sama. Musik memungkinkan pelepasan 

kontrol ego dengan memberikan rangsangan pada diri dari luar kedalam tubuh.   

2.5.2. Indikasi dan kontra indikasi Guided Imagery and music 

  Menurut Hart (2008), jika seseorang membayangkan suatu hal negatif 

atau menakutkan dapat meningkatkan rasa sakit atau kecemasan maka hal tersebut 

dapat dinetralkan dengan pikiran positif atau menenangkan. Pikiran dapat dilatih 

untuk berfokus pada imajinasi penyembuhan. Jika imajinasi menakutkan atau 

negatif memiliki kemampuan untuk meningkatkan rasa sakit dan gejala lain yang 

tidak diinginkan, maka imajinasi positif atau menenangkan dapat mengurangi 

gejala sakit. Lebih lanjut  Hart (2008) menjelskan Guided imagery merupakan 

salah satu strategi nonfarmakologi penatalaksanaan nyeri. Namun guided imagery 

tidak selalu sesuai untuk semua pasien. Kemampuan kognitif  harus 

dipertimbangkan sebelum dilakukan guided imagery. Pasien perlu mencapai tahap 

Piaget pra operasional (umur 2-7 tahun) untuk mendapatkan keuntungan dari 

guided imagery sebagai terapi penatalaksanaan nyeri, selain itu diharuskan pasien 

dengan sehat jiwa (Hart 2008). 

Menurut Djohan (2006)  Walaupun GIM memberikan banyak manfaat, 

akan tetapi tidak semua orang boleh melakukan GIM. Beberapa diantaranya pada 

seseorang dengan emosi yang tidak stabil, memiliki keterbatasan inteligensi, atau 

yang karena suatu dan lain hal tidak dapat menerima kenyataan. GIM 

membutuhkan kemampuan seseorang untuk mencerna dan fokus pada semua 

intrusksi yang ada pada script. 
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Menurut Bhana (2016) GIM  memiliki efek fisik, psikologis, sosial dan 

spiritual yang dapat meningkatkan dukungan pada perawatan pasien kanker. GIM 

memiliki efek penyembuhan pada pasien perampuan dewasa yang menglami post 

traumatic stress disorder (PTSD) (Blake & Bishop 1994).  GIM mampu 

mengatasi mood, gangguan tidur, kecemasan, masalah kesehatan dan maslah fisik 

misalnya salivary pada individu yang mengalami pemutusan hubungan kerja 

(Beck’s .2012).  Short (2003; 2015) GIM meningkatkan pemulihan pada pasien 

pasca operasi jantung. GIM memiliki efek yang positif terhadap mood dan 

menurunkan level cortisol pada orang dewasa yang sehat (Mckinney et al. 1997). 

GIM mampu meningkatkan mood dan meningkatkan kualits hidup pasien kanker 

(Burns 2001), Penelitian Karagozoglu et al. (2012) diketahui music therapy dan 

guided visual imagery memiliki efek yang positif dalam mengurangi kecemasan, 

mual dan muntah, pada pasien kemoterapi. Selanjutnya penelitian Ryan Reza 

Falupi et al. (2013) dan Amri et al. (2015) diketahui GIM mampu menurunkan 

intensitas nyeri pasien post sectio caesarea.   

2.5.3. Langkah-Langkah dari Guided Imagery and Music 

Mekanisme atau cara kerja guided imagery belum diketahui secara pasti 

tetapi teori menyatakan bahwa relaksasi dan imajinasi positif melemahkan 

psikoneuroimmunologi yang mempengaruhi respon stres. Respon stres dipicu 

ketika situasi atau peristiwa (nyata atau tidak) mengancam fisik atau kesejahteraan 

emosional atau tuntunan dari sebuah situasi melebihi kemampuan seseorang, 

sehingga dengan imajinasi diharapkan dapat merubah situasi stres dari respon 

negatif yaitu ketakutan dan kecemasan menjadi gambaran positif yaitu 
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penyembuhan dan kesejahteraan. Respon emosional terhadap situasi, memicu 

sistem limbik dan perubahan sinyal fisiologis pada sistem saraf perifer dan 

otonom yang mengakibatkan melawan stress. Mekanisme imajinasi positif dapat 

melemahkan psiko-neuro- immunologi yang mempengaruhi respon stres, hal ini 

berkaitan dengan teori gate control yang menyatakan bahwa “hanya satu impuls 

yang dapat berjalan sampai sumsum tulang belakang ke otak pada satu waktu “ 

dan “ jika ini terisi dengan pikiran lain maka sensasi rasa sakit tidak dapat dikirim 

ke otak, oleh karena itu rasa sakit berkurang”. Guided imagery and music juga 

dapat melepaskan endorphin yang melemahkan respon rasa sakit dan dapat 

mengurangi rasa sakit atau meningkatkan ambang nyeri (Hart 2008) 

GIM sebaiknya dilakukan di tempat yang tenang dan nyaman. GIM tidak 

harus dilakukan dengan bantuan seorang terapis, akan tetapi GIM juga bisa 

dilakukan sendiri asalkan dengan menggunakan GIM yang sudah direkam. GIM 

dapat dilakukan 15 menit sampai dengan 30 menit bahkan sampai 2 jam atau lebih 

tergantung dari durasi musik, konsentrasi pasien, dan seberapa cepat pasien 

merasa lelah (Grocke 2016). Selanjutnya  Grocke (2016) menjelskan adapun 

langkah-langkah dalam melakukan GIM terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama 

adalah prelude, pada fase ini pasien mengungkapkan keluhan yang sedang 

dirasakan kepada terapis dan memposisikan diri sebelum masuk ke alam bawah 

sadar. Fase yang kedua adalah induction, pada fase ini terapis akan memberikan 

sugesti verbal untuk merilekskan tubuh pasien dan mempersiapkan pasien untuk 

mendengarkan musik beserta bimbingan imajinasi. Fase yang ketiga 

adalah music-imagery experience, pada fase ini pasien akan diperdengarkan musik 
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beserta bimbingan imajinasi. Fase yang keempat adalah fase postlude. Fase ini 

untuk mengakhiri proses GIM. Pada fase ini terapis akan memberikan sugesti 

positif kepada pasien yang akan membuat tubuh pasien lebih rileks dan segar, 

kemudian diikuti dengan proses hitungan beberapa detik untuk membawa pasien 

kembali pada keadaan semula dan membuka mata. 

2.6. Spritulal Guided Imagery and Music 

Spiritual berasal dari bahasa latin “spiritus” yang berarti napas atau udara,  

spirit meberikan hidup, menjiwai seseorang. Spirit memberikan arti penting ke 

dalam hal apa saja yang sekiranya menjadi pusat dari seluruh aspek kehidupan 

seseorang. Spiritual adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, 

pengalaman hidup, kepercayaan dan nilai kehidupan. Spritualitas mampu 

menghadirkan cinta, kepercayaan dan harapan, melihat arti dari kehidupaan dan 

memelihara hubungan dengan sesama (Setiadi & Irawandi 2017). Menurut Ellison 

(2002) spiritual adalah suatu usaha dalam mencari arti kehidupan, tujuan dan 

panduan dalam menjalani kehidupan bahkan pada orang-orang yang tidak 

mempercayai adanya tuhan. Menurutu (Setiadi & Irawandi 2017), spiritualiatas 

terdiri dari beberapa aspek yaitu (1) berhubungan dengan sesuatu yang tidak 

diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan, (2) cara dalam menemukan suatu 

arti dan tujuan hidup, (3) memiliki kemampuan dalam menyadari kekuatan dalam 

menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri, (4) mempunyai perasaan 

terikat dengan diri sendir dan dengan pencipta. 

Guided imagery  dan music merupakan salah satu terapi non farmakologis 

yang melibatkan aspek mind-body dan spirit. Menurut (Yusuf et al. 2016). Setiap 
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manusia mempunyai komponen body-mind-spirit, keberadaannya sangat 

diperlukan dalam proses penyembuhan (healing). Proses penyembuhan 

merupakan proses spiritual yang mencerminkan totalitas manusia. Totalitas 

spiritual manusia tampak pada domain spiritual, berupa; mystery, love, suffering, 

hope, forgiveness, peace and peacemaking, grace, and prayer.  

Mystery adalah pengalaman manusia yang melekat dalam kehidupannya, 

dan ini merupakan nilai spiritual yang melekat dalam dirinya. Mystery adalah 

sesuatu yang dimengerti dan dapat menjelaskan yang akan terjadi setelah 

kehidupan ini. Kepercayaan terhadap apa yang terjadi setelah kehidupan inilah 

yang memberi nilai spiritualitas manusia, sehingga dia bisa menilai kualitas 

perilaku dalam kehidupan untuk kehidupan akhirat. 

Cinta merupakan sumber dari segala kehidupan, menjadi bahan bakar dari 

nilai spiritual, karena perasaan cinta berasal dari hati, pusat dari penampilan ego 

seseorang. Ego adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tahap 

pertumbuhan dan perkembangannya. Cinta, seperti sebuah spirit, tidak jelas 

tempatnya, waktu, dan situasi dimana perasaan tersebut dirasakan, tetapi ini 

merupakan sumber energi dalam proses penyembuhan. 

Keberadaan dan arti penderitaan  (suffering) adalah merupakan domain 

spiritual. Penderitaan adalah salah satu issue inti dari misteri kehidupan, dapat 

terjadi karena masalah fisik, mental, emosional dan spiritual. Meskipun demikian, 

tidak semua orang merasakan penderitaan yang sama untuk suatu keadaan yang 

sama. Perasaan dipengaruhi oleh konsep sakit dan nilai spiritual tentang makna 

penderitaan, budaya, latar belakang keluarga, amalan keagamaan, dan kepribadian 
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seseorang.  Dalam pemberihan asuhan keperawatan perlu diperhatikan respon 

penderitaan seseorang karena akan mempengaruhi konsep sehat sakit dan upaya 

mencari penyembuhan. 

Harapan terkait dengan keinginan di masa yang akan datang, berorientasi 

pada masa yang akan datang. Ini adalah merupakan energi spirit untuk 

mengantisipasi apa yang akan terjadi kemudian, bagaimana caranya bisa menjadi 

lebih baik. Disinilah makna spiritualitas dari sebuah harapan. Dia merupakan 

hubungan yang positif antara harapan, spiritual well-being, nilai keagamaan, dan 

perasaan positif lainnya. Menanamkan harapan dalam kehidupan spiritual yang 

sesungguhnya akan menjadi fondasi utama dalam menemukan makna kehidupan 

seseorang, menjadi penentu arah dalam pilihan kehidupan, menjadi dasar dalam 

berfikir dan berperilaku seseorang. 

Pemaaf adalah komponen utama dari self-healing. Sikap mau memaafkan 

adalah kebutuhan yang mendalam dan pengalaman yang sangat diharapkan dapat 

dilaksanakan seseorang. Keadaan ini memerlukan keyakinan kuat bahwa Tuhan 

Maha Pemaaf. Memaafkan adalah suatu sifat, sikap dan perilaku yang sulit 

dilaksanakan, apalagi ketika kita merasa pernah disakiti, semua akan tetap 

membekas. Memerlukan kesadaran mendasar bahwa kita ini bukan siapa-siapa, 

semua terjadi atas kehendak-Nya. 

Damai dan pembentukan perdamaian bagi sebagian orang tidak bisa 

dipisahkan dari keadilan yang melekat pada diri seseorang, dimana seseorang bisa 

hidup dan berada dalam langkungan alamiah dan menyembuhkan. Kedamaian ini 

tidak tergantung dari lingkungan eksternal, banyak orang datang dari sisi kelam 
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kehidupan atau brutal menjadi pejuang perdamaian. Keadaan ini mengalir dari 

hubungan yang membuat kita bertahan dalam kehidupan yang damai. Ini adalah 

pencapaian spiritualitas yang besar. 

Grace merupakan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi sesuatu 

yang tidak menyenangkan atau tidak diharapkan. Grace dalam kehidupan nyata 

lebih tampak pada rasa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. 

Bersyukur adalah berterimakasih, pengakuan kepada Tuhan bahwa semua 

kenikmatan adalah pemberian Tuhan 

Berdoa merupakan ekspresi dari spiritualitas seseorang. Berdoa adalah 

insting terdalam dari manusia, keluar dari suatu kesadaran yang tinggi bahwa 

Tuhan adalah maha mengatur semua kehidupan. Berdoa meliputi pencarian 

terhadap hubungan erat dan komunikasi dengan Tuhan atau sumber yang 

misterius. Berdoa adalah usaha keras untuk memohon kepada Tuhan agar 

diberikan kebaikan, keberkahan, kemudahan, kesehatan, jalan keluar dari segala 

kesulitan 

Lebih lanjut Yusuf at al. (2016) menjelaskan spiritualitas dalam 

keperawatan, adalah konsep yang luas meliputi nilai, makna dan tujuan, menuju 

inti manusia seperti kejujuran, cinta, peduli, bijaksana, penguasaan diri dan rasa 

kasih, sadar akan adanya kualitas otoritas yang lebih tinggi, membimbing spirit 

atau transenden yang penuh dengan kebatinan, mengalir dinamis seimbang dan 

menimbulkan kesehatan tubuh-pikiran-spirit. 

Menurutu Taylor et al. (2015) aspek spiritual saat ini sudah menjadi 

bagian dari kebutuhan akan penyembuhan (Spiritual healing). Kebutuhan spiritual 
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adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan, 

memenuhi kewajiban agama dan kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau 

pengampunan (Setiadi & Irawandi 2017). Penelitian terkait respon spiritual pada 

orang dewasa yang menderita penyakit kanker telah banyak dilakukan. Beberapa 

aspek spiritual yang diteliti diantaranya kualitas kehidupan spiritual, kebutuhan 

spiritual, harapan, religious koping, transendense diri, dan praktik religious 

(khususnya berdoa) (Taylor et al. 2015)   

 Yulianto ( 2012) mendefinisikan Spiritual healing  merupakan proses 

penyembuhan yang dilakukan dengan pendekatan rohani atau cara untuk 

menetralisir dan melarutkan pola batin yang mengandung gangguan penyakit, 

fisik dan kondisi pikiran, yang bertujuan untuk menumbuhkan kegembiraan, 

keamanan, ketenangan pikiran, dan bimbingan timbulnya keyakinan. Inti metode 

spiritual healing sesungguhnya sangat sederhana yaitu dengan kunci mengubah 

semua hal negatif dalam diri kita menjadi positif seperti, mengubah merasa 

bersalah dengan taubat, marah dengan memaafkan, sedih dengan tawakal, kecewa 

dengan ikhlas, kehilangan dengan sabar, putus asa dengan roja’, sombong dengan 

syukur.  

Dalam penelitin ini, aspek spiritual yang akan digabungkan dengan 

Guided imagery  dan music untuk  penyembuhan pasien kanker adalah seperti 

definisi yang dijelaskan oleh Yulianto ( 2012) Spiritual healing  merupakan 

proses penyembuhan yang dilakukan dengan pendekatan rohani atau cara untuk 

menetralisir dan melarutkan pola batin yang mengandung gangguan penyakit, 

fisik dan kondisi pikiran, yang bertujuan untuk menumbuhkan kegembiraan, 
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keamanan, ketenangan pikiran, dan bimbingan timbulnya keyakinan. Pada tahap 

awal pasien diminta  untuk mebayangkan masalah yang sedang dirasakan 

misalnya penyakit kanker yang dideritanya, rasa cemas dan takut akan kematian 

akibat penyakit dan masalah lainnya.  Tujuannya adalah untuk mendapatkan  

perlawanan psikologis yang disebabkan oleh sabotase diri  dan pikiran negatif 

baik sadar maupun bawah sadar. Selanjutnya pasien diminta (diguided) untuk  

memunculkan pikiran positif  yang betujuan untuk menimbulkan keyakinan 

bahwa kesembuhan datangnya dari Tuhann Yang Maha Esa semata,  dimana 

pasien akan diguided untuk memiliki aspek positif dalam dirinya yaitu rasa ikhlas, 

yakin, syukur, sabar dan khusyu. Menurutu Zainuddin ( 2012) spiritual power 

(rasa ikhlas, yakin, syukur, sabar dan khusyu) akan  melepaskan semua blok 

emosioanal negativ yang ada dalam diri seseorang.  

Adapun tahapan spiritual guided imagery  dan music adalah sebagai 

berikut, fase yang pertama adalah prelude. Pada fase ini pasien diminta untuk 

memunculkan  keluhan yang sedang dirasakan misalnya masalah fisik dan psikis 

terkait penyakit kanker yang dideritanya, sebelum masuk ke alam bawah sadar. 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan perlawanan psikologis (Psychological 

Reversal). Fase yang kedua adalah induction, pada fase ini terapis akan 

memberikan sugesti verbal untuk merilekskan tubuh pasien dan mempersiapkan 

pasien untuk mendengarkan musik beserta bimbingan spiritual imajinasi. Fase 

yang ketiga adalah music-imagery experience, pada fase ini pasien akan 

diperdengarkan musik beserta bimbingan imajinasi spiritual  berupa spiritual 

power (rasa ikhlas, yakin, syukur, sabar dan khusyu). Tujuannya adalah untuk 
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menetralkan perlawanan psikologis (Psychological Reversal ) yang dimunculkan 

oleh pasien sehingga menimbulkan aspek positip dalamm diri pasien berupa rasa 

ikhlas, yakin, syukur, sabar dan khusyu  Fase yang keempat adalah fase postlude. 

Fase ini untuk mengakhiri proses SGIM. Pada fase ini pasien akan mendengarkan 

sugesti positif yang akan membuat tubuh pasien lebih rileks dan segar, kemudian 

diikuti dengan proses hitungan beberapa detik untuk membawa pasien kembali 

pada keadaan semula dan membuka mata. 

2.7. Kaitan Progressive Muscle Relaxation, Spiritual Guide Imagery and music 

dengan Koping dan Resiliensi  

Progressive Muscle Relaxation dan Spritual Guided Imagery and Music 

merupakan jenis terapi kognitif yang merupakan kombinasi terapi yang saling 

mendukung yang melibatkan aspek mind-body dan spirit. Mind-body dan spirit 

terapi merupakan  Intervensi yang menggunakan berbagai teknik untuk 

memudahkan kemampuan pikiran untuk mempengaruhi gejala fisik dan fungsi 

tubuh (Snyder & Lindquist 2006). Diagnososi kanker dan terapi yang dijalani 

penderita kanker menimbulkan masalah psikis diantaraanya stres, cemas, depresi 

dan masalah kejiwaan lainnya. Pasien kanker yang mengalami tekanan psikologis 

dalam kondisi seperti ini secara substansial menurunkan kualitas hidup mereka 

serta berpotensi mengganggu kepatuhan pengobatan, oleh karena itu penting 

sekali untuk mengolah dengan benar tekanan emosional penderita kanker  dengan 

mekanisme koping yang adapatif sehingga pasien kanker menjadi individu yang 

resilien dalam hidupnya (Min et al. 2013). 
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Krohne (2002) menjelaskan koping merupakan mekanisme adaptasi 

individu yang dilakukan secara sadar dan terarah dalam mengatasi rasa sakit atau 

menghadapi stressor. Selanjutnya Min et al.(2013) menjelaskan resiliensi adalah  

kapasitas dinamis individu untuk berhasil mempertahankan atau mendapatkan 

kembali kesehatan mental mereka dalam menghadapi kesulitan hidup yang 

signifikan atau berisiko. Resiliensi mungkin bergantung pada beberapa faktor 

diantaranya  emosi  yang positif, pemikiran yang fleksibel seperti penerimaan, 

koping yang aktif dan spiritualitas. 

PMR dan Guided Imagery and music sudah banyak yang diteliti efeknya 

pada pasien kanker, akan tetapi pengaruhnya pada koping dan resiliensi pasien 

kanker yang menjalani kemoterapi belum diketahui dengan jelas. Meskipun 

demikian secara umum dapat dijelaskna sebagai berikut : 

Guided imagery and musik  dapat memodifikasi penyakit dan mengurangi 

gejala dengan cara menurunkan respon stres, yang dimediasi oleh interaksi 

psikoneuroimun. Respon stres dipicu ketika situasi atau kejadian (dirasakan atau 

nyata) mengancam kesejahteraan fisik atau emosional atau ketika tuntutan situasi 

melebihi sumber daya yang ada. Kemampuan untuk untuk beradaptasi trehaadap 

stressor inilah yang dimaknai sebagai koping. Salah satu tujuan Guided imagery 

and musik  adalah membingkai ulang situasi stres dari tanggapan negatif rasa 

takut dan kecemasan terhadap gambaran positif penyembuhan dan kesejahteraan 

(Dossey 1995). Guided imagery and musik  juga bisa digunakan untuk 

meningkatkan kesadaran emosional dan merestrukturisasi makna suatu situasi. 

Respons emosional terhadap situasi memicu sistem limbik dan sinyal perubahan 
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fisiologis pada perangkat dan sistem saraf otonom, menghasilkan karakterisitk 

berupa perlawanan atau penghindaran terhadap stressor yang ada. Kondisi ini 

akan menyebabkan Hemisfer otak kanan menyimpan gambar, yang bisa jadi 

dibangiktkan melalui kenangan (Epstein 2004). Seiring waktu, stress kronis yang 

tidak bisa diatasi akan mempengaruhi  adrenal dan kekebalan tubuh dan mungkin 

yang paling berbahaya ke fungsi kekebalan seluler yang mengganggu kemampuan 

menangkal virus dan sel tumor (Snyder & Lindquist 2006).  

Penelitian model tikus yang ekstensif oleh Robert Ader dan Nicholas 

Cohen pada tahun 1970 mengkonfirmasi bahwa sistem kekebalan tubuh dapat 

dikondisikan oleh harapan dan keyakinan Penelitian selanjutnya di 

psychoneuroimmunology mencoba menjelaskan mekanisme bagaimana otak dan 

tubuh berkomunikasi melalui interaksi sel. Serotonin dan dopamin adalah dua 

neurotransmitter yang meningkat dengan stres dan mengaktifkan aktivitas 

hipotalamus melalui sinyal reseptor. 

Pemberian intervensi Guided Imagery and music  pada kasus pasien kanker 

yang mengalami stres psikologis  diyakini dapat meningkatkan rasa nyaman pada 

pasien dengan menstimulasi pikiran seseorang. Ketika sebuah pikiran positip 

diterima oleh susunan saraf ototnom dan pasien dalam kondisi yang rileks  maka 

pikiran ini akan diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus akan menghasilkan 

Corticotroping Releasing Factor (CRF). Selanjutnya CRF akan merangsang 

kelenjar pituitary untuk meningkatkan produksi Proopioidmelanocortin yang 

menyebabkan peningkatan enkephalin oleh medulla adrenal. Selain itu juga 

kelenjer pituitary akan mempengaruhi beberpa sistem untuk menghasilkan Beta-
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endorfin yang diduga menjadikan suasana hati menjadi rileks atau dengan kata 

lain dapat mengurangi masalah terkait stressor psikologis misalnya stres, cemas 

ataupun depresi.  

Sementara itu Teknik relaksasi otot dilaporkan efektif dalam mengurangi 

ketegangan otot di tubuh. relaksasi otot dapat secara langsung menghambat 

kecemasan dan mengurangi mual dan muntah yang biasanya dilatarbelakangi 

oleh otot yang tegang Perubahan aktivitas sistem syaraf simpatik, termasuk 

penurunan denyut nadi, tekanan darah, dan fungsi neuroendokrin yang berubah, 

telah diamati pada subjek yang rileks.. Beberapa peneliti telah menyarankan 

bahwa PMR dapat berfungsi sebagai metode relaksasi bagi pasien yang 

menjalani kemoterapi (Helen 2015) 

Pemberian intervensi relaksasi Progressive Muscle Relaxation dalam 

kondisi rileks akan mentransmisi sistem neurohormonal. Dimana ketika otot 

direlaksasi akan ada transmisi sinyal ke hipotalamus melalui sistem saraf pusat.  

Sinyal ini dapat merangsang hipothalamus untuk mengurangi produksi hormon 

corticotrophin-releasing factor (CRF) sehingga kelenjar hipofise anterior 

(pituitary) akan menurunkan sekresi ACTH (adrenocorticotropic hormon). 

Penurunan sekresi ACTH menyebabkan kadar kortisol juga mengalami 

penurunan sehingga terjadilah peningkatan kadar β endorfin. PMR juga 

merangsang sistim limbik di otak untuk merangsang pengeluaran gamma amino 

butyric acid (GABA), enkephalin dan β endorfin. Peningkatan β endorfin 

merupakan respon dari peningkatan  enkephalin dan β endorfin akan 

meningkatkan kenyamanan pada pasien (Snyder & Lindquist 2006). 
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Dalam penelitian ini intervensi Progressive Muscle Relaxation (PMR) dan 

Spritual Guided Imagery and Music akan meningkatkann kondis rileks dan 

kenyamanan pada pasien kanker. Kondisi rileks ini akan mendorong penderita 

kanker meningkatkan kemampuan penanganan masalah yang ada melalui 

mekanisme koping yang sesuai. Menurut Yunitasari (2016) Koping yang adaptif 

pada penderita kanker dapat dicapai dengan meminimalkan dan bahkan 

menghilangkan stressor penyebabnya. Mekanisme koping yang baik pada 

penderita kanker yang menjalani kemoterapi akan meningkatkan resiliensinya 

dalam menjalankan kemoterapi.  

2.8. Modul  

2.8.1. Pengertian  

Menurut  modul dapat dipandang sebagai paket program yang disusun 

dalam bentuk satuan tertentu guna keperluan belajar. Selanjutnya Arsyad (2011) 

mendefinisikan modul sebagai media pembelajaran yang dapat berfungsi sama 

dengan pengajar atau pelatih pada pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, 

penulisan modul perlu didasarkan pada prinsip-prinsip belajar dan bagaimana 

pengajar atau pelatih mengajar dan peserta didik menerima pelajaran.  

2.8.2. Karakteristik modul  

Karateristik modul menurut Anwar (2010) terdiri atas : 

1. Self instructional, peserta mampu belajar sendiri, tidak tergantung pada pihak 

lain. 

2. Self contained, seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang 

dipelajari terdapat di dalam satu modul utuh. 
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3. Stand alone, modul yang dikembangkan tidak harus digunakan bersama-sama 

dengan media lain. 

4. Adaptif, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

5. User friendly, modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab bersahabat atau 

akrab dengan pemakainya. 

6. Konsistensi, konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. 

2.8.3. Batasan Modul 

Modul ialah satu unit program belajar mengajar terkecil yang secara 

terinci menggariskan: 

1. Tujuan-tujuan instruksional umum. 

2. Tujuan-tujuan instruksional khusus. 

3. Topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar mengajar. 

4. Pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan. 

5. Kedudukan dan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih luas. 

6. Peranan instruktur/guru dalam proses belajar mengajar. 

7. Alat dan sumber yang akan dipakai. 

8. Kegiatan belajar mengajar yang akan/harus dilakukan dan dihayati murid 

secara berurutan. 

9. Lembaran-lembaran kerja yang akan dilaksanakan selama berjalannya proses 

belajar ini. 
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2.8.4. Proses penyusunan modul  

Penulisan modul merupakan proses penyusunan materi pembelajaran yang 

dikemas secara sistematis sehingga siap dipelajari oleh peserta didik untuk 

mencapai kompetensi atau sub kompetensi. Penyususnan modul penelitian ini 

dibuat oleh peneliti melalui konsultasi dengan pakar yang dalam hal ini adalah 

pembimbing penelitian. Penyusunan modul harus mengacu pada kompetensi yang 

terdapat di dalam tujuan yang ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

2.8.4.1.  Analisis Kebutuhan Modul 

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis kompetensi/ 

tujuan untuk menentukan jumlah dan judul modul yang dibutuhkan untuk 

mencapai suatu kompetensi tersebut. Penetapan judul modul didasarkan pada 

kompetensi yang terdapat pada garis-garis besar program yang ditetapkan. 

