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RINGKASAN PENELITIAN  

 

Efektivitas Peer Education dan Empowerment Education Terhadap Efikasi 

Diri, Komitmen Dan Kualitas Hidup Pada Penderita Kanker Payudara 

 

Oleh: Diana Pefbrianti 

 

Kanker payudara merupakan tumor ganas yang terbentuk dari sel payudara 

yang tumbuh dan berkembang tanpa terkendali sehingga dapat menyebar di antara 

jaringan atau organ di dekat payudara atau bagian tubuh lainnya (Infodatin, 2016). 

Kanker payudara adalah kanker yang paling banyak menyerang perempuan. dua 

dari 10.000 perempuan di dunia diperkirakan mengalami kanker payudara setiap 

tahunnya. Pengobatan kanker payudara memerlukan waktu yang lama. 

Kemampuan pasien dalam mengatasi masalah selama menjalani pengobatan dapat 

dilihat dari efikasi diri klien dalam melakukan perawatan mandiri dari gejala 

kemoterapi atau penyakit kanker payudara itu sendiri (Ogre, et al, 2007). 

Penanganan kanker payudara membutuhkan komitmen jangka panjang baik dari 

pasien maupun dokter. Penanganan awal seperti kemoterapi dan radiasi 

memerlukan komitmen pasien untuk secara rutin kembali ke rumah sakit/dokter 

dalam beberapa bulan. Penelitian yang dilakukan oleh Heydarnejad (2009), 

mengenai kualitas hidup penderita pasca kemoterapi pada 200 pasien kanker, 

didapatkan hasil sebanyak 11% pasien kanker payudara memiliki kualitas hidup 

baik, 66% dengan kualitas hidup sedang  dan 23% memiliki kualitas hidup yang 

buruk. Pemberian peer education dan empowerment education  pada penderita 

kanker payudara merupakan salah satu metode edukasi dengan tidak hanya 

memberikan informasi aspek kognitif saja melainkan psikomotorik dan 

psikologis. Peer education, metode edukasi dengan melibatkan cancer survivor 

dalam penelitian ini untuk menyampaikan informasi tentang kanker payudara dan 
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memotivasi serta memberikan dukungan pada penderita kanker payudara. 

Empowerment education yaitu suatu metode edukasi yang berpusat pada 

pemberdayaan penderita berpusat ditentukan pada pasien kanker payudara.  

Penelitian ini berdasarkan teori health promotion model dengan konsep 

peer education dan empowerment education. Pelaksanaan peer education dan 

empowerment education yaitu memberikan edukasi, informasi dan komunikasi 

dan dukungan untuk meningkatkan efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup. 

Peer education dan empowerment education tidak hanya memberikan edukasi dan 

dukungan tetapi juga memfasilitasi pasien untuk mencapai tujuan perilaku yang 

positif  melalui hubungan suportif antara responden dan pemateri. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif dengan desain Quasi eksperiment yaitu penelitian yang 

memberikan perlakuan atau intervensi pada subyek penelitian kemudian efek 

perlakuan tersebut diukur dan dianalisa. Rangcangan penelitian yang digunakan 

adalah pre-test dan post-test with control group desaign. Jumlah sampel 54 

responden yang terdiri dari 18 responden pada kelompok peer education, 18 

responden pada kelompok empowerment education dan 18 kelompok kontrol, 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. 

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik manova.  

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh peer education 

terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup. Tidak ada pengaruh 

empowerment education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup.  
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EXCECUTIVE SUMMARY 

 

Effectiveness Of Peer education and empowerment education On Self 

Efficacy, Commitment And Quality Of Life On Breast Cancer Patients 

 

By : Diana Pefbrianti 

 

 Breast cancer is a malignant tumor formed from breast cells that grow 

and develop uncontrollably so that it can spread between tissues or organs near the 

breast or other body parts (Infodatin, 2016). two of the 10,000 women in the 

world are estimated to have breast cancer each year. Breast cancer is one of the 

leading causes of death in women worldwide. Treatment of breast cancer takes a 

long time. The patient's ability to overcome problems during treatment can be 

seen from the client's self efficacy in performing self-care from the symptoms of 

chemotherapy or breast cancer itself (Ogre, et al, 2007). Handling of breast cancer 

requires long-term commitment from both patients and doctors. Initial treatment 

such as chemotherapy and radiation requires the patient's commitment to routinely 

return to the hospital / doctor within a few months. Research conducted by 

Heydarnejad (2009), on the quality of life of post-chemotherapy patients in 200 

cancer patients, the results obtained as many as 11% of breast cancer patients have 

a good quality of life, 66% with quality of life and 23% have poor quality of life. 

Provision of peer education dan empowerment education in patients with breast 

cancer is one of the educational methods by not only providing cognitive aspects 

but psychomotoric and psychological aspects. Peer education, an educational 

method involving cancer survivors in this study to convey information about 

breast cancer and motivate and provide support to breast cancer patients. 

Empowerment education is a method of education centered on the empowerment 

of patients centered determined on breast cancer patients. 
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 This research is based on the theory of health promotion model with the 

concept of peer education dan empowerment education. Implementation of peer 

education dan empowerment education that provides education, information and 

communication and support to improve self efficacy, commitment and quality of 

life. Peer education dan empowerment education not only provides education and 

support but also facilitates patients to achieve positive behavioral goals through 

supportive relationships between respondents and presenters. 

 The research design used in this research is quantitative research with 

Quasi experimental design that is gives treatment or intervention on the research 

subject then the effect of the treatment is measured and analyzed. The research 

templates used were pre-test and post-test with control group desaign. The number 

of samples was 54 respondents consisting of 18 respondents in peer education 

group, 18 respondents in empowerment education group and 18 control group. 

The sampling technique used was simple random sampling.  

 The result of statistical test showed that there was not influence of peer 

education on self efficacy, commitment and quality of life.  There was not 

influence of empowerment education to self efficacy, commitment and quality of 

life. 
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Abstrak 

 

Efektivitas Peer Education dan Empowerment Education Terhadap Efikasi 

Diri, Komitmen Dan Kualitas Hidup Pada Penderita Kanker Payudara 

 

Oleh: Diana Pefbrianti 

 

Pendahuluan: Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak 

menyerang perempuan, Angka mortalitas dan morbiditas terus meningkat, kasus 

kanker payudara ditemukan menjadi lebih parah dan menyebabkan kematian. 

Peer education dan empowerment education diharapkan dapat digunakan untuk 

meningkatkan efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup penderita kanker 

payudara sehingga pasien memiliki semangat untuk meningkatkan kesehatnanya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas peer education dan 

empowerment education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada 

penderita kanker payudara. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian quasy 

experiment dengan desain pre and post control group. Sebanyak 54 responden. 

Penelitian dilakukan di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya dibagi menjadi 18 

responden untuk kelompok peer education, 18 responden untuk kelompok 

empowerment education dan 18 untuk kelompok kontrol. Metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Variabel independen 

dalam penelitian ini yaitu peer education dan empowerment education sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah efikasi diri, komitmen, dan kualitas 

hidup. Data diambil dengan kuesioner dan dianalisis dengan independent t test 

dan manova. Hasil: Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

peer education terhadap efikasi diri, dan kualitas hidup. Tidak ada pengaruh 

empowerment education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup. 

Diskusi: peer education dan empowerment education tidak meningkatkan efikasi 

diri, komitmen dan kualitas hidup pada penderita kanker payudara. Hal ini 

berkaitan dengan pengalaman pasien dalam pengobatan dan sering terpapar 

informasi yang sama selama 1-5 tahun. Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

dapat melakukan penelitian serupa dengan menambahkan family empowerment 

untuk lebih melibatkan keluarga. 
 

Kata kunci: peer, education, empowerment, efikasi-diri, komitmen, kualitas-

hidup. 
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Abstract 

 

Effectiveness Of Peer education and empowerment education On Self 

Efficacy, Commitment And Quality Of Life On Breast Cancer Patients 

 

 

 

Introduction: Breast cancer was the most common cancer in women, mortality 

rates and morbidity continued to increase, cases of breast cancer found to be more 

severe and cause death. Peer education and empowerment education was expected 

to be used to improve self efficacy, commitment and quality of life of breast 

cancer patients so that patients have the spirit to improve the health. The purpose 

of this study was to examine the effectiveness of peer education and 

empowerment education on self efficacy, commitment and quality of life in 

patients with breast cancer. Method: The design of this study was quasy 

experiment researched with pre and post control group design with a total of 54 

respondents. The research was conducted at POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

was divided into 18 respondents for peer education group, 18 respondents for 

empowerment education group and 18 for control group. The sampling method 

used was simple random sampling. Independent variables in this study were peer 

education dan empowerment education while the dependent variable in this study 

were self efficacy, commitment, and quality of life. Data were collected by 

questionnaire and analyzed by independent t test and manova Results: The result 

showed that there was not influence of peer education on self efficacy, 

commitment and quality of life. there was not influence of empowerment 

education to self efficacy, commitment and quality of life. Discussion: Peer 

education and empowerment education was not increase self-efficacy, 

commitment and quality of life in breast cancer patients. This related to the 

patient's experience in treatment and often exposed to the same information for 1-

5 years. Researchers were further advised to conduct similar research by adding 

family empowerment to better engage the family 

 

 

 

Keywords: peer, education, empowerment, self-efficacy, commitment, qol 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kanker payudara merupakan tumor ganas yang terbentuk dari sel payudara 

yang tumbuh dan berkembang tanpa terkendali sehingga dapat menyebar di antara 

jaringan atau organ di dekat payudara atau bagian tubuh lainnya (Infodatin, 2016). 

Kanker payudara adalah kanker yang paling banyak menyerang perempuan. dua 

dari 10.000 perempuan di dunia diperkirakan mengalami kanker payudara setiap 

tahunnya. Kanker payudara menjadi salah satu penyebab kematian pada 

perempuan di seluruh dunia (Depkes RI, 2009).  

Penatalaksanaan pada kanker payudara dapat digolongkan menjadi 

pembedahan, radioterapi, terapi hormonal dan kemoterapi. Kemoterapi 

merupakan proses pengobatan dengan menggunakan obat sitostatika dengan 

tujuan menghambat pertumbuhan sel kanker (Smeltzer, et al, 2012). Efek samping 

kemoterapi timbul akibat obat anti kanker yang diberikan tidak hanya 

menghancurkan sel-sel kanker namun juga menyerang sel sehat (Noorwati, 2007).  

Penderita kanker biasanya mengalami gejala fisik, psikologis dan 

gangguan fungsional. Gejala fisik yang muncul pada penderita kanker payudara 

yaitu nyeri, kehilangan berat badan, kehilangan minat seksual, menopause dini, 

kelelahan, kesulitan tidur dan neuropati perifer (Kumar, 2007). Gejala psikologis 

yang muncul dapat berupa marah, mengingkari, takut akan kematian, ansietas, 

depresi, kesepian, isolasi, keputusasaan. Gejala yang dapat terjadi secara 
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bersamaan yaitu gejala kelelahan, anoreksia, kurang tenaga, nyeri, insomnia, 

gelisah, depresi, ketegangan dan ketakutan. Dampak yang muncul dari hal ini 

dapat menurunkan kualitas hidup penderita kanker payudara.  

Penelitian yang dilakukan oleh Heydarnejad (2009), mengenai kualitas 

hidup penderita pasca kemoterapi pada 200 pasien kanker, didapatkan hasil 

sebanyak 11% pasien kanker payudara memiliki kualitas hidup baik, 66% dengan 

kualitas hidup sedang  dan 23% memiliki kualitas hidup yang buruk. Penelitian 

Akechi (1998) menyatakan bahwa penyesuaian mental penderita kanker 

berkorelasi dengan kualitas hidupnya. Salah satu hal yang paling adaptif dari 

penyesuaian mental adalah ‘semangat juang’, sedangkan salah satu yang 

maladaptif adalah ‘ketidakberdayaan atau putus asa’. Kesejahteraan spiritual juga 

berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang (Fisch, 2003).  

Kemampuan pasien dalam mengatasi masalah selama menjalani 

pengobatan dapat dilihat dari efikasi diri klien dalam melakukan perawatan 

mandiri dari gejala kemoterapi atau penyakit kanker payudara itu sendiri (Ogre, et 

al, 2007). Efikasi diri berpengaruh terhadap cara seseorang bertindak untuk 

kesehatan pribadi dan mengenai mind set perilaku kesehatan (Endang, 2012). 

Efikasi diri berperan bagi pasien dalam pencarian obat agar dapat sembuh atau 

meminimalkan sel kanker payudara (Endang, 2012).  

Penanganan kanker payudara membutuhkan komitmen jangka panjang 

baik dari pasien maupun dokter. Penanganan awal seperti kemoterapi dan radiasi 

memerlukan komitmen pasien untuk secara rutin kembali ke rumah sakit/dokter 
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dalam beberapa bulan. Pengobatan masih perlu dilakukan hingga 5-10 tahun 

kemudian untuk menurunkan risiko kanker muncul kembali. Pasien kanker 

seringkali tidak patuh terhadap pengobatan dengan berbagai alasan, antara lain 

masalah biaya, ingin mencoba pengobatan alternatif serta tidak tahan terhadap 

efek samping seperti seperti kerontokan rambut, daya tahan tubuh yang menurun, 

sariawan, mual, muntah. Di samping itu, proses pengobatan kanker yang 

memakan waktu lama, takut akan kematian serta tidak adanya dukungan keluarga 

seringkali juga membuat pasien frustasi dan akhirnya berhenti berobat (drop-out).  

(Sanofi, 2011). 

Data dari UICC (Union Against Cancer dari World Health Organization) 

tahun 2002 menunjukkan 12 juta orang di seluruh dunia menderita kanker 

payudara dan 7,6 juta di antaranya meninggal dunia. Estimasi International 

Agency for Research of Cancer, pada tahun 2020 akan ada 1,15 juta kasus baru 

kanker payudara dengan 411.000 kematian. Sebanyak 70% kasus baru dan 55% 

kematian diprediksi terjadi di negara berkembang. Jika tidak ditangani, pada tahun 

2030 diperkirakan 26 juta orang akan menderita kanker dan 17 juta di antaranya 

akan meninggal dunia karena kanker. Tinggi incident rate (IR) bervariasi di 

seluruh wilayah dunia, mulai dari 27 kasus per 100.000 di Afrika Tengah dan 

Asia Timur sampai 92 kasus per 100.000 di Amerika Utara (Infodatin, 2016).  

Prevalensi kanker di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun dan 

insidennya sekitar 100 penderita dari 100.000 jiwa per tahun, mortalitasnya 

sekitar 11,22% dari seluruh kejadian dan lebih dari 50% kasus berada pada 

stadium lanjut (Yayasan Kanker Indonesia, 2015). Data Sistem Informasi Rumah 
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Sakit (SIRS, 2007), kanker payudara menempati urutan pertama pada pasien 

rawat inap di seluruh RS di Indonesia (16,85%), disusul kanker leher rahim 

(11,78%), kanker hati dan saluran empedu intrahepatik (9,69%), Leukemia 

(7,42%), dan Limfoma non Hodgkin (6,69%). RS Dharmais dalam 5 tahun 

terakhir mencatat angka insidens kanker payudara menempati urutan pertama, 

yaitu sebesar 32%, diikuti oleh kanker serviks sebesar 17%. Dari angkat tersebut 

40% diantaranya adalah mereka yang menderita stadium awal, 30% penderita 

stadium lanjut lokal, dan stadium lanjut (metastase) sebesar 30% (Sanofi, 2011).  

Jumlah penderita kanker payudara berdasarkan profil kesehatan Jawa 

Timur yaitu sebanyak 9.688 kasus pada tahun 2013 dimana Jawa Timur menjadi 

provinsi dengan jumlah kasus terbanyak setelah Jawa Tengah (Infodatin, 2016). 

Data di RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2016 terdapat 1500 penderita. 

Angka kunjungan di Poli Onkologi Satu atap (POSA) RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya menunjukkan bahwa kanker payudara merupakan kasus tertinggi (Poli 

Onkologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 2016). 

Menurut National Cancer Institute kondisi fisik dan psikologis penderita 

kanker dinilai sejak proses diagnosis hingga akhir hidupnya yang berfokus pada 

kesehatan dan kehidupan penderita kanker pada saat sedang menjalani 

pengobatan. Pengukuran mengenai kualitas hidup bagi penderita kanker sangat 

diperlukan untuk melihat sejauh mana pengobatan yang dilakukan mempengaruhi 

kehidupan penderita (Saxton & Daley, 2010). Aspek dalam kualitas hidup 

termasuk komponen fisik, emosional dan fungsional. Status fungsional mengacu 

pada kemampuan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan dan 
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ambisi atau peran sosial yang diinginkan oleh penderita, pada tahap yang paling 

dasar mengacu pada kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Larasati (2009) 

menyatakan subyek dengan kualitas hidup positif terlihat dari gambaran fisik 

subyek yang selalu menjaga kesehatnnya. Pada aspek psikologis subyek berusaha 

meredam emosi agar tidak mudah marah, hubungan sosial subyek baik dengan 

orang sekitar, lingkungan mendukung dan memberi rasa aman kepada subyek. 

Subyek dapat mengenali diri sendiri, mampu beradaptasi dengan kondisi yang 

dialami saat ini, memiliki perasaan kasih kepada orang lain dan mampu 

mengembangkan sikap empati dan merasakan penderitaan orang lain.  

Penelitian Wijaya (2009), menjelaskan bahwa kualitas hidup penderita 

dengan depresi mengalami penurunan di banding dengan tanpa gejala depresi. 

Dalam keadaan tersebut self efficacy sangat berpengaruh dalam mengatasinya. 

Seseorang yang yakin dengan kemampuan yang dia miliki maka seseorang 

tersebut akan mudah dalam menangani masalahnya. Selain itu, diperlukan 

komitmen dari penderita kanker payudara dalam menjalani pengobatan dan 

sembuh serta dari dokter dan perawat yang membantu dalam pengobatan. 

Perawat dapat memberikan tindakan untuk mengatasi masalah pada 

penderita kanker payudara dengan memberikan edukasi. Intervensi edukasi 

tersebut berupa peer education dan empowerment education. Peer education 

merupakan suatu proses komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh 

kalangan sebaya yaitu kalangan suatu kelompok, dapat kelompok sebaya pelajar, 

kelompok mahasiswa, sesama rekan profesi, jenis kelamin, dalam hal ini 

kelompok penderita kanker payudara (Wahyuningsih S, 2000). Sebuah penelitian 
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dari Boyd & Baldwin (2013), melakukan penelitian kualitatif dengan mengeksplor 

efek dari peer educator pada orang Afrika dan Amerika dengan jumlah sampel 

sebanyak 35 pasien kanker didapatkan hasil semua partisipan memiliki 

pengalaman yang positif pada peer educator, pengaruh positifnya dalam bentuk 

kualitas hidup, perilaku kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Penelitian 

dari Helgeson (2001), dengan 312 pasien kanker tentang pengaruh educational 

dan peer group discussion dalam jangka waktu lama ditemukan hasil bahwa 

intervensi edukasi dipertahankan selama 3 tahun. Dalam penelitian ini, intervensi 

peer education diberikan oleh cancer survivor.  

Penelitian yang dilakukan oleh Qian Lu, et al (2014), didapatkan hasil 

bahwa peer mentoring and education berhubungan dengan penurunan gejala 

depresi. Peserta menilai program tersebut Sangat baik. Hasil Analisis 

menyarankan program ini untuk mengurangi stigma, pemberdayaan, dan 

meningkatkan rasa memiliki. Sejalan dengan hal ini, penelitian dari Kimlin A.G, 

et al (2012), menyebutkan bahwa cancer survivor menekankan secara kultural 

peer education penting untuk mereka yang mendapat dukungan dari cancer 

survivor. Kultural disini berbasis pada spiritual, linguistik, pengalaman, dan 

sejarah. Rekan kelompok mendukung kelompok dengan memberi dukungan 

secara emosional, sosial, rohani, informasi, dan keuangan. Penelitian kualitatif 

dengan menggunakan peer education didapatkan hasil bahwa semua partisipan 

memiliki pengalaman yang positif pada peran peer educator.  

Empowerment education merupakan suatu pendidikan yang diberikan 

kepada penderita kanker payudara tentang pengelolaan penyakit kanker payudara 
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dengan pendekatan pemberdayaan. Empowerment education telah berhasil 

meningkatkan self efficacy perawatan diri klien kusta (62,5%) (Wahyuni, 2015). 

Empowerment education dan peer support dapat membantu pasien kusta dalam 

proses pengobatan. Terbukti pengetahuan, sikap, kepatuhan terhadap pengobatan 

pada kelompok intervensi mengalami peningkatan (Taufan, 2017).  Empowerment 

education yang diberikan pada klien kanker payudara dapat meningkatkan self 

efficacy seperti kemampuan mengambil keputusan dalam mematuhi pengobatan 

kanker payudara, meningkatkan perawatan diri dan meningkatnya kualitas hidup 

(Notoatmodjo, 2010). 