Analisis kebutuhan modul bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan 

jumlah dan judul modul yang harus dikembangkan. Analisis kebutuhan modul 

dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Tetapkan kompetensi yang terdapat di dalam garis-garis besar program 

pembelajaran yang akan disusun modulnya; 

2. Identifikasi dan tentukan ruang lingkup unit kompetensi tersebut; 

3. Identifikasi dan tentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

dipersyaratkan; 

4. Tentukan judul modul yang akan ditulis 
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5. Kegiatan analisis kebutuhan modul dilaksanakan pada periode awal 

pengembangan modul 

2.8.4.2. 2. Penyusunan Draft 

Penyusunan draft modul merupakan proses penyusunan dan pengor-

ganisasian materi pembelajaran dari suatu kompetensi atau sub kompetensi 

menjadi satu kesatuan yang sistematis. Penyusunan draft modul bertujuan 

menyediakan draft suatu modul sesuai dengan kompetensi atau sub kompetensi 

yang telah ditetapkan. Penulisan draft modul dapat dilaksanakan dengan 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tetapkan judul modul 

2. Tetapkan tujuan akhir yaitu kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik 

setelah selesai mempelajari satu modul 

3. Tetapkan tujuan antara yaitu kemampuan spesifik yang menunjang tujuan 

akhir 

4. Tetapkan garis-garis besar atau outline modul 

5. Kembangkan materi pada garis-garis besar 

6. Periksa ulang draft yang telah dihasilkan 

Kegiatan penyusunan draft modul hendaknya menghasilkan draft modul 

yang sekurang-kurangnya mencakup:  

a. Judul modul; menggambarkan materi yang akan dituangkan di dalam modul. 

b. Kompetensi atau sub kompetensi yang akan dicapai setelah menyelesaikan 

mempelajari modul. 
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c. Tujuan terdiri atas tujuan akhir dan tujuan antara yang akan dicapai peserta 

didik setelah mempelajari modul 

d. Materi pelatihan yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik 

e. Prosedur atau kegiatan pelatihan yang harus diikuti oleh peserta didik untuk 

mempelajari modul 

f. Soal-soal, latihan, dan atau tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh 

peserta didik 

g. Evaluasi atau penilaian yang berfungsi mengukur kemampuan peserta didik 

dalam menguasai modul 

h. Kunci jawaban dari soal, latihan dan atau pengujian 

2.8.4.3. 3. Uji Coba 

Uji coba draft modul adalah kegiatan penggunaan modul pada peserta 

terbatas, untuk mengetahui keterlaksanaan dan manfaat modul dalam 

pembelajaran sebelum modul tersebut digunakan secara umum. Uji coba draft 

modul bertujuan untuk; 

1. mengetahui kemampuan dan kemudahan peserta dalam memahami dan 

menggunakan modul; 

2. mengetahui efisiensi waktu belajar dengan menggunakan modul, dan 

3. mengetahui efektifitas modul dalam membantu peserta mempelajari dan 

menguasai materi pembelajaran. 
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Untuk melakukan uji coba draft modul dapat diikuti langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Siapkan dan gandakan draft modul yang akan diuji cobakan sebanyak peserta 

yang akan diikutkan dalam uji coba. 

b. Susun instrumen pendukung uji coba.  

c. Distribusikan draft modul dan instrumen pendukung uji coba kepada peserta 

uji coba. 

d. Informasikan kepada peserta uji coba tentang tujuan uji coba dan kegiatan 

yang harus dilakukan oleh peserta uji coba. 

e. Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen uji coba. 

f. Proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukan yang dijaring melalui 

instrumen uji coba. 

Dari hasil uji coba diharapkan diperoleh masukan sebagai bahan 

penyempurnaan draft modul yang diuji cobakan. Terdapat dua macam uji coba 

yaitu uji coba dalam kelompok kecil dan uji coba lapangan. Uji coba kelompok 

kecil adalah uji coba yang dilakukan hanya kepada 2 - 4 peserta didik, sedangkan 

uji coba lapangan adalah uji coba yang dilakukan kepada peserta dengan jumlah 

20 – 30 peserta didik.  

2.8.4.4. 4. Validasi 

Validasi adalah proses permintaan persetujuan atau pengesahan terhadap 

kesesuaian modul dengan kebutuhan. Untuk mendapatkan pengakuan kesesuaian 

tersebut, maka validasi perlu dilakukan dengan melibatkan pihak praktisi yang 

ahli sesuai dengan bidang-bidang terkait dalam modul. Validasi modul bertujuan 
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untuk memperoleh pengakuan atau pengesahan kesesuaian modul dengan 

kebutuhan sehingga modul tersebut layak dan cocok digunakan dalam 

pembelajaran. Validasi modul meliputi: isi materi atau substansi modul; 

penggunaan bahasa; serta penggunaan metode instruksional. 

Validasi dapat dimintakan dari beberapa pihak sesuai dengan keahliannya 

masing-masing antara lain; 

a. ahli substansi dari industri untuk isi atau materi modul 

b. ahli bahasa untuk penggunaan bahasa  

c. ahli metode instruksional untuk penggunaan instruksional guna mendapatkan 

masukan yang komprehensif dan obyektif. 

Untuk melakukan validasi draft modul dapat diikuti langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Siapkan dan gandakan draft modul yang akan divalidasi sesuai dengan 

banyaknya validator yang terlibat. 

b. Susun instrumen pendukung validasi. 

c. Distribusikan draft modul dan instrumen validasi kepada peserta validator. 

d. Informasikan kepada validator tentang tujuan validasi dan kegiatan yang harus 

dilakukan oleh validator. 

e. Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen validasi. 

f. Proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukkan yang dijaring melalui 

instrumen validasi. 
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Dari kegiatan validasi draft modul akan dihasilkan draft modul yang 

mendapat masukkan dan persetujuan dari para validator, sesuai dengan 

bidangnya. Masukkan tersebut digunakan sebagai bahan penyempurnaan modul. 

2.8.4.5. 5. Revisi 

Revisi atau perbaikan merupakan proses penyempurnaan modul setelah 

memperoleh masukan dari kegiatan uji coba dan validasi. Kegiatan revisi draft 

modul bertujuan untuk melakukan finalisasi atau penyempurnaan akhir yang 

komprehensif terhadap modul, sehingga modul siap diproduksi sesuai dengan 

masukkan yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya, maka perbaikan modul harus 

mencakup aspek-aspek penting penyusunan modul di antaranya yaitu; 

a. pengorganisasian materi pembelajaran; 

b. penggunaan metode instruksional; 

c. penggunaan bahasa; dan 

d. pengorganisasian tata tulis dan perwajahan. 

Mengacu pada prinsip peningkatan mutu berkesinambungan, secara terus 

menerus modul dapt ditinjau ulang dan diperbaiki. 
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2.1. Keaslian Penelitian 

 

Tabel 2.1. Riset Pendukung  Pengaruh Progressive Muscle Relaxation dengan  Spritual Guided Imagery and Music  

 

No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

Teknik Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

 

1 A clinical  

randomized 

controlled trial 

of music 

therapy and 

Progressive 

Muscle 

Relaxation 

training in 

female breast 

cancer patients 

after radical 

mastectomy: 

Results on 

depression, 

anxiety and 

length of 

hospital stay 

(Zhou et al. 

2015) 

RCT 

(randomized 

controlled 

trial) 

Sampel : 

Sebanyak 170 

pasien yang dibagi 

kedalam kelompok 

intervensi 

sebanyak 85 pasien  

mengunakan music 

therapy dan 

Progressive Muscle 

Relaxation 

ditambah asuhan 

keperawatan rutin  

dan kelompok 

kontrol sebanyak 

85 pasien yang 

hanya mendapat 

asuhan keperawatan 

rutin 

Teknik sampling :  

Random sampling 

Independen 
:music 

therapy dan 

progressive 

muscle 

relaxation 

Dependen  

: 

Depresi, 

cemas, dan, 

lama hari 

perawatan 

Depresi : 

Zung self-

rating 

depression 

scale 

(ZSDS) 

 Cemas : 

State 

anxiety 

inventory 

(SAI) 

 Independen 
sample t-test 

dan chi-square 

diguanakan 

untuk 

mengetahuai 

perbedaan data 

dasar antara 

grup 

 General linier 

model dan 

univariat 

analisis 

diguanakan 
untuk 

mengetahui 

perubahan 

depresi dan 

kecemasan 

pada masing –

masing grup 

 Korelasi 

spearmen 

digunakan 

untuk 

mengetahui 

lama hari 

 The intervention group 
patients had significant 

improvement in depression 

and anxiety in the effects of 

group, depression (F = 20.31, 

P < 0.001;), anxiety (F = 5.41, 

P = 0.017),  

 time : depression (F = 56.64, 

P < 0.001), anxiety (F 

=155.17, P < 0.001) 

 group*time interaction : 
depression (F= 6.91, P = 

0.009) anxiety( F 5.56, P = 

0.019). 

  intervention group patients had 
shorter length of hospital stay 

(12.56 ± 1.03) than that of the 

control group (17.01 ± 2.46) 

with statistical significance (F 

= 13.36, P < 0.001). 

kesimpulan : 

music therapy dan  Progressive 

Muscle Relaxation mengurangi 

depresi, kecemasan 

dan lamanya hari perawatan di 

rumah sakit pada pasien wanita 

yang menderita kanker payudara 
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No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

Teknik Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

 

perawatan 

antar kelompok 

setelah radikal mastektomi  

 2 Effectiveness 

of a relaxation 

intervention 

(progressive 

muscle relaxati 

on and guided 

imagery 

techniques) to 

reduce anxiety 

and improve 

mood of 

parents of 

hospitalized 

children with 

malignancies: 

A randomized 

controlled trial 

in Republic of 

Cyprus and 

Greece 

(Tsitsi et al. 

2017) 

RCT 

(randomized 

controlled 

trial) 

Sampel : 

54 orangtua dengan 

anaknya yang 

menderita kanker 

yang dirawat 

dirumah sakit  

dengan pembagian 

29 untuk intervensi 

grup (Progressive 

Muscle Relaxation 

dan guided imagery 

teknik) dan 25 pada 

kontrol grup 

Teknik sampling :  

Random sampling 

Independen 
: 

Progressive 

Muscle 

Relaxation 

dan guided 

imagery  

Dependen  

: 

cemas, dan 

perubahan 

mood pada 

orang tua 

yang 

anaknya 

dirawat 

dengan 

kanker 

HAM scale 

nuntuk 

mengukur 

cemas, dan 

perubahan 

mood pada 

orang tua 

yang 

anaknya 

dirawat 

dengan 

kanker 

Chi-cquqre test : 

data kategori, 

mean dan 

standar deviasi 

untuk masing-

masing variabel 

dan analisis 

covarian untuk 

meliahat 

perbedaan antar 

grup 

Cemas : 

Intervensi  (p :0.008) 

kontrol(p:0.066) 

Mood  : 

-. Ketegangan  

intervensi  (p :0.027) 

kontrol(p:0.876) 

-. Kelelahan  : 

intervensi  (p :0.22) 

kontrol(p:0.014) 

 

Kesimpulan : 

kombinasi PMR dan GI dapat 

menurunkan kecemasan dan 

memperbaiki mood orang tua 

pada orang tua yang anaknya 

dirawat dengan kanker 

3 Effects of 

music therapy 

and guided 

visual imagery 

on 

chemotherapy-

induced 

Eksperimen 

(one group- 

pre-poet 

test) 

Sampel : 

terdiri dari 40 

individu. Individu 

dalam kelompok 

sampel terdiri dari 

kelompok kontrol 

dan kelompok 

Independen 
: music 

therapy dan 

guided 

visual 

imagery 

Dependen  

1. State-Trait 

Anxiety 

Inventory 

(STAI). 

2. Personal 

Informati

on Form. 

Uji dependen T –

Test digunakan 

untuk melihat 

perbedaan 

perlakuan tiap 

grup 

Level kecemaasan menurin 

signifikan (p,0.05). guided visual 

imagery  mengurangi keparahan 

dan durasi kemoterapi akibat 

mual dan muntah secara 

signifikan (p <0. 05). 

Kesimpulan : 
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anxiety and 

nausea–
vomiting 

(Karagozoglu 

et al. 2012) 

 

kasus 

Teknik sampling :  

Random sampling 

: 

cemas, dan 

mual dan 

muntah 

3. Visual 

Analogue 

Scale 

(VAS). 

4. Individua

l Nausea 

and 

Vomiting 

Evaluatio

n Form. 

music therapy dan guided visual 

imagery memiliki efek yang 

positif dalam mengurangi 

kecemsan, mual dan muntah, 

pada pasien kemoterapi 

4 Guided 

imagery effects 

on 

chemotherapy 

induced nausea 

and vomiting 

in Iranian 

breast cancer 

patients 

(Hosseini et al. 

2016) 

Quasi-

Experimenta

l Study  

One group 

pre dan post 

test 

Sampel : 

terdiri dari 55 

pasien kanker 

payudaraa yang 

memenuhii kriteria 

inklusi  

Teknik sampling :  

Purposive sampling 

Pasien pada sesi 

pertama 

Kemoterapi dipilih 

sebagai kelompok 

intervensi dan 

selanjutnya 

Pasien pada sesi 

kedua 

Kemoterapi dipilih 

sebagai kelompok 

kontrol dari 

kelompok yang 

sama 

Independen 
: Guided 

imagery 

Dependen  

: 

Mual dan 

muntah 

Morrow 

assessment  

Mual dan 

Muntah 

digunakan 

untuk 

evaluasi 

mual dan 

muntah 

 

Untuk 

membandingkan 

nilai pre dan post 

mual dan muntah 

setelah 

kemoterapi 

mengguanakan 

paired t-test.  

Dengan  Nilai P 

<0,05  

Skor rata-rata pada frekuensi 

dan tingkat keparahan mual dan 

muntah sebelum dan sesudah 

kemoterapi (p <0,05) 

Kesimpulan : 

 Guided imagery merupakan 

terapi nonfarmakologis untuk 

megurangi mual dan muntah 

pada paasien kanker yang 

menjalani kemoterapi. 
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terpilih 

5 Impact of 

applied 

progressive 

deep muscle 

relaxation 

training on the 

health related 

quality of life 

among prostate 

cancer patients 

:A quasi 

experimental 

trial 

(Isa et al. 

2013) 

quasi 

experimenta

l study 

Sampel : 

terdiri dari 155 

pasien kanker 

prostat yang dibagi 

menjadi 77 pasien 

dari kelompok 

intervensi dan 78 

pasien dari 

kelompok 

pembanding/kontro

l   

Teknik sampling :  

sampling universal 

sampai ukuran 

sampel yang 

dibutuhkan tercapai 

Independen 
: 

progressive 

deep muscle 

relaxation 

training 

Dependen  

: 

quality of life 

(kualitas 

hidup) 

Kualitas 

hidup 

diukur  

dengan 

menggunak

an Short 

Form-36 

(SF-36) 

Analisis 

menggunakan 

ANOVA , 

kemaknaan bila 

nilai α<0.05 

Penilaian Kualitas hidup terdiri 

dari komponen :Physical 

component summary (PCS) 

p=0,965, mental component 

summary (MCS) p=0.032 dan  

overall health related quality of 

life (HRQOL) scor p=0.042 

Kesimpulan  

PMRT menunjukan potensi 

perbaikan pada kualitas hidup 

pasien kanker prostat 

6 Hubungan 

antara 

Resiliensi 

dengan 

Tingkat 

Kecemasan 

Pasien Kanker 

di RSUD 

Panembahan 

Senopati 

Bantul 

Yogyakarta 

(Proyogi & 

Penelitian 

deskriptif 

korelasi 

dengan 

desain cross 

sectional  

 

Sampel : 

75 responden  

Teknik Sampling : 

 Purposive 

sampling. 

Independen 
: Resiliensi 

Dependen  

: 

Tingkat 

Kecemasan 

Pasien 

Kanker 

Kuseioner  Kendall Tau Terdapat hubungan antara 

resiliensi dengan tingkat 

kecemasan pasien kanker di 

RSUD Panembahan Senopati 

Bantul, dengan hasil uji Kendall 

Tau sebesar -0,231 dan 

didapatkan Z-hitung sebesar 

2.904265 P value sebesar 0.027 

(P<0.05). Kesimpulan  

ada hubungan antara resiliensi 

terhadap tingkat kecemasan 

pasien kanker di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul 
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Agung 2016) Yogyakarta 

7 Pengaruh 

Metode Bonny 

guided imageri 

dan musik 

(GIM) 

terhadap Mood 

dan Kualitas 

Hidup Pasien 

Kanker 

(Burns 2001) 

Penelitian 

quasi 

eksperimen 

dengan 

rancangan  

pretest-

posttest with 

control 

group 

Jumlah sampel 
sebanyak 8 

responden yang 

dibagi menjadi 4 

orang pada 

kelompok GIM dan 

4 orang pada 

kelompok kontrol  

Teknik sampling 

Random sampling 

Independen

: 

guided 

imageri dan 

musik 

(GIM) 

dependen : 

Mood dan 

kualitas 

hidup  

  

Kuesioner  

Mood 

(POMS) 

Kualitas 

hidup psien 

kanker ( 

The Quality 

of Life—

Cancer 

(QOL-CA) 

scale) 

one-sample t-test Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa GIM efektif dalam 

meningkatkan mood dan 

kualitas hidup pasien kanker 

ini. 

8 Pengaruh 

Musik dan 

imagery 

terhadap 

peningkatan 

relaksasi dan 

pengurangan 

mual dan 

emesis pada 

pasien kanker  

yang menjalani 

kemoterapi 

(Gimeno 2010) 

eksperimen  

dengan 

pengukuran 

berulang 

(repeated 

measures 

design)  

Jumlah sampel 
sebanyak 20 

responden   

Teknik sampling 

purposive sampling 

Independen

: 

guided 

imageri dan 

musik 

(GIM) 

dependen : 

Mual dan 

emesis  

 

Kuesioner 

untuk mual 

dan emesis 

dalam 

bentuk skala 

likert 

ordinary least 

squares (OLS) 

model 

Ada penurunan frekuensi mual 

dan emesis yang signifikan 

seiring waktu, yaitu selama 6 

minggu intervensi. Laporan 

sendiri dari para peserta 

menunjukkan bahwa guided 

imageri dan music, baik dalam 

sesi intervensi eksperimental 

maupun di rumah, diketahui 

sangat bermanfaat dalam 

meningkatkan relaksasi bagi 

pasien kanker  

9 Pengaruh 

Latihan 

Relaksasi 

Guided 

Imagery And 

Music (GIM)  

Penelitian 

menggunaka

n desain 

quasi 

experiment 

dengan 

Besar sampel 
penelitian adalah 34 

yang terdiri dari 17 

responden pada 

kelompok 

intervensi dan 17 

Independen

: 

guided 

imageri dan 

musik 

(GIM) 

Kecemasan 

diukur 

dengan 

menggunak

an kuesioner 

kecemasan 

rerata skor 

kecemasan 

sebelum dan 

setelah perlakuan 

pada kedua 

kelompok 

Ada perbedaan skor kecemasan 

yang signifikan, sebelum dan 

sesudah perlakuan, pada 

kelompok intervensi (p = 0,001) 

dan kelompok kontrol (p = 

0,016). Ini berarti latihan 
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Pada Kelas Ibu 

Terhadap 

Derajat 

Kecemasan Ibu 

Hamil 

Menghadapi 

Persalinan 

Pertama:  Studi 

Di Puskesmas 

Meninting 

Kabupaten 

Lombok Barat 

(Murni et al. 

2014) 

 

pendekatan 

group pre 

and post test 

desaign with 

control 

group 

sebagai kelompok 

kontrol. Teknik  

sampling  
spurposive 

sampling. 

dependen : 

kecemasan 

 

dari 

Hamilton 

Rating Scale 

anxity 

dilakukan uji 

Paired Sampel t 

Test. Terakhir 

dilakukan uji 

Mann-Withney 

Test untuk 

membandingkan 

selisih dua rerata 

(mean) variabel 

derajat 

kecemasan 

antara kelompok 

intervensi dan 

kelompok 

kontrol. 

relaksasi GIM di kelas prenatal 

efektif dalam mengurangi 

kecemasan ibu dalam 

pengalaman persalinan mereka. 

Penurunan skor kecemasan 

rata-rata pada kelompok 

intervensi adalah 8,2 (± 7,53) 

sedangkan pada kelompok 

kontrol adalah 2,3 (± 3,50), 

perbedaan rata-rata skor 

kecemasan antara kedua 

kelompok berbeda secara 

signifikan (p-value = 0,003).  

Kesimpulan :  

 Latihan relaksasi GIM dapat 

digunakan sebagai model atau 

alternatif intervensi untuk 

mengurangi kecemasan wanita 

hamil dalam menghadapi 

pengalaman persalinan. 

10 Guided 

Imagery And 

Music (GIM) 

Menurunkan 

Intensitas 

Nyeri Pasien 

Post Sectio 

Caesarea 

Berbasis 

Adaptasi Roy 

(Ryan Reza 

quasy 

experiment 

dengan 

rancangan 

non random 

control 

group pre 

test post 

Sampel :  
30 responden yang 

terbagi menjadi 2 

kelompok, 15 

responden 

kelompok kontrol 

dan 15 responden 

kelompok 

perlakuan.  

Teknik sampling: 

 purposive 

Independen

: 

guided 

imageri dan 

musik 

(GIM) 

dependen : 

nyeri 

 

(SOP) 

guided 

imagery and 

music 

(GIM), 

lembar 

observasi 

data 

demografi 

responden, 

dan lembar 

Independen t test 

untuk mengukur 

perbedaan nyeri 

antar kelompok 

 Dan paired t test 

untuk mengukur 

perbedaan nyeri 

sebelum dan 

sesudah 

intervensi pada 

masing-masing 

Hasil uji t dependen pada 

kelompok kontrol adalah p = 

0,000 (p < 0,05), sedangkan 

pada kelompok perlakuan p = 

0,000 (p < 0,05). Hasil uji t 

independen p = 0,027 (p < 

0,05).   

Kesimpulan 

ada pengaruh GIM terhadap 

intensitas nyeri pada pasien post 

SC berbasis adaptasi Roy. 
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Falupi et al. 

2013) 

 

sampling. 

 

pengukuran 

nyeri 

Numeric 

Rating Scale 

(NRS). 

kelompok (terjadi penurunan intensitas 

nyeri). 

11 No between-

group 

difference but 

tendencies for 

patient 

support: A 

pilot study of a 

resilience-

focused music 

therapy 

protocol for 

adults on a 

medical 

oncology/hema

tology unit 

(Lorissa 

Letwin & 

Silverman 

2017) 

 

Convergent 

Parallel 

Study 

Design. 

 Data 
Kuantitatif 

mengguna

kan 

randomize

d 

controlled 

trial (RCT) 

 Data 
kualitattif 

mengguna

kan 

wawancar

a semi 

terstruktur 

. 

Sampel : 

Jumlah sampel 

sebanyak 15 (8 

pada kelompok 

intervensi dan 7 

pada kelompok 

kontrol) 

Teknik sampling : 

Random sampling  

 

Independen

: 

 Kelompok  

Intervensi 

menggunak

an music 

therapy  

sedangkan 

kelompok 

kontrol 

menggunak

an musik 

yang paling 

mereka suka 

secara 

langsung 

dependen : 

nyeri dan 

resiliensi  

 

 Response 
to 

Stressful 

Events 

Scale 

(RSES) 

digunakan 

untuk 

mengukur 

self-

reported 

resilience. 

 Pain scale 
untuk 

mengukur 

nyeri 

mengguna

kan 

Likert-

type scale 

dengan 

rentang 

nilai dari 

1 (tidak 

ada nyeri) 

sampai 10 

Quantitative 

Data: Statistical 

Analysis : 

t-test digunakan 

untiik melihat 

perbedaan antar 

grup pada 

partisipan, usia, 

dan lama dirawat 

di rumah sakit, 

chi-square test 
digunakan untuk 

melihat 

perbedaan jenis 

kelamin dan 

jenis penyakit 

kanker 

inde-pendent 

samples t-tests 
digunakan untuk 

melihat 

perbedaan hasil 

pre test tiap 

kelompok, 

(ANCOVA) 
digunakan untuk 

1. Hasil data kuantitatif 

menunjukan tidak ada 

perbedaan nyeri dan 

resiliensi setelah posttest 

pada semua kelompok 

p>0,05. Akan tetapi pada 

kelompok eksperimen 

menunjukan rata-rata skore 

resiliensi dan nyeri lebih 

baik dari pada kelompok 

kontrol.  

2. Thematic analysis: music 

terapi menunjukan  (a) 

meningkatkan hubungan 

terapeutik,(b) persepsi yang 

lebih baik tentang musik, 

(c) memperbaiki mood dan 

(d) meningkatkan kekuatan 

dan harapan dari dalam diri. 

. 
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(sangat 

nyeri 

sekali) 

melihat 

resilience and 

pain resultant of 

the Resilience 

difokuskan pada 

MusicTherapy 

protocol  

Quantitative 

Data: Thematic 

Analysis 

12 Stress 

Management 

and Resilience 

Training 

(SMART) 

Program to 

Decrease 

Stress and 

Enhance 

Resilience 

Among Breast 

Cancer 

Survivors: A 

Pilot 

Randomized 

Clinical Trial 

(Loprinzi et al. 

2011) 

randomized 

in a single-

blind, wait-

list 

controlled 

clinical trial 

Sampel : 

Jumlah sampel 

sebanyak 24 (12 

pada kelompok 

intervensi dan 12 

pada kelompok 

kontrol ) 

Teknik sampling : 

Random sampling  

 

Independen

: 

 Kelompok  

Intervensi 

mendapatka

n pelatihan 

resiliensi 

dan 

managemen 

stress 

Kelompok 

kontrol 

tidak 

mendapatka

n intervensi 

apapun 

(wait list) 

dependen : 

Resiliensi, 

stres, cemas, 

kualitas 

 Resiliensi 
: Connor 

Davidson 

Resilience 

Scale 

 Stress: 

Perceived 

Stress 
Scale 

 Cemas : 

Smith 

Anxiety 

Scale,  

 Kualitas 
hidup 

:Linear 

Analog 

Self 

Assessme

nt Scale. 

1-sample t test 

(or signed rank 

test) untuk  

melihat 

perbedaan 

intervensi 

sebelum dan 

sesudah 

intervensi 

sedangkan untuk 

membedakan 

perbedaan 

intervensi antar 

kelompok   

menggunakan 2-

sample t test (or 

rank sum test). 

 Resiliensi :  (p=0.010).  

 PSS score (pengukursn  

stress) (p=0.003).  

 Pengukuran cemas (SAS) 
(p=0.002) 

 Overall QOL (LASA) 
(p=0.002). 

Kesimpulan :  

Stress Management and 

Resilience Training (SMART) 

Program dapat memperbaaiki 

cemaas, resiliensi, stress dan 

kualitas hidup pasien kanker 

payudara 
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hidup  

 

13 Pengembangan 

model asuhan 

keperawatan 

koping 

berbasis teori 

adaptasi Roy 

dalam upaya 

meningkatkan 

resiliensi 

pasien kanker 

serviks post 

Radikal 

Hysterectomy 

+ BSO 

(Yunitasari 

2016) 

Analisis 

korelatik 

desain 

tahap 1 

adalah 

eksplanasi. 

Tahap 2 

adalah 

Quasy 

experiment. 

Besar sampel 
tahap satu 150 

responden dipilih 

dengan consequtive 

sampling. Besar 

sampel Tahap dua 

20 responden 

dipilih dengan 

metode consequtive 

sampling. 

Variabel 

penelitian 

adalah 

stimulus 

internal, 

stimulus 

eksternal, 

dukungan 

keluarga, 

koping, 

resiliensi 

Kuesioner  Teknik analisis 

data 

menggunakan 

Structural 

Equation model 

(SEM) dengan 

amos 5 dan t-

Test. 

 Stimulus internal 
berpengaruh signifikan 

terhadap mekanisme koping 

dengan nilai p = 0,047 

dengan besar pengaruh 

0,150.  

 Stimulus eksternal tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap mekanisme koping 

dengan nilai p= 0,246. 

 Dukungan keluarga 
berpengaruh signifikan 

terhadap mekanisme koping 

dengan nilai p = 0,00 dengan 

besar pengaruh 0,743.  

 Stimulus internal tidak 
berpengaruh signifikan 

terhadap resiliensi dengan 

nilai p = 0,335.  

 Stimulus eksternal tidak 
berpengaruh signifikan 

terhadap resiliensi dengan 

nilai p=0,167.  

 Dukungan keluarga 

berpengaruh signifikan 

terhadap resiliensi dengan 

nilai p = 0,00 dengan besar 

pengaruh 0,501.  

 Mekanisme koping 
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berpengaruh signifikan 

terhadap resiliensi dengan 

nilai p = 0,00 dengan besar 

pengaruh 0,480.  

Kesimpulan : 

  Temuan dalam penelitian 
ini adalah Resiliensi pasien 

kanker serviks post Radikal 

Hysterectomy + BSO 

dengan kemoterapi bisa 

ditingkatkan dengan 

membangun koping yang 

adaptif terlebih dahulu. 

Faktor yang memberikan 

kontribusi terbesar dalam 

membangun koping adalah 

faktor dukungan emosional 

keluarga. Komponen 

Indikator dalam membentuk 

Resiliensi pasien kanker 

serviks post Radikal 

Hysterectomy + BSO 

dengan kemoterapi adalah 

meaningfulness, 

perseverance, existential 

aloneness. 