Pendekatan teori keperawatan  yang  digunakan  untuk pelaksanaan peer 

education dan empowerment education yang diharapkan dapat meningkatkan 

efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup penderita kanker payudara yaitu 

pendekatan teori Health Promotion Model (HPM). HPM memiliki aspek utama 

yaitu aspek intern dan ekstern individu yang diperhatikan dalam upaya 

meningkatkan perilaku kesehatan sehingga keinginan dan upaya berperilaku sehat 

akan muncul sendiri dari individu tersebut (Indrawati & Setiawan, 2009).  

Berdasarkan Teori Health Promotion Model (HPM)  dari Nola J. Pender,  

menjelaskan individu untuk berprilaku tertentu yang di tujukan untuk 

meningkatkan derajat kesehatannya dipengaruhi oleh tiga determinan yaitu 

karakteristik dan pengalaman individu (perilaku terdahulu dan faktor personal), 

behavioral specific cognitions and affect yang antara lain manfaat yang 

dipersepsikan  terhadap suatu tindakan (perceived benefits), hambatan yang 

dipersepsikan terhadap suatu tindakan (perceived barriers),  persepsi terhadap 
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keyakinan diri (perceived self efficacy) dan  pengaruh yang ditimbulkan oleh 

suatu aktivitas (activity related affect), pengaruh interpersonal (interpersonal 

influence) dan pengaruh situasional (situasional influence) yang akan 

mempengaruhi komitmen individu untuk merencanakan suatu tindakan sehingga 

kualitas hidup penderita dapat ditingkatkan. 

Peer education dan empowerment education diharapkan mampu 

mempengaruhi motivasi, mengatasi hambatan, mengatasi rasa ketidakmampuan 

pasien, mempengaruhi pasien untuk tidak membatasi diri, menghasilkan solusi, 

mengambil tindakan langkah-langkah kecil, review, refleksi, dukungan, 

membangun kepercayaan, keyakinan diri (self efficacy), komitmen dan 

meningkatkan kualitas hidup. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan meneliti efektivitas 

peer education dan empowerment education terhadap efikasi diri, komitmen dan 

kualitas hidup pada penderita kanker payudara dengan pendekatan teori Health 

Promotion Model. 

1.2  Kajian Masalah 

 Dari hasil studi pendahuluan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 

2016 terdapat 1500 penderita. Angka kunjungan di Poli Onkologi Satu atap 

(POSA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya menunjukkan bahwa kanker payudara 

merupakan kasus tertinggi (Poli Onkologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Heydarnejad (2009), mengenai kualitas hidup 

penderita pasca kemoterapi pada 200 pasien kanker, didapatkan hasil sebanyak 

11% pasien kanker payudara memiliki kualitas hidup baik, 66% dengan kualitas 
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hidup sedang  dan 23% memiliki kualitas hidup yang buruk. Penelitian Akechi 

(1998) menyatakan bahwa penyesuaian mental penderita kanker berkorelasi 

dengan kualitas hidupnya. Salah satu hal yang paling adaptif dari penyesuaian 

mental adalah ‘semangat juang’, sedangkan salah satu yang maladaptif adalah 

‘ketidakberdayaan atau putus asa’. Fisch (2003) menambahkan bahwa 

kesejahteraan spiritual juga berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang.  

Penelitian Wijaya (2009), menjelaskan bahwa kualitas hidup penderita 

dengan depresi mengalami penurunan di banding dengan tanpa gejala depresi. 

Dalam keadaan tersebut self efficacy sangat berpengaruh dalam mengatasinya. 

Seseorang yang yakin dengan kemampuan yang dia miliki maka seseorang 

tersebut akan mudah dalam menangani masalahnya. Selain itu, diperlukan 

komitmen dari penderita kanker payudara dalam menjalani pengobatan dan 

sembuh serta dari dokter dan perawat yang membantu dalam pengobatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penlitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah efektivitas peer education terhadap efikasi diri 

2. Bagaimanakah efektivitas peer education terhadap komitmen 

3. Bagaimanakah efektivitas peer education terhadap kualitas hidup 

4. Bagaimanakah efektivitas empowerment education terhadap efikasi diri 

5. Bagaimanakah efektivitas empowerment education terhadap komitmen 

6. Bagaimanakah efektivitas empowerment education terhadap kualitas hidup 
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7. Bagaimanakah efektivitas peer education dan empowerment education 

terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan perbandingan efektivitas peer education dan empowerment 

education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada penderita 

kanker payudara. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah 

1. Menjelaskan pengaruh peer education terhadap efikasi diri pada penderita 

kanker payudara. 

2. Menjelaskan pengaruh peer education terhadap komitmen pada penderita 

kanker payudara 

3. Menjelaskan pengaruh peer education terhadap kualitas hidup pada penderita 

kanker payudara 

4. Menjelaskan pengaruh empowerment education terhadap efikasi diri pada 

penderita kanker payudara.  

5. Menjelaskan pengaruh empowerment education terhadap komitmen pada 

penderita kanker payudara. 

6. Menjelaskan pengaruh empowerment education terhadap kualitas hidup pada 

penderita kanker payudara. 
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7. Menjelaskan perbandingan pengaruh peer education dan empowerment 

education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada penderita 

kanker payudara. 

1.5 Manfaat  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

pengembangan ilmu keperawatan khususnya tentang efektifitas peer education 

dan empowerment education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup 

pada penderita kanker payudara 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi pasien 

Penderita kanker payudara di Rumah Sakit manjadi termotivasi untuk sembuh dan 

menjalani pengobatan serta meningkatkan efikasi diri, komitmen dan kualitas 

hidupnya.  

2. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan dalam meningkatkan efikasi diri, 

komitmen dan kualitas hidup penderita kanker payudara. 

3. Bagi perawat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi perawat untuk bekerjasama dengan 

rumah sakit dalam meningkatkan efikasi diri, komitmen berobat dan kualitas 

hidup pasien dengan peran cancer survivor 
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4. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan / referensi untuk penelitian 

berikutnya dengan mengembangkan intervensi dengan metode lain untuk 

meningkatan  efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada penderita kanker 

payudara. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Kanker Payudara 

2.1.1 Pengertian Kanker Payudara 

Kanker payudara merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat 

berasal dari epitel duktus maupun lobulusnya. Kanker payudara adalah suatu 

penyakit dimana terjadi pertumbuhan berlebihan atau perkembangan tidak 

terkontrol dari sel (jaringan) payudara (Rasjidi, 2010).  

Menurut Suryaningsih (2009) Kanker payudara (carcinoma mammae) 

adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan payudara (jaringan ikat payudara 

atau kelenjar jaringan). 

2.1.2 Etiologi Kanker Payudara 

Etiologi kanker payudara belum diketahui pasti, terdapat beberapa faktor 

risiko kanker payudara (Rasjidi, 2010 & Suryaningsih, 2009): 

1. Usia menarche dan siklus menstruasi 

Usia menarche kurang dari 12 tahun berhubungan dengan peningkatan 

risiko kanker payudara. Siklus menstruasi yang kurang dari 26 hari pada 

usia 18-22 tahun serta perempuan yang sduah menopause dapat 

meningkatkan risiko kanker payudara. 
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2. Genetik 

3. Obesitas 

Obesitas dapat meningkatkan risiko kanker payudara pada masa pasca 

menopause. 

4. Pemakaian obat-obatan 

Therapy obat hormon pengganti (Hormone Replacement theraphy (HRT)) 

dapat meningkatkan risiko mendapat penyakit kanker payudara 

5. Alkohol 

Alkohol dapat menyebabkan hiperinsulinemia yang dapat merangsang 

pertumbuhan pada jaringan payudara. Hal ini dapat merangsang 

pertumbuhan pada lesi prakanker. 

6. faktor lain 

faktor lain yang di duga sebagai penyebab kanker payudara adalah tidak 

menikah, menikah namun belum memiliki keyurunan, melahirkan anak 

pertama di usia 35 tahun, tidak pernah menyusui anak. 

2.1.3 Tanda dan Gejala KankerPayudara 

Menurut Gale (2000), ada 3 fase tanda dan gejala: 

1. Asimtomatik  

Tanda dan gejala yang paling umum adalah benjolan dan penebalan pada 

payudara. Pada fase ini biasanya tidak menimbulkan keluhan. 

2. fase lanjut 

a. bentuk dan ukuran payudra berubah, berbeda dari sebelumnya 

b. luka pada payudara yang sulit sembuh walaupun sudah diobati 
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c. eksim pada puting payudara yang sulit sembuh walaupun sudah diobati 

d. puting sakit, keluar darah, nanah atau cairan encer dari puting dan 

keluar air susu pada perempuan yang sedang hamil atau tidak menyusui 

e. puting susu tertarik ke dalam 

f. kulit payudara mengeriput seperti kulit jeruk (peud d’orange) 

3. Metastase luas 

a. pembesaran kelenjar getah bening supraklavikula dan servikal 

b. hasil rontgen toraks abnormal dengan atau tanpa efusi pleura 

c. peningkatan alkali fosfatase atau nyeri tulang berkaitan dengan 

penyebaran ke tulang 

d. fungsi hati abnormal 

Stadium kanker payudara yaitu: 

1. Stadium 0: sel kanker payudara berada di dalam kelenjar payudara, dan 

belum menembus membran basalis 

2. Stadium I: benjolan dengan garis tengah kurang dari 2 cm dan berbatas jelas 

namun kelenjar getah bening masih normal 

3. Stadium IIA 

a. diameter tumor kurang dari 2 cm ditemukan pada saluran getah bening 

di ketiak (axillary limph nodes) 

b. diameter tumor antara 2 sampai 5 cm namun belum menyebar ke 

pembuluh getah bening pada ketiak (axillary limph nodes) 

c. tidak ada tanda tumor pada payudara namun ditemukan pada pembuluh 

getah bening ketiak. 
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4. Stadium IIB 

a. diameter tumor antara 2 sampai 5 cm dan menyebar pada pembuluh 

getah bening ketiak 

b. diameter lebih dari 5 cm namun belum menyebar 

5. Stadium IIIA 

a. tidak ditemukan tumor pada payudara namun ditemukan di 4 sampai 9 

pembuluh getah bening ketiak atau kelenjar getah bening di dekat 

tulang dada 

b. diameter kurang dari 5 cm dan sudah menyebar ke pembuluh getah 

bening ketiak 

c. diameter lebih dari 5 cm dan sudah menyebar ke pembuluh getah 

bening ketiak  

6. Stadium IIIB 

Tumor telah menyebar ke dinding dada dan menyebabkan pembengkakan, 

luka dan bernanah (inflamatory breast cancer). Sel kanker juga sudah 

menyebar ke 9 pembuluh getah bening ketiak, lengan atas dan kelenjar 

getah bening di dekat tulang dada 

7. Stadium IIIC 

Kanker telah menyebar ke kulit payudara dan menyebabkan bengkak atau 

ulkus dan menyebar ke dinding dada. Sel kanker telah menyebar ke 10 titik 

pembuluh kelenjar getah bening ketiak, tulang selangka bagian atas atau 

bawah dan kelenjar getah bening di dekat tulang dada. 
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8. Stadium IV 

Sel kanker telah menyebar ke organ atau bagian tubuh lainnya 

2.1.4 Tipe KankerPayudara 

Menurut Heffner (2010), tipe kanker payudara dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Kanker payudara non-invasive 

Kanker payudara non-invasive sering di sebut dengan istilah in situ breast cancer 

merupakan tipe kanker yang terjadi pada tube payudara (penghubung antara 

alveolus dan puting payudara). Sel kanker belum menyebar ke bagian luar 

jaringan kantung payudara dan belum menembus membran basalis. Adapun 

jenisnya yaitu sebagai berikut: 

a. Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) 

DCIS merupakan sel abnormal yang tidak mengadakan infiltrasi ke jaringan 

sekitar payudara (kondisi awal dari kanker, kemungkinan bisa disembuhkan 

tinggi) 

b. Lobular Carcinoma In Situ (LCIS) 

LCIS merupakan suatu sel abnormal yang tidak melakukan infiltrasi ke 

jaringan lain. LCIS terjadi pada wanita pre menopause. Tumor ini secara 

klinis tidak teraba, ditemukan pada hasil biopsi yang dilakukan atas indikasi 

adanya kista atau lesi palpabel jinak. 

2. Kanker payudara invassive 

3. Kanker payudara invassive merupakan jenis dari kanker payudara dimana sel 

kanker sudah menyebar keluar dari katung payudara dan metastase ke bagian 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DIANA PEFBRIANTI



18 
 

 
 

tubuh lainnya. Jenis dari kanker payudara invassive yaitu: Invassive Ductal 

Carcinoma (IDC). Tipe IDC memiliki kemiripan dengan ILC, berkembang 

dari kelenjar yang memproduksi susu dan kemudian menyerang jaringan 

payudara disekitarnya. Penderita kanker payudara jenis ini akan merasakan 

adanya semacam gumpalan atau suatu sensasi bahwa ada yang berbeda pada 

payudara. ILC dapat dideteksi dengan menyentuh, bersifat seperti cermin, 

biasanya simetris adanya benjolan kanan dan kiri.  

2.1.5 Klasifikasi Kanker Payudara 

Sistem stadium yang direkomendasikan oleh American Joint Committe (AJCC)  

yaitu dengan sistem TNM (Tumor Size, Node, Metastase). 

1. TUMOR PRIMER (T) 

TX : Tumor primer tidak dapat dinilai 

TO : Tidak ada bukti terdapat tumor primer 

Tis : Carcinoma in situ 

Tis (DCIS) : Ductal carcinoma in situ 

Tis (LCIS) : Lobular carcinoma in situ 

Tis (Pagets) : Pagest’s disease dari papilla mamae tanpa tumor 

TI : Tumor < 2 cm 

Tia : Tumor > 0,1 cm tetapi tidak lebih dari 0,5 cm 

Tib : Tumor > 0,5 cm tetapi tidak lebih dari 1 cm 

Tic : Tumor 1 cm 

T2 : Tumor > 2 cm tetapi tidak lebih dari 5 cm 

T3 : Tumor > 5 cm 

T4 : Tumor dengan ukuran berapa pun dengan perluasan ke 

dinding  dada 
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T4a   : Perluasan ke dinding dada, tidak melibatkan otot 

pectoralis  

T4b : Edema atau ulserasi kulit payudara, ada nodul terbatas 

di kulit payudara 

T4c : Kriteria T4a dan T4b 

T4d : Inflamatory carcinoma 

 

2. KELENJAR GETAH BENING REGIONAL (N) 

 

3. METASTASIS JAUH (M) 

MX : Metastasis jauh namun tidak dapat dinilai 

MO : Tidak ada metastasis jauh 

M1 : Terdapat metastasis jauh  

 

4. PENGELOMPOKKAN STADIUM 

Tis N0 M0   : Stadium 0 

T1 N0 M0   : Stadium I 

T0 N1 M0   : Stadium IIA 

T1 N1 M0 

NX : Tidak ada tumor dalam kelenjar getah bening regional 

tidak dapat dinilai 

NO : Tidak ada tumor dalam kelenjar getah bening regional 

N1 : Metastasis ke kelenjar getah bening aksila ipsilateral 

yang dapat berpindah-pindah 

N2 : Metastasis ke kelenjar getah bening aksila ipsilateral 

yang menetap 

N3 : Metastasis ke kelenjar mamary interna ipsilateral 
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T2 N0 M0 

 

T2 N1 M0   : Stadium IIB 

 T3 N0 M0 

 

T0 N2 M0   : Stadium IIIA 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N2 M0 

T3 N1,N2 M0 

 

T4 N apa saja M0   : Stadium IIIB 

Setiap T N3 M0 

 

Setiap T N apa saja M1 : Stadium IV 

2.1.6 Patofisiologi Kanker Payudara 

Karsinoma payudara berasal dari jaringan epitel dan paling sering terjadi 

pada sistem duktal, terjadi hiperplasia sel dengan perkembangan sel atipik. Sel ini 

akan berlanjut menjadi Karsinoma insitu dan menginvasi stroma. Karsinoma 

membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun untuk bertumbuh dari sel tunggal 

sampai menjadi massa yang cukup besar untuk dapat diraba (kira–kira 

berdiameter 1 cm). Karsinoma payudara pada ukuran itu telah bermetastasis ke 

jaringan sekitarnya dan juga melalui saluran limfe dan aliran darah (Price, Sylvia., 

A, Lorraine., M, 1995). 

2.1.7 Penatalaksanaan Kanker Payudara 

Menurut Davey (2005), berikut merupakan penatalaksanaan yang dapat dilakukan 

pada terapi kanker payudara 
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1. Pembedahan  

Terapi pembedahan primer bertujuan untuk mengangkat tumor dan menentukan 

stadium serta prognosis dari tumor (lumpektomi dengan radioterapi pasca 

operasi). Eksisi lokal tumor dilakukan dengan batas jaringan normal yang 

dikonfirmasi secara histologis dilanjutkan dengan radioterapi radikal pasca 

operasi. Hal ini akan menghasilkan kontrol lokal yang baik seperti halnya pada 

mastektomi total (indikasi mastektomi yaitu tumor multisentrik berukuran > 4 cm, 

atau terdapat DCIS yang luas, mengadakan infiltrasi ke kulit).  

2. Radioterapi  

Terapi radioterapi bertujuan untuk mengurangi rekurensi tumor lokal setelah 

operasi konservasi payudara. Indikasi dilakukan radioterapi yaitu sampel KGB 

aksila telah menunjukkan hasil yang positif. 

3. Kemoterapi pada Kanker Payudara 

Kemoterapi merupakan terapi pada kanker payudara dengan menggunakan obat-

obat sitotoksik/anti kanker yang bersifat sistemik (Rasjidi, 2010). Kemoterapi 

bekerja dengan membunuh sel yang cepat membelah, sel yang dimaksud yaitu sel 

kanker namun obat anti kanker ini juga dapat mempengaruhi sel sehat yang 

pembelahannya cepat seperti pada sel tulang, saluran pencernaan, sisitem 

reproduksi dan folikel rambut (Smeltzer & Bare, 2008). Setiap sel tumor harus 

dimatikan namun setiap sesi kemoterapi hanya membunuh sebagian sel kanker 

yang ada sehingga diperlukan seri yang berulang kali untuk membunuh 

keseluruhan junlah sel kanker. 
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Cara kerja terapi kemoterapi yaitu sebagai berikut (Rasjidi, 2010)  

1. Pengobatan kuratif: beberapa jenis kanker dapat disembuhkan secara tuntas 

dengan kombinasi beberapa jenis kemoterapi 

2. Kontrol: kemoterapi bertujuan untuk mengontrol perkembangan kanker agar 

tidak bertambah besar atau menyebar ke jaringan lain sehingga 

memungkinkan penderita hidup secara normal 

3. Mengurangi gejala: kemoterapi bertujuan untuk mengurangi gejala yang 

timbul akibat kanker seperti meringankan rasa sakit dan memberi perasaan 

lebih baik serta memperkecil ukuran kanker pada daerah yang terserang. 

Kemoterapi biasanya diberikan sebelum atau sesudah pembedahan. Menurut 

Suyatno & Pasaribu (2014) jenis pemberian kemoterapi pada kanker payudara 

dapat dibedakan menjadi: 

1. Kemoterapi adjuvant 

Terapi ini diberikan setelah operasi atau terapi radiasi. Tujuannya yaitu 

memusnahkan sel kanker yang masih tersisa atau metastase kecil yang ada.  

2. Kemoterapi neoadjuvant 

Terapi ini diberikan sebelum pengobatan, radiasi atau tindakan pembedahan. 

Tujuannya yaitu untuk mengecilkan massa tumor yang besar sehingga operasi 

atau radiasi lebih berhasil. 
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3. Kemoterapi paliatif 

Terapi ini diberikan pada stadium lanjut (stadium IV), untuk mengendalikan 

gejala yang timbul dari kanker payudara. Tujuannya untuk mempertahankan 

kualitas hidup, kontrol progesi tumor dan memperpanjang harapan hidup.  

Efek samping kemoterapi dapat diklasifikasikan sebagai berikut (RS Dharmais, 

2012): 

1. Efek langsung (immediate), terjadi dalam 24 jam pertama (mual muntah) 

2. Efek samping awal (early), terjadi dalam hitungan hari hingga minggu 

(leukopenia, stomatitis) 

3. Efek samping tertunda (delayed), terjadi dalam hitungan minggu setelah 

pemberian kemoterapi (kardiomiopati, neuropati perifer) 

4. Efek samping lambat (late), terjadi dalam kurun waktu bulan hingga tahun 

(timbulnya keganasan sekunder). 