14 Pengaruh 

Terapi Guided 

Imagery And 

Music (GIM) 

Terhadap 

Quasi 

eksperiment

al dengan 

rancangan 

penelitian 

besar sampel  
14 kelompok 

kontrol dan 14 

kelompok intervesi  

Teknik sampling:  

Variabel 

independen 
adalah 

terapi GIM  

variabel 

Skala nyeri 

luka diukur 

dengan 

Numeric 

Rating Scale 

Uji Wilcoxon 

Test dan uji 

Mann Whitney 

pada 

 

Hasil uji Wilcoxon Test pada 

kelompok kontrol adalah p 

value = 1,000 (α = 0,05) dan 

pada kelompok intervensi p 

value = 0,000 (α = 0,05), 

IR-PERPUSTAKAAN

TESIS JUDUL....

PENGARUH KOMBINASI  PROGRESSIVE.....TESIS PENGARUH KOMBINASI  PROGRESSIVE..... MUHAMMAD SALEH NUWATESIS

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS



95 
 

No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

Teknik Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

 

Skala Nyeri 

Luka Pasien 

Post Operasi 

Sectio 

Caesarea (SC) 

Di RSUD Ende 

(Amri et al. 

2015) 

 

nonequivale

nt control 

group 

design. 

Populasi 

purposive sampling dependen 
adalah nyeri 

luka.  

(NRS). sedangkan hasil uji Mann 

Whitney pada 

kedua kelompok adalah p value 

= 0,000 (α = 0,05). Dari hasil 

penelitian ini terbukti terapi 

GIM mempengaruhi skala nyeri 

luka pasien post operasi SC  

kesimpulan GIM menjadi 

rekomendasi intervensi untuk 

penatalaksanaan nyeri post SC 

15 Relaksasi dan 

imajinasi untuk 

untuk 

mengontrol 

kecemasan  

pada Pasien 

dengan Kanker 

stadium Lanjut 

(Sloman 2002) 

Randomized 

pretest-

posttest 

control 

group 

clinical trial. 

Dengan 3 

kelompok 

intrvensi 

dan satu 

kelompok 

kontrol  

. 

Besar sampel 
sebanyak 14  

dengan total 

sebanyak 56 

responden yang 

dibagi dal 4 

kelompok  yaitu : 

Progressive Muscle 

Relaxation (PMR), 

Guided Imagery 

(GI), kelompok 

kombinnasi PMR 

dengan GI dan 

kelompok kontrol  

Teknik sampling : 

random sampling. 

Variabel 

independen 
Progressive 

Muscle 

Relaxation 

(PMR), 

Guided 

Imagery 

(GI), 

kelompok 

kombinnasi 

PMR 

dengan GI  

variabel 

dependen 
cemas, 

depresi dan 

kualitas 

hidup 

Skala HAD 

digunakan 

untuk 

mengukur 

kecemasan 

dan 

depresi. 

Indeks The 

Functional 

Living 

Index-

Cancer 

scale 

digunakan 

untuk 

mengukur 

kualitas 

hidup 

ANOVA 3 intervensi, yaitu PMR, GI, 

dan kombinasi PMR dan GI 

Tidak menunjukan efek yang  

signifikan dalam mengurangi  

Kecemasan, namun 

menunjukan efek yang positif 

bagi penurunan depresi dan 

peningkatan kualitas hidup. 

 

Kesimpulan : 

PMR dan GI dapat dijadikan 

intervensi untuk menurunkan 

cemaas dan depresi pada pasien 

kanker 
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 BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 
 

3.1. Kerangka Konseptual  
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Gambar 3.1 Kerangka konsep penelitian pengaruh kombinasi PMR dengan SGIM terhadap 

koping dan resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi modifikasi 

model resiliensi pada orang dewasa dengan  kanker ( Deshields et al. 2016) 

Cancer related event 

Diagnosis, pengobatan dan perawatan  
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Meaningfulness,Equanimity, 

Perseverance,  Self Reliance, 

dan Existential Aloneness 

Distress  
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1. Faktor personal  : optimisme, daya 

tahan, pengalaman hidup 

2. Faktor lingkungan : dukungan sosial, 

spiritual (agama) 

 

Coping respone (Personal 

Reaction) 

 

 

Recalibration 
Recalibration 

Recalibration 

Recalibration 

Recalibration 

Recalibration 

IR-PERPUSTAKAAN

TESIS JUDUL....

PENGARUH KOMBINASI  PROGRESSIVE.....TESIS PENGARUH KOMBINASI  PROGRESSIVE..... MUHAMMAD SALEH NUWATESIS

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS



97 

 

Kerangka konsep ini menggunakan model resiliensi pada orang dewasa 

dengan  kanker dari Deshields et al. (2016), yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Kejadian yang berhubungan dengan penyakit kanker pada seorang individu 

dipengaruhi oleh atribut dasar. Atribut dasar ini mencakup aspek personal dan 

lingkungan, yang dapat berupa faktor protektif ataupu faktor resiko. Faktor 

protektif internal dapat ditemukan pada aspek kepribadian (misalnya daya tahan 

(hardiness), komponen kognitif (misalnya optimisme), dan pengalaman hidup 

sebelumnya (misalnya, penyelesaian trauma yang berhasil sebelumnya), 

sedangkan Faktor lingkungan merupakan faktor diluar pribadi seseorang. Yang 

termasuk aspek ini diantranya misalnya  dukungan sosial dan tidak adanya 

stressor tambahan. Rentang respon resiliensi dan distress merupakan hasil dari 

respon koping individu untuk mengatasi kejadian yang berhubungan dengan 

kanker (diagnosis kanker, pengobatan misalnya kemoterpai dan perawatanya). 

Rentang respon resiliensi-distress itu sendiri terdiri dari (resilience-recovery-

delayed-cronic). Selanjutnya karakteristik resiliensi yang diukur dalam penelitian 

ini adalah menggunakan indikator/karakteristik resiliensi dari (Wagnild, 2003) 

yaitu Meaningfulness atau purpose, perseverance, Equanimity, Self Reliance, dan 

Existential Aloneness. Penderita kanker yang survive  memiliki respon awal yang 

sesuai dalam suatu komponen kesatuan respon antara distress dengan resiliensi. 

Namun, pengalaman paska kanker dan intervensi yang diberikan dapat 

memodifikasi respons awal melalui proses rekalibrasi.  Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan terapi spiritual Guided imageri and music dengan 

progressive muscle relacsation sebagai intervensi keperawatan yang 
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mempengaruhi proses rekalibrasi ulang terhadapa koping pasien. Rekalibrasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah individu melakukan penyesuaian terus-

menerus terhadap reaksi atau respon koping mereka berdasarkan interpretasi dan 

pengalaman mereka setelah mendapatkan intervensi terapi spiritual Guided 

imageri and music dengan progressive muscle relacsation. yang pada gilirannya 

mempengaruhi posisi mereka dalam rentang respon distress-resiliensi, dimana 

intervensi kominasi PMR dengan SGIM diharapkan dapat meningkatkan koping 

pasien yang adaptif sehingga membuat penderita kanker menjadi pribadi yang 

lebih resilien dalam menjalani penyakit kanker pengobatan dan perawatannya. 

3.2 Hipotesis Penelitian  

1. Ada pengaruh Kombinasi Progressive Muscle Relaxation dengan Spritual 

Guided Imagery and Music terhadap koping pasien kanker yang menjalani 

kemoterapi 

2. Ada pengaruh Kombinasi Progressive Muscle Relaxation dengan Spritual 

Guided Imagery and Music terhadap resiliensi pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi 

3. Ada perbedaan koping dan resiliensi pasien kanker yang menjalani 

kemoterapi antara kelompok terapi Kombinasi Progressive Muscle 

Relaxation dengan Spritual Guided Imagery and Music dengan kelompok 

kontrol 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 
 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian Quasy Experiment, dengan rancangan 

“pre and post test with control group design”. Desain ini menggunakan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dalam penelitian ini 

adalah kelompok  yang mendapatkan terapi kombinasi PMR dengan SGIM serta 

pengobatan dan tindakan keperawatan rutin dari rumah sakit, sedangkan 

kelompok kontrol adalah kelompok yang hanya mendapatkan pengobatan dan 

tindakan keperawatan rutin  saja dari rumah sakit. 

Quasi experiment design merupakan bentuk desain eksperimen yang 

berupaya menghubungkan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompk kontrol 

disamping kelompok eksperimental (Nursalam 2017).  Selanjutnya menurut 

Sugiyono (2013) quasi experimental design merupakan pengembangan dari true 

experimental design, yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok 

kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel 

luar yang mempengaruhi pelakasanaan eksperimen. Desain yang digunakan 

dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Quasi Eksperimen Design dengan Pretest-Posttes, Control 

Group Design 

 
Subjek Pretest Perlakuan Postest 

KE O1 X1  dan 

X2,  X3 

O2 

KK O1 X3 O2 

Keterangan : 

1. KE ( Kelompok eksperimen yang mendapat kombinasi PMR dengan SGIM 

serta pengobatan dan perawatan rutin dari rumah sakit  
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2. KK (Kelompok kontrol yang hanya mendapatkan tindakan pengobatan dan 

perawatan rutin dari rumah sakit) 

3.  O1 (Koping dan resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi pada 

pengukuran pertama/pretest) sebelum diintervensi 

4. O2 (Koping dan resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi 

setelah diintervensi/diamati pada tahap pos test. 

5. X1 dan X2 (kombinasi PMR dan SGIM ) 

6.  X3 (Tindakan medis  dan  keperawatan rutin ) 

4.2 Populasi, Sampel  dan sampling  

4.2.1 Populasi 

. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi di rumah sakit umum daerah Prof D.r. W.Z. Johannes 

Kupang selama akhir bulan  Desember sampai dengan Februairi 2018, dengan 

jumlah pasien sebanyak 108 orang yang melakukan kunjungan ke unit 

onkologi (ruangan rawat inap dan rawat jalan rumah sakit). Populasi adalah 

subjek (misalnya manusia atau pasien ) yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam 2017) 

4.2.2 Sampel dan  Sampling 

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada penelitian dipilih 

secara tidak acak (non random). Sampel dalam penelitian ini diambil dari 

populasi dengan teknik purposive sampling dengan memperhatikan kriteria 

inklusi yang ditentukan peneliti. Purposive sampling adalah suatu teknik 

penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi yang sesuai 

dengan  yang dikehendaki peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili 
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karakteristik populasi yang sudah dikenal sebelumnya  (Nursalam ,2017). 

Adapun kriteria inklusi dari peneitian ini adalah : 

1. Pasien dengan diagnosa kanker yang sedang menjalani kemoterapi, dengan 

kategori usia berdasarkan DEPKES (2009) yang berada pada usia remaja 

akhir (17-25) tahun sampai  manula ( ≥65 tahun). 

2. Dapat membaca dan menulis, dapat berbahasa Indonesia dengan baik, tingkat 

kesadaran compos mentis  

3. Tidak mengalami gangguan pendengaran.  

4. Pasien kanker yang menjalani kemoterapi maksimal sesi 3 kemoterapi.   

Sementara itu kriteria eklusi dari penilitian ini adalah : 

1. Pasien yang pernah diberikan tindakan  PMR atau guided imagery 

2. Pasien kanker yang menjalani kemoterapi yang memiliki komplikasi lebih 

dari 2 penyakit penyerta. 

Besar sampel ditentukan berdasarkan estimasi untuk menguji hipotesis 

yang diperlukan sesuai dengan desain yang telah ditentukan dihitung berdasarkan 

rumus uji hipotesis beda proporsi 2 kelompok data berpasangan. Rumus besar 

sampel yang diperlukan sebagai berikut (Dahlan, Sopiyudin, 2013) 

2

21

21

)(
2 














XX

SZZ
nn


     

n          =   Besar sampel 

Zα    =  Deviat baku alfa (Harga kurva normal tingkat kesalahan yang 

ditentukan dalam penelitian pada CI 95 % (α = 0,05), maka Zα = 1,64 

Zβ       =  Deviat baku beta (kesalahan tipe II sebesar 10 %  maka Zβ=1,28)  

S         = Simpangan baku gabungan penelitian sebelumnya 

X1-X2  = selisih minimal rerata yang dianggap bermakna 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya, Tobing (2012) didapatkan simpangan 

baku gabungan sebesar 2,56 dan selisih minimal rerata yang dianggap bermakna 

adalah sebesar 2,23  maka besar sampel yang dibutuhkan adalah  

2

21
23,2

56,2)28,164,1(
2 







 
 nn = 22,46= 23 

Dalam studi quasi eksperiment ini, untuk mengantisipasi adanya drop out 

dalam proses penelitian, maka kemungkinan berkurangnya sampel perlu 

diantispasi dengan cara memperbesar taksiran besar sampel agar presisi penelitian 

tetap terjaga. Adapun rumus untuk mengantisipasi berkurangnya subyek 

penelitian (Sastroasmoro & Ismail, 2011) adalah : 

n = 
F

n

1

"
 

Keterangan :  

n": besar sampel setelah revisi 

n : besar sampel asli  

1 - f : Perkiraan proporsi drop out, yang diperkirakan 20 % (f = 0,2) maka : 

 n = 31,25= 31 

Jadi besar sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing kelompok 

adalah sebanyak 31 responden. Sehingga total sampel yang dibutuhkan adalah 

sebanyak 62 responden. Selanjutnya sampel dikatakan drop out memiliki kriteri 

sebagai berikut : Penelitian dihentikan apabila responden merasa tidak 

nyaman/tidak bersedia melanjutkan penelitian (mengundurkan diri dari 

penelitian), pasien  tidak mengikuti 75 % dari jadawal sesi (selama 3 minggu 

pasien akan melaksanakan terapai sebanyak 42 kali, artinya  jika pasien 
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melakukan intervensi < 32 kali  maka dinyatakan drop out) dan pasien tidak bisa 

dihubungi setelah dilakukan intervensi. 

Penempatan sampel pada setiap kelompok dilaukan secara matching untuk 

menghindari bias. Proses matching tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Data  

pasien yang akan melakukan kemoterapi ke unit onkologi sudah didapatkan 

melalui rekapan registrasi harian. Pasien yang mengikuti kemoterapi dibagi 

berdasarkan data rekapan yang ada kedalam kelompok perlakuan dengan 

kelompok kontrol berdasarkan kriteria usia, jenis kelamin, status perkawinan, 

tingkat pendidikan, agama yang dianut, penghasilan keluarga, sesi kemoterapi 

(maksimal sampai  sesi 3), penyakit penyerta, jenis kanker, efek samping 

kemoterapi, pengobatan lain selain kemoterapi, stadium kanker dan awal 

didiagnosis  menderita kanker. Penempatan ini dilakukaan secara hati-hati dan 

dilakukaan secara merata  berdasarkaan kriteria matching yang sudah ditentukan 

tersebut.    

4.3 Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah kombinasi PMR 

dengan SGIM sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah koping 

dan resiliensi. Koping maupun resiliensi dalam penelitian ini diukur sebanyak 4 

kali yaitu pada saat pre tes, di akhir minggu pertama, akhir minggu ke dua dan 

pos test diakhir minggu ke tiga. Secara operasional definisi dari variabel 

penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.2 Definisi Operasional Penelitian 

 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat ukur Skala Skor 

Variabel 

Bebas 

(independen) 

: 

Terapi 

kombinasi 

Progressive 

Muscle 

Relaxation 

dengan 

Spiritual 

Guided 

Imagery and 

music 

Terapi 

komplementer untuk 

membebaskan 

ketegangan yang 

diberikan pada  

responden dengan 

cara mengencangkan 

dan melemaskan 14 

kelompok otot pada 

tubuh selama 15 

menit untuk 

mendapatkan 

kondisi rileks secara 

fisik dan selanjutnya 

mendengarkan 

rekaman bimbingan 

spiritual  selama 15 

menit yang 

dilakukan selama 3 

minggu setiap 2 kali 

sehari pada saat 

sebelum tidur siang 

dan malam selama 

menjalani 

kemoterapi 

Responden 

melakukan 

terapi tersebut 

sesuai dengan 

dosisnya yaitu 2 

kali sehari 

selama 30 menit 

tiap kali terapi 

yang dilakukan 

selama 3 

minggu.    

lembar  

Observasi 

 

 

 

 

 

   

Variabel 

tergantung 

(dependen)  

Koping  

 

Cara yang dilakukan 

responden dalam 

merespon stressor 

yang mengganggu 

selama menjalani 

kemoterapi.  

Positif fokus, 

pengalihan, 

perencanaan, 

koping dan 

hubungan 

interpersonal  

 

The 

Cancer 

Coping 

Questionn

aire  

Moorey et 

al. (2003) 
 

Interval 

 

 

 

 

 

21-84 

Resiliensi  Kemampuan 

responden untuk 

dapat  beradaptasi 

dalam menghadapi 

kondisi sulit yang 

dialaminya selama 

menjalani 

kemoterapi 

Meaningfulness, 

Equanimity, 

Self Reliance, 

dan Existential 

Aloneness 

The-14 

items 

Resilience 

Scale yang 

dikembang

kan oleh 

Wagnild 

dan Young 

(2009) 

Interval  14-98 
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4.4 Alat dan Bahan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan berbagai alat mulai dari persiapan sampai dengan 

pelaporan hasil penelitian. Alat –alat tersebut berupa alat tulis (pulpen ,kertas dan 

laptop). Alat dan bahan yang digunakan untuk memberikan intervensi PMR dan 

SGIM yaitu audio file, modul, bookleft dan MP3, serta buku catatan untuk kontrol 

dan evalusi tindakan yang di pegang oleh pasien. Audio untuk SGIM dibuat beda 

untuk tiap agama (Islam, Protestan dan Katolik). Kata-kata doa dalam script 

spiritual guided imagery dibuat oleh ahlinya (pendeta, pastor dan ustad) dengan 

kualifikasi pendidikan magister.  Rekaman audio dibuat dengan menggunakan  

softwere audacity. Audacity adalah program yang memanipulasi bentuk 

gelombang audio digital. Selain rekaman suara langsung dari dalam program, ini 

impor banyak format file suara, termasuk WAV, AIFF, MP3, dan Ogg Vorbis. 

Format PCM dari 8,16,24 dan 32-bit dapat diimpor dan diekspor. Aplikasi ini 

gratis dan kode sumber tersedia di bawah General Public License (GNU ) 

(Audacity 2017) 

4.5 Instrumen Penelitian 

Berikut ini akan dijelaskan tentang masing-masing instrumen yang digunakan 

dalam pengumpulan data : 

4.7.2. Resilience Scale 

Penelitian ini menggunakan alat ukur The-14 items Resilience Scale yang 

dikembangkan oleh Wagnild dan Young (2009) dikarenakan alat ukur ini 

merupakan alat ukur dengan penggunaan terluas hingga kini  Kemudian alat ukur 

ini juga telah digunakan pada remaja, dewasa muda, serta lanjut usia sehingga 

dinilai sesuai dengan karakteristik responden penelitian. Pada awalnya alat ukur 

ini terdiri dari 50 item, setelah melakukan analisis, itemnya dikurangi menjadi 25 
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item yang merefleksikan lima komponen resiliensi menurut Wagnild dan Young 

(1990, 2009). Komponen tersebut adalah (1) Equanimity, yakni keseimbangan 

perspektif pada kehidupan seseorang, (2) Meaningfulness, yakni pemahaman 

bahwa kehidupan memiliki makna dan nilai yang mendalam, (3) Perseverance, 

yaitu kemampuan untuk terus maju setelah mengalami kemunduran, (4) Self-

reliance, yakni keyakinan bahwa inidividu memiliki kemampuan yang dibutuhkan 

dan menyadari keterbatasannya, (5) Existential aloneness, kesadaran bahwa setiap 

individu memiliki jalan hidup yang unik. 

Alat ukur dengan 25 item tersebut memiliki indeks reliabilitas sebesar 0,91, 

dan signifikan pada p ≤ 0,01. Kuesioner ini kemudian diuji kembali reliabilitasnya 

dengan menggunakan test-retest reliability technique pada 1, 4, 8, dan 12 bulan 

kemudian. Hasilnya, koefisien reliabilitas terentang dari 0,68-0,84. Lalu Wagnild 

dan Young (2009) mereduksi kuesioner 25 item menjadi 14 item. Skala yang baru 

ini telah melalui pengujian reliabilitas dan menghasilkan koefisien reliabilitas 

yang tinggi yakni sebesar 0.84 samapai 0.94. Menurut Kaplan dan Sacuzzo 

(2005), salah satu syarat alat ukur yang baik adalah memiliki koefisien reliabilitas 

sebesar 0,7- 0,8. 

The-14 items Resilience Scale pada dasarnya menggunakan skala Likert 1 

sampai dengan 7 pada tiap itemnya dengan pilihan jawaban 1 “ sangat tidak setuju 

(totally disagree)”, 2 " saya agak tidak setuju (I disagree a lot)”,  3  "Tidak Setuju 

(disagree )", 4. "ragu-ragu (I do not agree nor disagree) ", 5. "Saya setuju (I 

agree), 6. "Saya agak setuju (I agree a lot )" dan 7. " sangat setuju (totally agree) 

". skor terendah dari skala ini adalah 14 dan paling tinggi adalah 98. Untuk 

pengkategorisasian resiliensi, Wagnild (2011) menjelaskan bahwa individu 
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dengan skor total lebih dari 90 adalah individu dengan skore resiliensi sangat 

tinggi, 82-90  adalah individu dengan skor resiliensi cukup tinggi,  65-81 adalah 

individu dengan skore resiliensi cukup rendah, 57-64 individu dengan skore 

resiliensi rendah dan dibawah 57 individu dengan skore resiliensi sangat rendah 

(Pinheiro et al. 2015 dan Ntountoulaki et al. 2017). Berikut ini adalah kisi-kisi 

instrument skala resiliensi : 

Tabel 4.3 kisi-kisi instrument skala  resiliensi  

 

Sub faktor  Komponen  Nomor item  Contoh Item  

Kemampuan diri Meaningfulness 

 

1,2,6 Saya memiliki tekat 

yang kuat 

perseverance  7,8,9  Saya memiliki 

disiplin diri. 

equanimity 5,11,12,14 Keyakinan saya pada 

diri saya membuat 

saya mampu melewati 

masa-masa sulit 

Penerimaan diri 

dan hidup  

self reliance 3,4  saya senag/nyaman 

dengan keadaan diri 

saya 

existential aloneness 10,13  Hidup saya berarti 

 

4.7.3. The Cancer Coping Questionnaire 

Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan  The Cancer Coping 

Questionnaire  dikembangkan oleh Moorey et al. (2003). Alat ukur self rating 

scale ini  terdiri dari 21 item ini merupakan alat ukur khusus yang digunakan 

untuk mengukur mekanisme coping pada pasien kanker yang telah diujicobakan 

pada 201 pasien kanker. Kuesioner ini memiliki 2 pertanyaan umum terkait stres 

dan cemas terkait kanker, selanjutnya item  1- 14 item pertanyaan tentang skala 

indivdu yang terdiridari sub skala coping (butir 2, 6, 7, 11, 12), positif fokus 

(Butir 1, 9, 14), Pengalihan (butir 3, 4, 8), dan  Perencanaan (Butir 5, 10, 13).  

Untuk butir 15-21 merupakan penilaian terhadap skala interpersonal. Responden 
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diminta untuk menentukan 4 pilihan jawaban mulai dari “sangat sering” sering 

“kadang-kadang”  dan “tidak pernah”. pada setiap pertanyaanya. Alat ukur ini 

memiliki konsistensi internal 0.87 untuk skala individu dan 0,82 untuk skala 

interpersonal.  Uji coba ulang reliabilitas adalah 0,90 untuk skala Individu dan 

0,84 untuk skala Interpersonal. Subskala menunjukkan Uji coba tes ulang yang 

sama tingginya yaitu 0,67 untuk  Positive Focus  dan 0,81 untuk sub skala 

pengalihan.  

Berikut ini adalah kisi-kisi instrument The Cancer Coping Questionnaire : 

Tabel 4.4 kisi-kisi instrumen The Cancer Coping Questionnaire 

 

Sub faktor  Komponen  Nomor item  Contoh item  

Skala individu  Positif fokus 

 

1,9,14 Seberapa sering 

anda membuat 

rencana pasti untuk 

masa depan ? 

Koping  2, 6, 7, 11, 12 Seberapa sering 

anda mencoba 
bernapas perlahan 
dan dalam untuk 
mengatasi 
kecemasan ? 

Pengalihan  3, 4, 8 Seberapa sering 

anda mengalihkan 

diri dari pikiran 

yang 

mengkhwatirkan ? 

Perencanaan  5, 10, 13 Seberapa sering 

anda buat daftar 

prioritas dalam 

seminggu agar 

masalah penting 

terselesaikan ? 

Skala 

interpersonal   

 15-21  Seberapa sering 

anda Libatkan 

pasangan Anda 

dalam aktivitas 

yang membantu 

Anda mengatasi 

masalah kanker. ? 

 

IR-PERPUSTAKAAN

TESIS JUDUL....

PENGARUH KOMBINASI  PROGRESSIVE.....TESIS PENGARUH KOMBINASI  PROGRESSIVE..... MUHAMMAD SALEH NUWATESIS

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS



109 

 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di  Rumah Sakit Umum Daerah Prof D.r. W.Z. 

Johannes Kupang selama 3 bulan, mulai dari bulan Februari sampai dengan 

bulan Maret 2018 . 

4.7 Prosedur Pengambilan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini dimulai dengan mengajukan surat 

pengantar  ijin  penelitian  kepada  Dekan  Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga. Selanjutnya mengajukan surat permohonan ijin penelitian ke Direktur 

Rumah Sakit Umum Daerah Prof D.r. W.Z. Johannes Kupang, melalui bagian 

DIKLAT Rumah Sakit Umum Prof D.r. W.Z. Johannes Kupang dengan 

memberikan surat pengantar dari Fakultas. Setelah mendapatkan ijin penelitian 

dari direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof D.r. W.Z. Johannes Kupang, 

peneliti menentukan responden penelitian yang memenuhi kriteria inklusi, 

kemudian melakukan pendekatan kepada responden untuk membina hubungan 

saling percaya dengan responden. Peneliti melibatkan 3 orang perawat 

(enumerator) dengan kualifikasi pendidikan Ners dalam melakukan pengumpulan 

data, pemberian intervensi dan evaluasi pada responden penelitian. Sebelumnya 

dilakukan persamaan persepsi antara peneliti dan enumerator terkait pengumpulan 

data. Pengumpulan data selanjutnya dikelompokan dalam tiga tahapan yaitu Pre 

test, intervensi dan post test. 

4.7.1. Tahapan pre test.  

Pre tes dilakukan untuk  mengetahui skor awal resiliensi dan koping 

responden baik pada kelompok kontrol maupun pada kelompok perlakuan. 

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini terlebih dahulu diberikan 
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penjelasan tentang tujuan dan manfaat dari terapi yang akan diberikan. Setelah 

mendapatkan informasi yang jelas, jika pasien bersedia menjadi responden maka 

pasien diminta untuk menandatangani lembar persetujuan dalam bentuk informed 

concent  kemudian dilakukan pre test. Pengumpulan data tahap pre tes ini 

dilakukan oleh peneliti dan para enumerator.  

4.7.2. Tahap intervensi 

4.7.2.1 Kelompok PMR dan SGIM 

Tahap intervensi dilakukan setela pasien melakukan kemoterapi. Pada 

tahap ini, pasien yang sudah masuk kriteria inklusi yang ditempatkan melalui 

proses matching diberi intervensi terapi kombinasi PMR dengan SGIM. Intervensi 

ini diajarkan oleh peneliti dan para enumerator. Adapun langkah prosedurnya 

sebagai berikut : 

1) Setiap pasien yang sudah mengikuti sesi kemoterapai diintervensi di ruangan 

yang sudah disiapkan dengan kondisi ruangan yang tenang dan nyaman.  

2) Pasien dijarkan tentang terapai PMR terlebih dahulu. Waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan sesi PMR adalah selama 15 menit. 

3) Tahap selanjutnya pasien diajarkan tentang SGIM dimana SGIM ini dibuat 

dalam rekaman berupa motivasi spiritual (dalam bentuk kata-kata motivasi 

dan doa) yang sudah dikompilasi dengan musik, menggunakan musik yang 

sesuai  untuk terapi spiritual guided imagery and music. Adapun isi dari 

SGIM : 

a) Fase yang pertama (3 menit awal) adalah prelude, pada fase ini pasien 

diminta untuk memunculkan (perlawanan psikologis) berupa keluhan yang 
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sedang dirasakan misalnya masalah fisik dan psikis terkait penyakit kanker 

yang dirasakannya sebelum masuk ke alam bawah sadar.  

b) Fase yang kedua (2 menit) adalah induction, pada fase ini terapis 

memberikan sugesti verbal untuk merilekskan tubuh pasien dan 

mempersiapkan pasien untuk mendengarkan musik beserta bimbingan 

spiritual imajinasi.  

c) Fase yang ketiga (10-15 menit) adalah music-imagery experience, pada 

fase ini pasien diperdengarkan musik beserta bimbingan imajinasi spiritual  

berupa spiritual power (rasa ikhlas, yakin, syukur, sabar dan khusyu). 