Tabel 2.1 Protokol pemberian kemoterapi (RS Dharmais, 2012)  

Protokol  Dosis dan Waktu Interval  Siklus  

CMF (standar) 

Cylosfosfamid 

Methotrexate 

5-Fluorouracil 

 

 

100 mg m2/po X 14 h 

400 mg/m2 i.v h 1,8 

600 mg/m2 i.v h 1,8 

28 hari 6x 

CMF (Node negatif) 

Cylosfosfamid 

Methotrexate 

5-Fluorouracil 

 

600 mg/m2 i.v 

400 mg/m2 i.v  

600 mg/m2 i.v  

28 hari 6x 

CAF 

Cylosfosfamid 

Doxorubicine 

5-Fluorouracil 

 

100 mg/m2 p.o 14 h 

300 mg/m2 i.v h1 & 

h8 

500 mg/m2 i.v h1 & 

h8 

28 hari 6x 
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2.2 Konsep Peer education 

2.2.1 Pengertian Peer education 

Peer education adalah suatu proses komunikasi, informasi dan edukasi 

yang dilakukan oleh kalangan sebaya yaitu kalangan suatu kelompok, dapat 

kelompok sebaya pelajar, kelompok mahasiswa, sesama rekan profesi, jenis 

kelamin. Kegiatan sebaya dipandang sangat efektif dalam rangka KIE, karena 

penjelasan yang diberikan oleh seseorang dari kalangannya sendiri akan lebih 

mudah dipahami (Wahyuningsih S, 2000).  

Peer education sering disebut dengan pendidikan sebaya, dilaksanakan 

antar kelompok sebaya dengan dipandu oleh fasilitator yang juga berasal dari 

kelompok itu sendiri atau yang mengerti kelompok itu. Pendidikan sebaya 

menjadi istilah konsep yang popular yang memberikan pendekatan, saluran 

komunikasi, metodologi, fisiologi dan strategi. Pendidikan sebaya sekarang dilihat 

sebagai strategi perubahan perilaku yang efektif (Negara, M.O., Pawelloi, E., 

Jelantik, I.G & Arnawa, 2006). Pendidikan sebaya biasanya melibatkan pelatihan 

dan anggota kelompok tertentu. Melakukan perubahan diantara anggota 

kelompok, pendidikan sebaya sering digunakan untuk efek perubahan dalam 

pengetahuan, sikap, keyakinan dan perilaku pada tingkat individu (Horions, 

2009). Jadi dapat disimpulkan, peer education merupakan suatu proses 

CAF 

Cylosfosfamid 

Doxorubicine 

5-Fluorouracil 

 

600 mg/m2 i.v h1 

600 mg/m2 i.v h1  

600 mg/m2 i.v h1 + 

h8 

21-28 hari 4-6x 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DIANA PEFBRIANTI



25 
 

 
 

komunikasi dalam memberikan informasi antar kelompok sebaya yang dapat 

dipandu oleh fasilitator dari kelompok sebaya itu sendiri. 

2.2.2 Manfaat Peer education  

Peer education sangat efektif untuk mengatasi berbagai masalah, karena 

penjelasan yang diberikan oleh seorang kelompoknya sendiri akan lebih mudah 

dipahami. Pendidikan lebih bermanfaat, karena alih pengetahuan dilaksanakan 

oleh antar kelompok mereka sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka. Hal-hal 

yang tidak dapat dibicarakan bersama termasuk yang sifatnya sensitif dapat 

didiskusikan secara terbuka diantara mereka (Negara, M.O. et al, 2006). 

2.2.3 Kriteria Pendidik / Fasilitator Peer education 

Peer education/fasilitator sebaya adalah orang yang menjadi narasumber bagi 

kelompok sebayanya (Ababil, 2006). Syarat-syarat menjadi peer education antara 

lain :   

1. Aktif dalam kegiatan sosial dan populer di lingkungannya   

2. Berminat pribadi menyebarluaskan informasi kesehatan   

3. Lancar membaca dan menulis   

4. Memiliki ciri-ciri kepribadian antara lain : ramah, lancar dalam 

mengemukakan pendapat, luwes dalam pergaulan, berinisiatif dan kreatif, 

tidak mudah tersinggung, terbuka untuk hal-hal baru, mau belajar serta 

senang menolong. 

Peer education adalah orang yang dipilih karena memiliki sifat memimpin dalam 

membantu orang lain dengan kriteria sebagai berikut: 
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1. Peer education mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dan 

mampu mempengaruhi teman sebayanya.  

2. Peer education mempunyai hubungan pribadi yang baik serta memiliki 

kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain.  

3. Peer education mempunyai rasa percaya diri dan sifat kepemimpinan.  

4. Peer education mampu melaksanakan pendidikan kelompok sebaya. 

2.2.4 Teknik Pemberian Informasi 

Peer education dapat dilakukan di mana saja asalkan nyaman buat pendidik 

sebaya dan kelompoknya. Kegiatan tidak harus dilakukan diruangan khusus, 

tetapi tempat peer education sebaiknya dilakukan di tempat yang tidak ada orang 

lalu lalang dan jauh dari kebisingan sehingga diskusi bisa berlangsung tanpa 

gangguan. Menurut PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2008), 

pemberian informasi agar efektif, hal yang harus diperhatikan peer educator :   

1. Mempelajari dan memahami materi  

2. Memahami bahwa pemberian materi tidak menggurui, tidak harus mengetahui 

semuanya, kelompok sebaya bukanlah seorang ahli 

3. Tidak memutuskan pembicaraan, dalam kegiatan diskusi hendaknya 

membiarkan teman untuk menyelesaikan pendapatnya atau pertanyaannya dulu 

walaupun pendidik sebaya sudah tahu maksud dari pendapat atau 

pertanyaannya, tidak diskriminatif, pendidik sebaya harus berusaha 

memberikan perhatian dan kesempatan kepada semua teman, bukan hanya 

kepada satu atau dua peserta saja, atau dengan kata lain “tidak pilih kasih”.   
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4. Pendidik sebaya harus memiliki rasa percaya diri agar penyampaian materi 

berjalan lancar. Percaya diri dapat tumbuh bila :   

a. Materinya dapat dikuasai.  

b. Teknik penyampaian informasi tidak monoton.  

c. Dapat menguasai peserta.  

d. Dapat berkomunikasi dengan baik dan jelas.  

e. Mampu menghayati peran yang dijalankan.   

f. Komunikasi dua arah  

2.2.5 Prosedur Pelaksanaan Metode Peer education 

Prosedur pelaksanaan metode peer education yaitu sebagai berikut (Negara, M.O. 

et al, 2006): 

1. Pendidikan kesehatan dengan metode peer education dimulai dengan peneliti 

mengumpulkan penderita kanker payudara yang memenuhi kriteria inklusi  

2. Satu kelompok peer education terdiri dari 8-12 peserta 

3. Peneliti menghadirkan cancer survivor sebagai peer educator sesuai syarat 

peer education. 

4. Kegiatan peer education dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan, kegiatan ini 

dilakukan selama 4 minggu yaitu setiap 1 minggu 1 kali pertemuan. 

Pertemuan 1 dilakukan pengkajian kesiapan peningkatan efikasi diri dan 

kualitas hidup, pertemuan kedua pemberian edukasi terkait penyakit kanker 

payudara dan memberikan motivasi, pertemuan 3 sharing pengalaman 

menjadi cancer survivor dan memberikan dukungan kepada penderita kanker 

payudara, pertemuan 4 melakukan evaluasi dan memberikan motivasi 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DIANA PEFBRIANTI



28 
 

 
 

5. Dilakukan post test 

2.3 Konsep Empowerment education 

2.3.1 Definisi Empowerment education 

Pemberdayaan berarti membantu klien untuk memperoleh daya untuk 

mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait 

dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan diri klien. Tujuannya yaitu 

untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya 

yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya (Prijono O.S, 

1996). 

Empowerment education adalah suatu edukasi yang diberikan kepada klien 

dengan pendekatan empowerment (pemberdayaan yang berfokus pada klien), 

perawatan kolaboratif dimana pemberi pelayanan kesehatan dan klien membuat 

keputusan bersama (Bodenheimer, T., Wagner, E.H., Grumbach, 2002). 

Empowerment education disebut juga dengan self-management education yang 

terdiri dari strategi pengajaran dengan pendekatan pemecahan masalah dan 

sharing informasi dan pengetahuan untuk mencapai pengelolaan yang baaik 

terhadap penyakitnya. Salah satu konsep utama dalam self-management yang 

merupakan elemen empowerment dimana klien memiliki keyakinan untuk 

membuat keputusan dan melakukan pengelolaan sendiri terhadap penyakitnya. 

Empowerment education yang diberikan pada klien kanker payudara dapat 

meningkatkan self efficacy seperti kemampuan mengambil keputusan dalam 

mematuhi pengobatan kanker payudara, meningkatkan perawatan diri dan 

meningkatnya kualitas hidup (Notoatmodjo, 2010). 
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2.3.2 Tujuan empowerment education 

Tujuan dari empowerment education adalah untuk membentuk individu 

dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian 

berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Empowerment 

dipengaruhi oleh afektif, kognitif dan psikomotorik yang kemudian berkontribusi 

pada tercapainya kemandirian yang dicita-citakan. Konsep utama empowement 

adalah informasi, komunikasi dan health education (Prijono, 1996). 

2.3.3 Tahap pemberdayaan 

Pemberdayaan dilakukan sampai klien mampu untuk mandiri, dan kemudian 

dilepas untuk mandiri melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status 

mandiri (Sulistyani, 2004). Proses pemberdayaan tersebut dapat dicapai dengan 

tahapan sebagai berikut (Sulistyani, 2004): 

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri 

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan 

keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar 

sehingga dapat mengambil peran. 

3. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga 

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mehantarkan pada 

kemandirian. 
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2.4 Konsep Efikasi Diri 

2.4.1 Pengertian efikasi diri 

Efikasi diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya 

untuk mengatur dan melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan, dan berusaha untuk menilai tingkatan dan kekuatan di seluruh 

kegiatan dan konteks (Bandura, 1997). Efikasi diri adalah suatu bentuk 

kepercayaan yang ada pada seseorang terhadap kemampuannya untuk 

meningkatkan prestasi kehidupannya dan bagaimana seseorang merasa mampu 

untuk melakukan suatu hal (Bandura, 1994). 

2.4.2 Komponen utama efikasi diri 

Sumber informasi yang dapat berpotensi mempengaruhi efikasi diri dan 

outcome expectation saling berinteraksi dengan karakteristik individu dan 

lingkungan. Idealnya efikasi diri dan outcome expectation dapat diperkuat oleh 

komponen tersebut dan pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku. Teori ini  

berasumsi bahwa seseorang dapat mempengaruhi perilakunya sendiri. 

Membangun perilaku yang spesifik membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. 

(Resnick, 2011). Adapun komponen-komponen tersebut yaitu: 

1. Tingkat kesulitan tugas 

Masalah yang berkaitan dengan derajat kesulitan tugas individu. Komponen ini 

berimplikasi pada pemilihan perilaku yang akan dicoba individu berdasar 

ekspektasi efikasi pada tingkat kesulitan tugas. Individu akan berupaya melakukan 

tugas tertentu yang ia persepsikan dapat dilaksanakannya dan ia akan menghindari 

situasi dan perilaku yang ia persepsikan di luar batas kemampuannya. 
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2. Kekuatan dan keyakinan 

Berkaitan dengan kekuatan pada keyakinan individu atas kemampuannya. 

Pengharapan yang kuat dan mantap pada individu akan mendorong untuk gigih 

dalam berupaya mencapai tujuan, walaupun mungkin belum memiliki 

pengalaman yang menunjang. Sebaliknya pengharapan yang lemah dan ragu-ragu 

akan kemampuan diri akan mudah digoyahkan oleh pengalamanyang tidak 

menunjang. 

3. Generalitas 

Berkaitan dengan cakupan yang luas bidang tingkah laku dimana individu merasa 

yakin terhadap kemampuannya, individu dapat merasa yakin terhadap 

kemampuan dirinya, tergantung pada pemahaman dan kemampuan dirinya yang 

terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkaian aktivitas 

dan situasi yang lebih luas dan bervariasi. 

2.4.3 Proses dalam efikasi diri 

1. Proses kognitif (Cognitive process) 

Efikasi diri yang terbentuk melalui proses kognitif, contohnya melalui perilaku 

manusia dan tujuan. Penentuan tujuan dipengaruhi oleh penilaian atas kemampuan 

diri sendiri. Semakin kuat efikasi diri seseorang maka semakin tinggi seseorang 

untuk berkomitmen untuk mencapai tujuan yang ditentukannya. Beberapa 

tindakan pada awalnya diatur dalam bentuk pemikiran. Keyakinan tentang 

keberhasilan akan membentuk sebuah skenario dimana seseorang akan berusaha 

untuk mewujudkan tujuannya. Seseorang yang mempunyai efikasi diri yang tinggi 

akan menvisualisasikan skenario keberhasilannya sebagai panduan positif dalam 
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mencapai tujuan, sedangkan orang yang meragukan keberhasilan mereka akan 

menvisualisasikan kegagalan dan banyak melakukan kesalahan. Fungsi utama dari 

pemikiran adalah untuk memungkinkan seseorang memprediksi kejadian dan 

mengembangkan cara untuk mengendalikan hidupnya (Bandura, 1997). 

2. Proses Motivasional 

Motivasi seseorang dapat diukur dengan seberapa banyak upaya yang dilakukan 

dan seberapa lama bertahan dalam menghadapi hambatan. Semakin kuat 

keyakinan akan kemampuan seseorang maka akan lebih besar motivasi dihasilkan 

melalui proses berpikir. Proses motivasi tersebut dibentuk oleh 3 teori pemikiran 

yaitu causal attributions, outcome expectancies value theory dan cognized goal. 

Keyakinan akan mempengaruhi kausal seseorang, ketika menganggap dirinya 

mempunyai  kausal kegagalan maka ia akan mempunyai kemampuan yang rendah 

dan begitupun sebaliknya, sedangkan motivasi diatur oleh harapan seseorang dan 

nilai dari tujuan yang ditentukan. 

3. Proses afektif (Affective proces) 

Keyakinan seseorang tentang seberapa kuat mengatasi masalah melalui berbagai 

pengalaman yang dialaminya akan mempengaruhi motivasi seseorang.  Efikasi 

diri dapat mengontrol stress agar tidak berkembang menjadi depresi. Seseorang 

yang dapat mengontrol depresi maka pikirannya tidak akan terganggu, tetapi bagi 

orang yang tidak bisa mengontrol depresi maka akan mengalami kecemasan yang 

tinggi. 
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4. Proses seleksi  

Proses seleksi bertujuan untuk membentuk lingkungan yang menguntungkan dan 

dapat dipertahankannya. Sebagian besar karakteristik seseorang terbentuk  dari 

lingkungan. Oleh karena itu keyakinan efikasi dipengaruhi dari tipe aktifitas dan 

lingkungan yang dipilihnya. Seseorang akan menghindari sebuah aktifitas dan 

lingkungan bila orang tersebut merasa tidak mampu untuk melakukannya dan 

sebaliknya. 

2.4.4 Dimensi efikasi diri 

1. Magnitude 

Magnitude berfokus pada tingkat kesulitan pada setiap orang. Seseorang bisa 

mengalami tingkat kesulitan yang tinggi terkait dengan usaha yang dilakukan 

sedikit agak berat atau ada juga yang melakukan usaha terkait dengan sangat 

mudah dan sederhana. Semakin tinggi keyakinan efikasi diri yang dimiliki maka 

akan semakin mudah usaha yang dapat dilakukan. 

2. Strength 

Strength berfokus pada kekuatan sebuah keyakinan seseorang pada 

kemampuannya. Keyakinan yang lemah bisa disebabkan oleh adanya kegagalan, 

tetapi seseorang  dengan keyakinan yang kuat akan tetap berusaha meskipun  

mengalami kegagalan. 

3. Generalizabity 

Generaliabity berfokus pada seberapa besar/luas cakupan tingkah laku yang 

diyakini mampu dilakukan. Berbagai pengalaman pribadi dibandingkan 
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pengalaman orang lain pada umumnya akan lebih mampu meningkatkan efikasi 

diri seseorang. 

2.4.5 Faktor karakteristik individu yang mempengaruhi efikasi diri 

Faktor yang  mempengaruhi efikasi diri dalam mempersepsikan kemampuan diri 

individu, antara lain (Bandura, 1997):  

1. Jenis  kelamin 

Terdapat perbedaan pada perkembangan kemampuan dan kompetensi laki-laki 

dan perempuan. Laki-laki lebih gigih dalam membanggakan dirinya sedangkan 

perempuan meremehkan kemampuan mereka. Hal ini berasal dari pandangan 

orang tua terhadap anaknya. Orang tua menganggap bahwa wanita lebih sulit 

untuk mengikuti pelajaran dibanding laki-laki, walaupun prestasi akademik 

mereka tidak terlalu berbeda. 

2. Usia  

Individu yang lebih tua cenderung memiliki rentang waktu dan pengalaman yang 

lebih banyak dalam mengatasi suatu hal yang terjadi jika dibandingkan dengan 

individu yang lebih muda, yang mungkin masih memikul sedikit pengalaman dan  

berbagai peristiwa dalam hidupnya. Individu yang lebih tua akan lebih mampu 

dalam mengatasi rintangan dalam hidupnya. 

3. Tingkat pendidikan 

Efikasi diri terbentuk melalui proses belajar yang dapat terjadi pada suatu 

organisasi maupun sekolah. Efikasi diri terbentuk sebagai suatu proses adaptasi 

dan pembelajaran yang ada dalam situasi kerjanya tersebut. Namun hal tersebut 

tergantung dari mekanisme koping seseirang dalam menghadapi masalah. 
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2.4.6 Pengaruh efikasi diri terhadap proses dalam diri manusia 

Efikasi diri akan mempengaruhi proses dalam diri manusia dengan cara (Bandura, 

1994): 

1. Proses Kognitif 

Efikasi diri mempengaruhi bagaimana pola pikir yang dapat mendorong atau 

menghambat perilaku seseorang. Efikasi diri yang tinggi mendorong 

pembentukan pola pikir untuk mencapai kesuksesan dan pemikiran akan 

kesuksesan akan memunculkan kesuksesan yang nyata, sehingga akan semakin 

memperkuat efikasi diri seseorang 

2. Proses Motivasional 

Efikasi diri mampu memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan yang 

diinginkannya. Kepercayaan efikasi diri mempengaruhi tingkatan pencapaian 

tujuan, kekuatan untuk berkomitmen, seberapa besar usaha yang diperlukan dan 

bagaimana usaha tersebut diinginkan ketika motivasi menurun. 

3. Proses afektif 

Efikasi diri dapat mengatur emosi seseorang melalui beberapa cara, yaitu 

seseorang yang percaya bahwa mereka mampu mengelola ancaman tidak akan 

mudah tertekan oleh diri mereka sendiri dan seseorang dengan efikasi diri yang 

tinggi dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan mereka, dan sebaliknya. 

4. Proses seleksi 

Semua proses diatas akan memungkinkan seseorang untuk membentuk tindakan 

dan sebuah lingkungan yang membantu dirinya untuk mempertahankannya. 
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2.4.7 Proses pengubahan efikasi diri 

Perubahan efikasi diri akan mengubah tingkah laku seseorang. efikasi diri dapat 

diubah dengan menggunakan faktor yang membentuknya yaitu dengan cara 

(Bandura, 1997). 

1. Performance accomplishment 

a. Participant modeling. Hal ini dilakukan dengan menirukan model yang 

telah berprestasi atau sukses dalam bidang tertentu 

b. Performance desensilization. Menghilangkan pengaruh buruk akibat 

kegagalan pada masa lalu seperti dengan mencari cara untuk dapat 

bangkit kembali. Apabila cara yang ditempuh berhasil untuk bangkit, 

maka efikasi diri akan meningkat 

c. Self-instructed performance. Melatih diri untuk melakukan yang terbaik 

sehingga seseorang mampu mendorong dirinya sendiri sampai batas 

maksimalnya. Jika hasil yang didapatkannya maksimal pula maka 

efikasi diri akan meningkat 

2. Vicarious experience 

a. Live modeling. mengamati model yang nyata yang eksis didunia. 

b. Symbolic modelling. mengamati model simbolik, film dan sebagainya 

3. Verbal persuasion 

a. Sugestion. Mempengaruhi dengan kata-kata berdasar kepercayaan 

seseorang terhadap pemberi persuasi, misalnya hipnoterapy. 

b. Exhortation. Nasihat atau peringatan yang mendesak/memaksa 
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c. Self-instruction. persuasi yang diberikan subyek kepada dirinya sendiri 

dengan  berkomunikasi  dengan dirinya sendiri untuk dapat melakukan 

sesuatu. 

d. Intreptive treatment. Menggunakan interpretasi baru yang berdasarkan  

fakta lebih meyakinkan daripada memperbaiki interpretasi lama yang 

salah  dan cenderung menurunkan efikasi diri. 

4. Emotional arousal 

a. Attribution. Mengubah cara pandang yang biasa  digunakan oleh 

subyek 

b. Relaxation biofeedback. Relaksasi digunakan untuk menurunkan 

gelombang otak subyek sehingga lebih mudah untuk menerima sesuatu 

dibandingkan ketika seseorang berada pada kondisi sadar penuh 

(gelombang otak beta). Dengan melakukan relaksasi, gelombang otak 

akan turun sampai ke level alpha 

c. Symbolic desensilization. Menghilangkan sikap emosional dengan  

modeling simbolik seperti benda-benda mati yang memiliki 

karakteristik  sama dengan  sikap emosional positif yang diharapkan. 

d. Symbolic exposure. Memunculkan emosi secara simbolik  yanag 

menguntungkan. 