Tujuannya adalah untuk menetralkan perlawanan psikologis 

(Psychological Reversal ).  

d) Fase yang keempat (5 menit ) adalah fase postlude. Fase ini untuk 

mengakhiri proses SGIM. Pada fase ini pasien mendengarkan sugesti 

positif yang membuat tubuh pasien lebih rileks dan segar, kemudian 

diikuti dengan proses hitungan beberapa detik untuk membawa pasien 

kembali pada keadaan semula dan membuka mata. 

4) Selanjutnya pasien dievaluasi kemampuannya. Jika kedua intervensi ini sudah 

bisa dilakukan oleh pasien maka pasien diberi panduan berupa bookleft, MP3 

atau file audio tindakan PMR dan SGIM agar pasien bisa melakukan dirumah. 

Pasien melakukan tindakan ini sebanyak 2 kali sehari ketika akan tidur siang 

dan malam. 

5) Pasien di follow up selama  2 kali setiap  minggu selama 3 minggu untuk 

mengulangi sesi tindakan PMR dan SGIM dan menangani masalah terkait. 

Follow up ini dilakukan oleh enumerator dan peneliti.   
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6) Skor koping dan resiliensi pasien diukur diakhir minggu pertama dan kedua  

untuk mengetahui perkembangan terapi yang diberikan. Evaluasi ini dilakukan 

oleh  enumerator tanpa melibatkan  peneliti. 

4.7.2.2 Kelompok Kontrol 

Kelompok kontrol tidak mendapatkan terapi kombinasi PMR dan SGIM 

pada tahap intervensi ini.  Pasien hanya mendapat terapi dan pengobatan rutin dari 

rumah sakit. Skor koping dan resiliensi pasien juga diukur diakhir minggu 

pertama dan kedua  untuk mengetahui perkembangan terapi yang diberikan 

Evaluasi ini juga dilakukan oleh  enumerator tanpa melibatkan  peneliti. 

4.7.3. Tahap post test 

Pada tahap post test ini semua kelompok diukur ulang skor koping dan 

resiliensi setelah mengikuti intervensi/ atau setelah pengamatan.  Pengukuran 

dilakukan pada akhir minggu ke 3. Kegiatan post test ini dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan koping dan resiliensi sebelum dan sesudah intervensi baik 

pada kelompok itu sendiri atau antar kelompok perlakuan dan kontrol dengan 

menggunakan instrument yang sama. Pengumpulan data tahap post test ini 

dilakukan oleh  enumerator tanpa melibatkan  peneliti 

4.8  Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui proses editing (memeriksa data, 

memeriksa jawaban, melakukan pengecekan terhadap data yang dikumpulkan dan 

memeriksa kelengkapan serta kesalahan), coding (memberi kode jawaban 

responden sesuai dengan indikator pada instrumen), transfering (memindahkan 

jawaban atau kode  dalam  media  tertentu  pada  master  tabel),  tabulating  (dari  

data   mentah dilakukan penyesuaian data yang merupakan pengorganisasian data 
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sedemikian rupa agar dengan mudah dapat di jumlah, disusun dan ditata untuk 

disajikan dan dianalisis). Data yang sudah diolah dilakukan analisis  dengan 

menggunakan perangkat lunak komputer. Data  dianalisis secara bertahap. 

Adapun tahapan analisis data sebagai berikut 

4.8.1. Analisis univariat   

Analisis ini dilakukan untuk mendeskripsikan seluruh variabel yang diteliti 

menggunakan tabel distribusi frekuensi dengan melakukan uji normalitas data 

terlebi dahulu. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan Shapiro wilk test 

pada semua kelompok dengan ketentuan jika nilai p value > dari α (0,05) maka 

data  berdistribusi normal.  Dari analisis ini akan diperoleh gambaran tentang 

karakteristik responden, skor koping dan resiliensi pasien  

4.8.2. Analisis Bivariat dan Multivariat  

Analisis ini untuk mengetahui perbedaan nilai koping dan resiliensi pada 

kelompok intervensi dengan kontrol yang diukur lebih dari sekali yaitu  

sebelum intervensi,  pada akhir minggu 1, akhir minggu 2 dan akhir 

minggu ke 3 kemoterapi, menggunakan uji General Linear Model 

Repeated measures (GLM Repeated Measures). Prosedur GLM Repeated 

measures merupakan suatu prosedur untuk membandingkan rata-rata 

dengan cara menyediakaan analisis varians saat pengukuran yang sama 

dilakukan secara berulang (Sarwono 2012)  
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4.9 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyajian hasil penelitian  Kesimpulan 

Survei lokasi penelitian, menentukan 

sampel dan materi penelitian 

 

Pengolahan dan  
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Hari ke 1   

Pre tes  

Kelompok Kontrol KE (kelompok kombinasi 

PMR dengan SGIM 

 

Purposive Sampling 

Infom consen: tujuan, manfaat 

dan hasil 

Intervensi  

Post tes akhir 

minggu ke 3 

Hari ke 1   

Intervensi mulai Hari ke 1 

sampai minggu ke 3, akhir 

minggu ke 1 dan ke 2 evaluasi 

koping dan resiliensi pasien  

Pasien mendapat pengobatan dan perawatan 

rutin dari rumah sakit. Akhir minggu ke 1dan 

ke 2 evaluasi koping dan resiliensi pasien 

 

Gambar. 4.1 Kerangka Operasional Penelitian pengaruh kombinasi PMR dengan SGIM terhadap koping dan resiliensi pasien 

kanker yang menjalani kemoterapi Rumah Sakit Umum Daerah Prof D.r. W.Z. Johannes Kupang tahun 2018 
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4.10 Etik Penelitian 

Penelitian yang melibatkan subjek manusia hendaknya  memperhatikan prinsip 

etik. Protokol penelitian ini telah disetujui oleh komisi etik penelitian kesehatan 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor 650 KEPK, 

dalam upaya untuk melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan prinsip etik penelitian menurut WHO (2016) yaitu : 

1. Adil  

Subyek penelitian pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan tetap 

mendapat keadilan, oleh karena itu maka semua kelompok akan 

mendapatkaan perlakuan yang sama dalam penelitian. Diakhir penelitian 

kelompok kontrol diajarkan terapi kombinasi PMR dengan SGIM. 

2. Baik  

Prinsip ini merefleksikan mengutamakan manfaat dan tidak merugikan 

responden. Dalam penelitian ini, perlakuan diberikan semata-mata untuk 

memberi manfaat pada responden. Perlakuan di semua proses penelitian 

diterapkan dengan tidak menyebabkan cedera fisik maupun psikis dan 

ditujukan untuk mendapatkan manfaat. 

3. Hormat  

Semua penelitian yang melibatkan subjek manusia harus dilakukan 

dengan rasa hormat  dan kepedulian terhadap hak-hak dan kesejahteraan 

responden dimana penelitian dilakukan. Rasa hormat dalam penelitian ini 

dibuktikan dengan meminta persetujuan pada responden setelah diberikan 

penjelasan yang memadai.  Selain itu Tanggung jawab atas responden  

pada peneliti ini tetap dilakukan meskipun responden telah memberikan 

izin.   
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini memaparkan hasil penelitian pengaruh kombinasi PMR dengan SGIM 

terhadap koping  dan resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi yang 

dirawat di ruang rawat inap dan ruangan rawat jalan kemoterapi Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) PROF Dr. W.Z Johannes Kupang. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 21 Maret 2018, pada 62 

orang pasien kanker yang menjalani kemoterapi, yang terbagi menjadi 31 orang 

kelompok perlakuan dan 31 orang kelompok kontrol, akan tetapi dalam 

perjalanannya 1 orang pada kelompok perlakuan meninggal dunia, sedangkan 

pada kelompok kontrol pada akhir post tes 1 responden tidak dapat dihubungi, 

sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 orang dengan pembagian  

30 orang pasien kelompok perlakuan  yang mendapat kombinasi terapi PMR 

dengan SGIM serta tindakan  perawatan dan pengobatan rutin dari rumah sakit 

dan 30 orang pasien kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan yang hanya 

mendapatkan tindakan  perawatan dan pengobatan rutin dari rumah sakit. Skore 

koping dan resiliensi diukur pada saat Pre test, pertengahan  dan post test pada 

kedua kelompok kemudian hasilnya dibandingkan. Hasil penelitian ini meliputi 

karakteristik responden, mekanisme koping dan resiliensi pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi. 

5.1. Hasil Penelitian  

5.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang merupakan 

rumah sakit Tipe B pendidikan yang memiliki sertifikasi terakreditasi paripurna,  
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beralamat di Jalan Moch Hatta No.19 Kupang. Lokasi rumah sakit yang berada 

diatas area seluas 5 hektar ini berada dipusat  Kota Kupang yang juga adalah 

ibukota propinsi NTT. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang memiliki Unit 

Onkologi dan Kemoterapi yang mulai beroperasi sejak Desember 2015 yang 

diawali dengan terbentuknya ruangan Mutis yang merupakan ruangan rawat inap  

untuk pasien kemoterapi yang berkapasitas 7 tempat tidur dan pada bulan 

Februari 2016 bertambah lagi ruangan tindakan kemoterapi yang berkapasitas 12 

sheet dan Poliklinik Onkologi yang melayani kasus bedah onkologi, obgyn 

onkologi dan hematologi onkologi. 

Pelayanan kemoterapi yang diberikan dilakukan pada berbagai penyakit 

kanker. Tiga penyakit kanker yang paling banyak adalah kanker payudara, 

kanker serviks dan kanker ovarium. Selebihnya adalah jenis penyakit kanker 

yang lain. Jadwal kemoterapi dilakukan setiap hari Selasa, Kamis dan Jumad 

baik di ruangan rawat inap maupun di unit rawat jalan. 

Tenaga kesehatan  di ruang Mutis  dan ruangan poliklinik onkologi terdiri 

dari beberapa disiplin ilmu yang dikenal dengan Multi Disiplin Tim (MDT) yang 

terdiri dari dokter, perawat dengan jumlah tenaga perawat sebanyak 11 orang, 5 

orang tenaga farmasi,  satu orang  tenaga Gizi,  1 orang tenaga administrasi dan 2 

orang petugas rumah tangga (pekarya), sedangkan di ruangan poliklinik onkologi 

terdiri dari 4 orang perawat termasuk kepala ruangan,  3 tenaga bidan, 1 tenaga 

administrasi dan 1 orang petugas rumah tangga.  Sedangkan tenaga farmasinya 

sama dengan tenaga yang ada diruang Mutis.  
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5.2. Data Umum  

5.2.1. Karakteristik Pasien Berdasarkan Data Demografi 

Karakteristik umum pasien berdasarkan data demografi yang disajikan 

terdiri dari usia, jenis kelamin, suku, agama, tingkat pendidikan, status 

perkawinan, penghasilan keluarga, sumber pembiayaaan kesehatan dan ritual 

keagaamaan yang dilkaukan. Data usia disajikan dengan menghitung central 

tendency yaitu mean,  standar deviasi, nilai minimal dan maksimal (tabel 5.1), 

sedangkan data kategorik lainnya disajikan dalam bentuk jumlah dan persentase 

(tabel 5.2 ). Pengukuran kesetaraan usia antara kelompok perlakuan dengan 

kontrol menggunakan uji  homogenitas varian dengan merujuk pada nilai levene 

statistic. Ketentuannya jika p value >0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada 

perbedaan usia antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol.  

Tabel 5.1 Distribusi Usia Pasien Kanker yang Menjalani Kemoterpi di RSUD 

PROF Dr W.Z. Johannes Kupang Tahun 2018 

kelompok n Mean SD Min-maks P value 

Perlakuan  30 48,67 9,338 24-65  

0,471 Kontrol  30 49,60 10,648 25-69 

Total  60 49,13 9,938 24-69 

 

Dari tabel diketahui rata-rata usia pasien adalah 49 tahun dengan usia 

termuda 24 tahun dan usia tertua 69 tahun. Uji homogenitas menunjukan nilai 

p>0,05 yang berarti tidak ada perbedaan usia yang bermakna antara kelompok 

perlakuan dengan kelompok kontrol. Artinya usia pasien pada kelompok 

perlakuan dan kontrol dalam rentang usia yang sama. Berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan DEPKES (2009), maka rata-rata usia pasien yang menjalani 

kemoterapi pada kedua kelompok berada pada usia lansia awal. 
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Tabel 5.2 Distribusi Jenis Kelamin, Suku, Agama, Tingkat Pendidikan, Status 

Perkawinan, Penghasilan Keluarga, Sumber Pembiayaan Kesehatan 

Dan Ritual Keagaamaan Pasien Kanker Yang Menjalani Kemoterpai di 

RSUD PROF Dr W.Z. Johannes Kupang Tahun 2018 

 

Karakteristik 
Kelompok 

Perlakuan (n=30) 

Kelompok kontrol 

(n=30) 

1. Jenis Kelamin 

a. Laki-laki 

 

6 

 

20 % 

 

6 

 

20 % 

b. Perempuan 24 80 % 24 80 % 

2. Status Perkawinan 

a. Belum Menikah 

 

3 

 

10 % 

 

3 

 

10 % 

b. Menikah 25 83,3% 26 86,7 % 

c. Janda/Duda 2 6,7 % 1 3,3 % 

3. Suku Bangsa 

a. Flores 
6 

 

20 % 
6 

 

20 % 

b. Alor 3 10 % 3 10 % 

c. Timor 15 50 % 15 50 % 

d. Sabu 2 6,7 % 2 6,7 % 

e. Rote 3 10 % 2 6,7 % 

f. Jawa 0 0 % 2 6,7 % 

g. Bugis 1 3,3 % 0 0 % 

4. Agama 

a. Islam 

 

4 

 

13,3 % 

 

4 

 

13,3 % 

b. Katolik 12 40 % 13 43,3 % 

c. Protestan 14 46,7 % 13 43,3 % 

5. Tingkat Pendidikan 

a. Dasar 

 

9 

 

 30 % 

 

8 

 

27 % 

b. Menengah 14 47 % 16 53 % 

c. Tinggi 7 23,3 % 6 20 % 

6. Pekerjaan 

a. PNS/POLRI/TNI 

 

4 

 

13,3 % 

 

3 

 

10 % 

b. Ibu Rumah Tangga 12 40 % 13 43,3 % 

c. Petani 3 10 % 2 6,7 % 

d. Swasta 11 36,7 % 12 40 % 

7. Sumber Pembiayaan 

Kesehatan : 

BPJS Kesehatan 

 

30 

 

100% 

 

30 

 

100% 

8. Penghasilan Keluarga 

a. Di atas  Rp.1. 650.000,- 

 

11 

 

36,7 % 

 

8 

 

26,7 % 

b. Di bawah Rp.1. 650.000,- 19 63,3 % 22 73,3 % 

9. Ritual keagamaan yang 

dilakukan 

a. Tinggi 

 

6 

 

20 % 

 

4 

 

13,3 % 

b. Sedang 19 63,3 % 21 70 % 

c. Rendah 5 16,7 % 5 16,7 % 
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Sebanyak 60 pasien kanker yang menjalani kemoterapi sebagian besar 

berjenis kelamin perempuan dengan jumlah pasien wanita lebih banyak dari pada 

laki-laki (80% vs 20%) dan paling banyak adalah dari suku timor sebanyak 50%, 

dengan tingkat pendidikan berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

Lebih dari 86% pasien sudah menikah, 40% adalah ibu rumah tangga yang 60% 

keluarganya memiliki penghasilan dibawah  upah minimum propinsi Nusa 

Tenggara Timur.  Semua pasien yang terlibat dalam penelitian ini memiliki 

praktik religius sedang sebanyak 63,3 % pada kelompok perlakuan dan 70 % 

pada kelompok kontrol dan paling banyak beragama protestan, diikuti agama 

katolik dan terakhir adalah agama islam.  Praktik religius yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah kebiasaan menjalankan ibadah yang terdiri dari 

beberapaa aspek diantarannya solat 5 waktu, puasa, zakat, membaca Alquran, 

dan sedekah atau zakat yang dilakukan oleh pasien yang beragama islam 

sedangkan untuk pasien yang beragama katolik dan protestan adalah sembayang 

di gereja setiap hari minggu, ibadah harian atau ibadah rumah tangga, membaca 

kitab suci, memberikan sumbangan  dan mengikuti kajian rohani di majelis. 

5.2.2. Karakteristik Pasien Berdasarkan Data Klinis 

Data klinis merupakan data umum yang berkaitan dengan kondisi yang 

berhubungan dengan keadaan klinik pasien. Data ini terdiri dari jenis kanker, 

stadium kanker, awal diagnosis kanker, jenis kemoterapi, penyakit penyerta, 

Indeks Masa Tubuh (IMT), siklus kemoterapi yang sudah dijalani, efek samping 

kemoterapi dan pengobatan lain selain kemoterapi untuk mengatasi penyakit 

kanker. Distribusi responden berdasarkan karaktristik klinis dapat dilihat pada 

tabel 5.3 berikut ini.  
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Tabel 5.3. Distribusi Frekuensi Data Klinis  Pasien kanker yang Menjalani 

Kemoterpai di RSUD PROF Dr.W.Z. Johannes Kupang Tahun 2018 
Karakteristik Kelompok 

Perlakuan (n=30) 

Kelompok 

kontrol (n=30) 

1. Jenis Kanker 

a. Kanker Peritoneal  
1 3.3 % 2 6.7 % 

b. kanker penis  1 3.3 % 1 3.3 % 
c. kanker endometrium  1 3.3 % 1 3.3 % 
d. kanker kolorectal 2 6.7 % 2 6.7% 
e. kanker nasofaring 1 3.3 % 2 6.7 % 
f. SCC Gingival  2 6.7 % 2 6.7 % 
g. Limfoma Nonhodkin  2 6.7 % 2 6.7 % 
h. Kanker serviks 3 10 % 3 10 % 
i. Kanker ovarium 3 10 % 2 6.7 % 
j. Kanker payudara 12 40 % 11 36.7% 
k. Osteosarcoma 1 3.3 % 1 3.3 % 
l. Ca parotis 1 3.3 % 1 3.3 % 

2. Stadium Kanker 

a. Stadium II 

 

17 

 

56,7 % 

 

18 

 

60 % 

b. Stadium III 13 43,3 % 12 40 % 

3. Awal Diagnosis Kanker  

a. < 1 Tahun 

 

13 

 

43,3 % 
 

12 

 
40 % 

b. > 1Tahun 17 56,7 % 18 60 % 
4. Siklus Kemoterapi 

a. Siklus 1 

 

3 

 

10 % 

 

2 

 

6.7 % 

b. Siklus 2 13 43.3 % 15 50 % 

c. Siklus 3 14 46.7 % 13 43.3 % 

5. Indeks Massa Tubuh 

a. < 18,5 

 

20 

 

66.7 % 

 

19 

 

63,3 % 

b. 18,5 - 25 3 10 % 1 3,4 % 

c. > 25 7 23,3 %  10 33,3 %  

6. Penyakit Penyerta 

a. Ada 

 

6 

 

20 % 

 

6 

 

20 % 

b. Tidak Ada 24 80 % 24 80 % 

7. Jenis Penyakit Penyerta     

a. Diabetes Mellitus  1 16.7 % 2  25 % 

b. Hipertensi 2 33,3 % 5 62,5 % 

c. Reumatoidarthritis  3   50 % 1 12.5 % 

8. Efek Samping Kemoterapi 

a. Berat  

 

7 

 

23.3 % 

 

7 

 

23.3 % 

b. Sedang  18 60 % 20 66.7 % 

c. Ringan 5 16.7 % 3 10 % 

9. Pengobatan Lain selain 

Kemoterapi 

a. Ada 

 

3 

 

10 % 

 

3 

 

10 % 

b. Tidak ada 27 90 % 27 90 % 
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Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa sebagian besar pasien kanker yang 

menjalani kemotrapi merupakan penderita kanker payudara baik pada kelompok 

perlakuan maupun pada kelompok kontrol, dikuti oleh kanker serviks dan kanker 

ovarium. Sebanyak 56,7 % pasien terdiagnosis menderita kanker stadium II yang 

didiagnosis lebih dari satu tahun pada kelompok perlakuan, sedangkan  60 % 

berada pada kelompok kontrol. Terdapat  ± 43 % pasien sudah menjalani siklus 

kemoterapi pada sesi II dan III baik pada kelompok perlakuan maupun pada 

kelompok kontrol. Sebagian besar  pasien memiliki indeks masa tubuh yang 

kurang sebanyak 66,7 % pada kelompok perlakuan dan 63,3 % pada kelompok 

kontrol sebagai dampak dari kemoterapi. Hanya 20 % pasien yang memiliki 

penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus dan Reumatoidarthritis. 

Sebagian besar pasien menderita efek samping kemoterapi dengan kriteria sedang, 60 % 

pada kelompok perlakuan dan 66,7 % pada kelompok kontrol. Efek samping kemoterapi 

yang seiring dirasakan adalah mual, muntah, lemah, keram otot, rambut rontok, 

konstipasi atau diare, dan nyeri sendi. Pasien dengan Efek samping kemoterapi sedang 

adalah yang mengalami 4- 6 gejala dari 8 gejala yang ada, efek samping berat lebih dari 

6 gejala dan efek samping ringan kuran dari 4 gejala yang dirasakan pasien.  Sebanyak 

90 % pasien tidak menggunakan pengobatan lain selain kemoterapi untuk mengobati 

penyakit kankernya misalya pengobatan alternativ. 

5.3. Data Khusus 

5.3.1. Koping  dan Resiliensi Pasien kanker yang Menjalani Kemoterapi di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) PROF Dr. W.Z. Johannes Kupang Sebelum 

Diberikan Terapi PMR dan SGIM 

 

Pre test dilakukan sebelum di berikan intervensi. Tujuannya adalah selain 

untuk mengetahui gambaran awal skor koping dan resiliensi pasien kanker yang 
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menjalani kemoterapi juga untuk mengetahui kesetaraan dan sebaran data pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pengukuran terhadap normalitas data  

menggunakan  uji Shapiro wilk dengan ketentuan jika p value > 0,05 maka data 

berdistribusi normal, sedangkan  homogenitas menggunakan tes of homogeniti 

varian menggunakan nilai Levene Statistic dengan ketentuan jika p value > 0,05 

maka varian data antara kelompok kontrol dan perlakuan adalah sama. Hasilnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.4. Skore Pre Test Koping  dan Resiliensi pasien kanker yang menjalani 

kemoterapi di RSUD PROF DR W.Z Johannes Kupang Tahun 2018 

variabel Kelompok  n Mean  SD Min-

Mak 

Normalitas  

 (p value)  

Koping Perlakuan  30 54,90 4,75 46-63 0,384 

Kontrol  30 56,50 4,49 46-64 0,541 

Total 60 55,70 4,65 46-64  

Homogenitas (p=0,619) 

Resiliensi Perlakuan  30 67,70 5,09 57-79 0,766 

Kontrol  30 68,73 4,62 61-78 0,383 

Total 60 68,22 4,85 57-79  

Homogenitas  (p=0,772)  

 

Hasil penelitian menunjukkan skor koping dan resiliensi pasien kanker 

yang menjalani kemoterapi memiliki sebaran data yang normal dan homogen 

antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol dengan p value>0,05. 

Artinya bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna nilai rata-rata pre test koping 

dan resiliensi antara kelompok perlakuan dengan kontrol. Selanjutnya untuk 

dapat mendeskripsikan  gambaran tentang mekanisme koping dan resiliensi 

pasien, peneliti membagi skore koping menjadi koping yang adaptif dan 

maladaptif berdasarkan nilai mean, dengan ketentuan jika nilai ≤ mean adalah 

koping maladaptif dan nilai > mean memiliki koping yang adaptif. Pada dasarnya 

pembagian koping maladaptif dan adaptif ini didalamnya sudah mencakup aspek 
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emosional fokus koping dan problem fokus koping, sedangkan untuk resiliensi 

sudah memiliki ketentuan sendiri dari peneliti aslinya yaitu individu dengan skor 

total lebih dari 90 adalah individu dengan skore resiliensi sangat tinggi, 82-90  

skor resiliensi cukup tinggi,  65-81 skore resiliensi cukup rendah, 57-64  skore 

resiliensi rendah dan dibawah 57 individu dengan skore resiliensi sangat rendah. 

Hasilnya disajikan pada tabel 5.6 

5.3.2. Koping  dan Resiliensi Pasien Kanker yang Menjalani Kemoterapi di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) PROF DR W.Z Johannes Kupang 

Setelah  Diberikan Terapi PMR dan SGIM  

 

Skore koping dan resiliensi tahap intervensi  ini diukur sebanyak 3 kali yaitu 

diakhir minggu pertama, akhir minggu ke dua dan akhir minggu ke tiga Selama 

pembrian terapi kombinasi PMR dengan SGIM.  Hasilnya dapat dilihat pada tabel 

5.5. berikut ini 

Tabel 5.5. Skore Koping  dan Resiliensi setelah diberikan Kombinasi terapi PMR 

dan SGIM Pada Pasien Kanker yang Menjalani Kemoterapi di RSUD 

PROF Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2018 

Variabel Pengukuran   Kelompok 

n=30 

Mean  SD Min-

Mak 

95% CI  

Koping Pre tes Perlakuan  54,90 4,75 46-63 53,13-56,67 
Kontrol  56,50 4,49 46-64 54,83-58,17 

Akhir 

minggu I 

Perlakuan  59,57 4,01 53-67 58,04-61,10 

Kontrol  57,53 3,43 52-63 56,25-58,81 

Akhir 

minggu II 

Perlakuan  63,83 2,68 58-69 62,83-64,83 

Kontrol  59,43 2,50 55-64 58,50-60,37 

Akhir 

minggu III  

Perlakuan  66,93 2,45 61-72 66,02-67,85 

Kontrol  62,93 2,18 58-67 62,12-63,75 

Resiliensi Pre tes Perlakuan  67,70 5,09 57-79 65,80-69,60 

Kontrol  68,73 4,62 61-78 67,01-70,46 

Akhir 

minggu I 

Perlakuan  71,97 3,97 65-80 70,48-73,45 

Kontrol  71,67 3,70 65-79 70,29-73,05 

Akhir 

minggu II 

Perlakuan  76,87 2,97 69-82 75,76-77,97 

Kontrol  74,47 3,63 68-82 73,11-75,82 

Akhir 

minggu III  

Perlakuan  79,93 3,48 72-86 78,63-81,23 

Kontrol  76,87 3,86 70-83 75,43-78,31 
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Pengukuran skore koping dan resiliensi pada tahap intervensi dilakukan 

untuk mengetahui perubahan yang terjadi akibat dari intervensi yang dilakukan 

pada nilai rerata kelompok koping dan resiliensi disetiap minggunya. Hasil 

penelitian diketahui bahwa terjadi peningkatan rata-rata skore koping dan 

resiliensi mulai dari akhir minggu pertama sampai post test pada akhir minggu ke 

tiga baik pada kelompok perlakuan maupun pada kelompok kontrol. Skore rata-

rata koping dan resiliensi lebih tinggi pada kelompok perlakuan dari pada 

kelompok kontrol pada setiap waktu pengukuran. Hal ini menunjukan perubahan 

tersebut lebih banyak terjadi setelah diberikan terapi kombinasi PMR dengan 

SGIM pada kelompok perlakuan. Secara deskriptif dapat dilihat pada tabel 5.6 di 

bawah ini.  

Tabel 5.6. Distribusi Frekuensi  Skore Koping  dan Resiliensi Pada Seteiap 

Waktu Pengukuran Pasien Kanker yang Menjalani Kemoterapi di 

RSUD PROF DR W.Z Johannes Kupang Tahun 2018 
variabel Kelompok 

/Kriteria  

Pre Test Akhir 

Minggu 1 

Akhir 

Minggu 2 

Akhir 

Minggu 3 

f % f % f % f % 

Koping Perlakuan          

Adaptiv   13 43,3 18 60 21 70 23 76,7 

Maladaptiv  17 56,7 12 40 9 30 7 23,3 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100 

Kontrol          

Adaptiv   13 43,3 16 53,3 19 63,3 20 66,7 

Maladaptiv  17 56,7 14 46,7 11 36,7 10 33,3 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100 

Resiliensi Perlakuan          

Rendah 5 16,7 0 0 0 0 0 0 

Cukup Rendah 25 83,3 30 100 28 93,3 19 63,3 

Cukup Tinggi 0 0 0 0 2 6,7 11 36,7 

Total  30 100 30 100 30 100 30 100 

Kontrol         

Rendah 7 23,3 0 0 0 0 0 0 

Cukup Rendah 23 76,7 30 100 29 96,7 24 80 

Cukup Tinggi 0 0 0 0 1 3,3 6 20 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100 
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Hasil penelitin menunjukan bahwa pemberian terapi kombinasi PMR dan 

SGIM meningkatkan  koping pasien dari  43,6 % pada saat pre test menjadi 

76,7 % pada akhir minggu ke tiga. Resiliensi pasien juga meningkat di tiap 

minggunya dari 16,7 % yang memiliki reiliensi rendah dan 83, 3 % yang 

memiliki resiliensi cukup rendah pada saat pre test meningkat menjadi 36, 7 

% berada pada resiliensi cukup tinggi dan sisanya 63,3 % berada pada 

resiliensi cuku rendah di akhir minggu ke tiga.   

5.3.3. Analisis Perbedaan Pengaruh Kombinasi Progressive Muscle Relaxation 

dengan Spritual Guided Imagery and Music terhadap koping dan resiliensi 

pasien kanker yang menjalani kemoterapi 

 

Mekanisme koping dan resiliensi merupakan variabel dependen yang diukur 

secara berulang baik pada kelompok perlakuan maupun pada kelompok kontrol. 

Perbedaan koping dan resiliensi pada kelompok perlakuan dengan kelompok 

kontrol dianalisis dengan menggunakan analisis uji General Linear Model 

pengukuran berulang post hock Bonferroni. Pemilihan uji ini dilakukan untuk 

menjawab hipotesis penelitian tentang adakah perbedaan pengaruh terapi 

kombinasi PMR dengan SGIM terhadap koping dan resiliensi pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi  antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol.  

Pengukuran dilakukan sebanyak 4 kali yaitu saat pre test, di akhir minggu 

pertama, akhir minggu ke dua dan akhir minggu ke tiga . Ringkasan hasilnya 

dapat dilihat pada tabel  berikut ini 
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Tabel 5.7. Analisis  Perbedaan Pengaruh Kombinasi terapi PMR  dengan SGIM 

Terhadap Koping dan Resiliensi Pasien Kanker yang Menjalani 

Kemoterapi di RSUD PROF DR W.Z Johannes Kupang Tahun 2018 

Variabel Waktu Kelompok n Mean  SD 95% IK p Value 

Koping Pre Test Perlakuan  30 54,90 4,75  

-3.988-0.788 

 

0.185 kontrol 30 56,50 4,49 

Selisih -1,6 0,26 

Minggu 1 Perlakuan 30 59,57 4,01  

0.080-3.987 

 

0.042 Kontrol  30 57,53 3,43 

Selisih 2,04 0,58 

Minggu 2 Perlakuan  30 63,83 2,68  

3.061-5.739 

 

0.000 Kontrol  30 59,43 2,50 

Selisih 4,04 0,18 

Minggu 3 Perlakuan  30 66,93 2,45  

2.802-5.198 

 

0.000 Kontrol  30 62,93 2,18 

selisih 4,00 0,27 

Resiliensi Pre Test Perlakuan  30 67,70 5,09  

-3.547 -1.481 

 

0.414 Kontrol 30 68,73 4,62 

selisih -1,03 0,47 

Minggu I Perlakuan 30 71,97 3,97  

-1.683-2.283 

 

0.763 Kontrol  30 71,67 3,70 

selisih 0,3 0,27 

Minggu 

II 

Perlakuan  30 76,87 2,97 0.687-4.113 0.007 

Kontrol  30 74,47 3,63 

selisih 2,4 -0,66 

Minggu 

III (post) 

Perlakuan  30 79,93 3,48 1.167-4.966 0,002 

Kontrol  30 76,87 3,86 

selisih 3,06 -0,38 

Uji GLM repeated meassure  Koping dan resiliensi  p value = 0,000 

Tests of Within-Subjects Effects Koping dan resiliensi  p value = 0,000 

 

 

Dari tabel 5.7 di atas diketahui Analisis GLM repeated measure  

menunjukan nilai p<0,05. Hasil analisis ini menunjukan bahwa secara umum 

pemberian kombinasi terapi PMR dengan SGIM berpengaruh siginifikan terhadap 

perubahan koping dan resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Hasil 

penelitian ini juga menunjukan  koping pasien mulai terbentuk pada akhir minggu 

pertama, minggu kedua dan akhir minggu ke tiga. Hal ini dapat dilihat dari 

perbandingan nilai p value antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol 

pada pengukuran di setiap minggunya  yang diketahui p value <0,05 di setiap 
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pengukuran. Sementara itu perubahan pada resiliensi pasien baru terjadi pada 

minggu ke dua dan minggu ke tiga setelah pemberian terapi. Keadaan ini 

menunjukan bahwa terbentuknya resiliensi pada pasien kanker yang menjalani 

kemoterapi diawali dengan terbentuknya mekanisme koping. Besarnya rerata 

selisih perbedaan skor koping dan resiliensi pada setiap pengukuran dapat dilihat 

pada tabel 5.8. berikut ini 

Tabel 5.8. Pairwise Comparisons Pengaruh Kombinasi Terapi PMR  dengan 

SGIM Terhadap Koping dan  Resiliensi Pasien kanker yang 

Menjalani Kemoterapi di RSUD PROF DR W.Z Johannes Kupang 

Tahun 2018 

Variabel  Waktu 

pengukuran 

Perbedaan 

Rerata  

P 

value 

95% IK 

Min  Maks  

skor Koping 

akhir minggu 

ke 1 

Pre Tes Koping 2.850 0.000 2.039 3.661 

skor Koping 

akhir minggu 

ke 2 

Pre Tes Koping 5.933 0.000 4.622 7.244 

skor Koping akhir 

minggu ke 1 

3.083 0.000 2.118 4.049 

skor Koping 

akhir minggu 

ke 3 (post test) 

Pre Tes Koping 9.233 0.000 7.443 11.024 

skor Koping akhir 

minggu ke 1 

6.383 0.000 4.881 7.885 

skor Koping akhir 

minggu ke 2 

3.300 0.000 2.394 4.206 

Skor Resiliensi 

akhir minggu 

ke 1 

Pre tes Resiliensi 3.600 0.000 2.665 4.535 

Skor Resiliensi 

akhir minggu 

ke 2 

Pre tes Resiliensi 7.450 0.000 6.081 8.819 

Skor Resiliensi 

akhir minggu ke 1 

3.850 0.000 2.959 4.741 

Skor Resiliensi 

akhir minggu ke 

3 (Post Test) 

Pre tes Resiliensi 10.183 0.000 8.452 11.915 

Skor Resiliensi 

akhir minggu ke 1 

6.583 0.000 5.247 7.920 

Skor Resiliensi 

akhir minggu ke 2 

2.733 0.000 1.735 3.731 
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 Dari tabel di atas diketahui selisih rerata skore koping dan resiliensi disetiap 

pengukuran memiliki  p value<0,05. Hal ini menunjukan terdapat perbedaan yang 

signifikan skor koping dan resiliensi antar pengukuran setelah diberikan tindakan 

PMR dan SGIM. Dengan demikian secara statististik diketahui pemberian  

kombinasi PMR  dengan SGIM meningkatkaan mekanisme koping dan resiliensi 

pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Hasil analisis  GLM repeated meassure juga menunjukan rata-rata Skore 

koping dan resiliensi pada masing-masing kelompok di setiap pengukuran 

memiliki perbedaan yang bermakna dengan p value=0,00.  Hal ini menunjukan 

bahwa ada pengaruh yang signifikansi dari terapi kombinasi PMR dengan SGIM 

terhadap koping dan resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi pada 

kelompok perlakuan di setipa waktu pengukuran, sedangkan pada  kelompok 

kontrol tindakan pengobatan dan perawatan rutin dari rumah sakit yang didapat 

pasien memberikan pengaruh yang signifikan  terhadap skor koping dan 

resiliensinya.  
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BAB 6 

PEMBAHASAN 
 

Bab ini menguraikan pembahasan yang meliputi interpretasi dan diskusi hasil 

penelitian seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Pengaruh Kombinasi terapi PMR  

dengan SGIM terhadap koping dan  resiliensi pasien kanker yang menjalani 

kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah PROF Dr. W.Z. Johannes Kupang 

6.1. Pengaruh Kombinasi Progressive Muscle Relaxation dengan Spiritual 

Guided Imagery and Music terhadap Koping Pasien Kanker yang 

Menjalani Kemoterapi  

 

Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh dari kombinasi PMR  

dengan SGIM terhadap koping pasien kanker yang menjalani kemoterapi. 

Keadaan ini dikarenakan pemberian terapi PMR yang dikombinasi dengan SGIM 

meningkatkan relaksasi dan kenyamanan melalui penekanan stressor yang 

mengacam sebagai akibat dari diagnosis kanker dan kemoterapi yang dijalani.  

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan beberpa penelitian yang 

menunjukan adanya pengaruh PMR dan GIM maupun gabungan keduanya dalam 

menurunkan berbagai masalah yang berkaitan dengan diagnosis kanker dan 

kemoterapi.   Penelitian Tsitsi et al. (2017) diketahui bahwa kombinasi PMR dan 

Guided Imagery dapat menurunkan kecemasan dan memperbaiki mood pada 

orang tua yang anaknya dirawat dengan kanker di rumah sakit. Penelitian Zhou et 

al. (2015) diketahui PMR dapat mengurangi depresi, kecemaasan dan lama 

perawatan pada pasien kanker payudara setelah menjalani radical mastectomy. 

Penelitian Karagozoglu et al. (2012) diketahui music therapy dan guided visual 

imagery memiliki efek yang positif dalam mengurangi kecemasan, mual dan 
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muntah, pada pasien kemoterapi. Temuan beberapa penelitian tersebut 

mendukung hasil penelitian ini bahwa kombinasi PMR dengan SGIM mampu 

menurunkan stres psikologi yang muncul sebagai akibat dari diagnosis kanker 

dan kemoterapi. Keberhasilan terapi kombinasi PMR dengan SGIM dalam 

penatalaksanaan steres yang peneliti maknai sebagai proses koping yang adaptif 

dari pasien. 

Koping yang terbentuk pada pasien kanker dalam penelitian ini terjadi 

secara bertahap. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  Chen & Chang 

(2012)  yang menemukan tiga tahapan proses koping yang terjadi untuk mengatasi 

krisis akibat penyakit kanker, pengobatan dan perawatan yang dijalani. Pertama 

adalah pemikiran  negativ (negative feelings) yang terdiri dari dua aspek yaitu 

distres mental dan kehilangan kontrol fisik. Distres mental berupa kekhawatiran 

dan ketakutan, antisipasi yang buruk, syok, putus asa, maraha, rasa tidak adil, dan 

penyangkalan sedangkan kehilangan kontrol fisik berupa ketidaknyamanan fisik 

yang dialami pasien kanker seperti gangguan tidur, keletihan dan kehilagan nafsu 

makan.  Tahap kedua  yaitu penyesuaian diri (self-adjustment) adalah penyesuaian 

diri pasien terhadap keyakinan pribadi dan gaya hidupnya untuk mengatasi stres 

akibat  diagnosis kanker,  perawatan dan pengobatan yang dijalani. Penyesuain 

diri terdiri dari dua aspek yaitu penyesuaian terhadap keyakinan pribadi dan 

penyesuaian terhadap gaya hidup. Penyesuaian terhadap keyakinan pribadi adalah 

penyesuaian yang dilakukan pasien kanker untuk mempersiapkan diri dalam 

menghadapi dampak penyakit kanker. Berbagai penyesuaian positif yang 

dilakukan untuk menerima diagnosis kanker adalah pikiran yang konstruktif, 
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penerimaan terhadap fakta yang ada, meningkatkan motivasi, memperbaiki 

kenyamanan diri dan berdoa untuk ketenangan pikiran, sedangkan penyesuaian 

terhadap gaya hidup berupa penyesuaian terhadap perubahan diet, olahraga, 

jadwal kerja, dan penyesuaian beban kerja yang ada. Tahapan  yang terakhir 

adalah reinterpretasi diri (self-reinterpretation) merupakan  perubahan dalam 

sistem nilai dimana pasien kanker harus merubah keyakinan lama yang sudah ada 

pada diri mereka. Pentingnya melepaskan diri dari perasaan negativ, menyadari 

akan pentingnya informasi dan harapan yang realistik akan penyakit yang 

membutuhkan penyesuaian diri, dan  melakukan evalusi ulang terhadap kehidupan 

mereka.  

Deshields L. et al.( 2016)  menjelaskan adanya intervensi atau 

transformatif pengalaman hidup yang didapat mempengaruhi penderita dan 

mekanisme kopingnya, terutama untuk suatu respon yang adaptif.  Kombinasi 

PMR dengan SGIM yang diberikan dapat memodifikasi respon awal atau reaksi 

pasien tersebut.  Respon awal pada pasien yang terdiagnosis kanker pada aspek 

psikis telah digambarkan oleh Chen & Chang (2012) yaitu  kekhawatiran dan 

ketakutan, antisipasi yang buruk, syok, putus asa, marah,  dan merasa tidak adil . 

Menurut Zainuddin ( 2012) stres, cemas, depresi, putus asa, marah, khwatir 

merupakan blok emosioal negativ pada diri seorang yang mengalami gangguan 

psikologis. Salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan bagi penderita kanker 

yang baru terdiagnosis dalam mengontrol tekanan emosional adalah dengan 

mekanisme koping yang baik (Loprinzi et al. 2011)  Lebih lanjut Yunitasari 
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(2016) menjelaskan bahwa koping yang adaptif pada penderita kanker dapat 

dicapai dengan meminimalkan dan bahkan menghilangkan stressor penyebabnya. 

PMR merupakan bagian dari terapi relaksasi yang digunakan sebagai suatu 

keterampilan koping yang mengajarkan pasien kapan dan bagaimana melakukan 

relaksasi dan kenyamanan di bawah kondisi yang dapat menimbulkan ansietas 

(Snyder & Lindquist 2006; Tobing 2012;Lilik Supriati et al. 2016). Teknik 

relaksasi otot ini dilaporkan efektif dalam mengurangi ketegangan otot di tubuh.  

Relaksasi otot dapat secara langsung menghambat kecemasan dan mengurangi 

mual dan muntah yang biasanya dilatarbelakangi oleh otot yang tegang. 

Beberapa peneliti telah menyarankan bahwa PMR dapat berfungsi sebagai 

metode relaksasi bagi pasien yang menjalani kemoterapi (Helen 2015).  

Sementara itu terapi SGIM sendiri merupakan proses penyembuhan yang 

dilakukan dengan pendekatan rohani atau cara untuk menetralisir dan melarutkan 

pola batin yang mengandung gangguan penyakit, fisik dan kondisi pikiran, yang 

bertujuan untuk menumbuhkan kegembiraan, keamanan, ketenangan pikiran, dan 

bimbingan timbulnya keyakinan bahwa kesembuhan datangnya dari Tuhan Yang 

Maha Esa melalui pemberian motivasi spiritual dengan mendengarkan rekaman  

imajinasi terbimbing yang diiringi dengan musik spiritual yang sesuai. 

Pemberian terapi yang dilakukan selama 3 minggu memberikan dampak yang 

sangat bermanfaat bagi peningkatan koping, apalagi dilakukan follow up setiap 2 

kali dalam setiap minggu. SGIM yang didengar mampu menekan dan 

menetralisir pola batin yang mengandung gangguan penyakit fisik dan psikis 

tersebut. 
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Sejalan dengan temuan  peneliti ini Smeltzer et al. (2013) menjelaskan 

bahwa teknik relaksasi adalah metode utama yang digunakan untuk 

menghilangkan stres. Tujuan dari latihan relaksasi adalah untuk menghasilkan 

sebuah respon yang menghambat respons stres. Bila tujuan ini tercapai, 

hipotalamus akan menyesuaikan dan menurunkan aktivitas sistem syaraf 

simpatik dan parasimpatik yang dapat menghasilkan perasaan tenang dan santai. 

PMR dengan SGIM merupakan kombinasi terapi yang mampu menghambat 

respon stres dengan menghasilkan beta endorphin yang memicu kondisi rileks 

atau santai. Jacobson (1938), Hart (2005)  dan Beck’s (2012) dalam 

penelitiannya mengatakan tujuan PMR dan GIM adalah untuk mengurangi 

komsumsi oksigen tubuh, laju metabolisme tubuh, laju pernapasan, ketegangan 

otot, kontraksi ventricular prematur dan tekanan darah sistolik, menurunkan 

hormon kortisol serta gelombang alpha otak serta dapat meningkatkan beta 

endorphin yang berfungsi meningkatkan imun seluler dan kenyamanan. 

Pada penelitian ini juga diketahui pemilihan mekanisme koping pasien 

yang bervariatif.  Pasien menggunakan beberapa tindakan dalam mengatasi 

masalah yang dihadapi berupa upaya pengalihan, pengendalian, positif fokus, 

pencarian dukungan sosial dan membuat perencanaan.  Beberapa tindakan yang 

diambil  seperti pengalihan, pencari dukungan sosila dan pengendalian menurut 

Folkman & Lazarus (1985) adalah bagian dari emotional focus coping. 

Kecenderungan pemilihan emotional focus coping lebih banyak pada pasien 

kanker yang berjenis kelamin perempuan dan mereka yang menderita penyakit 

kanker penis, serviks dan payudara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  
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Ahadi et al. (2014) pada 80 pasien kanker diketahui bahwa pasien kanker lebih 

banyak menggunakan emotional focus coping dalam mengatasi masalah terkait 

penyakit kankernya. Penelitian Dunkel-Schetter et al. (1992) diketahui bahwa 

secara umum, pasien kanker melakukan pemilihan koping yang bervariasi. 

Dalam menghadapi gejala terkait kanker yang mengakibatkan rasa sakit, mereka 

biasanya memilih untuk menggunakan strategi problem focused coping, misalnya 

mencari pengobatan alternatif atau mengkonsumsi obat-obatan, sementara untuk 

menghadapi ketidakpastian masa depan mereka cenderung menggunakan strategi 

emotion focused coping seperti menghindar ataupun denial. Selanjutnya 

penelitian Faye et al. (2006) menemukan bahwa emotional focused coping lebih 

sering digunakan pasien kanker untuk mengatasi masalah eksistensial, sedangkan 

problem focused coping lebih sering digunakan untuk mengatasi masalah fisik.  

Perbedaan antara kedua pemilihan tipe koping umum ini, Lazarus dan 

Folkman (1989) menjelaskannya secara rinci. Menurut mereka, problem-focused 

koping ditujukan untuk pemecahan masalah atau melakukan sesuatu untuk 

mengubah sumber stres. Sedangkan koping yang berfokus pada emosi (emotion-

focused koping) ditujukan untuk mengurangi atau mengatasi tekanan emosional 

yang berhubungan dengan situasi. Kecenderungan pemilihan emotional focused 

coping pada pasien kanker dalam mengatasi masalah yang ada dikarenakan 

kondisi penyakit yang sudah masuk stadium lanjut dan tingkat keberhasilan 

kesembuhan penyakit yang rendah, dimana pasien tidak memiliki upaya yang lain 

untuk sembuh, selain terus bertahan dan melawan dengan penyakit kanker.  
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Berdasarkan penyakit yang diderita rata-rata mereka yang memiliki koping 

yang maladaptif adalah yang menderita penyakit kanker payudara, kanker penis, 

kanker serviks dan kanker ovarium dengan rentang usia antara 26 sampai dengan 

53 tahun pada kelompok kontrol sedangkan pada kelompok perlakuan berada 

pada rentang usian 25-66 tahun. Mereka  yang usia dewasa mudah (25-45 ) tahun 

lebih banyak memiliki koping yang maldapatif  dari pada  yang lebih tua, namun 

ada juga yang usia tua memiliki koping yang maladaptiv dan usia dewasa muda 

yang memiliki koping yang adaptif. Kondisi ini menunjukan bahwa jenis 

penyakit kanker stidaknya berpengaruh pada mekanisme koping pasien. Temuan 

ini sejalan dengan pendapat Hoffman et al. (2013) yang mengatakan  Diagnosis 

kanker mempengaruhi penderitanya  hampir pada seluruh aspek kehidupan 

pasien diantaranyaa aspek fisik, psikologis, interpersonal, vokasional , dan 

spiritual. Individu yang didiagnosis kanker di usia yang lebih muda (sebelum 45 

tahun) telah ditemukan berisiko tinggi untuk mengalami masalah psikologis, 

yang dapat bertahan dalam perkembangan kehidupannya.  

Pada kenyataannya pasien yang mengalami mekanisme koping maladaptiv 

ini baik pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol sebenarnya mereka 

memiliki peningkatan skore koping di setiap minggunya sebagai akibat dari 

intervensi kombinasi terapi PMR dan SGIM ataupun sebagai dampak dari faktor 

lain yang dialami oleh kelolompok kontrol. Peningkatan tersebut jika 

dibandingkan dengan nilai rerata kelompok masih berada dalam tingkat 

maladaptif.  
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Jenis kelamin pasien dalam penelitian ini juga di analisis yang  diketahui 

bahwa yang  mengalami mekanisme koping maladaptif pada kelompok perlakuan 

dan kontrol adalah semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, 

namun kecenderungan yang lebih besar adalah pada jenis kelamin perempuan. 

Kaplan & Sadock (1997) menjelaskan bahwa gangguan kecemasan dapat terjadi 

pada semua usia, lebih sering pada usia dewasa dan lebih banyak pada wanita. 

Sebagian besar kecemasan terjadi pada umur 21-45 tahun. Hal ini menunjukan 

bahwa wanita lebih memiliki koping yang maladaptiv. Selanjutnya  Stuart (2013) 

menjelaskan perubahan mekanisme koping pada wanita kemungkinan 

dipengaruhi oleh faktor neurohormonal seperti hormon prolaktin, hormon 

adrenokortikotropik (ACTH), vasopresin, oksitosin, insulin, epineprin, nor-

epineprin, dan neurotransmiter lainnya yang mengalami fluktuatif perubahan 

apalagi pada wanita yang menjelang menopause. 

Hasil penelitian juga menunjukan walaupun sudah di intervensi dengan 

terapi kombinasi PMR dengan SGIM sebagiann besar yang memiliki koping 

maladaptiv adalah mereka yang  sudah menikah.  Hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengan penelitan  Deshields L. (2016) Menurutnya   status perkawinan 

merupakan salah satu faktor protektiv yang mampu meningkatkan mekanisme 

koping. Kekhwatiran kepada pasangan (ditinggalkan suami/istri), anak-anak yang 

masih kecil merupakan faktor yang kemungkinan menjadikan mereka yang sudah 

menikah memiliki mekanisme koping yang maladaptiv. Dukungan keluarga 

menjadi aspek yang sangat penting bagi peningkatan koping pasien terutama 

dukungan emosional. Penelitian  Yunitasari (2016) diketahui bahwa dukungan 
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emosional keluarga berupa rasa peduli, mencintai, memberikan kasih sayang 

berpengaruh positip pada peningkatan koping pasien kanker seviks yang 

menjalani kemoterapi.  

Hasil penelitian juga diketahui bahwa Indeks masa tubuh (IMT) yang 

kurang dari 18,5 dan stadium kanker paada stadium II sebagian besar berada 

pada pasien yang memiliki koping yang maladaptif.  Hal ini menunjukan 

semakin rendah IMT dan semakin dini stadium diagnosis kanker diketahui maka 

akan semakin meningkatkan gangguan koping pada pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi.   Temuan  ini sejalan dengan penelitian Zhang (2015) 

yang diketahui bahwa IMT dan stadium kanker berpengaruh signifikan terhadap 

distress yang berkaitan dengan gejala penyakit pada pasien kanker yang 

menjalaani kemoterapi. Adanya gejala distress yang menunjukan 

penatalaksanaan koping yang kurang baik dari pasien.  

Merujuk pada berbagai aspek yang sudah dijelaskan dapat dikatakan 

bahwa koping merupakan suatu respon yang berkelanjutan, selalu dinamis, sesuai 

dengan penyesuaian indivdiu dengan lingkungannya dalam mengatasi stressor 

yang ada, mudah berpindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, tidak berhenti 

pada satu titik melainkan terus berubah sesuai beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan adaptasi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat  

Stuart (2013) yang menjelaskan  bahwa mekanisme koping seseorang 

dipengaruhi oleh faktor predisposisi, stressor presipitasi, penilaian terhadap stres, 

dan sumber koping seseorang. Faktor predisposisi merupakan faktor risiko dan 

protektif atau disebut juga faktor pendukung yang mempengaruhi jenis dan 
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jumlah sumber daya yang dapat digunakan seseorang untuk menangani stress. 

Faktor predisposisi ini terdiri dari predisposisi  biologis (misalnya latar belakang 

genetik, status gizi, sensitivitas biologis, kondisi kesehatan umum dan paparan 

terhadap racun), predisposisi psikologis (misalnya kecerdasan, keterampilan 

verbal, moral, kepribadian, pengalaman masa lalu, konsep diri dan  motivasi, 

pertahanan psikologis, dan lokus kontrol, atau rasa kontrol atas nasib sendiri) dan 

predisposisi sosial kultural (usia, Jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, 

pekerjaan, status sosial, latar belakang budaya, pendidikan agama dan 

kepercayaan).  

6.2. Pengaruh Kombinasi Progressive Muscle Relaxation dengan Spiritual 

Guided Imagery and Music terhadap Resiliensi Pasien Kanker yang 

Menjalani Kemoterapi  

 

Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh  dari pemberian  kombinasi 

PMR dengan SGIM terhadap resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi 

di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Pada dasarnya pemberian  kombinasi 

PMR dengan SGIM,  tidak secara langsung meningkatkan resiliensi pasien, akan 

tetapi membutuhkan proses yang bertahap. Resiliensi terbetuk sebagai akibat dari 

mekanisme adaptasi yang baik dari pasien. Adaptasi yang dimaksudkan disini 

adalah proses koping yang konstruktif dalam mengatasi masalah yang muncul 

sebagai akibat diagnosis kanker dan kemoterapi yang dijalani pasien. Fakta 

penelitian menunjukan resiliensi baru terbentuk pada minggu kedua dan ketiga 

setelah diberikan kombinasi PMR dengan SGIM, sedangkan mekanisme koping 

terbentuk sejak minggu pertama setelah diberikan intervensi. Artinya bahwa 

terbentuknya resiliensi pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi dalam 
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penelitian ini diawali dengan terbentuknya koping yang konstruktif dari pasien. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunitasari (2016) tentang resiliensi 

pada pasien kanker dimana diketahui,  mekanisme koping berpengaruh signifikan 

terhadap resiliensi dan selanjutnya beliau menyimpulkan bahwa mekanisme 

koping yang adaptif dari penderita kanker dapat meningkatkan resiliensinya 

dalam menjalankan kemoterapi.   

Menurut Herrman et al. (2011) Pada dasarnya, resiliensi mengacu pada 

adaptasi positif, atau kemampuan untuk mempertahankan atau mendapatkan 

kembali kesehatan mental meski mengalami kesulitan. Lebih lanjut Fletcher & 

Sarkar (2013), menjelaskan resiliensi merupakan proses dinamis yang mencakup 

adaptasi positif dalam konteks kesulitan yang signifikan, mengandung bahaya, 

serta dapat berubah sejalan dengan waktu dan lingkungan yang berbeda.  

penelitian Haase (2004)  diketahui bahwa resiliensi pada pasien kanker dan 

penyakit kronik merupakan hasil dari interaksi antara tiga faktor protektif dan 

dua faktor risiko. Tiga faktor protektif yang dimaksud adalah faktor protektif 

individual (koping yang bersifat berani dalam menghadapi situasi yang menekan 

dan pemaknaan terhadap situasi), faktor protektif keluarga (atmosfer keluarga 

dan dukungan atau sumberdaya keluarga), dan faktor protektif sosial (sumber 

daya pelayanan kesehatan dan integrasi sosial). Adapun kedua faktor risiko yang 

dihadapi oleh subjek penelitian meliputi adalah faktor risiko individual (koping 

defensif) dan faktor risiko yang terkait dengan penyakit (ketidakpastian rasa sakit 

dan distress yang terkait dengan gejala penyakit).   
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Selanjutnya Peterson & Bredow ( 2013) menjelaskan faktor risiko 

merupakan faktor yang secara langsung memperbesar potensi terjadinya risiko 

bagi individu yang kemudian dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya 

perilaku dan gaya hidup maladaptif sedangkan faktor protektif merupakan 

keterampilan dan kemampuan yang sehat yang dimiliki individu, yang 

mendorong terbentuknya resiliensi.  