2.4.8 Manfaat dari keyakinan rasa efikasi diri 

Efikasi diri yang tinggi akan menimbulkan daya tahan terhadap hambatan 

dan kemunduran dari setiap kesulitan yang ada. Orang yang mengalami 

kecemasan akan mudah terserang depresi. Sedangkan orang yang mempunyai rasa 
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efikasi diri yang tinggi akan lebih mampu untuk melakukan berbagai usaha dan 

latihan serta mengontrol lingkungan sekitarnya (Bandura, 1994). 

2.4.9 Karakteristik individu yang memiliki efikasi diri tinggi dan efikasi diri 

rendah 

Karakteristik individu yang memiliki efikasi diri tinggi yaitu: 

a. Yakin bahwa ia mampu menangani secara efektif peristiwa dan situasi yang 

mereka hadapi  

b. Tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas  

c. Percaya pada kemampuan diri yang yang mereka miliki 

d.  Memandang kesulitan sebagai tantangan bukan ancaman dan suka mencari 

situasi baru, menetapkan sendiri tujuan yang menantang  

e. Meningkatkan komitmen yang kuat terhadap dirinya  

f. Menanamkan usaha yang kuat dalam apa yang dilakukannya dan 

meningkatkan usaha saat menghadapi kegagalan  

g. Berfokus pada tugas dan memikirkan strategi dalam menghadapi kesulitan 

h. Cepat memulihkan rasa malu setelah mengalami kegaglan 

i.  Mampu menghadapi stresor atau ancaman dengan keyakinan penuh. 

Karakteristik individu yang memiliki efikasi diri rendah yaitu: 

a.  Merasa tidak berdaya, cepat sedih, apatis, cemas, menjauhkan diri dari tugas-

tugas yang sulit, cepat menyerah saat menghadapi rintangan 

b. Memiliki aspirasi yang rendah dan komitmen yang lemah terhadap tujuan 

yang ingin dicapai  
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c. Selalu memikirkan kekurangan yang dimiliki ketika berada di dalam situasi 

sulit 

d.  Lambat dalam memulihkan kembali perasaan mampu setelah mengalami 

kegagalan. 

Efikasi diri yang tinggi akan meningkatkan aktifitas atau perilaku perawatan diri 

dan kualitas hidup klien dengan penyakit kronik karena efikasi diri yang tinggi 

dapat mempengaruhi individu untuk patuh terhadap regimen terapeutik yang 

harus dijalani khususnya pada kasus-kasus penyakit kronik (Stuart, 2007). 

2.5 Konsep Kualitas Hidup 

2.5.1 Definisi Kualitas Hidup 

Kualitas hidup seseorang tergantung dari masing-masing individu dalam 

menyikapi permasalahan yang terjadi dalam dirinya. Jika menghadapi dengan 

positif maka akan baik kualitas hidupnya, tetapi  jika menghadapi dengan negatif 

maka akan buruk pula kualitas hidupnya. Menurut Kreitler & Ben (2004), kualitas 

hidup diartikan sebagai persepsi individu mengenai peran mereka dalam 

kehidupan. Lebih spesifiknya adalah penilaian individu terhadap posisi mereka di 

dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan system nilai dimana mereka hidup 

dalam kaitannya dengan tujuan individu, harapan, standar serta apa yang menjadi 

perhatian individu (Nofitri, 2009). Menurut Bangun (2008), kualitas hidup 

didefinisikan sebagai persepsi individu sebagai laki-laki atau perempuan dalam 

hidup. Kualitas hidup individu tersebut biasanya dapat dinilai dari kondisi 

fisiknya, psikologis, hubungan sosial dan lingkungannya (Larasati, 2012). 
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2.5.2 Dimensi Kualitas Hidup 

Pengukuran kualitas hidup pada penderita kanker payudara dapat dilakukan 

dengan menggunakan Quality of Life Instrument – Breast Cancer Patient Version 

(1995), yang dikembangkan oleh National Medical Center and Beckman Research 

Institute. Kuesioner ini terdiri dari 46 pertanyaan dan pernyataan singkat 

menyangkut perasaan klien terhadap kualitas hidup dengan masing masing 

penilaian.: 

1. Dimensi fisik 

Dimensi fisik yang dimaksud yaitu kelelahan, perubahan nafsu makan, nyeri, 

perubahan pola tidur, penambahan berat badan, gejala menopause, perubahan 

menstruasi atau kesuburan dan peningkatan kesehatan fisik. 

2. Dimensi psikologis 

Dimensi psikologis yang dimaksud yaitu bodily dan appearance, perasaan 

negatif , perasaan positif, self–esteem, berfikir, belajar, memori, dan 

konsentrasi.  

3. Dimensi stres 

Dimensi stres yang dimaksud meliputi stres terhadap dianosa awal, kemoterapi, 

radiasi, operasi, penyelesaian obat, kecemasan dan depresi. 

4. Dimensi ketakutan  

Dimensi ini meliputi ketakutan terhadap tes diagnostik selanjutnya, kanker 

yang kedua, kekambuhan, metastase. 
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5. Dimensi sosial 

Dimensi ini meliputi stres pada keluarga, dukungan sosial, dampak penyakit 

pada kehidupan sehari-hari, perasaan terisolasi dan biaya. 

6. Dimensi spiritual 

Dimensi ini meliputi kegiatan beribadah, perubahan spiritual, penerimaan 

terhadap penyakit dan harapan. 

2.5.3 Pengukuran Kualitas Hidup 

Pengukuran kualitas hidup dapat dilakukan dengan menggunakan Quality of 

Life Instrument – Breast Cancer Patient Version, yang dikembangkan oleh 

National Medical Center and Beckman Research Institute. Kuesioner ini terdiri 

dari 46 pertanyaan dan pernyataan singkat menyangkut perasaan klien terhadap 

kualitas hidup dengan masing masing penilaian. (Skevington, 2004). 

2.5.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup 

Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang yaitu:  

1. Jenis kelamin  

Gender adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Nofitri 

(2009) mengatakan bahwa secara umum, kesejahteraan laki-laki dan perempuan 

tidak jauh berbeda, namun perempuan lebih banyak terkait dengan aspek 

hubungan yang bersifat positif sedangkan kesejahteraan tinggi pada pria lebih 

terkait dengan aspek pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik.   
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2. Usia  

individu dewasa mengekspresikan kesejahteraan yang lebih tinggi pada usia 

dewasa madya (Nofitri, 2009) 

3. Pendidikan 

kualitas hidup akan meningkat seiring dengan lebih tingginya tingkat pendidikan 

yang didapatkan oleh individu (Nofitri, 2009). 

4. Pekerjaan  

Terdapat perbedaan kualitas hidup antara penduduk yang berstatus sebagai 

pelajar, penduduk yang bekerja, penduduk yang tidak bekerja (atau sedang 

mencari pekerjaan), dan penduduk yang tidak mampu bekerja (atau memiliki 

disablity tertentu) (Nofitri, 2009). 

5. Status pernikahan 

Individu yang menikah memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi daripada 

individu yang tidak menikah, bercerai, ataupun janda/duda akibat pasangan 

meninggal (Nofitri, 2009). 

6. Penghasilan 

Nofitri (2009) menemukan adanya kontribusi yang lumayan dari faktor 

penghasilan terhadap kualitas hidup secara subjektif. 
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7. Hubungan dengan orang lain 

Pada saat kebutuhan akan hubungan dekat dengan orang lain terpenuhi, baik 

melalui hubungan pertemanan yang saling mendukung maupun melalui 

pernikahan, manusia akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik baik secara 

fisik maupun emosional. faktor hubungan dengan orang lain memiliki kontribusi 

yang cukup besar dalam menjelaskan kualitas hidup subjektif. 

8. Standard referensi 

Kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh standard referensi yang digunakan 

seseorang seperti harapan, aspirasi, perasaan mengenai persamaan antara diri 

individu dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan definisi kualitas hidup yang 

dikemukakan oleh WHOQoL. kualitas hidup akan dipengaruhi oleh harapan, 

tujuan, dan standard dari masing-masing individu.  

2.6 Konsep Komitmen 

2.6.1 Pengertian komitmen 

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku 

pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan. komitmen dapat juga berarti 

penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai, dan individu berupaya 

serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan (Soekidjan, 

2009).  

2.6.2 Indikator perilaku komitmen 

Menurut Soekidjan (2009), komitmen dibedakan menjadi 3 macam atas dasar 

sumbernya: 
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1. Affective commitment, Berkaitan dengan keinginan secara emosional terikat 

dengan pengobatan, identifikasi serta keterlibatan berdasarkan atas nilai-nilai 

yang sama. 

2. Continuance Commitment, Komitmen didasari oleh kesadaran akan akibat 

yang akan ditanggung jika tidak melakukan pengobatan. Disini juga didasari 

oleh tidak adanya alternatif lain. 

3. Normative Commitment, Komitmen berdasarkan perasaan wajib sebagai 

individu untuk kembali sehat. Disini terjadi juga internalisasi norma-norma. 

Dari ketiga jenis komitmen diatas tentu saja yang tertinggi tingkatannya 

adalah Affective Commitment. Penderita kanker payudara dengan Affective 

Commitment tinggi akan memiliki motivasi dan keinginan untuk melakukan 

pengobatan. Sedangkan tingkatan terendah adalah Continuance Commitment. 

komponen normatif akan menimbulkan perasaan kewajiban atau tugas yang 

memang sudah sepantasnya dilakukan atas keuntungan-keuntungan yang telah 

diberikan jika melakukan pengobatan (Soekidjan, 2009). 

2.6.3 Faktor yang berpengaruh terhadap komitmen  

Menurut  Dyne, V.L & Graham (2005), faktor yang mempengaruhi komitmen 

adalah : Personal, Situasional dan Posisi.   

1. Karakteristik Personal.  

a. Ciri-ciri kepribadian tertentu yaitu, teliti, ektrovert, berpandangan  positif  

(optimis), cenderung lebih komit. Demikian juga individu yang lebih 

berorientasi kepada kesehatan. 

b. Usia, berhubungan positif dengan komitmen.  
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c. Tingkat pendidikan, makin tinggi semakin banyak harapan yang mungkin 

tidak dapat di akomodir, sehingga komitmennya semakin rendah.  

d. Status perkawinan, yang menikah lebih tinggi komitmennya.  

2. Situasional  

a. Nilai (Value). Nilai-nilai yang dapat dibagikan adalah suatu komponen 

kritis dari hubungan saling keterikatan.   

b. Hak klien dalam pengobatan, berkaitan dengan kewajaran alokasi sumber 

daya,  keadilan dalam proses pengobatan. 

c. Dukungan keluarga. Dukungan keluarga mempunyai hubungan yang 

positif dengan komitmen pengobatan. Hubungan ini didefinisikan sebagai 

sejauh mana anggota keluarga memberi dorongan, motivasi, dan 

menghargai klien untuk berobat. 

2.7 Konsep Peer Education & Empowerment Education terhadap Efikasi 

Diri, Komitmen dan Kualitas Hidup Penderita Kanker Payudara 

Memiliki diagnosa kanker payudara merupakan hal yang tidak pernah 

diinginkan oleh setiap orang. Kanker merupakan penyakit yang dapat membawa 

seseorang pada kematian dini. Penderitanya harus menghadapi penyakit yang 

memberi dampak pada kesehatan fisik dan psikologisnya.  

Menderita penyakit kanker membuat seseorang harus berjuang melawan 

penyakitnya dan bertahan atas keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini dapat 

menimbulkan rasa putus asa bahkan depresi pada penderita kanker. Untuk itu 

penderita kanker payudara perlu adanya dukungan dan pemahaman tentang 

kondisi penyakit yang sedang dialaminya.  
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Peer education merupakan suatu proses komunikasi, informasi dan edukasi 

yang dilakukan oleh kalangan sebaya yaitu kalangan suatu kelompok, dapat 

kelompok sebaya pelajar, kelompok mahasiswa, sesama rekan profesi, jenis 

kelamin. Sedangkan Empowerment Educatioon merupakan Suatu bentuk 

pendidikan yang diberikan kepada penderita kanker payudara tentang pengelolaan 

penyakit kanker payudara dengan pendekatan pemberdayaan  

Penelitian yang dilakukan oleh Melanie, J (2013), didapatkan hasil semua 

partisipan memiliki pengalaman yang positif pada peran peer educator dan 

terdapat pengaruh positif partisipan dalam kualitas hidup, perilaku kesehatan, 

pemanfaatan faskes. Melekpour, A (2011) menambahkan bahwa dukungan pada 

pasien kanker payudara dengan sesi penjelasan dalam metode peer group support 

dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.  

Metode peer education juga dapat meningkatkan efikasi diri, Varaei S, et al 

(2017) dalam penelitiannya pada pasien yang sedang menjalani operasi CABG 

(Coronary Artery Bypass Graft Surgery) didapatkan hasil bahwa peer education 

memiliki efek yang positif terhadap self efikasi dan mengurangi jumlah rawat 

ulang pada pasien. Selain itu, penanganan kanker payudara membutuhkan 

komitmen jangka panjang baik dari pasien maupun dokter. Penanganan awal 

seperti kemoterapi dan radiasi memerlukan komitmen pasien untuk secara rutin 

kembali ke rumah sakit/dokter dalam beberapa bulan. Lalu pengobatan masih 

perlu dilakukan hingga 5-10 tahun kemudian untuk menurunkan risiko kanker 

muncul kembali.  
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Pasien kanker seringkali tidak patuh terhadap pengobatan dengan berbagai 

alasan, antara lain masalah biaya, ingin mencoba pengobatan alternatif serta tidak 

tahan terhadap efek samping seperti seperti kerontokan rambut, daya tahan tubuh 

yang menurun, sariawan, mual, muntah. Di samping itu, proses pengobatan 

kanker yang memakan waktu tidak sebentar, takut akan kematian serta tidak 

adanya dukungan keluarga seringkali juga membuat pasien frustasi dan akhirnya 

berhenti berobat (drop-out) (Sanofi, 2011).  Penelitian yang dilakukan oleh 

Taufan A (2017) tentang empowerment education pada penderita kustadidapatkan 

hasil bahwa empowerment education dan peer support dapat membantu pasien 

kusta dalam proses pengobatan. Terbukti pengetahuan, sikap, kepatuhan terhadap 

pengobatan pada kelompok intervensi. 

2.8 Model Teori Health Promotion Model (HPM) 

Menurut Nola J Pender model Health Promotion Model (HPM) adalah salah 

satu model perilaku kesehatan yaitu suatu cara untuk memberikan gambaran 

interaksi manusia dengan lingkungan fisik dan interpersonalnya dalam berbagai 

dimensi (Nursalam, 2016). Health Promotion Model merupakan gabungan dari 2 

teori yaitu teori nilai pengharapan (expectancy value) dan teori pembelajaran 

sosial (social cognitive theory ) (Nursalam, 2016). 

1.  Expectancy value theory (teori nilai pengharapan) 

Perilaku kesehatan yang ingin dicapai adalah nilai harapan individu tersebut. Nilai 

harapan yang bersifat rasional dan ekonomis akan dipertahankan oleh individu. 

Hal yang ada di dalam nilai harapan yaitu; a) hasil tindakan  bernilai positif, b) 
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melakukan tindakan untuk menyempurnakan hasil yang diinginkan (Indrawati & 

Setiawan, 2009). 

2. Social cognitive theory (teori kognitif sosial) 

Merupakan sebuah interaksi antara pikiran, perilaku dan lingkungan yang saling 

berpengaruh. Teori ini menekankan bahwa perlu proses kognitif  untuk merubah 

perilaku. Tiga macam kepercayaan diri pada teori ini, yaitu ;a) self 

attribution/pengenalan diri, b) self evaluation/evaluasion/evaluasi diri untuk 

mengatur perilaku dan lingkungan memotivasi diri, c) efikasi diri/ keyakinan diri, 

yaitu kemampuan  seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat 

berkembang melalui belajar, pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang 

lain (Indrawati & Setiawan, 2009). 

2.8.1 Konsep utama pada Health Promotion Model (HPM) 

1. Perilaku terkait sebelumnya: Perilaku yang sama atau serupa di masa lalu dan 

memiliki efek langsung pada kemungkinan terlibat dalam perilaku promosi 

kesehatan. 

2. Faktor pribadi: meliputi: biologis, psikologis dan sosial budaya. Beberapa 

faktor  ini menjadi prediksi perilaku tertentu dan dibentuk oleh sifat dari  

perilaku sasaran yang dipertimbangkan. 

3. Faktor psikologis pribadi: meliputi harga diri, motivasi diri, kompetensi 

kepribadian, status kesehatan yang dirasakan definisi kesehatan. 

4. Faktor sosial  budaya pribadi: meliputi ras, etnis, akulturasi, pendidikan dan 

status sosial  ekonomi 
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5. Manfaat yang dirasakan dari tindakan: merupakan hasil positif yang  akan 

ditimbulkan dari perilaku kesehatan 

6. Hambatan untuk tindakan: membayangkan atau blok yang nyata dan biaya 

pribadi dari melakukan perilaku tertentu. 

7. Efikasi diri: penilaian kemampuan personal untuk mengatur dan 

melaksanakan perilaku promosi kesehatan.  

8. Sikap yang berhubungan  dengan aktifitas: Sebuah sikap yang 

menggambarkan  perasaan  subyektif, positif atau negatif dan terjadi sebelum 

atau selama mengikuti kegiatan. 

9. Pengaruh interpersonal: meliputi norma-norma, dukungan sosial dan model. 

Keluarga, teman sebaya dan penyedia layanan kesehatan merupakan sumber 

utama pengaruh interpersonal. 

10. Pengaruh situasional: persepsi pribadi dan kognisi dari situasi atau konteks  

yang memfasilitasi atau menghambat perilaku.  

11. Komitmen untuk rencana tindakan: Komitmen ini menjelaskan konsep niat. 

Identifikasi  strategi yang direncanakan mengarah pada pelakasanaan perilaku 

kesehatan yang termasuk juga  dalam komitmen ini. 

12. Tuntutan bersaing segera dan preferensi: Preferensi bersaing adalah perilaku 

alternatif  dimana individu melakukan kontrol yang tinggi. 

13. Perilaku mempromosikan kesehatan: titik akhir atau hasil tindakan yang 

diarahkan mencapai hasil kesehatan positif seperti kesejahteraan, kepuasan 

pribadi yang optimal dan hidup produktif. misalnya perilaku teratur, 
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manajemen stres, istirahat yang cukup  dan spiritual yang terpenuhi serta 

membangun hubungan yang positif. 

2.8.2 Asumsi dari Health Promotion Model (HPM)  

Asumsi pada HPM yaitu: (Alligood, 2014)  

1. Individu meningkatkan potensi kesehatan mereka dengan cara yang unik. 

2. Individu bercermin melalui kesadaran diri, menilai kemampuan diri sendiri. 

3. Orang menghargai perubahan dalam hal yang positif dan melakukan usaha 

untuk mencapai keseimbangan antara perubahan dan kestabilan yang 

menurutnya dapat diterima. 

4. Setiap individu berusaha secara aktif untuk mengatur perilaku mereka sendiri. 

5. Setiap individu sebagai makhluk biopsikososial berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar. 

6. Para pekerja kesehatan berperan dalam lingkungan interpersonal, yang 

memberikan pengaruh pada yang lain sepanjang hidup mereka. 

7. Menata ulang pola interaksi antara manusia dengan lingkungan.  

2.8.3 Proporsi HPM 

1. Perilaku sebelumnya dan karakteristik yang diperoleh mempengaruhi 

kepercayaan dan perilaku untuk meningkatkan kesehatan. 

2. Individu melakukan perubahan perilaku dengan harapan keuntungan yang 

bernilai bagi dirinya. 

3. Rintangan yang dirasakan dapat menjadi penghambat kesanggupan 

melakukan tindakan. 
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4. Promosi atau pemanfaatan diri akan menambah kemampuan untuk 

melakukan tindakan dan perbuatan perilaku. 

5. Pemanfaatan diri yang terbesar akan menghasilkan sedikit rintangan pada 

perilaku kesehatan spesifik. 

6. Pengaruh positif pada perilaku akibat pemanfaatan diri yang baik dapat 

menambah hasil positif. 

7. Ketika emosi yang positif atau pengaruh yang berhubungan dengan perilaku 

maka kemungkinan menambah komitmen untuk bertindak. 

8. Individu lebih suka melakukan promosi kesehatan ketika model perilaku itu 

menarik, perilaku  yang diharapakan terjadi dan dapat mendukung perilaku 

yang sudah ada. 

9. Keluarga, kelompok dan pemberi layanan kesehatan adalah sumber 

interpersonal yang penting yang mempengaruhi, manambah atau mengurangi 

keinginan untuk berprilaku baik. 

10. Pengaruh situasional pada lingkungan eksternal dapat menambah atau 

mengurangi keinginan untuk berpartisipasi dalam perilaku promosi kesehatan 

11. Komitmen terbesar pada suatu rencana kegiatan yang spesifik lebih 

memungkinkan perilaku promosi kesehatan dipertahankan untuk jangka 

waktu yang lama. 

12. Seseorang dapat memodifikasi kognisi, mempengaruhi interpersonal dan 

lingkungan fisik yang mendorong melakukan tindakan tersebut (Pender, N.J., 

Murdaugh, C.R & Parsons, 2002) 
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2.8.4 Bagan Health Promotion Model (HPM) 

Model HPM ini merupakan revisi pada tahun 2002. Pada model revisi ini 

menekankan pada 10 kategori determinan dari perilaku promosi kesehatan. Model 

ini menyediakan paradigma untuk pengembangan model. 
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Gambar 2.1 Health Promotion Model (Pender, Murdaugh & Parson, 2002, 

Tommey & Alligood, 2006) 
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Penjelasan: 

Model HPM tersebut menjelaskan variabel yang berdampak pada perilaku 

kesehatan individu yaitu sebagai berikut: 

1. Karakteristik dan pengalaman individu 

a. Perilaku terdahulu 

Pengulangan perilaku terdahulu dapat menjadi faktor predisposisi perilaku 

kesehatan yang dipilih pada saat ini baik secara langsung dan tidak 

langsung. 

b. Faktor personal 

Faktor ini meliputi biologis (umur, jenis kelamin), psikologis (kepercayaan 

diri, motivasi diri, kompetensi personal, perilaku kesehatan dan defenisi 

kesehatan), sosiokultural (suku, penyesuaian diri, pendidikan dan status 

ekonomi). Faktor ini menjadi prediktif  dari perilaku yang diterapkan dan 

terbentuk dari perilaku yang diharapkan. 

2. Variabel perilaku dan sikap spesifik yang disadari 

a. Perceived benefit yaitu persepsi positif atau konsekuensi/keuntungan yang 

menguatkan untuk melakukan perilaku kesehatan tertentu (Pender, 2011) 

b. Melihat hambatan tindakan, merupakan segala sesuatu yang dapat 

menghambat perilaku kesehatan seperti biaya terlalu mahal, tidak ada 

waktu 

c. Self efficacy merupakan kemauan seseorang untuk memutuskan atau 

menghindari perilaku promosi kesehatan yanga akan dilakukan. Self 

efficacy mempengaruhi hambatan terhadap suatu tindakan, sehingga self 
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efficacy yang tinggi berdampak pada hambatan yang rendah dan 

sebaliknya. 

d. Sikap yang berhubungan dengan perilaku, mendeskripsikan perasaan yang 

positif dan negatif subyektif yang terjadi sebelum, selama maupun setelah 

perilaku berdasarkan pada stimulus perilaku tersebut. Sikap ini 

mempengaruhi self efficacy,sehingga semakin positif perasaan subyektif 

berdampak pada self efficacy yang tinggi. 

e. Pengaruh interpersonal, meliputi norma, dukungan sosial, role model. 

Sumber primer dari pengaruh interpersonal antara lain keluarga, kelompok 

dan penyedia layanan kesehatan. 

f. Pengaruh situasional,  merupakan kesadaran dan persepsi individu terhadap 

situasi yang dihadapi yang berdampak pada perilaku, meliputi persepsi saat 

menghadapi pilihan, karakteristik kebutuhan dan estetika lingkungan yang 

memungkinkan perilaku kesehatan dapat diterapkan. 

3. Hasil perilaku 

a. Komitmen didefinisikan sebagai intensi/niat untuk melakukan perilaku 

kesehatan tertentu, termasuk identifikasi strategi untuk dapat melakukannya 

dengan baik. (Nola, 2011). Seseorang berprilaku karena faktor keinginan, 

kesenjangan atau karena memang sudah direncanakan. Komitmen yang 

tinggi untuk berprilaku tertentu sesuai rencana, meningkatkan kemampuan 

individu untuk mempertahankan perilaku promosi kesehatannya sepanjang 

waktu (Pender. et al, 2002). 
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b. Kebutuhan dan pilihan lain yang mendesak merupakan perilaku alternatif 

dari seseorang yang mempunyai kontrol lemah dikarenakan adanya 

lingkungan yang memungkinkan seperti pekerjaan atau tanggung jawab 

terhadap keluarga. 

c. Perilaku promosi kesehatan, merupakan perilaku akhir yang diharapkan 

atau hasil dari sebuah pengambilan keputusan kesehatan untuk mencapai 

kehidupan yang optimal, produktif dan terpenuhinyan kebutuhan personal. 
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2.9 Keaslian Penelitian 

 

Tabel 2.2 Keaslian Penelitian 

No Judul Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

1.  Long-Term Effects of 

Educational and Peer 

Discussion Group 

Interventions on 

Adjustment to Breast 

Cancer (Vicki S, 

sheldon cohen dan 

Richard Schul 2001) 

Randomized 

Controlled trial 

Sampel: 312 

responden 

(kelompok 

education (n=79),  

kelompok peer 

educaion (n=74), 

kelompok 

education plus peer 

educsation (n=82) 

dan kelompok 

kontrol (n=77) 

Variabel 

independen: 

Education & 

peer education 

 

Variabel 

dependen 

Quality of life 

SF-36 Health 

survey  

 

A Repeated-

measures  

analysis of 

variance 

Manfaat 

intervensi edukasi 

dipertahankan 

selama periode 3 

tahun meski 

efeknya hilang 

seiring 

berjalannya waktu 

2.  Exploring The Effects 

of Being A Peer 

Educator on African 

American Breast 

Cancer survivors 

(Melanie J, 2013) 

Qualitative 

research design 

with grounded 

theory design  

 

 

Sampel: 35 

responden 

(penderita kanker 

payudara)   

Teknik Sampling 

Purposive 

Sampling 

Variabel 

independen: 

Peer education 

Variabel 

dependen 

1. Perilaku 

hidup sehat 

2. Healthcare 

1. Kuesioner 

demografi 

2. The Quality of 

Life of Adult 

Cancer 

survivors 

(QLACS) 

 

Statistik 

deskriptif, a 

grounded 

theory 

methodology 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

semua partisipan 

memiliki 

pengalaman yang 

positif pada peran 

peer educator.  

Ditemukan 

pengaruh positif 
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utiliation 

3. QOL 

 

partisipan dalam 

kualitas hidup, 

perilaku 

kesehatan, 

pemanfaatan 

faskes 

3. Belonging to A Peer 

Support Group Enhance 

The Quality of Life and 

Adherence Rate in 

Patients Affected by 

Breast Cancer: A Non- 

Randomized Controlled 

Clinical Trial (Afsaneh 

Melekpour, iba 

Farajadegan and Ahmad 

Rea amani, 2011) 

Clinical 

Controlled Trial 

 

Sampel: 68 

responden  

 

Teknik sampling 

Purposive sampling 

Variabel 

independen: 

Peer support 

group 

 

Variabel 

dependen 

1. QOL 

2. Adherance 

QOL 

menggunakan 

kuesioner SF 36 

  

Chi Square 

test, paired t-

test, 

Independent 

t-test, 

MANCOVA 

and Wilcoxon 

Signed Rank 

Test 

Memberikan 

dukungan pada 

pasien kanker 

payudara dengan 

sesi penjelasan 

dalam metode 

peer group 

support  dapat 

meningkatkan 

kualitas hidup 

mereka. 

4. The Effects of Peer 

Support Group on 

Promoting Quality of 

Life in Patients With 

Breast Cancer (Fariba 

Teleghani, Shadi 

Babaadeh and Hossein 

Tavaohi, 2012) 

Randomized 

Clinical Trial 

 

Sampel: 50 

responden 

(kelompok 

intervensi (n=25) 

dan kelompok 

kontrol (n=25) 

Teknik sampling 

Simple random 

sampling 

Variabel 

independen: 

Peer support 

group  

Variabel 

dependen 

QOL  

Instrument of 

National Medical 

Centre and 

Beckman 

Research Institute 

Repeated 

Measures 

analysis of 

Covariance 

(RMANCOV

A) 

Klien yang 

didukung oleh 

peer group 

memiliki kualitas 

hidup yang lebih 

tinggi 

dibandingkan 

yang lainnya. 
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5. A Peer Health Educator 

Program for Breast 

Cancer Screening 

Promotion: Arabic, 

Chinese, South Asian 

and Vietnames 

Immigrant Women’a 

Perspectives (Joanne 

Crawford, Angela 

Frisina, Tricia Hack, & 

Faye Parascandalo, 

2015) 

Qualitative  Sampel: 82 

responden  

 

Teknik sampling 

purposive sampling 

Variabel 

independen: 

Peer health 

educator 

programme  

 

Variabel 

dependen 

1. Pencegahan 

kanker 

payudara 

2. Dukungan 

sosial 

3. Akses 

layanan 

skrining 

untuk wanita 

4. Program 

peningkatan 

untuk 

skrining 

 

FGD dengan 

open ended 

questions 

Analisa 

tematik  

A peer health 

educator program 

memberikan 

wawasan tentang 

strategi yang 

digunakan untuk 

mempromosikan 

kesehatan 

payudara, 

skrining 

mamografi dan 

peningkatan 

kesehatan 

masyarakat.  

6. Peer group support 

Meningkatkan Konsep 

Diri Klien dengan 

Kanker Serviks Post 

Quasy 

Experiment 

Sampel: 20 

responden 

(kelompok 

intervensi (n=10) 

Variabel 

independen: 

Peer group 

Kuesioner  Wilcoxon 

Signed Rank 

Test & Mann 

Intervensi Peer  

Group Support 

secara signifikan 

mempengaruhi 
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Histerektomi Radikal 

(Esty Yunitasari, 2015) 

 

 

 

 

dan kelompok 

kontrol (n=10) 

Teknik sampling 

consecutive 

sampling 

support 

Variabel 

dependen 

Konsep diri 

Whitney peningkatan dari 

self consept pada 

klien post 

histerektomi 

7. Group Support 

Interventions for 

Women with Breast 

Cancer: Who Benefits 

From What? (Vicki S, 

Sheldon Cohen, Richard 

Schul, Joyce Yasko, 

2000) 

 

Randomized 

Controlled trial 

 

 

Sampel: 230 

responden  

 

 

Variabel 

independen: 

1. Education 

peer 

2. Peer 

discussion 

group 

Variabel 

dependen 

1. Dukungan 

emosional 

2. Interaksi 

negatif 

3. Dukungan 

informasi 

tentang 

kanker 

4. Sumber daya 

diri 

Kuesioner SF-36 Multiple-

regression 

analysis 

Kelompok 

edukasi 

menunjukkan 

hasil yang lebih 

baik dari segi 

fungsi fisik, 

kelompok peer 

discussion sangat 

membantu 

perempuan yang 

kekurangan 

dukungan dari 

rekan atau 

psikolog 
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8. The Effect of Peer-led 

Education on The Life 

Quality of Mastectomy 

Patients Referred to 

Breast Cancer-Clinics in 

Shira, Iran 2009 

(Farkhondeh Sharif, 

Narjes abshorshori, 

Sedigheh Tahmasebi, 

Maryam Harati, Najaf 

are, sarah Masoumi, 

2010) 

Pre post test with 

control design 

Sampel: 99 

responden  

 

Teknik sampling 

Convenient 

sampling 

Variabel 

independen: 

Peer-led 

education 

 

Variabel 

dependen 

QOL 

 

1. Quality of 

Life Question 

(QLQ-30) 

2. QLQ-BR23 

Chi square, t-

test, and 

repeated 

measurement 

multivariate  

Pada kelompok 

intervensi, ada 

peningkatan yang 

signifikan dalam 

semua aspek 

kualitas hidup dan 

penurunan gejala 

(P < 0.001). 

sedangkan 

kelompok kontrol 

tidak terdapat 

perbedaan yang 

signifikan di 

seluruh aspek 

kualitas hidup 

9. Evaluating A Culturally 

Tailored Peer-

Mentoring and 

Education Pilot 

Intervention Among 

Chinese Breast Cancer 

survivors Using A 

Mixed-Methods 

approach (Qian Lu, Jin 

Yu, Jenny Man, Alice 

Loh, Lucy Young, 

2014) 

Intervention with 

a one-group pre- 

or post-test 

design, mixed 

methods, and a 

community-based 

participatory 

research (CBPR) 

approach 

Sampel: 14 

responden dan 8 

peer mentor kanker 

payudara 

 

Teknik sampling 

Convenient 

sampling 

Variabel 

independen: 

Peer mentoring 

and education 

 

Variabel 

dependen 

1. Depressive 

2. Ansietas  

Kuesioner & 

focus group 

interviewes 

Analisa 

induktif 

Program ini 

berhubungan 

dengan penurunan 

gejala depresi. 

Peserta menilai 

program tersebut 

Sangat baik. Hasil 

Analisis 

menyarankan 

program ini 

efektif untuk 

mengurangi 

stigma, 

pemberdayaan, 
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 dan meningkatkan 

rasa memiliki. 

10. Peer-Based Models of 

Supportive Care: The 

Impact of Peer Support 

Groups in African 

American Breast 

Cancer survivors 

(Kimlin Ashing-Giwa, 

Carolyn Tapp, Monica 

Rosales et al, 2012) 

Penelitian 

qualitative  

Sampel: 62 

responden  

 

 

Variabel 

independen: 

Peer-based 

support group 

 

Variabel 

dependen 

1. Demografi 

2. Catatan 

kesehatan 

3. Dampak 

dukungan 

kelompok 

A brief 

questionnaire 

Focus group 

discussion 

survivor 

menekankan 

bahwa secara 

kultural 

program ini 

penting untuk 

mereka yang 

mendapat 

dukungan dari 

cancer survivor.  

 

Kultural disini 

berbasis  

pada spiritual, 

linguistik, 

pengalaman, dan 

sejarah. Rekan 

kelompok 

mendukung 

kelompok dengan 

memberi 

dukungan secara 

emosional, 

sosial, 

rohani, 

informasi, 

dan 

keuangan,  

menjadi navigasi 
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pasien.  

 

11. Improving Adherance to 

adjuvant endocrine 

Therapy in Breast 

Cancer Through a 

Therapeutic 

Educational Approach: 

A Feasibility study 

(Aurelie Bourmaud, 

Vanessa Rousset, 

Veronique Regnier-

Denois et al, 2016) 

Penelitian 

campuran 

kualitatif dan 

kuantitatif 

Sampel: 17 

responden  

 

Teknik sampling 

Consecutive 

sampling 

Variabel 

independen: 

Therapeutic 

educational 

 

Variabel 

dependen 

1. Pengetahuan 

2. Percaya pada 

pengobatan 

3. kecemasan 

 

Indeepth 

interview 

Analisis 

tematik 

Lima tujuan 

pendidikan 

(memperoleh 

pengetahuan, 

meningkatkan 

komunikasi 

keterampilan, 

mengelola 

kecemasan, 

mengelola efek 

samping, dan 

meningkatkan 

kepatuhan) 

diidentifikasi 

melalui 

11wawancara 

dengan tiga sesi 

yang 

dikembangkan. 

8 dari 23 

Pasien diundang 

Untuk ikut di 

sebuah studi. 

Didapatkan hasil 

Pengetahuan 

membaik 

dari 38.9 dari 100 

pre intervention 

menjadi 69.4 
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dari 100 post 

intervention 

(p = 0,045). 

Kepercayaan 

Dalam perawatan 

menunjukkan 

sebuah  

perbaikan 

dari 5.5 dari 

10 menjadi 8 dari 

10 

(p = 0,14), 

Kecemasan dari 

6 menjadi 

7 (p = 0,88). 

 

12. The Effects of Peer 

education on University 

students’ Knowledge of 

Breast Self-Examination 

and Health Beliefs 

(Ayla AG, Cagla 

Yigitbas, Fatma Yilmaz 

et al, 2009) 

Quasy experiment Sampel: 180 

responden  

Teknik sampling 

Simple random 

sampling 

Variabel 

independen: 

Peer education 

Variabel 

dependen 

1. breast self 

examinatio

n (BSE) 

knowledge 

2. health 

beliefs 

Champion health 

belief scale 

t-test, 

regression 

analysis 

Kelompok 

intervensi 

menunjukkan  

tingkat 

pengetahuan BSE 

dan kepercayaan 

diri yang lebih 

tinggi 

baik secara 

individu maupun 

kelompok (p = 

0.000)  
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13. Successful Use of Peer 

Educators for Shaaring 

Genetic Information 

(Vickie LV dan Heidi 

AH, 2007) 

Quasy experiment Sampel: 88 

responden  

Teknik sampling 

Simple random 

sampling 

Variabel 

independen: 

Peer educators 

Variabel 

dependen 

1. Health 

variables 

2. Pengetahua

n genetik 

kanker 

3. Gangguan 

psikologi 

4. Riwayat 

penyakit 

kanker 

keluarga 

5. Pengujian 

genetik 

Kuesioner  t-test, mann 

whitney, chi 

square, 

ANCOVA 

Hasil 

menunjukkan 

bahwa peer led 

genetics module 

dapat 

meningkatkan 

pengetahuan 

tentang genetika.  

14. The effect of breast 

cancer educational 

intervention on 

knowledge and health 

beliefs of woman 40 

years and older, Isfahan, 

Iran (Mohsen Rezaeian, 

Gholamreza Sharifirad, 

Firoozeh Mostafavi et 

Randomized 

controlled trial 

Sampel: 290 

responden (145 

kelompok 

intervensi dan 145 

kelompok kontrol) 

Teknik sampling 

Simple random 

sampling 

Variabel 

independen: 

Breast cancer 

educational 

intervention  

 

 

Champion’s 

health belief 

model scale 

(CHBMS) 

Analisa 

deskriptif, 

chi-square, t-

test, paired t-

test 

Skor rata-rata dari 

kerentanan yang 

dirasakan, 

tingkat keparahan 

yang dirasakan, 

manfaat yang 

dirasakan, 

hambatan dan 

manfaat 
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al, 2014) Variabel 

dependen 

1. Knowledge 

2. Health belief 

 

 

mamografi dan 

Motivasi 

kesehatan pada 

kelompok 

intervensi 

memiliki 

perbedaan 

perbandingan 

yang signifikan 

dengan kelompok 

kontrol setelah 

intervensi 

pendidikan (P ≤ 

0,001) 

15. Comparing the effects 

of breast cancer 

screening education 

based on “systematic 

comprehensive health 

education and 

promotion” model to 

health volunteers on 

women’s practice 

(Khadijeh Mirzaii, 

shadan NA, Talaat 

Khadivzadeh, 2016) 

Quasy experiment Sampel: 60 

responden dan 6 

volunteer kesehatan 

 

Teknik sampling 

Simple random 

sampling 

Variabel 

independen: 

Breast cancer 

screening based 

on SHEP  

 

Variabel 

dependen 

1. Pengetahuan  

2. Perilaku 

3. praktik 

Kuesioner  t-test, two-

way 

ANOVA, 

mann 

whitney, 

friedman, chi 

square, 

fisher’s exact 

test 

Nilai rata-rata 

pengetahuan, 

sikap dan praktik 

tidak berbeda 

secara statistik 

antara dua 

kelompok dalam 

pre-test 

(p> 0/05). Ada 

perbedaan 

signifikan dalam 

skor rata-rata 

pengetahuan, 

sikap dan praktik 

antara dua 

kelompok dengan 

segera 
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dan satu bulan 

setelah intervensi 

dan kedua kali 

lebih tinggi pada 

kelompok 

eksperimen (p 

<0/05). 

16. The effect of Peer 

education Upon Breast 

Self-Examination 

Behaviours and Self-

Esteem among 

University Students 

(Gulsun Ayran, Meryem 

Firat, Gulden 

Kucukakca, 2017) 

Semi 

experimentally 

designed 

Sampel: 100 

responden  

Teknik sampling 

Convenience 

sampling 

Variabel 

independen: 

Peer education  

Variabel 

dependen 

BSE 

 

 

Kuesioner, 

format 

keterampilan 

BSE, rosenberg 

Self-Esteem scale 

Simple  t-test,  Pengetahuan BSE 

siswa ni 

ditemukan bahwa 

usia rata – rata itu 

peserta 

siswa berusia 

20,45 ± 1,67 

tahun 

dan 35% 

perempuan 

siswa adalah 1 

 tahun, 52% di 

antaranya 

memiliki 

pendapatan 

sebesar 

biaya dan 78% 

dari mereka 

tinggal di 

keluarga inti. 

membunuh 

meningkat pesat 
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17. Empowerment 

Education, Home-Based 

Self Care, Peer Support 

terhadap Perilaku 

Pencegahan Cacat, Self 

Efficacy dan 

Impairement (Taufan 

Arif, 2017) 

True 

Experimental 

Sampel: 32 

responden  

 

Teknik sampling 

Simple random 

sampling 

Variabel 

independen: 

Empowerment 

Education, 

Home-Based 

Self Care, Peer 

Support 

 

Variabel 

dependen 

Perilaku 

Pencegahan 

Cacat, Self 

Efficacy dan 

Impairement 

Kuesioner  Mann 

whitney test, 

Wilcoxon 

signed rank 

test 

Empowerment 

education dan 

peer support 

dapat membantu 

pasien kusta 

dalam proses 

pengobatan. 