Hasil penelitian juga diketahui rata-rata skore resiliensi pasien adalah 

dalam kategori cukup rendah walaupun sudah diberi intevensi. Selain itu juga 

diketahui bahwa individu yang memiliki resiliensi yang tinggi memiliki skore 

yang tinggi pada aspek meaningfulness, equanimity, perseverance, self reliance, 

dan existential aloneness dibandingkan dengan yang lainnya.  Pada aspek 

meaningfulness, perseverance dan equanimity, diketahui pasien memiliki tekad 

yang kuat untuk sembuh, mereka memiliki keyakinan akan mampu melewati 

masa-masa sulit karena pernah mengalami sesuatu yang lebih sulit sebelumnya. 

Pada aspek  self reliance dan existential aloneness diketahui walaupun menderita 

kanker mereka yakin hidupnya memiliki arti, dalam kondisi sulit mereka  mampu 

mengambil langkah atau keputusan penting dengan tenang. 

Wagnild & Young (1990, 2003)  menjelaskan Para individu yang resilien 

telah memahami bahwa hidup bukanlah sebatas hal yang baik dan buruk. Mereka 

mampu untuk memperluas perspektifnya sehingga dapat lebih fokus pada aspek 

positif daripada negatif dari setiap kejadian dalam hidupnya. Selain itu mereka 

pun telah belajar untuk tidak menunjukkan respon yang ekstrem dan bersikap 

tenang. Kondisi tersebut yang menjadikan individu resilien sebagai individu yang 
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optimis, karena bahkan pada situasi yang sulit sekalipun, mereka mampu untuk 

melihat kesempatan untuk tidak menyerah dan menemukan jalan keluar. Mereka 

akan menggunakan baik itu pengalaman diri sendiri maupun orang lain sebagai 

sarana pembelajaran bagi mereka. 

Sebuah studi terhadap 60 wanita dengan kanker ovarium yang mengalamai 

kekambuhan, diketahi bahwa mereka yang memiliki kecenderungan lebih besar 

untuk mengaitkan makna negatif pada penyakit lebih cenderung menunjukkan 

penyesuaian yang buruk. Beberapa pasien dapat menarik diri secara sosial sebagai 

respons terhadap diagnosis atau tindakan pengobatan dan perawatan (Deshields  et 

al,  2016). Kondisi ini mengakibatkan rendahnya keyakinan untuk sembuh, 

kurang percaya diri  dan tidak memiliki sikap optimisme. Anggapan ini sejalan 

dengan pendapat  Portzky et al. (2010) yang menjelaskan bahwa tingkat resiliensi 

yang tinggi pada diri seseorang biasanya berkorelasi positif dengan tingkat self 

esteem, self confidence, dan disiplin yang tinggi, keberanian dan optimisme dalam 

menghadapi kegagalan, kapasitas kognitif diatas rata-rata, dan memiliki 

kemungkinan yang lebih besar untuk terbebas dari penyakit.  

6.3. Perbedaan Koping dan Resiliensi pasien Kanker yang Menjalani 

Kemoterapi  Setelah Diberikan Terapi Kombinasi Progressive Muscle 

Relaxation dengan Spiritual Guided Imagery and Music 

 

Hasil penelitian menunjukan ada perbedaan pengaruh terapi kombinasi 

Progressive Muscle Relaxation dengan Spiritual Guided Imagery and Music 

terhadap koping dan resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi. 

Perbedaan ini terletak pada peningkatan skor rerata koping dan resiliensi yang 

lebih tinggi pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol. 
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Hal ini terjadi karena selain adanya pemberian intervensi hanya pada kelompok 

perlakuan, juga terjadi sebagai akibat dari responden yang melakukan terapi ini 

cepat beradaptasi dengan motivasi spiritual yang berada pada rekaman SGIM. 

Kata-kata yang berada dalam rekaman SGIM memiliki kekuatan yang dapat 

menumbuhkan spiritual power yaitu rasa ikhlas, yakin, syukur, sabar dan khusyu 

dalam menghadapi penyakit kanker. Berdasarkan analisisi terhadap praktik 

spiritual yang dimiliki oleh pasien, rata-rata pasien memiliki aspek spiritual 

sedang sampai tinggi. Aspek spiritual ini sebagai salah satu faktor protektif yang 

mendukung peningkatan resiliensi pasien.  

Menurut  Taylor et al. (2015) aspek spiritual saat ini sudah menjadi bagian 

dari kebutuhan akan penyembuhan (Spiritual healing). Kebutuhan spiritual adalah 

kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan, memenuhi 

kewajiban agama dan kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan 

(Setiadi & Irawandi 2017). Penelitian terkait respon spiritual pada orang dewasa 

yang menderita penyakit kanker telah banyak dilakukan. Beberapa aspek spiritual 

yang diteliti diantaranya kualitas kehidupan spiritual, kebutuhan spiritual, 

harapan, religious koping, transendense diri, dan praktik religious (khususnya 

berdoa) (Taylor Elizabeth Johnston, Petersen Cheryl, Oyedele Oladele 2015). 

Rekaman SGIM ini selain berisikan motivasi spiritual juga mengandung doa 

didalamnya.  

Salah satu aspek yang menjadi perbedaan terapi ini dengan yang lain 

adalah terapi ini merupakan bentuk terapi yang melibatkan aspek mind, body dan 

spirit. Mind dan bodi diperankan oleh terapi PMR sedangkan aspek spiritualnya 
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didapat dari terapi SGIM. Gabungann kedua terapi ini diduga dapat menurunkan 

bahkan mengurngi blok emosional negatif yang ada pada diri pasien sebagai 

akibat dari stressor yang didapat selama menjalani kemoterapi dan juga   

meningkatkan spiritual power. Doa yang ada dalam terapi ini menimbulkan 

harapan dan keyakinan yang besar untuk sembuh dan bertahan dalam kesulitan, 

atau dapat dikatakan mampu meningkatkan mekanisme adaptasi positif  yang 

akan berdampak pada resiliensi pasien. Menurut Zainuddin ( 2012) spiritual 

power (rasa ikhlas, yakin, syukur, sabar dan khusyu) akan  melepaskan semua 

blok emosioanal negatif yang ada dalam diri seseorang. Dapat dikatakan bahwa 

Inti dari SGIM ini sesungguhnya sangat sederhana yaitu ketika mendengarkan 

rekaman ini pasien mengubah semua hal negatif dalam dirinya menjadi suatu hal 

yang bermakna positif seperti, mengubah merasa bersalah dengan taubat, marah 

dengan memaafkan, sedih dengan tawakal, kecewa dengan ikhlas, kehilangan 

dengan sabar, sombong dengan syukur. 

Kekuatan dosisis terapi sebanyak dua kali sehari dan dilakukan selama 3 

minggu berturut-turut juga diduga sebagai salah satu hal yang memberikan 

kontribusi terhadap perbedaan skore koping dan resiliensi pada kelompok 

perlakuan dengan kelompok kontrol. Kekuatan terapi PMR dan SGIM mampu 

mempertahankan kondisi rileks melalui penekanan terhadap stressor yang ada 

karena pasien selalu dingatkan melalui motivasi spiritual yang ada dalam rekaman 

SGIM. 

Pandangan tersebut sejalan dengan mekanisme atau cara kerja dari SGIM 

yang dapat memodifikasi penyakit dan mengurangi gejala dengan cara 
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menurunkan respon stres, yang dimediasi oleh interaksi psikoneuroimun. Respon 

stres dipicu ketika situasi atau kejadian (dirasakan atau nyata) mengancam 

kesejahteraan fisik atau emosional atau ketika tuntutan situasi melebihi sumber 

daya yang ada. Kemampuan untuk untuk beradaptasi trehadap stressor inilah yang 

dimaknai sebagai koping. Salah satu tujuan Guided imagery and musik  adalah 

membingkai ulang situasi stres dari tanggapan negatif rasa takut dan kecemasan 

terhadap gambaran positif penyembuhan dan kesejahteraan. Guided imagery and 

musik  juga bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran emosional dan 

merestrukturisasi makna suatu situasi. Respon emosional terhadap situasi memicu 

sistem limbik dan sinyal perubahan fisiologis pada perangkat dan sistem saraf 

otonom, menghasilkan karakterisitk berupa perlawanan atau penghindaran 

terhadap stressor yang ada. (Dossey 1995; Epstein 2004 ; Hart 2008; Beck’s 

.2012). Motivasi spiritual yang ada dalam SGIM akan memicu sistem limbik 

untuk membangitkan lagi gambaran aspek spiritual power yang tersimpan yang 

didapat dari pengalaman atau praktik spiritual sebelumnya.  Kondisi ini akan 

menyebabkan Hemisfer otak kanan menyimpan gambar, yang bisa jadi 

dibangiktkan lagi untuk menurunkan stressor psikologis yang ada.  

Penelitian model tikus yang ekstensif oleh Robert Ader dan Nicholas 

Cohen pada tahun 1970 mengkonfirmasi bahwa sistem kekebalan tubuh dapat 

dikondisikan oleh harapan dan keyakinan. Pada pasien kanker yang memiliki 

adaptasi positif pasti memiliki dua aspek ini yaitu harapan dan keyakinan.  

Penelitian selanjutnya di psychoneuroimmunology mencoba menjelaskan 

mekanisme bagaimana otak dan tubuh berkomunikasi melalui interaksi sel. 
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Serotonin dan dopamin adalah dua neurotransmitter yang meningkat dengan stres 

dan mengaktifkan aktivitas hipotalamus melalui sinyal reseptor. 

Pemberian intervensi Guided Imagery and music  pada kasus pasien kanker 

yang mengalami stres psikologis  diyakini dapat meningkatkan rasa nyaman pada 

pasien dengan menstimulasi pikiran seseorang. Ketika sebuah pikiran positip 

diterima oleh susunan saraf ototnom dan pasien dalam kondisi yang rileks  maka 

pikiran ini akan diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus akan menghasilkan 

Corticotroping Releasing Factor (CRF). Selanjutnya CRF akan merangsang 

kelenjar pituitary untuk meningkatkan produksi Proopioidmelanocortin yang 

menyebabkan peningkatan enkephalin oleh medulla adrenal. Selain itu juga 

kelenjer pituitary akan mempengaruhi beberpa sistem untuk menghasilkan Beta-

endorfin yang diduga menjadikan suasana hati menjadi rileks atau dengan kata 

lain dapat mengurangi masalah terkait stressor psikologis misalnya stres, cemas 

ataupun depresi.  

Sementara itu Teknik relaksasi otot dilaporkan efektif dalam mengurangi 

ketegangan otot di tubuh.  Fungsi neuroendokrin yang berubah, telah diamati 

pada subjek yang rileks  (Helen 2015). Pemberian intervensi relaksasi 

Progressive Muscle Relaxation dalam kondisi rileks akan mentransmisi sistem 

neurohormonal. Dimana ketika otot direlaksasi akan ada transmisi sinyal ke 

hipotalamus melalui sistem saraf pusat.  Sinyal ini dapat merangsang 

hipothalamus untuk mengurangi produksi hormon corticotrophin-releasing factor 

(CRF) sehingga kelenjar hipofise anterior (pituitary) akan menurunkan sekresi 

ACTH (adrenocorticotropic hormon). Penurunan sekresi ACTH menyebabkan 
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kadar kortisol juga mengalami penurunan sehingga terjadilah peningkatan kadar 

β endorfin. PMR juga merangsang sistim limbik di otak untuk merangsang 

pengeluaran gamma amino butyric acid (GABA), enkephalin dan β endorfin. 

Peningkatan β endorfin merupakan respon dari peningkatan  enkephalin dan β 

endorfin akan meningkatkan kenyamanan pada pasien (Snyder & Lindquist 

2006). Penelitian Gaffey et al. (2016) tentang stress dan resiliensi pada lansia 

menunjukan bahwa sumber resiliensi dapat memodulasi kortisol pada kesehatan 

lansia. Dengan melihat mekanisme kerja dari PMR dan SGIM serta  temuan 

beberapa penelitian, dapat dikatakan bahwa sumber- sumber yang menjadi faktor 

resiko dari terbentuknya koping dan resiliensi pada pasien kanker dapat 

dikendalikan melalui terapi relaksasi salah satunya adalah kombinasi PMR 

dengan SGIM. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan sebagian besar pasien yang pada 

akhir minggu ke tiga masih memiliki mekanisme koping mal adaptif dan skore 

resiliensi yang cukup rendah adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan  

dasar dan menengah. Tingkat pendidikan sering dikaitkan dengan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap suatu objek. Proses perubahan perilaku atau penerimaan 

ide baru adalah hasil dari suatu proses yang kompleks yang biasanya memerlukan 

waktu yang lama. tingkat pendidikan yang rendah pada seseorang akan 

menyebabkan lebih mudah stres dibandingkan dengan individu yang 

berpendidikan tinggi. 

Pendidikan seseorang diduga akan mempengaruhi mekanisme koping 

pasien. Tingkat  pendidikan yang tinggi akan lebih mampu mengatasi masalah 
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yang ada dengan menggunakan koping yang efektif daripada pasien dengan 

pendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kopelowicz, et al dalam  

Tobing (2012)  yang mengatakan semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan 

seseorang akan memiliki hubungan yang positif dengan keterampilan koping yang 

dimiliki. Individu akan lebih mampu menggunakan koping yang adaptif dalam 

mengatasi ansietas dan depresi akibat sakit yang dideritanya. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa  pasien yang memiliki mekanisme 

koping yang adaptif maupun  maladaptif  atau yang memiliki resiliensi rendah, 

cukup atau sangat tinggi adalah mereka yang bukan saja usia remaja atau dewasa 

muda tetapi hampir dialami oleh semua rentang usia. Hal ini menunjukan bahwa  

mekanisme koping dan resiliensi bukan trait yang bersifat statis yang dimiliki 

seseorang sejak lahir atau secara otomatis bertahan dalam diri seseorang setelah 

sekali dia berhasil mencapainya. Resiliensi merupakan proses dinamis yang 

mencakup adaptasi positif dalam konteks kesulitan yang signifikan, mengandung 

bahaya, serta dapat berubah sejalan dengan waktu dan lingkungan yang berbeda 

(Fletcher & Sarkar 2013).  Pandangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian 

Galli & Vealey (2008) tentang resiliensi pada atlet-atlet papan atas dan 

menyimpulkan bahwa aspek penting dari resiliensi adalah proses agitasi 

(pergolakan), dimana indivdu menggunakan berbagai strategi penanggulangan 

untuk menghadapi kombinasi emosi yang tidak menyenangkan, dan perjuangan 

mental. Para atlet melaporkan bahwa adaptasi positif terjadi secara bertahap, 

sering membutuhkan banyak pergeseran pemikiran. Temuan ini mendukung 

anggapan bahwa resiliensi adalah kapasitas yang berkembang dari waktu ke 
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waktu dalam konteks interaksi orang dengan lingkungan, berapapun usia yang 

dimilikinya. 

Selain aspek spiritual, hasil penelitian juga diketahui bahwa sebagian besar 

pasien dalam penelitian ini adalah mereka yang sudah menikah dan memiliki 

badan penjamin jaminan sosial kesehatan (BPJS), serta sebagian besar memiliki 

penghsilan keluarga yang rendah.  Artinya keberdaan dari keluarga, sumber 

pembiayaan kesehatan dan penghasilann keluarga   merupakan sumber dukungan  

sosial bagi pasien terhadap resiliensinya. Temuan ini sejalan dengan penelitian  

Pentz (2005) tentang resiliensi pada pasien lansia yang mengalami kanker 

diketahui bahwa aspek yang berkontribusi terhadap resiliensi adalah dukungan 

sosial dan aspek spiritualitas yaitu ( adanya keyakinan kepada Tuhan dan harapan 

yang mereka miliki). Penelitian lain dilakukan oleh Duan porter et al. (2016) 

tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap resiliensi fisik pada lansia yang 

menderita kanker diketahui bahwa mayoritas penderita kanker yang lebih tua 

menunjukkan resiliensi fisik. Hal ini terkait dengan kesehatan dasar yang dimiliki, 

fungsi fisik, self efficacy, dan dukungan sosial yang tinggi.  

Penelitian Kirana  (2016)  tentang dukungan keluarga dengan resiliensi  

diketahui bahwa resiliensi dapat ditingkatkan dengan memberikan dukungan 

sosial. Dukungan yang diberikan kepada penderita kanker berupa motivasi, saran, 

nasihat, bantuan, dan materi memberikan dampak pada kesehatan dan psikologis 

pasien kanker. Penderita kanker lebih dapat berpikir positif mengenai penyakit 

yang sedang dialami, lebih kuat, optimis, semangat menjalani pengobatan 

kemoterapi, dan mampu bertahan melawan penyakitnya.  Kawachi, Kennedy, dan  
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Glass (1999) dalam Wagnild (2003) mengidentifikasi lansia dengan penghasilan 

rendah, tingkat pendidikan rendah dan merokok dihubungan dengan status 

kesehatannya, diketahui bahwa penghasilan yang rendah memberikan dampak 

yang besar pada status kesehatan yang buruk pada lansia Hal ini menunjukan 

individu dengan penghasilan yang rendah meningkaatkan resiko pada masalah 

kesehatan. 

Beberpa temuan penelitian di atas sejalan dengan pendapat Vanderbilt-

Adriance & Shaw (2009) ada beberapa faktor protektif yang membentuk 

resiiliensi diantaranya: (1) karakteristik individu, seperti jenis kelamin, tingkat 

inteligensi, karakteristik kepribadian, (2) karakteristik keluarga, seperti 

kehangatan, kelekatan, struktur keluarga, (3) ketersediaan sistem dukungan sosial 

di luar individu dan lingkungan keluarga misalnya teman sejawat. Selanjutnya 

menurut  Woodgate (1999) Ada lima kategori stresor spesifik yang ada pada 

pasien kanker sebagai faktor resiko yang mempengaruhu resiliensi pasien kanker 

yaitu kehilangan, terganggunya hubungan, kejadian yang mengubah status 

keluarga, kejadian yang memerlukan adaptasi sosial, dan kejadian negatif akut 

seperti trauma fisik. Stres pada pasien mungkin merupakan akibat langsung atau 

tidak langsung dari perubahan perkembangan yang terjadi pada individu, atau 

akibat dari penyakit itu sendiri. 

Menurut Deshields et al. (2016) intervensi atau transformativ perisitiwa 

kehidupan yang didapat penderita kanker dapat mempengaruhi penderita dan 

mekanisme kopingnya, terutama untuk suatu respon yang adaptif.  Transformasi 

pengalaman hidup didefinisikan sebagai katalisator yang menghasilkan perubahan 
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pada penderita kanker (dalam perilaku, sikap, dan emosi) untuk lebih baik atau 

lebih buruk. Intervensi adalah suatu tindakan yang dapat mengatasi permasalahan 

yang dilalami pasien terkait penyakit kanker, pengobatan dan perawatannya. 

Intervensi yang diberikan digunakan untuk mengatasi baik itu masalah fisik, 

psikis, sosial maupun spiritual. Penderita kanker yang survive  memiliki respon 

awal yang sesuai dalam suatu rentang  respon antara distres dengan resiliensi. 

Namun, pengalaman paska kanker dan intervensi yang diberikan dapat 

memodifikasi respons awal melalui proses rekalibrasi.  Rekalibrasi adalah 

individu melakukan penyesuaian terus-menerus terhadap reaksi atau respon 

tanggapan pribadi mereka berdasarkan interpretasi dan pengalaman mereka, yang 

pada gilirannya mempengaruhi posisi mereka dalam rentang respon distres-

resiliensi. 

Sejalan dengan temuan dan berbagai pandangan dari penelitan yang sudah 

ada dapat dikatakan bahwa koping dan resiliensi pada pasien yang terbentuk 

merupakan dampak dari intervensi yang diberikan. Hal ini dapat dijelaskan sebgai 

berikut.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan terapi kombinsi PMR dengan 

SGIM sebagai intervensi keperawatan yang mempengaruhi proses rekalibrasi 

ulang terhadapa koping pasien. Rekalibrasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah individu melakukan penyesuaian terus-menerus terhadap reaksi atau 

respon koping mereka berdasarkan interpretasi dan pengalaman mereka setelah 

mendapatkan terapi kombinsi PMR dengan SGIM, yang pada akhirnya 

mempengaruhi posisi mereka dalam rentang respon distres-resiliensi, dimana 

terapi kombinsi PMR dengan SGIM mampu meningkatkan mekanisme koping 
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pasien yang adaptif sehingga membuat penderita kanker menjadi pribadi yang 

lebih resilien dalam menjalani penyakit kanker pengobatan dan perawatannya. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa karakteristik pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi yang dapat diintervensi dengan terapi ini adalah semua 

pasien baik laki-laki mapun perampuan dengan prakatik spiritual sedang sampai 

tinggi, memiliki emosional yang stabil, terdiagnosis untuk semua jenis  kanker 

tetapi tidak untuk kanker payudara, serviks, kanker penis atau jenis kanker lainya 

dengan stadium lanjut.   

6.4. Keterbatasan Penelitian  

Sebuah penelitian tentu memiliki  kelemahan yang diakibatkan karena adanya 

keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti menyadari keterbatasan dari 

penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor meliputi :  

1. Data koping dan resiliensi yang diukur setiap minggu dalam penelitian ini 

diperoleh melaui pengisian kuesioner oleh responden penelitan,  sehingga 

kejujuran masih bersifat subjektiv. Selain itu evaluasi pelaksanaan terapi  

kombinasi PMR dengan SGIM hanya dilakukan  melalui lembaran evaluasi 

yang diisi pasien dan di ketahui oleh keluarganya dengan pembuktian melalui 

tanda tangan. Keadaan ini menjadi kesulitan  bagi peneliti dalam mengontrol 

kejujuran dan kesungguhan responden dalam melakukan terapi 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok intervensi dan satu 

kelompok kontrol dan dilaksanakan hanya dalam waktu 3 minggu mulai dari 

penggumpulan data sampai analisis hasilnya dengan besar sampel 30 

responden tiap kelompoknya. Perlu penambahan kelompok perlakuan bukan 
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hanya saja kelompok kombinasi PMR dengan SGIM tetapi juga kelompok 

SGIM, dan kelompok PMR sebagai kelompok pembanding dan perlunya 

jumlah sampel yang lebih banyak dan waktu penelitian yang lebih lama untuk 

melihat kefektifan terapi kombinasi PMR dengan SGIM ini. 

3. Dalam proses pelaksanaan terapi, peneliti mendapatkan kendala dimana klien 

kanker umunnya mengalami kecapaian setelah menjalani kemoterapi 

sehingga tidak bisa langsung diajarkan  terapi ini di rumah sakit tetapi 

menunggu satu hari setelahnya sampai pasien  pulang  ke rumahnya. selain 

itu sampel yang diambi dalam penelitian ini berasal dari ruangan perawatan 

yang sama yang sangat dimungkinkan responden untuk saling bertemu yang 

membuat hasil penelitian ini menjadi bias.  

4. Pasien harus melakukan terapi ini sebanyak 42 kali selama 3 minggu sesuai 

dosisi terapi. Berdasarkan hasil evaluasi dari 30 responden tidak ada yang 

melakukan sampai 42 kali. Rata- rata responden melakukannya (90 – 97) % 

artinya responden hanya melakukan sebanyak 39-41 kali. Hal ini juga 

berdampak pada  hasil penelitian  
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan penting yang menjadi temuan hasil 

penelitian dan beberapa saran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini 

yaitu, tempat penelitian, institusi pendidikan dan peneliti selanjutnya.  

7.1. Kesimpulan  

Bedasarkan penjelasan yang ada pada bab 6 dan temuan penelitian pada 

bab 5   peneliti dapat menyimpulkan beberpa poin penting diantaranya :  

1.  Sebagian besar koping pasien kanker yang menjalani kemoterapi 

sebelum diberikan intervensi berada pada kategori maladaptif. Setelah 

diberikan kombinasi PMR dengan SGIM terjadi peningkatan koping 

menjadi adaptif mulai dari akhir minggu pertama, akhir minggu kedua 

dan akhir minggu ke tiga.  

2. Sebagian besar resiliensi  pasien kanker yang menjalani kemoterapi 

sebelum diberikan intervensi berada pada kategori resiliensi rendah dan 

cukup rendah.setelah diberikan intervensi terjadi peningkatan dari 

rendah menjadi cukup rendah dan dari cukup rendah menjadi cukup 

tinggi, akan tetapi peningkatan ini lebih banyak berada pada kategori 

cukup rendah. 

3. Kombinasi PMR dengan SGIM meningkatkan mekanisme  koping 

pasien kanker yang menjalani kemoterapi secara bermakna dari 

maladaptif menjadi adaptif di setiap minggunya. Koping pasien mulai 

terbentuk pada akhir minggu pertama, minggu kedua dan akhir minggu 

ke tiga. 
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4. Kombinasi PMR dengan SGIM meningkatkan resiliensi pasien kanker 

secara bermakna dari rendah menjadi cukup rendah dan cukup tinggi.  

Resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi baru terbentuk pada 

akhir minggu ke dua dan akhir minggu ke tiga setelah diintervensi. Hal 

ini menunjukan pembentukan resiliensi pasien diawali dengan 

pembentukan mekanisme koping yang adaptif dari pasien.  

5. Terdapat perbedaan yang bermakna koping dan resiliensi pasien kanker 

yang menjalani kemoterapi pada kelompok kombinasi PMR dengan 

SGIM dibandingkan dengan dengan kelompok kontrol yang hanya 

mendapat tindakan pengobatan dan perawatan rutin dari rumah sakit. 

Pada tahap pre tes skor koping dan resiliensi baik pada kelompok 

perlakuan maupun kelompok kontrol berda pada kategori koping 

maladaptif sedangkan resiliensi berada pada resiliensi rendah dan cukup 

rendah. Setelah diberikan kombinasi PMR dengan SGIM terjadi 

peningkatan koping menjadi adaptif yang lebih banyak pada kelompok 

perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol ditiap minggunya. 

Intervensi PMR dan SGIM meningkatkan skor resiliensi menjadi cukup 

rendah dan cukup tinggi lebih banyak pada kelompok perlakuan 

dibandingkan dengan kelompok kontrol 

7.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat peneliti 

sampaikan bagi beberapa pihak diantaranya :  

 

IR-PERPUSTAKAAN

TESIS JUDUL....

PENGARUH KOMBINASI  PROGRESSIVE.....TESIS PENGARUH KOMBINASI  PROGRESSIVE..... MUHAMMAD SALEH NUWATESIS

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS



156 

 

7.2.1. Tempat penelitian  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kombinasi PMR dengan SGIM 

yang diberikan pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi dapat 

meningkatkan koping dan resiliensinya, sehingga intervensi ini dapat 

diaplikasikan sebagai salah satu terapi komplementer  dalam pemberian 

asuhan keperawatan di Rumah Sakit.  

2. Ada beberapa aspek yang berhubungan dengan kanker seperti 

personality, kedewasaan emosional, pengalaman yang berkaitan dengan 

identifikasi gejala, diagnostik kanker, pengobatan dan perawatan, 

pemantauan tindak lanjut, penyesuaian terhadap kondisi penyakit yang 

ada dan kekambuhan atau perkembangan penyakit lain yang diduga 

berpengaruh terhadap mekanisme koping dan resiliensi pasien, oleh 

karena itu perlunya dukungan dan motivasi keluarga dalam menjadikan 

pasien untuk terus menggunakan terapi kombinasi PMR dengan SGIM.  

3. Bagi para pengambil kebijakan di rumah sakit khususnya bidang 

keperawatan Rumah Sakit hendaknya mengoptimalkan terapi 

kombinasi PMR dengan SGIM terkait upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan adaptasi positip pasien kanker dalam mengatasi stressor 

yang muncul misalnya cemas dan depresi yang dapat dilakukan di 

poliklinik rumah sakit maupun di ruang rawat inap  

7.2.2. Pengembangan Ilmu 

1.  Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai evidence based dalam 

membandingkan keefektifan kombinasi PMR dengan SGIM dengan 
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berbagai terapi yang dapat diberikan pada pasien kanker yang sedang 

menjalani kemoterapi dalam upaya peningkatan mekanisme koping dan 

resiliensinya. 

2. Hasil penelitian ini hendaknya digunakan sebagai evidence based dalam 

mengembangkan konsep terapi kombinasi PMR dengan SGIM bagi 

pasien masalah psikis yang muncul sebagai dampak dari diagnosis 

kanker dan kemoterapi seperti stres, cemas dan depresi. 

7.2.3. Peneliti selanjutnya  

1. Penelitian lebih lanjut dengan metode kualitatif perlu dilakukan untuk  

mengetahui keevektifan kombinasi PMR dengan SGIM dalam 

meningkatkan koping dan resiliensi pasien kanker yang menjalani 

kemoterapi 

2. Peneliti lebih lanjut dapat menambahkan kelompok perlakuan bukan 

hanya saja kelompok kombinasi PMR dengan SGIM tetapi juga 

kelompok SGIM, dan kelompok PMR sebagai kelompok pembanding 

dan perlunya jumlah sampel dan waktu penelitian yang lebih lama 

untuk melihat kevektifan terapi kombinasi PMR dengan SGIM ini. 

3. Peneliti lebih lanjut dapat melakukan penambahan variabel penelitian 

yang berkaitan dengan koping dan resiliensi misalnya personality, 

kedewasaan emosional melalui pengembangan model atau analisis 

faktor-faktor  yang  mempengaruhi mekanisme koping dan resiliensi 

pasien khususnya pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. 
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LAMPIRAN 5 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN PENELITAN 

Perkenalkan, saya Muhammad Saleh Nuwa, mahasiswa Program studi Magister 

Keperawatan  di Fakultas keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, 

bermaksud untuk melakukan penelitian pada pasien kanker yang menjalani  

kemoterapi. 

Judul Penelitian   

Pengaruh Kombinasi Progressive Muscle Relaxation (PMR) Dengan  Spritual 

Guided Imagery and Music terhadap koping dan resiliensi pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi”. 

Tujuan penelitian 

Menjelaskan Pengaruh Kombinasi Progressive Muscle Relaxation (PMR) Dengan  

Spritual Guided Imagery and Music terhadap koping dan resiliensi pasien kanker 

yang menjalani kemoterapi 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek 

Dalam penelitian ini responden / subjek penelitian akan mendapatkan terapi 

Kombinasi Progressive Muscle Relaxation (PMR) Dengan  Spritual Guided 

Imagery and Music  

Manfaat penelitian bagi subjek penelitian 

Penderita kanker yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan 

tentang informasi apa saja yang berkaitan dengan penyakit kanker, kemoterapi, 

terapi Kombinasi Progressive Muscle Relaxation (PMR) Dengan  Spritual Guided 

Imagery and Music untuk mengatasi stressor akibat penyakit dan kemoterapi yang 

dijalani sehingga dapat meningkatkan koping serta kemampuan bertahaan dalam 

menghadapi penyakit kanker.  
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Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan dari keterlibatan responden dalam 

penelitian ini karena tindakan keperawatan yang diberikan dalam penelitian ini 

adalah usaha untuk meningkatkan rasa nyaman dan kemampuan adaptasi dari 

pada responden untuk menghadapi kemoterapi dan penyakit kankernya. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Jaminan kerahasiaan data 

 Dalam penelitian ini semua data dan informasi identitas subjek penelitian dijaga 

kerahasiannya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas subjek penelitian 

secara jelas  dan pada laporan penelitian nama subjek penelitian dibuat kode 

misalnya M001. 

Adanya insentif untuk subjek penelitian  

Seluruh responden penelitian memperoleh bingkisan/ cendera mata dari peneliti 
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LAMPIRAN 6  

LEMBARAN PENJELASAN PENELITIAN 

Judul Penelitian : Pengaruh Kombinasi Progressive Muscle Relaxation (PMR) 

Dengan  Spritual Guided Imagery and Music Terhadap koping 

dan resiliensi Pasien Kanker yang Menjalani Kemoterapi 

Peneliti               : Muhammad Saleh Nuwa 

Kami akan mengadakan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Kombinasi 

Progressive Muscle Relaxation (PMR) Dengan  Spritual Guided Imagery and 

Music Terhadap koping dan resiliensi Pasien Kanker yang Menjalani Kemoterapi. 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi ilmu keperawatan medikal bedah serta 

peran perawat di masyarakat khususnya sebagai usaha untuk meningkatkan 

mekanisme Koping dan kemampuan bertahan pasien kanker dalam menghadapi 

penyakit kanker yang diderita. Bapak/ Ibu yang terlibat dalam penelitian ini akan 

diberikan kuesioner yang harus diisi. 

Kami menjamin bahwa penelitian ini tidak akan berdampak negatif bagi 

siapapun. Bila selama berpartisipasi dalam penelitian ini Bapak/Ibu merasa 

ketidaknyamanan maka  Bapak/Ibu mempunyai hak untuk berhenti. Kami berjanji 

akan menjunjung tinggi hak-hak responden dengan cara menjaga kerahasiaan dari 

data yang diperoleh, baik dalam proses pengumpulan, pengolahan maupun 

penyajiannya. Peneliti juga menghargai keinginan responden untuk tidak 

berpartisipasi atau keluar kapan saja dalam penelitian ini.   

Adapun hasil peneltian ini akan digunakan untuk pengembangan ilmu 

keperawatan dan tidak akan digunakan untuk maksud-maksud lain. Melalui 

penjelasan ini, kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara sekalian. 

Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/IIbu/Saudara dalam penelitian 

ini.  

      Kupang,..................................... 

       Hormat saya 

 

                      Peneliti 
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LAMPIRAN 7 

INFORMED CONSENT 

PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Umur : 

Jenis kelamin  :  

Alamat : 

Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas mengenai  

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kombinasi Progressive Muscle 

Relaxation (PMR) Dengan  Spritual Guided Imagery and Music terhadap 

koping dan resiliensi pasien kanker yang menjalani kemoterapi”. 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek 

3. Manfaat ikut sebagai subjek penelitian 

4. Bahaya potensial yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian dan mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan 

mengenai segala sesuatu  yang berhubungan dengan penelitian tersebut.  

Oleh karena itu  saya bersedia / tidak bersedia*) menjadi subjek penelitian 

dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataaan ini saya 

buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.   

 

Kupang ,……………………… 

        Peneliti                                                                                Responden 

 

( Muhammad Saleh Nuwa )                                           (…………………………..)  

                                                                Saksi 

                        

                                                (.……………………..)  
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LAMPIRAN 8 

 

KUESIONER DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

 

Petunjuk Pengisian : 

 

a. Isilah titik-titik di bawah ini dan berilah tanda cheklist (√) pada salah satu 

tanda kurung ( ) sesuai dengan jawaban yang menurut anda benar. 

b. Bila ada yang kurang dimengerti Bapak/Ibu, dapat menanyakan pada peneliti 

 

1. Kode  responden (diisi peneliti) : .......... 

2. Umur : ......... tahun 

3. Jenis kelamin : …………….. 

4. Status perkawinan 

( ) Kawin ( ) tidak kawin ( ) janda/duda 

5. Suku bangsa 

( ) flores  ( ) alor  ( ) timor  ( ) sumba ( ) ambon  ( )  

( ) jawa ( ) bugis ( ) Lain-lain, sebutkan…………… 

6. Agama  

( ) Islam  ( ) katolik  ( ) Protestan  ( ) hindu  ( ) budha   

7. Pendidikan terakhir 

  ( ) Tidak Sekolah     ( ) SD     ( ) SMP    ( ) SMA ( ) Perguruan Tinggi 

8. Pekerjaan  

( ) Pegawai Negeri/ TNI/ Polri     ( ) Ibu Rumah Tangga    ( ) Swasta 

( ) Lain-lain,  sebutkan…………… 

9. Pengasilan Keluarga :  

( ) Kurang dari UMR propinsi NTT Rp 1.660.000,-  

( ) Rplebih dari UMR  propinsi NTT Rp 1.660.000,- 

10. Sumber pembiayaan kesehatan 

( ) BPJS/KIS     ( ) Umum    

( ) Lain-lain,  sebutkan…………… 

11. Stadium Kanker :  
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( ) stadium 1 ( ) stadium II ( ) stadium III ( ) stadium IV 

12. IMT  (  )  <18,5      (  )  18,8-25   (  )   > 25 

13. Jenis Kanker 

 ( ) kanker serviks   ( ) kanker payudara ( ) kanker prostat  ( ) kanker paru 

( ) lain-lain, sebutkan………………….. 

14. Awal diagnosis Kanker  

 ( ) < 1 tahun   ( ) > 1 tahun  

15. Sesi kemoterapi yang sudah di jalani  ? 

( ) 1-3 sesi,  ( )3-4 sesi  ( ) lebih dari 4 sesi 

16. Jenis kemoterapi  

(  ) Intra vena     ( ) intra pleura   

      (  ) lain-lain, sebutkan………………….. 

17. Pengobatan lain selain kemoterapi   

     (  )  Tidak ada  

     (  )  Ada, sebutkan……………………….. 

18. Efek samping kemoterapi yang dialami (diisi lebih dari satu) 

( ) mual ( ) muntah  ( ) rambut rontok ( ) lemah ( ) gangguan sistem          

                                                                                                   pencernaan 

( ) lain-lain, sebutkan………………….. 

 

19. Ritual keagamaan yang dilakukan  

 

Isilah kuesioner berikut  sesuai dengan apa yang anda lakukan atau alami : 

Selalu             : Bila melakukan setiap hari atau sesuai aturan yang berlaku. 

Sering            : Bila melakukan ½- ¾ dari yang dianjurkan oleh aturan yang ada  

Jarang            : Bila ½ - ¾ tidak dilakukan dari yang dianjurkan oleh aturan yang 

ada 

Tidak pernah : Tidak satupun melakukan dari apa yang dianjurkan oleh aturan 

yang ada 
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A. Agama Islam  

No Pernyataan Selalu  Sering  Kadang-

kadang   

Tidak 

pernah 

1 Mekasanakan solat lima waktu  4 3 2 1 

2 Membaca Alquran 4 3 2 1 

3 Mengikuti kajian pada majelis ta,lim 4 3 2 1 

4 Melakukan puasa di bulan Ramadhan 4 3 2 1 

5 Membayar zakat di bulan Ramadhan 4 3 2 1 

6 Melaksanakan puasa sunah  4 3 2 1 

7 Melaksanakan solat sunah  (tahajud, 

duha, dll) 

4 3 2 1 

8 Mengeluarkan sedekah  4 3 2 1 

Total     

 

B. Agama Katolik  

No Pernyataan Selalu  Sering  Kadang-

kadang   

Tidak 

pernah 

1 Mengikuti perayaan ekaristi pada hari 

minggu di gereja  

4 3 2 1 

2 Membaca Kitab suci  4 3 2 1 

3 Pantang dan puasa (menjelang paska) 4 3 2 1 

4 Memberikan sumbangan kolete 4 3 2 1 

5 Berdoa bersama dalam kelompok (doa 

rosario di bulan  Mei dan Oktober)   

4 3 2 1 

6 Ibadat harian (misa setiap pagi) 4 3 2 1 

7 Mengaku dosa     

8  Mengikuti kajian pada majelis 

keagaamaan 

    

Total     
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C. Agama Protestan 

No Pernyataan Selalu  Sering  Kadang-

kadang   

Tidak 

pernah 

1 Mengikuti perayaan misa digereja  4 3 2 1 

2 Mengikuti kegiatan  doa dalam 

kelompok 

    

3 Memberi perpuluhan dari 

penghasilan 

4 3 2 1 

4 Mengikuti kajian pada majelis 

keagaamaan 

4 3 2 1 

5 Membaca kitab suci  4 3 2 1 

6 Berdoa (Doa pribadi sesuai waktu 

yg di jadwalkan) 

4 3 2 1 

7 Mengikuti ibadah di lingkungan 

tempat tinggal  sesuai jadwal 

4 3 2 1 

8 Mengikuti kegiatan kegerejaan 

(misalnya paduan suara) 

    

Total     
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   LAMPIRAN 9 

KUESIONER KOPING KANKER  

Orang memiliki banyak cara untuk mengatasi stres yang disebabkan oleh kanker.  

Seperti apa stres yang anda rasakan di minggu lalu ? 

    Sangat stres          Cukup stres         Sedikit stres              Sama sekali tidak 

stres 

Apakah Anda khawatir /cemas tentang kanker pada minggu lalu ? 

    Hampir setiap waktu          banyak waktu          beberapa waktu saja            

     Tidak pernah 

Berikut ini ada beberapa daftar metode koping yang digunakan.  Pikirkan 

bagaimana cara anda mengatasi penyakit anda di minggu lalu dan lingkari 

seberapa sering anda menggunakan metode yang dijelaskan . 

Pada minggu lalu 

No Pernyataan Sangat 

sering  

Sering  Kadang-

kadang   

Tidak 

pernah 

1 Seberapa sering anda membuat 

rencana pasti untuk masa depan ? 

4 3 2 1 

2 Seberapa sering anda mencoba 

bernapas perlahan dan dalam untuk 

mengatasi kecemasan ? 

4 3 2 1 

3 Seberapa sering anda mengalihkan 

diri dari pikiran yang 

mengkhwatirkan ? 

4 3 2 1 

4 Seberapa sering anda mengingatkan 

diri anda bahwa rasa sakit dan nyeri 

bisa disebabkan oleh hal-hal lain 

selain kanker ? 

4 3 2 1 

5 Seberapa sering anda buat daftar 

prioritas dalam seminggu agar 

masalah penting terselesaikan ? 

4 3 2 1 
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6 Seberapa sering anda bangkit lagi 

setelah berusaha mengatasi 

kesulitan penyakit kanker menjadi 

menkanisme koping yang lebih 

proporsional ( sdaah mulai dapat 

beradaptasi) ? 

4 3 2 1 

7 Seberapa sering anda mecari  

kekuatan apa yang Anda miliki 

untuk 

mengatasi penyakit kanker ? 

4 3 2 1 

8 Seberapa sering anda mengatasi 

frustrasi dengan menyalurkannya ke 

hal-hal lain (misalnya aktivitas fisik 

seperti pekerjaan rumah tangga atau 

berkebun) ? 

4 3 2 1 

9 Seberapa sering anda mengingatkan 

diri Anda terhadap hal-hal apa saja 

yang masih Anda miliki selama 

hidup meskipun menderita kanker? 

4 3 2 1 

10 Seberapa sering anda mengatur hari 

Anda sehingga Anda mendapatkan 

hasil maksimal dari hal tersebut, 

meski menderita kanker ? 

4 3 2 1 

11 Seberapa sering anda melakukan 

latihan relaksasi 

4 3 2 1 

12 Seberapa sering anda menjawab 

kembali pikiran yang 

mengkhwatirkan ?  

4 3 2 1 

13 Seberapa sering anda merencanakan 

hari Anda sehingga Anda bisa 

4 3 2 1 
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melanjutkan aktivitas yang tidak 

terkait dengan kanker? 

14 Seberapa sering anda Anda 

memikirkan beberapa aspek positif 

dalam hidup Anda? 

4 3 2 1 

Jika Anda memiliki  hubungan dekat dengan pasangan (teman, sahabat,suami/istri 

/anak ) pikirkan bagaimana Anda dan pasangan Anda menggunakan koping yang 

dimiliki di minggu lalu.  

Pada minggu lalu 

15 Seberapa sering anda Libatkan 

pasangan Anda dalam aktivitas yang 

membantu Anda mengatasi masalah 

kanker. ? 

4 3 2 1 

16 Seberapa sering anda bicara dengan 

pasangan Anda tentang dampak 

kanker terhadap hidup Anda 

4 3 2 1 

17 Seberapa sering anda tanyakan 

kepada pasangan Anda apa yang dia 

pikirkan, dari pada membuat asumsi 

saja ? 

4 3 2 1 

18 Seberapa sering anda coba untuk 

melihat kanker sebagai tantangan 

yang harus dihadapi bersama 

pasangan Anda ? 

4 3 2 1 

19 Seberapa sering anda diskusikan 

dengan pasangan,  bagaimana 

pasangan Anda bisa membantu 

mendukung Anda? 

4 3 2 1 

20 Seberapa sering anda Bicarakan 

dengan pasangan Anda tentang 

4 3 2 1 
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bagaimana Anda bisa mengatur 

sesuatu agar anda tidak tertekan 

(misalnya mengubah siapa yang 

mengerjakan tugas rumah tangga) ? 

21 Seberapa sering anda memikirkan 

bagaimana kanker telah membawa 

Anda dan pasangan Anda lebih 

dekat bersama-sama? 

4 3 2 1 

Total     
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LAMPIRAN 10 

KUESIONER PENELITIAN 

Resiliensi  Penderita Kanker Dalam Menjalani  Kemoterapi 

Berilah tanda check (√) pada kolom pernyataan yang Anda anggap paling sesuai 

dengan keadaan Anda saat ini. 

Pilihan jawaban  

1 = Sangat tidak setuju 

2 =  Agak tidak setuju  

3 = Tidak Setuju  

4 = Ragu-ragu  (tidak setuju dan juga setuju) 

5 = Saya setuju  

6 =Agak setuju  

7=  sangat setuju  

No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 

1 Saya biasanya mengelola/ mengatur/mengurus 

masalah  yang dihadapi dengan satu cara atau 

dengan cara yang lain 

       

2 saya merasa bangga bahwa saya telah 

menyelesaikan banyak hal dalam hidup saya 

       

3 Saya biasanya mengambil langkah/keputusan  

dengan tenang 

       

4 saya senag/nyaman dengan keadaan diri saya        

5 Saya merasa bisa menangani banyak hal sekaligus        

6 Saya memiliki tekat yang kuat        

7 Saya bisa melewati masa-masa sulit karena saya 

pernah mengalami kesulitan sebelumnya 

       

8 Saya memiliki disiplin diri.        

9 Saya  dapat menjaga minat saya terhadap sesuatu         

10 Biasanya saya bisa menemukan sesuatu untuk 

ditertawakan 
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11 Keyakinan saya pada diri saya membuat saya 

mampu melewati masa-masa sulit 

       

12 Orang dapat mengandalkan saya pada situasi atau 

kondisi darurat 

       

13 Hidup saya berarti        

14 Ketika saya berada dalam situasi yang sulit, saya 

biasanya bisa menemukan jalan keluar dari situasi 

tersebut 

       

Total        
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LAMPIRAN 11 

 

EVALUASI KEMAMPUAN PASIEN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN 

TERAPI KOMBINASI PMR DENGAN SGIM 

Hari/Tanggal :  

Nama pasien : 

No Kemampuan yang dinilai Dilakukan 

Ya  Tidak  

A Persiapan  

1 Menyiapkan peralatan yang digunakan : kursi dengan 

sandaran, perangkat MP3 yang berisi rekaman SGIM  
  

2 Mengambil  posisi yang nyaman dengan duduk di kursi   

B Pelaksanaan  

a Sesi satu pelaksanaan teknik relaksasi yang meliputi dahi, mata, rahang, mulut, 

leher dimana masing-masing gerakan dilakukan sebanyak 2 kali.  

1 Mengerutkan dahi dan alis sekencangkencangnya hingga 

kulit terasa mengerut kemudian dilemaskan perlahan-lahan 

hingga 10 detik dan ulangi kembali sekali lagi. 

  

2 Memejamkan sekuat-kuatnya hingga ketegangan otot-otot 

di daerah mata dirasakan menegang. Lemaskan perlahan – 

lahan hingga 10 detik dan ulangi kembali sekali lagi. 

  

3 Mengatupkan mulut sambil merapatkan gigi sekuat- 

kuatnya sehingga pasien merasakan ketegangan di sekitar 

otot–otot rahang. Lemaskan perlahan-lahan sampai 10 detik 

dan ulangi sekali lagi 

  

5 Moncongkan bibir sekuat- kuatnya ke depan hingga terasa 

ketegangan di otot–otot daerah bibir. Lemaskan mulut dan 

bibir perlahan – lahan selama 10 detik kemudian lakukan 

sekali lagi. 

  

6 Menekankan kepala kearah punggung sedemikian rupa 

sehingga terasa tegang pada otot leher bagian belakang. 

Lemaskan leher perlahan- lahan selama 10 detik dan ulangi 

sekali lagi. 

  

6 Menekukkan dagu hingga menyentuh dada hingga 

merasakan ketegangan otot di daerah leher bagian depan. 

Lemaskan perlahan-lahan hingga 10 detik lakukan kembali 
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sekali lagi. 

B Sesi dua  pelaksanaan tehnik relaksasi meliputi tangan, lengan dan bahu serta 

masing- masing gerakan dilakukan sebanyak dua kali . 

7 Menggengam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan. 

Selanjutnya mengepalkan sekuat-kuatnya otot-otot tangan 

hingga merasakan ketegangan otot-otot daerah tangan. 

Relaksasikan otot dengan cara membuka perlahan-lahan 

kepalan tangan selama 10 detik. Lakukan sebanyak dua kali 

pada masing–masing tangan. 

  

8 Menekuk kedua pergelangan tangan ke belakang secara 

perlahan-lahan hingga terasa ketegangan pada otot-otot 

tangan bagian belakang dan lengan bawah menegang, jari-

jari mengghadap ke langit-langit. Lemaskan perlahan-lahan 

hingga 10 detik dan lakukan sekali lagi. 

  

9 Menggengam kedua tangan hingga menjadi kepalan dan 

membawa kepalan tersebut ke pundak sehingga orot-otot 

lengan bagian dalam menegang. Lemaskan perlahan-lahan 

selama 10 detik dan lakukan sekali lagi. 

  

10 Mengangkat kedua bahu kearah telinga setinggi-tingginya. 

Lemaskan atau turunkan kedua bahu secara perlahan-lahan 

hingga 10 detik dan lakukan sekali lagi. 

  

c Sesi tiga pelaksanaan tehnik relaksasi yang meliputi punggung, dada, perut, 

tungkai dan kaki dimana masing-masing gerakan dilakukan sebanyak dua kali.. 

11 mengangkat tubuh dari sandaran kursi, lalu busungkan dada 

dan pertahankan selama 10 detk lalu lemaskan perlahan-

lahan. Lakukan gerakan sekali lagi 

  

12 Menarik nafas dalam sedalam-dalamnya dan tahan beberapa 

saat sambil merasakan ketegangan pada bagian dada dan 

daerah perut. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui bibir 

. Lakukan gerakan ini sekali lagi ( 

  

13 Menarik perut kearah dalam sekuat-kuatnya. Tahan selama 

10 menit hingga perut terasa kencang dan tegang. Lemaskan 

perlahan-lahan hingga 10 detik dan lakukan sekali lagi. 

  

14 Meluruskan kedua telapak kali selama 10 detik hingga 

terasa tegang pada daerah paha. Lemaskan kedua kaki 

secara perlahan hingga 10 detik, lakukan sekali lagi. 

Kemudian gerakan selanjutnya dengan cara menarik kedua 

telapak kaki kearah dalam sekuat-kuatnya hingga pasien 

merasakan ketegangan di kedua betis selama 10 detik. 

Lemaskan kedua kaki secara perlahan-lahan hingga 10 detik 

lakukan kembali sekali lagi.  
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e Tindakan selanjutnya adalah  mendengarkan rekaman Audio SGIM 

15 Mengambil pososi yang nyaman sambil tetap duduk di kursi  

atau berbaring ditempat tidur lalu menarik napas  dalam2-3 

kali 

  

16 memasang headset pada telinga dan menyambungkan 

dengan MP3 yang sudah berisi rekaman SGIM. Tekan 

tomboh power untuk menghidupkan MP3 

  

17 Mendengarkan instruksi yang ada dalam rekaman SGIM.   

18 Jika sudah selesai melepaskan perangkat headset dari 

telinga dan mematikan rekaman media MP3. 

 

  

C Penutup    

19 Merapikan peralatan  yang digunakan    

20 Mendokumentasikan kegiatan dalam lembaran evaluasi 

tindakan PMR dan SGIM di rumah 

  

 

Kesimpulan :                  Mandiri 

                                       Perlu Follow up ulang 

                                                                       

                                                                 Peneliti  

 

 

 

                                                                      (………………………….) 
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LAMPIRAN 12 

LEMBAR EVALUASI TINDAKAN TERAPI KOMBINASI  PMR DENGAN SGIM DI RUMAH 

 

Minggu ke  

I 

 

Hari/tanggal 

 

Hari 

ke  

Terapi Kombinasi PMR dengan SGIM 

Siang  Malam  

Ya  Tidak  Alasan jika tidak  Ya  Tidak  Alasan jika tidak  

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

 7       
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Kupang , ……………………2018 

Mengetahui  

         Keluarga Responden                                                                                                                            Responden  

 

 

 

(……………………………………)                                                                                              (……………………………………) 

 

Catatan Tambahan Yang Ditemukan Selama Melakukan Terapi : 

 

1. ……………………………………………………………..................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

2. ……………………………………………………………..................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

3. ……………………………………………………………..................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

4. ……………………………………………………………..................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
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LAMPIRAN 13 

 

NASKAH SPIRITUAL GUIDED IMAGERY 

 

A. Agama Islam  

 

Tutup mata anda, dan sekarang  fokuskan pikiran anda pada apa yang 

akan anda terima dari terapi ini. Sebelum kita masuk ke kondisi rileks, saya 

ajak anda untuk membayangkan semua ketakutan, kecemasan ataupun segala 

masalah yang berhubungan dengan penyakit kanker dan kemoterapi yang saat 

ini anda jalani. Munculkan apapun itu, rasa kecewa, marah, tidak menerima 

diagnosis kanker, takut akan efeksamping kemoterapi ataupun mungkin 

bayang-bayang kematian yang selama ini menghantui anda.. Munculkan 

semua itu lebih banyak dan lebih banyak lagi dalam pikiran anda. Biarkan dia 

berada dalam pikiran anda. Pertahankan dan biarkan itu cukup terjadi dalam 

pikiran anda saja. Baiklah anda sudah mebayangkan semua rasa takut yang 

anda alami saat ini.  

Sekarang saya akan ajak anda untuk mebuang dan mengobati rasa takut, 

cemas dan semua masalah yang saat ini ada di benak anda ataupun yang saat 

ini anda rasakan. Untuk itu sekali lagi dengarkan dan ikuti apa yang akan saya 

katakan,  Tarik napas panjang dari hidung (1-2-3),  dan sekarang hembuskan 

lewat mulut. Bagus sekali lagi Tarik napas panjang dari hidung (1-2-3) dan  

hembuskan lewat mulut. Saat ini anda semakin rileks, rileks dan tenang, sekali 

lagi tarik napas panjang (1-2-3) dan hembuskan lewat mulut. Rasakan setiap 

oksigen yang masuk membuang semua ketegangan dalam diri anda. Rasakan 
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Untuk anda yang saat ini sedang mendegarkan rekaman ini  saya 

ucapkan Selamat datang di terapi relaksasi spiritual imajinasi terbimbing.

 Terapi ini sangat bermanfaat untuk mengurangi kecemasan, ketakutan, 

meningkatkan relaksasi dan kenyamanan, membantu menguatkan sistem  

kekebalan tubuh  yang akan  mendukung  penyembuhan penyakit kanker yang 

saat ini anda derita serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan penerimaan 

terhadap penyakit kanker, perawatan dan kemoterapi yang dijalani. Untuk itu 

ikuti petunjuk dan kata-kata saya.  
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tubuh Anda menjadi hangat dari atas kepala hingga ujung jari  tangan dan jari 

kaki. Fokus pada pernapasan anda rasakan kesegaran oksigen yang masuk, 

Semakin rileks dan tenang semakin dalam, semakin dalam dan damai. 

Sekarang gambarkan/imajinasikan/rasakan suatu cahaya aura terang di atas 

kepala anda. Masuk kedalam pikiran anda dan izinkan pikiran anda untuk 

memilih warna aura dari cahaya tersebut. setiap hal yang di sentuh oleh 

cahaya uara indah ini, ketika cahaya ini menyebar keseluruh tubuh anda setiap 

jari, otot dari tubuh anda menjadi sangat rileks, sepenuhnya berelaksasi 

membuang rasa sakit dari semua penyakit yang anda derita, dan cahaya aura 

tersebut akan mebuat tingkat relaksasi anda semakin dalam dan semakin 

dalam, anda sudah merasa sangat damai dan hening sekarang, sekarang 

rasakan/lihat atau imajinasikan cahaya aura tersebut menyebar dari atas kepala 

anda dan sekarang menurun ke kening anda dan masuk kembali kemata anda 

dan membuat anda semakin rileks dan tenang dan rasakan kedamaian yang 

tidak anda rasakan sebelumnya. Pertahankan kondisi ini lebih lama-lebih lama 

dan lebih lama lagi. Dalam Susana damai yang saat ini anda rasakan, saya ajak 

anda untuk mengobati penyakit kanker yang saat ini menjadi ketakutan anda. 