Terbukti 

pengetahuan, 

sikap, kepatuhan 

terhadap 

pengobatan pada 

kelompok 

intervensi 

mengalami 

peningkatan.   

18. Effects of A Peer 

Education on Cardiac 

Self-Efficacy and 

Readmissions in 

Patients Undergoing 

Coronary Artery Bypass 

Graft Surgery: A 

Randomized-Controlled 

Trial (Varaei S, et al, 

2017) 

A Randomized-

Controlled Trial 

Sampel: 60 

responden  

 

Teknik sampling 

Simple random 

sampling 

Variabel 

independen: 

Peer Education  

Variabel 

dependen 

Self Efficacy 

dan 

readmission 

Demografi 

dan kuesioner 

Repeated 

measures 

analysis of 

variance 

Peer education 

memiliki efek 

yang positif 

terhadap efikasi 

diri (p < 0.001) 

dan mengurangi 

jumlah rawat 

ulang pada pasien 

(p=0.011) 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. kerangka konseptual efektivitas peer education dan empowerment 

education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada 

penderita kanker payudara. 

Keterangan:    : diukur  

    : tidak diukur  

 

 

Empowerment education 

1. Edukasi tentang kanker payudara  

2. Perawatan kanker payudara 

3. Penanganan efek samping dari 

pengobatan 

4. Evaluasi dan motivasi  

 

Peer education 

1. Pengkajian kesiapan responden menerima edukasi 

2. Edukasi terkait penyakit kanker payudara  

3. Sharing pengalaman menjadi cancer survivor dan 

memberikan dukungan kepada penderita kanker 

payudara 

4. Evaluasi dan memberikan motivasi 

 

1. Manfaat dari tindakan 

2. Hambatan dari tindakan 

3. Sikap yang berhubungan dengan aktivitas 

Komitmen terhadap 

pengobatan 

4. Efikasi diri  

Peningkatan 

kualitas hidup  

Perilaku khusus kognisi dan afektif pasien kanker payudara 

 

Penyadaran 

Transformasi 

Kecakapan keterampilan 
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Penjelasan  

 Berdasarkan teori HPM dari Nola J. Pender, ada beberapa hal yang 

mempengaruhi perilaku penderita kanker payudara diantaranya yaitu perilaku 

sebelumnya (pror related behaviour) dan faktor personal. Kedua hal ini akan 

berkontribusi pada manfaat dari tindakan edukasi yang diberikan. Pemberian peer 

education pada penderita kanker payudara merupakan salah satu metode edukasi 

dengan memberikan informasi, komunikasi dan edukasi yang dilakukan oleh 

kalangan sebaya. Empowerment education juga merupakan Suatu pendidikan 

yang diberikan kepada penderita kanker payudara tentang pengelolaan penyakit 

kanker payudara dengan pendekatan pemberdayaan. Dengan pemberian informasi 

dan motivasi melalui metode peer education dan empowerment education 

diharapkan akan terjadi proses belajar yang kemudian dapat  berpengaruh  pada 

individu  dalam hal ini terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup 

penderita kanker payudara. Proses peer education terdiri dari empat tahap yaitu 

pengkajian kesiapan peningkatan efikasi diri dan kualitas hidup, pemberian 

edukasi terkait penyakit kanker payudara serta motivasi, sharing pengalaman 

menjadi cancer survivor dan memberikan dukungan kepada penderita kanker 

payudara dan melakukan evaluasi dan memberikan motivasi.  Empowerment 

education terdiri dari 4 tahap / pertemuan, yaitu menjelaskan tentang konsep 

kanker payudara, perawatan kanker payudara, penanganan efek dari pengobatan 

dan evaluasi dan memberikan motivasi. Dalam empowerment education terdapat 

tahap penyadaran, hal ini berkaitan dengan pembentukan perilaku menuju 

perilaku sadar dan peduli. Kemudian akan terbentuk suatu transformasi 
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kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan sehingga 

diharapkan terbentuk kecakapan keterampilan agar terbuka inisiatif dan 

kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian. Berdasarkan Teori 

Health Promotion Model (HPM)  dari Nola J. Pender,  menjelaskan  individu 

untuk berprilaku tertentu yang di tujukan untuk meningkatkan derajat 

kesehatannya dipengaruhi oleh tiga determinan yaitu karakteristik dan 

pengalaman individu (perilaku terdahulu dan faktor personal), behavioral specific 

cognitions and affect yang antara lain manfaat yang dipersepsikan  terhadap suatu 

tindakan (perceived benefits), hambatan yang dipersepsikan terhadap suatu 

tindakan (perceived barriers),  persepsi terhadap keyakinan diri (perceived self 

efficacy) dan  pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas (activity related 

affect), pengaruh interpersonal (interpersonal influence) dan pengaruh situasional 

(situasional influence) yang akan mempengaruhi komitmen individu untuk 

merencanakan suatu tindakan. pemberiaan peer education dan empowerment 

education diharapkan dapat berpengaruh pada aspek kognisi (pengetahuan) dan 

afeksi pada pasien kanker payudara (berdasarkan usia, pendidikan, penghasilan 

dan motivasi) yang meliputi  manfaat dari tindakan yang dirasakan, hambatan 

untuk melakukan tindakan yang beperan dalam membentuk komitmen dan akan 

berdampak pada peningkatan efikasi diri dan kualitas hidup pasien dengan kanker 

payudara.  

3.2 Hipotesis 

1. Ada pengaruh peer education terhadap efikasi diri pada penderita kanker 

payudara 
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2. Ada pengaruh peer education terhadap komitmen pada penderita kanker 

payudara 

3. Ada pengaruh peer education terhadap kualitas hidup pada penderita kanker 

payudara 

4. Ada pengaruh empowerment education terhadap efikasi diri pada penderita 

kanker payudara 

5. Ada pengaruh empowerment education terhadap komitmen pada penderita 

kanker payudara 

6. Ada pengaruh empowerment education terhadap kualitas hidup pada 

penderita kanker payudara 

7. Ada perbedaan efektivitas dari peer education dan empowerment education 

terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada penderita kanker 

payudara 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini akan menjelaskan tentang desain penelitian, populasi,sampel, 

besar sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi 

operasional. 

4.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah quasy 

experiment. Desain penelitian ini terdiri dari 2 kelompok intervensi dan 1 

kelompok kontrol.  

  

 

 

 

 

 

 Gambar. 4.1 Skema Desain Penelitian   

Keterangan:  

Kelompok A  : kelompok intervensi peer education  

Kelompok B : kelompok intervensi empowerment education 

Kelompok C : kelompok kontrol 

O1    : pre test untuk mengukur efikasi diri, komitmen dan 

Kelompok B 

Kelompok A XA O1 O2 

O3 XB O4 

Kelompok C O5 - O6 
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kualitas hidup kelompok A sebelum diberikan peer 

education 

O2  : post test untuk mengukur efikasi diri, komitmen dan 

kualitas hidup kelompok A setelah diberikan intervensi 

peer education 

O3  : pre test untuk mengukur efikasi diri, komitmen dan 

kualitas hidup kelompok B sebelum diberikan 

empowerment education  

O4        : post test untuk mengukur efikasi diri, komitmen dan 

kualitas hidup kelompok B setelah diberikan intervensi 

empowerment education  

O5  : pre test untuk mengukur efikasi diri, komitmen dan 

kualitas hidup kelompok C sebelum diberikan terapi 

standar dari Rumah Sakit 

O6  : post test untuk mengukur efikasi diri, komitmen dan 

kualitas hidup kelompok C setelah diberikan terapi 

standar dari rumah sakit 

XA : intervensi peer education 

XB : intervensi empowerment education 
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4.2 Populasi, sampel dan Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita kanker payudara di POSA 

RSUD Dr Soetomo Surabaya 

4.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah penderita kanker payudara yang ditentukan 

berdasarkan kriteria inklusi yaitu karakteristik umum pada subjek penelitian dari 

suatu populasi target yang terjangkau oleh peneliti (Nursalam, 2013). 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

1. Penderita kanker payudara dengan stadium I, II, III 

2. Penderita kanker payudara yang sedang menjalani pengobatan di POSA RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya 

3. Penderita kanker payudara yang berdomisili di Surabaya. 

Kriteria eksklusi mengeluarkan subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dari 

penelitian (Nursalam, 2014). Kriteria eksklusi dari penelitian ini adalah: 

1. Penderita kanker payudara yang mengalami komplikasi (DM, sakit jantung, 

sesak) 

2. Penderita kanker payudara tidak dapat berkomunikasi secara lisan dan tertulis. 

3. Penderita kanker payudara dengan tingkat depresi berat 

4.2.3 Besar Sampel 

Besar sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria inklusi dan 

eksklusi yang telah ditentukan oleh peneliti selama proses pengambilan data 
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berlangsung. Sampel yang terpilih akan diminta untuk mengisi surat pernyataan 

kesediaan sebagai responden dalam penelitian.  

Besarnya sampel yang diperlukan dalam penelitian ini dihitung berdasarkan  

rumus Lemeshow S. Hosner dengan rumus: 

n = (Zα + Zβ)² π 

           (P1-P2)² 

 

Keterangan: 

n : besar sampel 

Zα : nilai standar pada α = 0,05 yaitu 1,96 

Zβ : nilai standar pada power yang digunakan (80%) yaitu 0,84 

π : nilai π yaitu 5,8 berdasarkan penelitian sejenis yang dilakukan 

P1 & P2 : proporsi kasus diambil dari penelitian yang sejenis dengan jumlah P1 = 28 dan 

P2 = 30. 

Sehingga dengan rumus diatas, didapatkan besar sampel masing-masing 

kelompok n=16. Berdasarkan antisipasi adanya drop out dalam proses penelitian 

ini, peneliti menambah jumlah sampel sebesar 10%, sehingga jumlah sampel yang 

diperlukan adalah 16 + 1,6 = 17,6 atau n = 18 per kelompok.  

4.2.4 Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling jenis simple 

random sampling, yaitu pemilihan sampel dengan cara diseleksi secara acak. 

Proses  dilakukan dengan menulis nomor pada secarik kertas dan diletakkan 

dalam kotak dan diaduk, dan diambil secara acak setelah semuanya terkumpul 

(Nursalam, 2013). 
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4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel Independen (bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel lainnya 

(Nursalam, 2014). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah peer 

education dan empowerment education. 

4.3.2 Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah efikasi diri, komitmen dan kualitas 

hidup. 
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4.4 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka kerja penelitian efektifitas peer education dan 

empowerment education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas 

hidup pada penderita kanker payudara. 

Populasi 

Penderita kanker payudara yang ada di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple random sampling 

Sampel  

Penderita kanker payudara di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

dengan masing-masing n= 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan pre test dengan  

modifikasi chronic disease self 

efficacy scale untuk efikasi diri, 

modifikasi kuesioner dari Meyer JF 

(1993) untuk komitmen dan Quality 

of Life Instrument –Breast Cancer 

Patient Version untuk kualitas hidup 

pada kelompok intervensi I 

 

Melakukan pre test dengan  

modifikasi chronic disease self 

efficacy scale untuk efikasi diri, 

modifikasi kuesioner dari Meyer JF 

(1993) untuk komitmen dan Quality 

of Life Instrument –Breast Cancer 

Patient Version untuk kualitas hidup 

pada kelompok intervensi II 

 

Melakukan pre test dengan  modifikasi 

chronic disease self efficacy scale  untuk 

efikasi diri, modifikasi kuesioner dari 

Meyer JF (1993) untuk komitmen dan 

Quality of Life Instrument –Breast 

Cancer Patient Version untuk kualitas 

hidup pada kelompok kontrol 

 

Memberikan perlakuan peer 

education yang diaplikasikan 

seminggu sekali dengan durasi 

60 menit selama 4 minggu 

 

Memberikan perlakuan 

empowerment education yang 

diaplikasikan seminggu sekali 

dengan durasi 60 menit selama 4 

minggu 

 

Standar terapi di rumah sakit selama 

4 minggu dan tidak diberi perlakuan 

peer education dan empowerment 

education 

 

Analisa Data  

Independent t test & MANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil  Kesimpulan   

Melakukan post test dengan  

modifikasi chronic disease self 

efficacy scale untuk efikasi diri , 

modifikasi kuesioner dari Meyer JF 

(1993) untuk komitmen dan Quality 

of Life Instrument –Breast Cancer 

Patient Version untuk kualitas hidup 

pada kelompok intervensi I 

Melakukan post test dengan  

modifikasi chronic disease self 

efficacy scale untuk efikasi diri, 

modifikasi kuesioner dari Meyer JF 

(1993) untuk komitmen dan Quality 

of Life Instrument –Breast Cancer 

Patient Version untuk kualitas hidup 

pada kelompok intervensi II 

 

Melakukan post test modifikasi chronic 

disease self efficacy scale untuk efikasi 

diri, modifikasi kuesioner dari Meyer JF 

(1993) untuk komitmen dan Quality of 

Life Instrument –Breast Cancer Patient 

Version  untuk kualitas hidup pada 

kelompok kontrol 
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4.5 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi operasional efektifitas peer education dan empowerment education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas 

hidup penderita kanker payudara 

Variabel Penelitian  Definisi Operasional Parameter  Alat ukur  Skor  Skala  

Variabel independen 

Peer education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suatu proses komunikasi, 

informasi dan edukasi 

yang dilakukan oleh 

kalangan sebaya, dalam 

hal ini disampaikan oleh 

cancer survivor guna 

meningkatkan motivasi, 

komitmen dan kualitas 

hidup pada penderita 

kanker payudara 

 

 

 

 

 

1. Tahap 1: pengkajian 

kesiapan responden 

menerima edukasi 

2. Tahap 2: pemberian 

edukasi terkait 

penyakit kanker 

payudara  

3. Tahap 3: Sharing 

pengalaman menjadi 

cancer survivor dan 

memberikan dukungan 

kepada penderita 

kanker payudara 

4. Tahap 4: melakukan 

evaluasi dan 

memberikan motivasi  

SAK - - 

Empowerment  

Education 

Suatu bentuk pendidikan 

yang diberikan oleh 

peneliti kepada pasien 

1. Pertemuan 1 

menjelaskan tentang: 

a. Definisi kanker 

SAK - - 
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kanker payudara di POSA 

tentang pengelolaan 

penyakit kanker payudara 

dengan pendekatan 

pemberdayaan 

payudara 

b. Penyebab kanker 

payudara 

c. Gejala dan 

diagnosis kanker 

payudara 

d. Klasifikasi kanker 

payudara 

e. Penatalaksanaan 

kanker payudara 

f. Efek samping 

pengobatan 

2. Pertemuan 2 

Perawatan kanker 

payudara 

3. Pertemuan 3 

Penanganan efek 

samping dari 

pengobatan 

4. Evaluasi dan 

memberikan motivasi 

Variabel Dependent: 

Efikasi diri  

Keyakinan penderita 

kanker payudara akan  

kemampuannya untuk 

mengatur atau melakukan 

perilaku yang mendukung 

1. Keyakinan menjaga 

kesehatan  

2. Keyakinan dalam 

pengobatan 

3. Keyakinan terkait efek 

dari kanker payudara 

Kuesioner  Interval Kriteria penilaian: 

1. Self efficacy 

tinggi (skor 

25-32) 

2. Self efficacy 
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kesehatannya 

 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

4. Keyakinan dalam 

melakukan perawatan 

diri 

sedang (skor 

17-24) 

3. Self efficacy 

rendah (skor 

9-16) 

Komitmen  Penerimaan yang kuat 

penderita kanker payudara 

terhadap tujuan dan nilai, 

dan berkorban segalanya 

untuk pengobatan dan 

kesembuhan 

1. Komitmen afektif 

2. Komitmen 

berkelanjutan 

3. Komitmen normatif 

Kuesioner  Interval  Skor komitmen 

yang diperoleh 

pada saat 

pengukuran 

1. komitmen 

tinggi (skor 

53-70) 

2. komitmen 

sedang (skor 

34-52) 

3. komitmen  

rendah (skor 

15-33) 

Kualitas hidup  Persepsi individu 

mengenai posisi 

kehidupannya dalam 

lingkup budaya dan sistem 

nilai kehidupan yang 

terangkum dalam 4 

doamin 

1. Kesehatan fisik 

Parameter yang diukur 

dari kualitas hidup 

penderita kanker 

berdasarkan pada domain 

kualitas hidup yang 

dikembangkan  oleh  

National Medical Center 

and Beckman Research 

Quality of 

Life 

Instrument 

–Breast 

Cancer 

Patient 

Version 

Interval  Skor kualitas 

hidup yang 

diperoleh pada 

saat pengukuran 

 

1. Kualitas hidup 

tinggi (skor 

219-310) 
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2. Kesehatan psikologis 

3. Relasi sosial 

4. lingkungan  

Institute : 

1. Domain kesehatan fisik  

2. Domain kesehatan 

psikologis 

3. Seberapa stres 

penderita kanker 

payudara terhadap 

penyakit dan 

pengobatannya 

4. Ketakutan penderita 

kanker payudara 

5. Hubungan sosial 

6. Kesehatan spiritual 

2. Kualitas hidup 

sedang (skor 

125-218) 

3. Kualitas hidup 

rendah (skor 

31-124) 
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4.6 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat tulis, kuesioner alat ukur 

efikasi diri, komitmen, kualitas hidup dan SAK dari peer education dan 

empowerment education. 

4.7 Instrumen Penelitian 

4.7.1 Uji Validitas 

Peneliti melakukan uji validitas kuesioner pada responden yang memiliki 

karakteristik yang sama dengan responden penelitian. Hasil uji coba alat ukur 

selanjutnya dianalisis validitasnya. Uji validitas dilakukan untuk melihat sejauh 

mana alat ukur yang akan digunakan benar dan akurat dalam mengukur apa yang 

akan diukur (efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup). Penghitungan validitas 

item pernyataan dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson product 

moment. Pernyataan dinyatakan valid jika nilai r hitung ≥ r tabel dan sebaliknya 

jika r hitung < nilai r tabel maka pernyataan dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 

2006). Sebelum proses pengumpulan data, peneliti melakukan uji validatas 

terhadap instrumen yang akan digunakan. Uji instrumen dilakukan pada 

Kelompok pasien kanker payudara POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan 

jumlah 25 responden di luar sampel tetapi memiliki karakteristik yang sama 

dengan penelitian. Analisis uji validitas menggunakan program SPSS dengan r 

tabel = 0,3961 (N = 25, level of significance = 0,05). Hasil uji validitas kusioner 

efikasi diri semua pertanyaan valid, Hasil uji validitas kusioner komitmen adalah 

1 item pertanyaan tidak valid, yaitu pertanyaan nomor 10 (r = 0,376). Hasil uji 

validitas kusioner kualitas hidup  ada 15 item pertanyaan tidak valid, yaitu 
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pertanyaan nomor 8 (r = 0,376), nomor 11 (r = 0,211), nomor 12 (r = 0,391), 

nomor 19 (r = 0,308), nomor 29 (r=0,260), nomor 31 (r=0,084), nomor 32 

(r=0,348), nomor 38 (r=0,172), nomor 39 (r=0,45), nomor 40 (r=0,358), nomor 41 

(r=0,273), nomor 42 (r=0,330), nomor 44 (r=0,114), nomor 45 (r=0,363) dan 

nomor 46 (r = 0,334), semua pertanyaan yang tidak valid dikeluarkan dari 

kuesioner karena pertanyaan yang lain mewakili tiap item yang penting. 

4.7.2 Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen bertujuan untuk mengetahui suatu instrument dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Uji reliabilitas instrumen 

pada penelitian ini akan dilakukan dengan metode penghitungan koefisien Alpha 

Cronbach dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach. (Sugiyono, 2006). R 

tabel pada uji ini adalah 0,413. Pada kuesioner efikasi diri yang dilakukan setelah 

diuji validitasnya didapatkan hasil bahwa kuesioner ini adalah r alpha cronbach’s 

0,777. Karena hasil r hitung lebih besar dari r tabel, maka kuesioner ini reliabel 

atau konsisten. Hasil uji reliabilitas pada kuesioner komitmen ini adalah r alpha 

cronbach’s 0,825. Karena hasil r hiutng lebih besar dari r tabel kuesioner ini 

reliabel atau konsisten. Hasil uji reliabilitas kuesioner kualitas hidup adalah r 

alpha cronbach’s 0,942. Karena hasil r hiutng lebih besar dari r tabel kuesioner ini 

reliabel atau konsisten. 
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Instrumen yang digunakan untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah: 

1. Efikasi diri  

Efikasi diri diukur dengan menggunakan kuesioner modifikasi chronic disease 

self efficacy scale. Instrumen ini terdiri dari 8 pernyataan untuk mengukur efikasi 

diri. Pilihan jawaban berdasarkan skala likert: 1 = tidak yakin,  2 = kurang yakin, 

3 = cukup yakin, 4= sangat yakin. 

2. Komitmen 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur komitmen adalah kuesioner yang 

dimodifikasi dari Meyer, J.F. et al (1993). Kuesioner ini terdiri dari 5 pertanyaan 

tentang komitmen afektif, 4 pertanyaan tentang komitmen berkelanjutan dan 5 

pertanyaan tentang komitmen normatif. Skor yang diperoleh dari hasil 

pengukuran tersebut merupakan interpretasi komitmen, semakin besar skor yang 

diperoleh menandakan semakin baik komitmen responden. Skala pengukurannya 

yaitu STS=sangat tidak setuju, KS=kurang setuju, N=netral, S=setuju dan 

SS=sangat setuju. 

3. Kualitas hidup 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup adalah Quality of Life 

Instrument – Breast Cancer Patient Version, yang dikembangkan oleh National 

Medical Center and Beckman Research Institute. Kuesioner ini terdiri dari 31 

pertanyaan dan pernyataan singkat menyangkut perasaan klien terhadap kualitas 

hidup dengan masing masing penilaian. Instrumen ini menggunakan skala 

pengukuran dari 0 sampai 10 dimana 0 = hasil terendah, 10 = hasil yang tinggi. 
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Beberapa item memiliki nilai yang terbalik 0 = hasil tertinggi, 10 = hasil terendah 

jadi misalnya responden memilih nilai 3 maka 10-3=7. Skor responden yang kita 

dapatkan adalah 7. Item yang akan dibalik yaitu 1-7, 8, 9, 10, 14-24, 26-31 Skor 

yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut merupakan interpretasi kualitas 

hidup, semakin besar skor yang diperoleh menandakan semakin baik kualitas 

hidup responden. 

Pertanyaan 1 - 7 

0   = tidak ada masalah 

10 = masalah sangat berat 

Pertanyaan nomor 8 - 15 

0 = tidak ada kesulitan / sangat tidak baik / tidak sama sekali  

10  = sangat sulit / sangat berguna / sangat mempengaruhi / sangat baik / sangat 

bahagia  

Pertanyaan 16 – 21 

0   = tidak stres sama sekali / tidak ada sama sekali 

10 = sangat stres / sangat cemas / sangat depresi 

Pertanyaan nomor 22 - 25 

0   = tidak takut / tidak sama sekali 

10 = sangat takut / sangat yakin 

Pertanyaan 26-30 

0   = tidak sama sekali / tidak ada masalah  
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10 = sangat stres / sangat di dukung / sangat mengganggu / sangat bermasalah / 

sangat perhatian 

Pertanyaan 31 

0   = tidak penting sama sekali / kurang penting / masih ada kepastian 

10 = sangat penting / lebih penting / sangat tidak pasti / sangat berpengaruh / 

sangat setuju / sangat berharap 

4. Modul peer education dan empowerment education 

4.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya.  

4.9 Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan beberapa tahapan pengumpulan, 

yaitu: 

1. Persiapan  

Tahap ini meliputi perijinan untuk studi pendahuluan dan penelitian di POSA 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya, penyusunan proposal, penyusunan instrumen 

penelitian dan penyusunan SOP untuk pelaksanaan peer education dan 

empowerment education. Pemilihan cancer survivor dilakukan dengan 

melakukan diskusi sebelumnya bersama pembimbing dan rekomendasi dari 

karyawan di POSA. Cancer survivor yang terpilih untuk diberikan kuesioner 

efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup.  

2. Pelaksanaan 

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti dibantu oleh: 
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a. Peneliti 

Peneliti memberikan penjelasan dan pelatihan kepada cancer survivor 

yang telah memberikan penjelasan kepada responden kelompok peer 

education melalui modul pembelajaran. Kriteria standar yang digunakan 

dalam pemilihan cancer survivor yaitu:  

1) Minimal pendidikan SMA/sederajat 

2) Berminat pribadi menyebarluaskan informasi kesehatan 

3) Lancar membaca dan menulis 

4) Memiliki kepribadian antara lain: ramah, lancar dalam 

mengemukakan pendapat, tidak mudah tersinggung 

5) Telah selesai pengobatan kemoterapi. 

Peneliti dibantu dengan asisten peneliti juga bertugas memberikan 

edukasi dalam pelaksanaan empowerment education. Peneliti mengamati 

dan mencatat respon dari responden dalam menerima intervensi baik 

secara fisik maupun psikologis.  

b. Perawat POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

c. Pendamping peneliti 

Pendamping peneliti bertugas untuk membantu peneliti melakukan 

pendampingan kepada penderita kanker payudara. Pendamping peneliti 

terdiri dari 2 orang perawat / tim dengan latar belakang S1 keperawatan. 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 
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a. Memilih responden penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dengan 

dibantu oleh perawat ruang.  

b. Membagi responden ke dalam tiga kelompok, 2 kelompok perlakuan dan 

1 kelompok kontrol 

c. Membagi responden dalam kelompok A (peer education), B 

(empowerment education), kelompok C (kontrol) 

d. Membentuk tim untuk menjadi fasilitator dan observer, setelah itu 

dilakukan persamaan persepsi dalam melakukan peer education dan 

empowerment education  

e. Peneliti melakukan penelitian pada hari senin dengan kelompok peer 

education, selasa dengan kelompok empowerment education dan rabu 

pada kelompok kontrol pada pertemuan pertama. 

f.  Peneliti memperkenalkan diri pada calon responden yaitu meminta ijin 

kesediaan calon responden untuk berpartisipasi dalam penelitian dengan 

menjelaskan manfaat, tujuan dan prosedur penelitian serta hak etik 

responden. Penderita kanker payudara yang masuk kategori subjek 

penelitian, diminta persetujuan kesediaannya (inform consent) untuk ikut 

serta dalam penelitian. 

g. Dilakukan screening terhadap tingkat depresi responden menggunakan 

kuesioner Beck’s Depression Inventory, responden dengan tingkat 

depresi berat dieksklusikan dari penelitian ini. Kelompok perlakuan telah 

mendapatkan intervensi berupa peer education dan empowerment 

education, sedangkan kelompok kontrol mendapatkan pelayanan standar 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DIANA PEFBRIANTI



90 
 

 
 

rumah sakit. Setelah penelitian selesai kelompok kontrol akan diberikan 

modul penelitian 

h. Memberikan pre test pada responden dengan mengisi kuesioner tentang 

efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup 

i. Materi peer education diberikan oleh cancer survivor dan empowerment 

education diberikan oleh peneliti dan tim. Peneliti membuat kesepakatan 

dengan responden terkait waktu dan tempat intervensi. Penjelasan 

dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab secara berkelompok. 

Intervensi dilakukan seminggu sekali dengan durasi waktu 60 menit 

selama 4 minggu 

j. Tiap minggu / waktu yang sudah disepakati responden akan mendapatkan 

tahapan dari intervensi dari peer education dan empowerment education. 

Pada kelompok peer education pertemuan dilakukan bersama cancer 

survivor di dalam ruang pertemuan lantai 2 POSA, dan pada kelompok 

empowerment education materi disampaikan santai di ruang tunggu 

antrian masuk ruang 106 

k. Pada minggu keempat setelah melakukan intervensi pada 3 kelompok. 

peneliti melakukan post test dengan mengisi kuesioner efikasi diri, 

komitmen dan kualitas hidup. Waktu antara pretest dan posttest yaitu 

kurang lebih 8 minggu. 
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4.10 Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan: 

1. Analisis univariat 

Data yang telah dianalisis adalah karakteristik penderita kanker payudara 

yang meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, usia dan lama menjalani 

pengobatan kanker payudara. Untuk menghitung sebaran presentasi dari 

frekuensi tersebut, dapat digunakan rumus:  

 
Keterangan: 

P : Jumlah presentasi yang dicari 

F: Jumlah frekuensi setiap kategori 

N: Jumlah populasi 

2. Analisis bivariat 

Data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisa untuk menentukan 

signifikasi hasil pemberian intervensi. Untuk mengetahui perubahan antara 

pre test dan post pada kelompok perlakuan atau kelompok kontrol, uji yang 

digunakan adalah uji statistik independent t test dengan signifikasi α ≤ 0,05. 

Untuk mengetahui perbedaan self-efficacy, komitmen dan kualitas hidup.  

3. Analisis multivariat 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji MANOVA 

(multivariate analisis of variance) untuk mengeksplorasi hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen dengan nilai p<0,05 maka H1 

diterima yaitu ada pengaruh peer education dan empowerment education 
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terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada penderita kanker 

payudra. 

4.11 Etik Penelitian 

Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan ethical 

clearance di RSUD Dr. Soetomo surabaya dengan keterangan kelaikan etik 

56/Panke.KKE/II/2018 pada tanggal 5 Maret 2018, dilanjutkan dengan perijinan 

penelitian. Responden yang telah memenuhi kriteria inklusi dan bersedia 

mengikuti penelitian ini akan diberikan inform consent sebelum dilakukan 

pengumpulan data. 

Persetujuan dan kerahasiaan responden dijamin oleh peneliti. Setelah 

mendapatkan persetujuan dari semua pihak, peneliti memulai penelitian dengan 

prinsip dalam etika yang berlaku, yaitu: 

1. Lembar persetujuan menjadi responden 

Lembar persetujuan diberikan pada responden di POSA RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi. Lembar persetujuan diberikan 

kepada responden sebelum dilakukan penelitian dengan tujuan penelitian. 

Subyek setuju untuk menjadi responden dalam penelitian ini maka harus 

menandatangani lembar persetujuan, tidak ada paksaan dalam penelitian. 

2. Tanpa nama (Anonimity) 

Peneliti tidak mencantumkan nama responden untuk menjaga kerahasiaan 

identitas responden. Peneliti hanya memberikan inisial pada lembar 

pengumpulan data,informasi yang didapatkan juga dijamin kerahasiaannya. 

Dokumen penelitian di simpan di tempat yang aman.  
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3. Autonomy dan Freedom 

Responden berhak untuk ikut berpartisipasi atau menolak berpartisipasi dalam 

penelitian, tidak ada paksaan dari peneliti.  

4. Kerahasiaan (confidentiality) 

Kerahasiaan responden di jamin oleh peneliti 

5. Beneficiency dan non maleeficiency 

Peneliti mengusahakan seoptimal mungkin manfaat yang dapat diterima oleh 

responden. Selain itu peneliti juga meminimalkan risiko penelitian, desain 

penelitian yang cocok. 

6. Justice  

Responden harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama dan sesudah 

berpartisipasi dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata 

mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian. Untuk responden pada 

kelompok kontrol mendapatkan intervensi sesuai standar operasional prosedur 

(SOP) yang ada di rumah sakit dan peneliti memberikan modul intervensi peer 

education dan empowerment education setelah selesai penelitian. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada Bab ini dibahas mengenai hasil pengumpulan data tentang efektivitas 

peer education dan empowerment education terhadap efikasi diri, komitmen dan 

kualitas hidup penderita kanker payudara. Data disampaikan dalam bentuk tabel 

dan narasi yang meliputi data gambaran umum lokasi, karakteristik demografi 

responden penelitian meliputi pendidikan, pekerjaan, usia dan lama pengobatan. 

data variabel penelitian yang diukur berkaitan dengan efektivitas peer education 

dan empowerment education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup 

penderita kanker payudara dan perhitungan uji statistik. 

5.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pasien kanker payudara yang melakukan 

kunjungan di ruang 106 (khusus kanker payudara) Poli Onkologi satu Atap 

(POSA) RSUD Dr. Soetomo. POSA terdiri dari 7 divisi yaitu onkologi 

kandungan, onkologi bedah, onkologi paru, onkologi medik, onkologi mata, 

onkologi THT dan onkologi bedah saraf. Gedung POSA dilengkapi dengan 

farmasi dan laboratorium kecil untuk uji sampel darah. POSA merupakan salah 

satu unit dari instalasi rawat jalan. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 6 

Maret – 5 Mei 2018. Uji kelaikan etik penelitian dilaksanakan di Bidang 

Penelitian dan Pengembangan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan mendapatkan 

surat persetujuan etik pada tanggal 5 Maret 2018. Pasien dengan kanker payudara 

datang ke poli onkologi selama tahun 2016 sebesar 1.500 pasien. Kunjungan 

pasien kanker payudara ke POSA tiap hari yaitu 120-150 kunjungan. Pelayanan 
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untuk pasien kanker payudara di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) meliputi 

tindakan perawatan luka baik luka kanker maupun luka pasca operasi, pemberian 

resep maupun kontrol rutin oleh dokter spesialis onkologi dan one day care untuk 

kemoterapi. Jumlah tenaga kerja di ruang POSA terdiri dari 12 orang perawat, 2 

orang bidan, 2 orang analis, 2 orang staf tata usaha, 2 orang transporter dan 2 

orang pekarya kesehatan. Di ruang 106 (tempat penelitian) jumlah perawat ada 3 

orang. Fasilitas di dalam ruang 106 terdapat meja dan kursi konsultasi oleh dokter, 

meja dan kursi perawat, 1 bed untuk perawatan luka kanker payudara, 1 buah 

lemari, 1 buah wastafel dan cermin.  

Pasien kanker payudara yang berobat di ruang 106 rata-rata datang pada 

pukul 07.00 untuk mengantri mendaftar berobat di POSA. Kemudian pasien akan 

menunggu giliran dipanggil. Pasien masuk satu persatu sesuai dengan kebutuhan 

berobat, pasien yang berobat akan diberikan resep yang kemudian akan di ambil 

di bagian farmasi, pasien yang kontrol akan diperiksa terkait luka post operasi 

atau keluhan yang timbul, pasien yang diindikasikan untuk kemoterapi 

selanjutnya akan diarahkan ke ruang Pusat Pengembangan Layanan Kanker 

(PPLK) untuk mendapatkan kemoterapi, pasien yang diindikasikan untuk operasi 

akan dilakukan penjadwalan dan persiapan operasi. Dalam hal ini perawat ruang 

biasanya memberikan edukasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi pasien.  

5.2 Karakteristik responden 

Data karakteristik demografi responden ini menguraikan tentang 

karakteristik responden yang meliputi pendidikan, pekerjaan, usia dan lama 

pengobatan. 
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Tabel 5.1 Distribusi responden berdasarkan karakteristik pada kelompok 

peer education dan empowerment education dan kelompok kontrol 

di POSA RSUD Dr. Soetomo surabaya tahun 2018 

Karakteristik 

Responden 

Kelompok  

Peer 

education 

Kelompok 

empowerment 

education 

Kelompok 

kontrol 

Uji 

homogenitas  

Jumlah % Jumlah % Jumlah  % 

P=0,23 

Pendidikan       

Tidak Sekolah 0 0 0 0 1 5.6 

SD 2 11.1 3 16.7 6 33.3 

SMP 5 27.8 3 16.7 2 11.1 

SMA 8 44.4 10 55.6 5 27.8 

PT 3 16.7 2 11.1 4 22.2 

Total 18 100 18 100 18 100 

Jenis 

Pekerjaan 

      

P=0,419 

PNS 0 0 2 11.1 2 11.1 

wiraswasta 4 22.2 3 16.7 1 5.6 

Petani/nelayan 0 0 0 0 0 0 

Tidak bekerja 13 72.2 11 61.1 11 61.1 

Lain-lain 1 5.6 2 11.1 4 22.2 

Total 18 100 18 100 18 100 

Usia        

P=0,070 
20-35 tahun 2 11.1 0 0 2 11.1 

>35 tahun  16 88.9 18 100 16 88.9 

Total 18 100 18 100 18 100 

Lama 

pengobatan 

      

P=0,713 
<1 tahun  5 27.8 10 55.6 6 33.3 

1-5 tahun 11 61.1 7 38.9 10 55.6 

>5 tahun 2 11.1 1 5.6 2 11.1 

Total  18 100 18 100 18 100 

 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan pada kelompok peer education dan empowerment education mayoritas 

berpendidikan SMA  yaitu masing-masing 8 responden (44,4%) dan 10 responden 

(55,6%), pada kelompok kontrol mayoritas berpendidikan SD yaitu 6 responden 

(33,3%). Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan pada ketiga 

kelompok mayoritas tidak bekerja/ibu rumah tangga yaitu masing-masing 13 
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responden (72,2%) pada peer education, 11 responden (61,1%) pada 

empowerment education dan kelompok kontrol. Uji homogenitas pada 

karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yaitu p=0,419. Karakteristik 

responden berdasarkan usia, mayoritas ketiga kelompok berada pada rentang usia 

diatas 35 tahun yaitu masing-masing 16 responden (88,9%) pada peer education 

dan kelompok kontrol dan 18 responden (100%) pada kelompok empowerment 

education. Uji homogenitas pada karakteristik responden berdasarkan usia yaitu 

p=0,07. Karakteristik berdasarkan lama pengobatan yaitu 1-5 tahun sebanyak 11 

responden (61,1%) pada peer education, < 1 tahun sebanyak 10 responden 

(55,6%) pada empowerment education  dan 1-5 tahun sebanyak 10 responden 

(55,6%) pada kelompok kontrol. Uji homogenitas pada karakteristik responden 

berdasarkan lama pengobatan yaitu p=0,713. 

5.3 Deskripsi Data Variabel 

5.3.1 Distribusi peer education dan empowerment education terhadap efikasi diri, 

komitmen dan kualitas hidup 

Berikut ini data perbedaan efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup 

penderita kanker payudara pada pengukuran pre dan post pada kelompok peer 

education dan empowerment education dan kontrol. Hasil uji normalitas 

komogorov smirnov pada kelompok peer education dan empowerment education 

dan kontrol baik pretes maupun posttes menunjukkan nilai p>0,05 yang artinya 

distribusi data normal (pre efikasi diri = 0,458; pre komitmen = 0,686; pre kualitas 

hidup = 0,842; post efikasi diri = 0,408; post komitmen = 0,527 dan post kualitas 

hidup = 0,942), sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji manova. 
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Tabel 5.2  Perbedaan Skor pada Kelompok Peer Education terhadap Efikasi 

Diri Penderita Kanker Payudara pada Pengukuran Pre dan Post 

Di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada Tanggal 6 Maret – 5 

Mei 2018 

 

 

Variabel 

 

Peer education 

 

 

Delta  

(∆) 

 

P 

value 

 

Kontrol 

 

 

Delta  

(∆) 

 

 

 

P 

value 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Efikasi 

Diri 

27,50  

±3,294 

28,83 

 ± 2,728 

1.33 0,006 26,39 

 ± 4,591 

26,22  

± 3,474 

-0,17 0,792 

Independent t test p=0,768 

 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa  rata - rata efikasi diri pada  pengukuran  

sebelum pemberian intervensi peer education adalah 27,50. Terdapat peningkatan 

rata- rata pada pengukuran sesudah intervensi yaitu 28,83. Sedangkan pada 

kelompok kontrol terdapat penurunan rata – rata efikasi diri dari 26,39 menjadi 

26,22. Hasil uji paired t test menunjukkan bahwa pada kelompok peer education 

terdapat perbedaan rerata efikasi diri yang bermakna sebelum dan sesudah 

diberikan peer education dengan nilai signifikansi 0,006 (p>0,05). Pada kelompok 

kontrol diperoleh hasil p=0,792 (p>0,05) yang artinya tidak terdapat perbedaan 

rerata kelompok kontrol yang bermakna sebelum dan sesudah pengkuran. Hasil 

uji independent t test diperoleh hail p=0,768 yang artinya tidak terdapat pengaruh 

peer education terhadap efikasi diri (p>0,05) 
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Tabel 5.3  Perbedaan Skor pada Kelompok Peer Education terhadap 

komitmen Penderita Kanker Payudara pada Pengukuran Pre dan 

Post Di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada Tanggal 6 

Maret – 5 Mei 2018 

 

 

Variabel 

 

Peer education 

 

 

Delta  

(∆) 

 

P 

value 

 

Kontrol 

 

 

Delta  

(∆) 

 

 

 

P 

value 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Komitmen 60,22 

± 4,532 

62,33 

 ± 6,221 

2.11 0,072 60,83 

 ± 6,724 

63,61 

 ± 4,604 

2,78 0,036 

Independent t test p=1 

 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa  rata-rata komitmen pada  pengukuran  

sebelum pemberian intervensi peer education adalah 60,22. Terdapat peningkatan 

rata-rata pada pengukuran sesudah intervensi yaitu 62,33. Pada kelompok kontrol 

terdapat peningkatan rata–rata komitmen dari 60,83 menjadi 63,61. Hasil uji 

paired t test menunjukkan bahwa pada kelompok peer education tidak terdapat 

perbedaan rerata komitmen yang bermakna sebelum dan sesudah diberikan peer 

education dengan nilai signifikansi 0,072 (p>0,05). Pada kelompok kontrol 

diperoleh hasil p=0,036 (p≤0,05) yang artinya terdapat perbedaan rerata kelompok 

kontrol yang bermakna sebelum dan sesudah pengkuran. Hasil uji independent t 

test diperoleh hail p=1 yang artinya tidak terdapat pengaruh peer education 

terhadap komitmen (p>0,05). 
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Tabel 5.4  Perbedaan Skor pada Kelompok Peer Education terhadap 