Mari kita meminta campur tangan Allah SWT, Tuhan yang maha penagasih 

dan penyayang dalam penyembuhan penyakit kanker ini  

Hadirkan Allah dalam diri anda sekarang,  dia mengetahi apa yang 

dibisikan oleh hatimu begitu dekatnya bahkan lebih dekat dari urat lehermu 

tanpa jarak dan menyatu dengan anda. Bayangkan saat ini Nur Allah dan Nur 

Muhammad memancar di tubuhmu, mengeluarkan aura cahaya yang begitu 

indah, memberimu energi dan kekuatan untuk penyembuhan penyakit 

kankermu.  Bayangkan  tentang penyakit kanker anda.  Lihatlah kedalam 

penyakit kanker anda, rasakan energy yang dipancarkan dari Nur Allah dan 

Nur Muhammad pada sel-sel kanker anda. Aliran energy itu perlahan-lahan 

mulai  mengalir kedalam sel-sel kanker anda. Mematikan semua sel-sel kanker 

yang berada di sana. Rasakan hangatanya daerah tersebut, perlahan - lahan 

rasa sakit, nyeri pada daerah kanker mulai menghilang. Rasakan lebih kuat 

lagi aliran energy pad sel-sel kanker anda. Saat ini anda mulai merasa nyaman 
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dan tenang energy kesembuhan begitu kuatnya sehingga anda saaat ini 

merasakan kesembuhan yang akan meliputi diri anda. rasakan saat ini energy 

tersebut menjalar keseluruh tubuh anda menghancurkan seluruh sel-sel kanker 

yang lain yang mungkin berada dalam tubuh anda saat ini. Energy itu semakin 

kuat dan semakin kuat sehingga sistem kekebalan tubuhmu menjadi 

meningkat dan bertambah. Rasakan saat ini anda semakin segar membuat 

anda lebih kuat dan yakin kesembuhan akan anda rasakan. Rasakan, juga 

energy itu membuang semua rasa sakit, kecemasan, ketakutan dan bayang-

bayang kematian yang selama ini menghantui anda perlahan-lahan muai 

menghilang bersama dengan sel-sel kanker yang dihancurkan oleh Nur Allah 

dan Nur Muhaammad.  Sekarang anda bayangkan, setelah disentuh oleh alirn 

energy yang maha dahsyat anda percaya dan  yakin bahwa hidup yang 

sesungguhnya adalah untuk Allah SWT. Tuhan yang maha agung maha tinggi 

dan maha perkasa. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan ingatlah jika Allah 

menghendaki maka cukuplah bagiNya dengan  mengatakan kun faya kun. Jadi 

maka terjadilah. Saat ini anda sadar bahwa  menerima penyakit kanker, 

menjalani kemoterapi adalah bagian dari proses penyembuhan yang sudah 

Allah SWT rencanakan. Apapun kondisi anda saat ini tetaplah yakin, ikhlas 

menerima keadaan, terus bersyukur, sabar dan berjuang untuk hidup yang 

lebih baik. Untuk itu dengan kekuatan energy yang anda dapatkan saat ini 

mari kita berdoa pada Allah sang pemilik segala kekayaan dan keagungan 

agar tegar menjalani kehidupan ini 

Mari kita berdoa  

Kita mulai membaca alfatihah dan salawat pada baginda rasulullah Muhammd 

SAW 
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Allahumma ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penderitaan dan 

sembuhkanlah, penyakit kanker, dan hilangkan rasa takut akan efek samping 

kemoterapi, cemas, serta takut akan bayang-bayang kematian yang selama ini 

menghantui saya, karena Engkaulah yang menyembuhkan. Tidak ada  

penyembuhan kecuali penyembuhan-Mu, yaitu penyembuhan yang tidak 

meninggalkan penyakit lagi. 

Allah huma ya allah saya sadar bahwa, penyakit ini adalah ujian kesabaran 

dan taqwa, untuk itu perkayakan dalam dada ini rasa syukur, rasa ikhlas dan 

pasrah, luaskan samudra kesabaran  agar aku dapat menjalani ini dengan 

tegar dan kuat. 

Ya Allah Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji 

bagiMu Tuhan sekalian alam, aku mohon curahan kasih sayangMu, 

Engkaulah raja yang berkuasa penuh dihari kemudian. Hanya padaMU kami 

menyembah dan hanya padaMU kami mohon pertolongan. Lenyapkan dan 

musnahkan berbagai kotoran dan penyakit yang mengendap ditubuh hamba , 

dengan izin dan kehendakMu. Sempurnakan fungsi setiap organ tumbuh 

hamba. Beri hambai kekuatan,kesehatan dan kesegaran dari sisiMu ya 

Allah.Tunjuki kami jalan yang lurus , jalan yang penuh dengan rahmat dan 

berkahmu, jalan yang ditempuh oleh para Nabi, Syuhada, Solihin  dan 

sodiqin. Bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang 

yang sesat. Ya Allah Perkenankanlah permohonan ini, karna hanya 

Engkaulah sebaik- baik yang memperkenankan doa. 

 
DOA PENYESALAN ~ AL-A’RAF 23: 
RABBANA ZALAMNA ANFUSANA WA ILLAM TAGFIRLANA WA TARHAMNA 

LANAKUNANNA MINAL KHASIRIN. 

 

“YA TUHAN, KAMI TELAH MENGANIAYA DIRI KAMI SENDIRI, DAN JIKA ENGKAU TIDAK 
MENGAMPUNI KAMI DAN MEMBERI RAHMAT KEPADA KAMI, NISCAYA PASTILAH KAMI 

TERMASUK ORANG-ORANG YANG MERUGI). 

 

 

DOA KESELAMATAN ~AL-BAQARAH 286: 

RABBANA LA TU-AKHIDZNA IN NASINA AU AKHTHA’NA RABBANA WALA TAHMIL 
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‘ALAINA ISHRAN KAMA HAMALTAHU ‘ALALLADZINA MIN QABLINA, RABBANA WALA 
TUHAMMILNA MA LA THAQATA LANA BIH, WA’FU ‘ANNA WAGHFIRLANA WARHAMNA 

ANTA MAULANA FANSHURNA ‘ALAL QAUMIL KAFIRIN. 

 

“YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU HUKUM KAMI JIKA KAMI LUPA ATAU KAMI 
TERSALAH. YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU BEBANKAN KEPADA KAMI BEBAN YANG 

BERAT SEBAGAIMANA ENGKAU BEBANKAN KEPADA ORANG-ORANG SEBELUM KAMI. YA 

TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU PIKULKAN KEPADA KAMI APA YANG TAK SANGGUP 

KAMI MEMIKULNYA. BERI MA’AFLAH KAMI; AMPUNILAH KAMI; DAN RAHMATILAH KAMI. 
ENGKAULAH PENOLONG KAMI, MAKA TOLONGLAH KAMI TERHADAP KAUM YANG KAFIR.”) 

 

TAWAKAL PADA ALLAH ~ AL-MUMTAHANAH 4-5: 

RABBANA ‘ALAIKA TAWAKKALNA WA ILAIKA ANABNA WA ILAIKAL MASHIR. 

RABBANA LA TAJ’ALNA FITNAL LILLADZINA KAFARU, WAGHFIR LANA, RABBANA 

INNAKA ANTAL ‘AZIZUL HAKIM. 

 

(“YA TUHAN KAMI HANYA KEPADA ENGKAULAH KAMI BERTAWAKKAL DAN HANYA KEPADA 
ENGKAULAH KAMI BERTAUBAT DAN HANYA KEPADA ENGKAULAH KAMI KEMBALI. “YA 

TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU JADIKAN KAMI (SASARAN) FITNAH BAGI ORANG-

ORANG KAFIR. DAN AMPUNILAH KAMI YA TUHAN KAMI. SESUNGGUHNYA ENGKAULAH 

YANG MAHA PERKASA LAGI MAHA BIJAKSANA”). 
 

ROBBANA AATINA FID DUNYAA HASANAH, WA FIL AKHIROTI HASANAH, WA QINAA 

‘ADZABAN NAAR.” 

 

YA ALLAH, BERIKANLAH KEPADA KAMI KEBAIKAN DI DUNIA, BERIKAN PULA 

KEBAIKAN DI AKHIRAT DAN LINDUNGILAH KAMI DARI ADZAB NERAKA 

 

WASHOLLALLAHU ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA’ALA ALIHI WASOHBIHI 

WASALLAM WALHAMDULILLAHIROBBIL’ALAMIN 

 
 

Baiklah kita telah berdoa pada Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih 

dan penyayang, yang mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Sekarang 

anda adalah seorang pribadi yang baru, yang memiliki kekuatan Ilahiah , 

memiliki harapan, dan memiki cinta dan kasih. Anda sekarang tidak takut 

terhadap apaun yang akan anda alami nanti, saat ini anda sudah menerima 

penyakit dan akan menjalani seri kemoterapi sampai selesai serta menjalani 

kehidupan seperti biasanya karna anda yakin bahwa  anda akan menikmati 

perubahan besar yang akan terjadi setelah ini yaitu kesembuhan.  

Baiklah saat ini kita sudah berada pada sesi akhir terapi ini, saya ajak 

anda untuk rileks. Tarik napas panjang dari hidung (1-2-3),  dan sekarang 

hembuskan lewat mulut. Bagus sekali lagi Tarik napas panjang dari hidung (1-

2-3) dan  hembuskan lewat mulut. Saya akan menghitung dari 1-10 secara 

perlahan –lahan dan pada hitungan ke 9 dan 10 nanti perlahan-lahan buka 

mata anda. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Sekarang buka mata anda. Tarik napas 
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panjang lewat hidung dan hembuskan lewat mulut. Lakukan sekali lagi Tarik 

napas panjang lewat hidung dan hembuskan lewat mulut. Demikian terapi ini, 

jangan lupa lakukan terapi ini dua kali sehari   pada saat hendak tidur siang 

dan malam hari. sekian dari saya terima kasih. 

B.  Agama Kristen protestan 

 

Pejamkan mata anda, fokuskan pikiranmu pada setiap kata yang anda 

dengarkan dari terapi ini. Ingatlah sepanjang proses ini, anda harus 

memejamkan mata hingga saya memintamu untuk membuka matamu. 

Cobalah ingat kembali saat dimana anda didiagnosa terkena kanker. 

Bayangkan semua ketakutan, kecemasan, kekuatiran tentang kanker yang 

menggerogoti tubuhmu, bagaimana sakitnya tubuhmu, dan betapa beratnya 

kemoterapi yang saat ini engkau jalani. Apakah anda masih merasakan 

sulitnya menerima kenyataan yang menerpamu? Masihkan ada rasa kecewa di 

hatimu? Apakah engkau masih marah? Apa yang menyebabkanmu takut 

sampai sekarang? Kanker merenggut kebebasan dan kebahagiaanmu? Kanker 

akan memisahkanmu dari keluarga yang engkau kasihi? Anda takut menderita 

dan mati? Masuklah jauh ke dalam lubuk hati anda dan kenalilah perasaan 

yang masih menghantui anda.  

Apa yang menimpamu bukan akhir segalanya. Anda telah melewati 

banyak hal dan anda mampu menghadapi semuanya. Tidakkah anda ingin 

bebas dari semua perasaan tidak nyaman itu? Mungkin terlalu sulit 

menyingkirkan kanker dari tubuhmu tapi anda berkuasa menyingkirkan 
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Untuk anda yang saat ini sedang mendegarkan rekaman ini  saya 

ucapkan Selamat datang di terapi relaksasi spiritual imajinasi terbimbing.

 Terapi ini sangat bermanfaat untuk mengurangi kecemasan, ketakutan, 

meningkatkan relaksasi dan kenyamanan, membantu menguatkan sistem  

kekebalan tubuh  yang akan  mendukung  penyembuhan penyakit kanker yang 

saat ini anda derita serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan penerimaan 

terhadap penyakit kanker, perawatan dan kemoterapi yang dijalani. Untuk itu 

ikuti setiap petunjuk dan kata-kata saya.  
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ketakutan akan kanker dan kecemasan yang menghantui jiwamu. Tidak benar 

kalau tubuhmu sudah terluka karena kanker lalu anda sendiri melukai jiwamu 

dan memilih melepaskan kebahagiaanmu. Sekarang katakan pada diri anda di 

dalam Tuhan Yesus bahwa anda harus menang atas ketakutan dan 

kecemasannya. Katakan dalam hatimu ‘Dalam nama Tuhan Yesus saya tidak 

mau takut menghadapi kanker saya. Saya mau jiwa saya pulih.’ 

Sekarang tarik napas perlahan sedalam mungkin. Tahan. Hembuskan 

napas anda lewat mulut dengan perlahan. Ulangi sekali lagi. Tarik napas yang 

dalam perlahan. Tahan. Hembuskan. Ulangi lagi. Tarik napas yang dalam. 

Tahan. Hembuskan. Sekarang bernapaslah dengan teratur dan perlahan. 

Rasakan setiap udara yang masuk ke tubuhmu. Biarkan matamu tetap terpejam 

dan bayangkan seluruh tubuhmu. Anda masih hidup. Harapan terbuka bagimu.  

Tahukah anda bahwa Tuhan Yesus mengasihimu? Ya, Ia mengasihimu 

dengan kasih kekal. Tuhan Yesus ada di sini saat ini ketika engkau menyebut 

nama-Nya. Tetap pejamkan matamu. Kenalilah Yesus yang ada disampingmu. 

Panggil nama Yesus di dalam hatimu. Dengan hati yang penuh iman, panggil 

nama Yesus, Yesus, Yesus. 

Masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Rasakan damai-Nya merasuk ke 

dalam tubuh dan jiwamu. Teruslah panggil nama Yesus.. Yesus, Yesus... 

Rasakan tangan Tuhan menyentuh kepalamu. Tuhan ada di sini. Tuhan ada 

untukmu. Engkau hanya perlu percaya dan memanggil nama-Nya dengan 

penuh iman. Katakan di hatimu engkau membutuhkan Tuhan. Ia mendengar 

panggilan hatimu. Katakan ‘aku butuh Engkau Yesus.. aku butuh Engkau.’ 

Teruslah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Rasakan tangan Tuhan Yesus 

menyentuh kepalamu dan damai Roh Kudus mengalir di jiwamu. Sekarang 

saatnya anda mengaku setiap dosa dan salah anda. Mohon ampun bila engkau 

kurang beriman. Mohon ampun bila engkau sering mengabaikan Tuhan dalam 

hidupmu. Mohon ampun bila dalam sakit, engkau telah menuduh Tuhan 

berlaku tidak adil padamu. Mintalah belas kasihan Tuhan bagimu. Minta 

Tuhan memperbaharui jiwamu dan memulihkanmu. Anda, Tuhan 
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mengampunimu sebab Ia adalah Allah yang mengasihimu. Dosamu telah 

diampuni-Nya dan jiwamu dipulihkan-Nya.  

Sekarang minta Tuhan menyentuh kankermu. Anda, Tuhan berkuasa 

menyembuhkan kankermu. Minta tangan Tuhan yang berlubang paku 

menyentuh kankermu. Rasakan bagaimana tangan Tuhan menyentuh bagian 

paling menyakitkan di tubuhmu. Katakan dalam hati dengan iman ‘Dalam 

nama Yesus aku pulih. Dalam nama Yesus aku sembuh.’ Katakan itu 

berulang-ulang. 

Mari kita berdoa  

Bapa kami yang di sorga, kami percaya dan mengimani Engkau. Terpujlah 

nama-Mu di atas segalanya. Bapa yang kami imani dan sembah dalam Tuhan 

Yesus Kristus, kami percaya bahwa apapun yang Bapa lakukan dalam hidup 

kami baik adanya. Kami percaya rancanganmu adalah rancangan damai 

sejahtera untuk kebaikan kami. Maka derita karena kanker yang menggerogiti 

hamba-Mu, kami percaya Tuhan sedang melakukan hal yang baik. Maka 

biarlah di dalam kelelamahan hamba-Mu ini, kuasa Tuhan menjadi sempurna 

dinyatakan. Maka kami puji Engkau Tuhan atas penyakit yang menerpa tubuh 

hamba-Mu ini dengan mengimani bahwa karya agung Tuhan akan berlaku 

atas kanker ini. 

Ya, Bapa, kiranya Engkau mau berbelaskasihan atas hamba-Mu yang amat 

menderita karena penyakitnya ini. Kami tahu pasti Bapa berkuasa untuk 

memulihkan dan menyembuhkan. Kami tahu pasti bahwa tidak ada hal yang 

tidak mungkin bagi Bapa. Maka jamahlah hamba-Mu yang sakit ini. 

Jamahlah bagian tubuhnya yang terkena kanker. Jamahlah dan dalam nama 

Yesus sembuhkan hamba-Mu ini. Bersegeralah Bapa untuk menyembuhkan. 

Kalau Bapa menolong orang lain, tolonglah juga hamba-Mu yang sakit ini. 

Jamahlah, pulihkan dan sumbuhkan hamba-Mu ini. Cukuplah sudah 

penderitaan dan rasa sakit yang dideritanya. Kasihani dan tolonglah hamba-

Mu ya Allah Bapa. 
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Di atas segalanya pulihkan jiwa hamba-Mu ini. Buatlah  hambamu mengerti 

apa maksud Bapa di balik sakit ini. Apa yang Bapa kehendaki dari hamba-Mu 

ini dan tolonglah biar hamba-Mu diubahkan baik jiwa maupun tubuhnya. 

Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan kami saat ini maka jadilah 

kehendak-Mu atas hamba-Mu ini Bapa. Biarlah hamba-Mu bangkit dengan 

kegirangan dan sorak-sorai karena pertolongan Tuhan ajaib baginya. Ya 

Tuhan, ini kami dengan permohonan kami. Kasihanilah kami dan jawablah 

kami. Bekerjalah Bapa dan biarkan kami terpesona dengan perbuatan kasih 

Tuhan yang selalu lebih ajaib dari yang bisa kami harapkan dan inginkan. 

Bekerjalah melalui tangan dokter dan perawat yang  menolong. Bekerjalah 

melalui obat dan alat yang dipakai. Bekerjalah melalui segala sesuatu dan 

biarlah oleh bilur-bilur Kristus Yesus hamba-Mu yang sakit kanker ini 

sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa 

Sorgawi. Dan bersama mengucapkan Doa Bapa Kami. Bapa kami yang di 

sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah Kerajaan-Mu, di bumi seperti di 

sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan 

ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang 

yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam 

pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah 

yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 

Amin. 

Baiklah kita telah berdoa pada Tuhan Yesus, Allah kita dan sang juru 

selamat , sekarang anda adalah seorang pribadi yang baru, yang memiliki 

kekuatan Tuhan , memiliki harapan, dan memiki cinta dan kasih Tuhan. Anda 

sekarang tidak takut terhadap apaun yang akan anda alami nanti, anda saat ini 

sudah menerima penyakit dan akan menjalani seri kemoterapi sampai selesai 

serta menjalani kehidupan seperti biasanya karna anda yakin bahwa  anda 

akan menikmati perubahan besar yang akan terjadi setelah ini yaitu 

kesembuhan.  
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Baiklah saat ini kita sudah berada pada sesi akhir terapi ini, saya ajak 

anda untuk rileks. Tarik napas panjang dari hidung (1-2-3),  dan sekarang 

hembuskan lewat mulut. Bagus sekali lagi Tarik napas panjang dari hidung (1-

2-3) dan  hembuskan lewat mulut. Saya akan menghitung dari 1-10 secara 

perlahan –lahan dan pada hitungan ke  10 nanti perlahan-lahan buka mata 

anda. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Sekarang buka mata anda. Tarik napas panjang 

lewat hidung dan hembuskan lewat mulut. Lakukan sekali lagi Tarik napas 

panjang lewat hidung dan hembuskan lewat mulut. Demikian terapi ini, jangan 

lupa lakukan terapi ini dua kali sehari   pada saat hendak tidur siang dan 

malam hari. sekian dari saya terima kasih. 

C. Agama Katolik 

 

Pejamkan mata anda, fokuskan pikiranmu pada setiap kata yang anda 

dengarkan dari terapi ini. Ingatlah sepanjang proses ini, anda harus 

memejamkan mata hingga saya memintamu untuk membuka matamu. 

Cobalah ingat kembali saat dimana anda didiagnosa terkena kanker. 

Bayangkan semua ketakutan, kecemasan, kekuatiran tentang kanker yang 

menggerogoti tubuhmu, bagaimana sakitnya tubuhmu, dan betapa beratnya 

kemoterapi yang saat ini engkau jalani. Apakah anda masih merasakan 

sulitnya menerima kenyataan yang menerpamu? Masihkan ada rasa kecewa di 

hatimu? Apakah engkau masih marah? Apa yang menyebabkanmu takut 

sampai sekarang? Kanker merenggut kebebasan dan kebahagiaanmu? Kanker 

akan memisahkanmu dari keluarga yang engkau kasihi? Anda takut menderita 
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Terapi ini sangat bermanfaat untuk mengurangi kecemasan, ketakutan, 

meningkatkan relaksasi dan kenyamanan, membantu menguatkan sistem  

kekebalan tubuh  yang akan  mendukung  penyembuhan penyakit kanker yang 

saat ini anda derita serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan penerimaan 

terhadap penyakit kanker, perawatan dan kemoterapi yang dijalani. Untuk itu 

ikuti setiap petunjuk dan kata-kata saya.  
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dan mati? Masuklah jauh ke dalam lubuk hati anda dan kenalilah perasaan 

yang masih menghantui anda.  

Apa yang menimpamu bukan akhir segalanya. Anda telah melewati 

banyak hal dan anda mampu menghadapi semuanya. Tidakkah anda ingin 

bebas dari semua perasaan tidak nyaman itu? Mungkin terlalu sulit 

menyingkirkan kanker dari tubuhmu tapi anda berkuasa menyingkirkan 

ketakutan akan kanker dan kecemasan yang menghantui jiwamu. Tidak benar 

kalau tubuhmu sudah terluka karena kanker lalu anda sendiri melukai jiwamu 

dan memilih melepaskan kebahagiaanmu. Sekarang katakan pada diri anda di 

dalam Tuhan Yesus bahwa anda harus menang atas ketakutan dan 

kecemasannya. Katakan dalam hatimu ‘Dalam nama Tuhan Yesus saya tidak 

mau takut menghadapi kanker saya. Saya mau jiwa saya pulih.’ 

Sekarang tarik napas perlahan sedalam mungkin. Tahan. Hembuskan 

napas anda lewat mulut dengan perlahan. Ulangi sekali lagi. Tarik napas yang 

dalam perlahan. Tahan. Hembuskan. Ulangi lagi. Tarik napas yang dalam. 

Tahan. Hembuskan. Sekarang bernapaslah dengan teratur dan perlahan. 

Rasakan setiap udara yang masuk ke tubuhmu. Biarkan matamu tetap terpejam 

dan bayangkan seluruh tubuhmu. Anda masih hidup. Harapan terbuka bagimu.  

Tahukah anda bahwa Tuhan Yesus mengasihimu? Ya, Ia mengasihimu 

dengan kasih kekal. Tuhan Yesus ada di sini saat ini ketika engkau menyebut 

nama-Nya. Tetap pejamkan matamu. Kenalilah Yesus yang ada disampingmu. 

Panggil nama Yesus di dalam hatimu. Dengan hati yang penuh iman, panggil 

nama Yesus, Yesus, Yesus. 

Masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Rasakan damai-Nya merasuk ke 

dalam tubuh dan jiwamu. Teruslah panggil nama Yesus.. Yesus, Yesus... 

Rasakan tangan Tuhan menyentuh kepalamu. Tuhan ada di sini. Tuhan ada 

untukmu. Engkau hanya perlu percaya dan memanggil nama-Nya dengan 

penuh iman. Katakan di hatimu engkau membutuhkan Tuhan. Ia mendengar 

panggilan hatimu. Katakan ‘aku butuh Engkau Yesus.. aku butuh Engkau.’ 

Teruslah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Rasakan tangan Tuhan Yesus 

menyentuh kepalamu dan damai Roh Kudus mengalir di jiwamu. Sekarang 
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saatnya anda mengaku setiap dosa dan salah anda. Mohon ampun bila engkau 

kurang beriman. Mohon ampun bila engkau sering mengabaikan Tuhan dalam 

hidupmu. Mohon ampun bila dalam sakit, engkau telah menuduh Tuhan 

berlaku tidak adil padamu. Mintalah belas kasihan Tuhan bagimu. Minta 

Tuhan memperbaharui jiwamu dan memulihkanmu. Anda, Tuhan 

mengampunimu sebab Ia adalah Allah yang mengasihimu. Dosamu telah 

diampuni-Nya dan jiwamu dipulihkan-Nya.  

Sekarang minta Tuhan menyentuh kankermu. Anda, Tuhan berkuasa 

menyembuhkan kankermu. Minta tangan Tuhan yang berlubang paku 

menyentuh kankermu. Rasakan bagaimana tangan Tuhan menyentuh bagian 

paling menyakitkan di tubuhmu. Katakan dalam hati dengan iman ‘Dalam 

nama Yesus aku pulih. Dalam nama Yesus aku sembuh.’ Katakan itu 

berulang-ulang. 

Mari kita berdoa  

Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amen.  

Allah yang maha kuasa, kasihanilah hamba-Mu yang mederita penyakit 

kanker ini. Dalam iman kepada-Mu aku mengaduh. Hari-hari kesengsaraan 

kini mencekam aku. Batinku tertekan, hari-hari yang sunyi melanda diriku. 

Dalam kesulitan ku  ini aku ingat akan Yesus yang berkeliling di seluruh 

Galilea untuk mengajar, memberitakan Injil serta melenyapkan segala 

penyakit, dan kelemahan. Dialah penyelamat yang kucari, penyembuh yang 

sejati dan penuh kasih. la telah turun dari surga ke dunia untuk mengunjungi 

orang-orang-Nya yang sakit. Utuslah Dia agar sekarang pun la mengunjungi 

aku. Biarlah pada hari-hari aku sakit ini la mengajar aku, memberitakan 

Injil-Nya, dan melenyapkan penyakitku. 

Semoga karena ajaran-Nya aku selalu ingat akan Dikau, Allah yang telah 

menciptakan aku. Dan semoga penyakit yang kuderita ini menyadarkan aku 

akan kelemahanku, dan membangkitkan iman serta harapan akan kuasa 

penyembuhan-Mu. Semoga pengalaman sakit ini membuat aku lebih dekat 

dengan Dikau, lebih berkenan kepada-Mu, dan bersikap lebih tulus dn ikhlas. 

Bapa, aku bersyukur kepada-Mu atas kasih yang diberikan oleh saudara-

saudara yang merawat dan melawat aku. Balaslah kasih mereka dengan 

berkat yang melimpah, dan apabila tugas pelayanan mereka di dunia ini 

sudah usai, perkenankanlah mereka menerima Kerajaan yang telah Kau 

sediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan, sebab apa yang mereka lakukan 

bagiku telah mereka lakukan bagi Tuhan Yesus sendiri. 

Ingatlah juga, ya Bapa, akan semua orang yang sakit. Tabahkanlah mereka, 

dan berilah kesembuhan. Engkaulah penyelamat, dan hidupku, Engkaulah 
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penghibur, dan penebusku, Engkaulah harapanku di dunia ini, dan mahkotaku 

di dunia yang akan datang. Kasihanilah aku, ya Bapa, demi Yesus Kristus, 

penyembuh yang sejati. 

 

Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-

Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami 

rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun 

mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke 

dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 

 

Salam Maria:salam Maria penuh rahmat.Tuhan sertamu.Terpujilah engkau 

diantara wanita dan terpujilah buah tubuhMu Yesus.Santa Maria Bunda Allah 

doakanlah kami yang berdosa ini,sekarang dan waktu kami mati.Amin (3x) 

 

Kemuliaan kepada bapa dan Putra dan Roh Kudus.Seperti pada permulaan 

sekarang,selalu dan sepanjang segala abad.amin 

 

Baiklah kita telah berdoa pada Tuhan Yesus, Allah kita dan sang juru 

selamat , sekarang anda adalah seorang pribadi yang baru, yang memiliki 

kekuatan Tuhan , memiliki harapan, dan memiki cinta dan kasih Tuhan. Anda 

sekarang tidak takut terhadap apaun yang akan anda alami nanti, anda saat ini 

sudah menerima penyakit dan akan menjalani seri kemoterapi sampai selesai 

serta menjalani kehidupan seperti biasanya karna anda yakin bahwa  anda 

akan menikmati perubahan besar yang akan terjadi setelah ini yaitu 

kesembuhan.  

Baiklah saat ini kita sudah berada pada sesi akhir terapi ini, saya ajak 

anda untuk Tarik napas panjang dari hidung (1-2-3),  dan sekarang hembuskan 

lewat mulut. Bagus sekali lagi Tarik napas panjang dari hidung (1-2-3) dan  

hembuskan lewat mulut. Saya akan menghitung dari 1-10 secara perlahan–

lahan dan pada hitungan ke sepuluh nanti buka mata anda. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Sekarang buka mata anda. Tarik napas panjang lewat 

hidung dan hembuskan lewat mulut. Lakukan sekali lagi Tarik napas panjang 

lewat hidung dan hembuskan lewat mulut. Demikian terapi ini, jangan lupa 

lakukan terapi ini dua kali sehari   pada saat hendak tidur siang dan malam 

hari. sekian dari saya terima kasih. 
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