Kualitas Hidup Penderita Kanker Payudara pada Pengukuran 

Pre dan Post Di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada 

Tanggal 6 Maret – 5 Mei 2018 

 

 

Variabel 

 

Peer education 

 

 

Delta  

(∆) 

 

P 

valu

e 

 

Kontrol 

 

 

Delta  

(∆) 

 

 

 

P 

value 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Kuakitas 

hidup 

235,11  

± 50,416 

259,22 

 ± 32,723 

24.11 0,001 198,78 

 ± 48,156 

240,33  

± 29,084 

41.55 0,000 

Independent t test p= 0,260 

 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa rata-rata kualitas hidup pada  pengukuran  

sebelum pemberian intervensi peer education adalah 235,11. Terdapat 

peningkatan rata-rata pada pengukuran sesudah intervensi yaitu 259,22. Pada 

kelompok kontrol terdapat peningkatan rata–rata kualitas hidup dari 198,78 

menjadi 240,33. Hasil uji paired t test menunjukkan bahwa pada kelompok peer 

education terdapat perbedaan rerata kualitas hidup yang bermakna sebelum dan 

sesudah diberikan peer education dengan nilai signifikansi 0,001 (p≤0,05). Pada 

kelompok kontrol diperoleh hasil p=0,000 (p≤0,05) yang artinya terdapat 

perbedaan rerata kelompok kontrol yang bermakna sebelum dan sesudah 

pengkuran. Hasil uji independent t test diperoleh hail p=0,260 yang artinya tidak 

terdapat pengaruh peer education terhadap kualitas hidup (p>0,05). 
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Tabel 5.5  Perbedaan Skor pada Kelompok Empowerment Education 

terhadap Efikasi Diri Penderita Kanker Payudara pada 

Pengukuran Pre dan Post Di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

pada Tanggal 6 Maret – 5 Mei 2018 

 

 

Variabel 

 

Empowerment 

education 

 

 

Delta  

(∆) 

 

P 

valu

e 

 

Kontrol 

 

 

Delta  

(∆) 

 

 

 

P 

value Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Efikasi 

diri 

26,83  

± 3,536 

28,06 

 ± 2,879 

1.23 0,020 26,39  

±  4,591 

26,22 

 ±  3,474 

-0.17 0,792 

Independent t test p= 0,922 

 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa rata-rata efikasi diri pada  pengukuran  

sebelum pemberian intervensi empowerment education adalah 26,83. Terdapat 

peningkatan rata-rata pada pengukuran sesudah intervensi yaitu 28,06. Sedangkan 

pada kelompok kontrol terdapat penurunan rata–rata efikasi diri dari 26,39 

menjadi 26,22. Hasil uji paired t test menunjukkan bahwa pada kelompok 

empowerment education terdapat perbedaan rerata efikasi diri yang bermakna 

sebelum dan sesudah diberikan empowerment education dengan nilai signifikansi 

p=0,020 (p≤0,05). Pada kelompok kontrol diperoleh hasil p=0,792 (p>0,05) yang 

artinya tidak terdapat perbedaan rerata kelompok kontrol yang bermakna sebelum 

dan sesudah pengkuran. Hasil uji independent t test diperoleh hail p=0,922 yang 

artinya tidak terdapat pengaruh empowerment education terhadap efikasi diri 

(p>0,05). 
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Tabel 5.6  Perbedaan Skor pada Kelompok Empowerment Education 

terhadap Komitmen Penderita Kanker Payudara pada 

Pengukuran Pre dan Post Di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

pada Tanggal 6 Maret – 5 Mei 2018 

 

 

Variabel 

 

Empowerment 

education 

 

 

Delta  

(∆) 

 

P 

value 

 

Kontrol 

 

 

Delta  

(∆) 

 

 

 

P 

value Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Komitmen 61,39 

 ± 7,897 

62,67 

 ± 6,695 

1.22 0,160 60,83 

 ±  6,724 

63,61 

 ±  4,604 

-2.78 0,036 

Independent t test p= 0,495 

 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa rata-rata komitmen pada  pengukuran  

sebelum pemberian intervensi empowerment education adalah 61,39. Terdapat 

peningkatan rata-rata pada pengukuran sesudah intervensi yaitu 62,67. Pada 

kelompok kontrol terdapat peningkatan rata–rata komitmen dari 60,83 menjadi 

63,61. Hasil uji paired t test menunjukkan bahwa pada kelompok empowerment 

education tidak terdapat perbedaan rerata komitmen yang bermakna sebelum dan 

sesudah diberikan empowerment education dengan nilai signifikansi p=0,160 

(p>0,05). Pada kelompok kontrol diperoleh hasil p=0,036 (p<0,05) yang artinya 

terdapat perbedaan rerata kelompok kontrol yang bermakna sebelum dan sesudah 

pengkuran. Hasil uji independent t test diperoleh hail p=0,495 yang artinya tidak 

terdapat pengaruh empowerment education terhadap komitmen (p>0,05). 
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Tabel 5.7  Perbedaan Skor pada Kelompok Empowerment Education 

terhadap Kualitas Hidup Penderita Kanker Payudara pada 

Pengukuran Pre dan Post Di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

pada Tanggal 6 Maret – 5 Mei 2018 

 

 

Variabel 

 

Empowerment 

education 

 

 

Delta  

(∆) 

 

P 

value 

 

Kontrol 

 

 

Delta  

(∆) 

 

 

 

P 

value Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Kualitas 

hidup 

209,33  

± 50,134 

238,17  

± 36,285 

28,84 0,001 198,78  

± 48,156 

240,33 

 ± 29,084 

41.55 0,000 

Independent t test p= 0,260 

 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa rata-rata kualitas hidup pada  pengukuran  

sebelum pembe intervensi empowerment education adalah 209,33. Terdapat 

peningkatan rata-rata pada pengukuran sesudah intervensi yaitu 238,17. Pada 

kelompok kontrol terdapat peningkatan rata–rata kualitas hidup dari 198,78 

menjadi 240,33. Hasil uji paired t test menunjukkan bahwa pada kelompok 

empowerment education terdapat perbedaan rerata kualitas hidup yang bermakna 

sebelum dan sesudah diberikan empowerment education dengan nilai signifikansi 

p=0,001 (p≤0,05). Pada kelompok kontrol diperoleh hasil p=0,000 (p≤0,05) yang 

artinya terdapat perbedaan rerata kelompok kontrol yang bermakna sebelum dan 

sesudah pengkuran. Hasil uji independent t test diperoleh hail p=0,264 yang 

artinya tidak terdapat pengaruh empowerment education terhadap kualitas hidup 

(p>0,05). 
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5.3.2  Uji Manova Efektivitas Peer education dan empowerment education 

terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup  

Berikut ini akan disajikan hasil analisis efektivitas peer education dan 

empowerment education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada 

kelompok peer education dan empowerment education dan kontrol. Uji 

normalitas menggunakan kolmogorov smirnov didapatkan hasil efikasi diri (0.04), 

komitmen (0.021) dan kualitas hidup (0.260). 

Tabel 5.8  Uji Manova Efektivitas Peer Education, Empowerment terhadap 

Efikasi Diri, Komitmen dan Kualitas Hidup pada Penderita 

Kanker Payudara di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada 

tanggal 6 Maret – 5 Mei 2018 

 

Variabel 

 

N 

 

Box’s test 

 

P value 
PES 

Box 

M 
F df1 df2 Sig. Levene Manova 

Efikasi 

diri 

 

54 

 

13.435 

. 

1.023 

 

12 

 

1.260E4 

 

0,423 

 

0.938 

 

0.695 

0.2% 

Komitmen 54 0.287 
1.3% 

Kualitas 

hidup 
54 0,424 

5.6% 

 

Tabel 5.8 Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa ketiga varian 

memiliki varian yang sama atau homogen dengan nilai signifikansi p>0,05. Hasil 

uji box menunjukkan nilai p>0,05 yang artinya matriks kovarian antar variabel 

adalah homogen. Pada hasil uji multivariat didapatkan nilai signifikansi 0,695 

(p≥0,05) yang berarti tidak ada pengaruh peer education dan empowerment 

education terhadap efikasi diri, komitmen dankualitas hidup dengan kekuatan 
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perbedaan (partial eta squared) masing-masing yaitu sebesar 0.2%, 1.3% dan 

5.6%.  

5.3.3 Perbandingan  Efektivitas Peer Education, Empowerment terhadap 

Efikasi Diri, Komitmen dan Kualitas Hidup 

Tabel 5.9  Perbandingan Efektivitas Peer Education, Empowerment 

terhadap Efikasi Diri, Komitmen dan Kualitas Hidup pada 

Penderita Kanker Payudara di POSA RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya pada tanggal 6 Maret – 5 Mei 2018 

Variabel Dependen Kelompok Kelompok P value 

Efikasi diri  Peer education Empowerment 

education 

1,000 

kontrol 1,000 

Empowerment 

education  

Peer education 1,000 

kontrol 1,000 

Kontrol  Peer education  1,000 

 Empowerment 

education 

1,000 

Komitmen  Peer education Empowerment 

education 

1,000 

kontrol 1,000 

Empowerment 

education 

Peer education 1,000 

kontrol 1,000 

kontrol Peer education 1,000 

Empowerment 

education 

1,000 

Kualitas hidup Peer education Empowerment 

education  

1,000 

kontrol 0,294 

Empowerment 

education 

Peer education 1,000 

kontrol 0,666 

kontrol Peer education 0,294 

Empowerment 

education 

0,666 

 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai perbandingan dari masing-masing 

variabel didapatkan hasil tidak ada pengaruh peer education dan empowerment 
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education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada penderita 

kanker payudara.  
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian efektivitas peer education dan 

empowerment education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada 

penderita kanker payudara. 

6.1 Peer education terhadap efikasi diri pada penderita kanker payudara 

Peer education tidak berpengaruh terhadap efikasi diri pada penderita 

kanker payudara, pada rerata terdapat peningkatan pada efikasi diri setelah 

dilakukan intervensi, sedangkan pada kelompok kontrol terjadi penurunan. Hal ini 

menunjukkan bahwa peer education berkontribusi pada peningkatan efikasi diri 

pada kelompok perlakuan. Penelitian Varaei (2017) tentang intervensi peer 

education terhadap efikasi diri pada pasien yang akan menjalani operasi CABG, 

didapatkan hasil bahwa peer education efektif pada pasien yang akan menjalani 

operasi CABG. Edukasi yang diberikan dengan teman sebaya (peer education) 

dengan materi yang tepat dapat meningkatkan efikasi diri pasien untuk 

meyakinkan diri bahwa mereka tidak sendiri dan tetap tekun dalam menjalani 

pengobatan. Peer education merupakan metode edukasi yang dapat memenuhi 

unsur verbal persuasion untuk dapat meningkatkan efikasi diri. Peningkatan 

efikasi diri juga dapat terjadi karena meningkatnya motifasi positif dan keyakinan 

pasien atas kemampuan yang dimiliki. Selain itu, peer education juga dapat 

memberikan dukungan dengan sesama penderita, sehingga mereka bisa saling 

bertukar pengalaman dengan cancer survivor (See et al, 2014).  Pada kelompok 

peer education, semua responden mengalami peningkatan skor efikasi diri pada 
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hasil pretest dan posttest dengan rentang peningkatan skor antara 14 sampai 

dengan 30 poin. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 7 responden yang 

mengalami penurunan skor pada efikasi diri. Yaitu responden nomor 1 (pada 

komponen keyakinan berobat, berobat secara teratur), responden nomor 12 (pada 

semua komponen soal), responden nomor 13 (pada komponen mengatasi efek 

samping, kesabaran dalam menghadapi kondisi dan merawat diri mandiri), 

responden nomor 14 (pada komponen merawat diri dan berobat teratur), 

responden nomor 15 (pada komponen mengatasi efek samping dan berobat 

teratur) dan responden nomor 17 (pada komponen mengontrol efek samping, 

merawat diri dan berobat teratur). 

Peer education merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi 

dengan bantuan cancer survivor sebagai penyampai materi. Hal ini kemudian 

didasarkan pada teori Health Promotion Model. Teori Health Promotion Model 

menyebutkan bahwa faktor personal seperti usia, pekerjaan, pendidikan, 

penghasilan, dan motivasi bisa mempengaruhi pemberian edukasi melalui peer 

education yang nantinya berkontribusi pada efikasi diri (Aligood, 2014). Hasil 

penelitian menunjukkan sebagian besar responden kelompok peer education 

mayoritas tidak bekerja/ibu rumah tangga. Sarafino menyebutkan ibu bekerja 

memiliki komunitas dan lingkungan kerja di luar lingkungan keluarga, sedangkan 

ibu rumah tangga bisa jadi lingkungan dan komunitasnya hanya di area keluarga 

saja.  Sehingga ibu tidak bekerja kurang bisa menerima keberadaan orang baru  

(cancer survivor) sebagai pemberi edukasi pada dirinya.  
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Efikasi diri seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah faktor verbal persuasion yaitu individu mendapat pengaruh atau sugesti 

bahwa ia mampu mengatasi masalah yang akan dihadapi. Fokus peer education 

yaitu mempengaruhi motivasi, mengatasi hambatan, membatasi rasa 

ketidakmampuan pasien, mempengaruhi pasien untuk tidak membatasi diri, 

menghasilkan solusi, dukungan, membangun efikasi diri dan melibatkan pasien 

dalam mengambil keputusan (Bandura, 1997; Macadam, 2013). Faktor verbal 

persuasion merupakan faktor yang sifatnya berasal dari luar diri individu. Verbal 

persuasion dapat diberikan oleh orang yang berpengaruh terhadap pasien seperti 

keluarga dan ahli dalam bidang yang akan dilatih seperti dalam penelitian ini 

adalah cancer survivor sehingga pasien akan lebih yakin terhadap materi yang 

disampaikan. Bentuk persuasi sosial bisa bersifat verbal maupun nonverbal yaitu 

berupa pujian, motivasi dan lainya. Pada penelitian ini pasien diberikan materi 

tentang kanker payudara dan motivasi serta dukungan untuk berjuang melawan 

kanker payudara dan selalu bersemangat positif. Selain itu usia juga memegang 

peranan penting dalam keberhasilan penyampaian informasi. Mayoritas usia 

responden dalam penelitian ini adalah >35 tahun pada ketiga kelompok. Menurut 

Harlock, umur menggambarkan kematangan fisik, psikis dan sosial yang 

mempengaruhi proses belajar mengajar. Ini berarti bahwa usia merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi penangkapan informasi yang pada akhirnya 

berpengaruh pada peningkatan pengetahuan seseorang, termasuk pengetahuan 

tentang kanker payudara. Daya ingat seseorang dipengaruhi oleh usia (Abu A, 

2001). 
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Peer education merupakan suatu proses komunikasi, informasi dan 

edukasi yang dilakukan oleh kalangan sebaya yaitu kalangan suatu kelompok, 

dapat kelompok sebaya pelajar, kelompok mahasiswa, sesama rekan profesi, jenis 

kelamin. Kegiatan sebaya dipandang sangat efektif dalam rangka KIE, karena 

penjelasan yang diberikan oleh seseorang dari kalangannya sendiri akan lebih 

mudah dipahami (Wahyuningsih S, 2000). Peer education sekarang dilihat 

sebagai strategi perubahan perilaku yang efektif (Negara, M.O., Pawelloi, E., 

Jelantik, I.G & Arnawa, 2006). Pendidikan sebaya biasanya melibatkan pelatihan 

dan anggota kelompok tertentu. Melakukan perubahan diantara anggota 

kelompok, pendidikan sebaya sering digunakan untuk efek perubahan dalam 

pengetahuan, sikap, keyakinan dan perilaku pada tingkat individu (Horions, 

2009). Penderita lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh sesama 

penderita karena mereka percaya cancer survivor memiliki pengalaman yang 

lebih dan bisa bertahan hidup sehingga para penderita kanker payudara cenderung 

akan memotivasi diri mereka untuk dapat bertahan hidup juga, sehingga semakin 

positif perasaan subyektifnya maka semakin besar keyakinannya (Aligood, 2014).  

Pada penelitian ini Peer educator menyampaikan materi–materi yang 

dibutuhkan seperti konsep kanker payudara, perawatan kanker payudara, 

penanganan efek samping pengobatan kanker payudara dan sharing informasi dan 

motivasi dari cancer survivor, sehingga metode ini diharapkan mampu meberikan 

pengetahuan, pikiran yang positif, dan membentuk perilaku yang positif. Sehingga 

efikasi diri meningkat. Namun ketika dilakukan intervensi beberapa responden 

terlihat kelelahan, sehingga hal ini mempengaruhi dari hasil intervensi. 
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6.2 Peer education terhadap komitmen pada penderita kanker payudara 

Peer education tidak berpengaruh terhadap komitmen. Pada variabel 

komitmen didapatkan hasil pada kelompok peer education dan kontrol sama-sama 

mengalami peningkatan rerata. Hal ini menunjukkan bahwa peer education 

menunjukkan kontribusi pada peningkatan komitmen. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Dewi (2011) tentang peer education sebagai suatu strategi pencegahan 

HIV dan AIDS dimana salah satu strateginya yaitu advokasi untuk mendapatkan 

komitmen dan dukungan. Komitmen merupakan janji kontinuitas antara dua pihak 

berdasarkan keyakinan dan efektivitas yang saling menguntungkan dalam jangka 

panjang. Komitmen menggambarkan sebagai fase lanjut hubungan. Indikator 

perilaku komitmen dibedakan menjadi komitmen afektif, biaya dan normatif. Tiga 

dimensi komitmen yang berdampak pada niat pelanggan untuk tetap bertahan 

(intention to tay), rekomendasi positif (positive word of mouth), dan kemauan 

untuk membayar lebih (willingness to pay) (Devece, 2016).  

Pada kelompok peer education terdapat empat responden yang mengalami 

penurunan skor yaitu responden nomor 8 (pada komitmen afektif, berkelanjutan 

dan normatif), responden nomor 9 (pada komitmen berkelanjutan), responden 

nomor 12 (pada komitmen afektif, berkelanjutan dan normatif), dan responden 

nomor 13 (pada komitmen afektif, berkelanjutan dan normatif). Sedangkan pada 

kelompok kontrol terdapat lima responden yang mengalami penurunan skor pada 

komitmen. Yaitu responden nomor 4 (pada komitmen afektif, berkelanjutan dan 

normatif), responden nomor 6 (pada komitmen normatif), responden nomor 7 

(pada komitmen afektif dan berkelanjuta), responden nomor 13 (pada komitmen 
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berkelanjutan dan normatif), dan responden nomor 15 (pada komponen 

berkelanjutan). Data karakteristik responden tentang lama pengobatan pada kedua 

kelompok sama-sama berada pada rentang antara 1-5 tahun pengobatan. Kedua 

kelompok sama-sama telah melakukan pengobatan yang cukup lama sehingga 

dalam kurun waktu tersebut pasien memiliki kemauan dan keinginan dan setia 

untuk mencari pengobabatan dan sembuh. Loyalitas terbentuk dari pengalaman 

total (total experience) yang menggambarkan kebutuhan/harapan pasien. 

Kebutuhan pasien yang terpenuhi akan melahirkan kepuasan dan loyalitas pasien 

dan loyalitas membentuk komitmen pasien akan lebih baik (Al-hawari, 2015).  

Penelitian Cifci dan Endorgan (2016) menyatakan bahwa komitmen dapat 

diidentifikasi melalui loyalitas. Komitmen akan membentuk keinginan bertahan, 

kesediaan membayar lebih dan kesediaan untuk menyampaikan pada orang lain 

(Pandit, 2016; Noori, 2016). Selain lama pengobatan, mayoritas usia pada 

responden >35 tahun. Semakin lama seseorang menjalani pengobatan semakin 

tinggi tingkat penerimaanya terhadap penyakitnya sehingga metode peer 

education tidak berpengaruh terhadap komitmen pasien. 

6.3 Peer education terhadap kualitas hidup pada penderita kanker payudara 

Peer education tidak berpengaruh terhadap kualitas hidup. Hasil rerata 

responden didapatkan hasil pada kelompok peer education dan kontrol sama-sama 

mengalami peningkatan. Peer education menunjukkan kontribusi pada 

peningkatan kualitas hidup. Penelitian dari Melanie (2013) yang menunjukkan 

semua partisipan memiliki pengalaman yang positif pada peran peer educator. 

Ditemukan pengaruh positif partisipan dalam kualitas hidup, perilaku kesehatan, 
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pemanfaatan faskes. Kualitas hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis 

kelamin, umur, status pernikahan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.  

Kelompok peer education terdapat dua responden yang mengalami 

penurunan skor nilai yaitu responden nomor 10 (pada domain kesehatan fisik, 

psikologis, stres, ketakutan dan hubungan sosial) dan responden nomor 17 (pada 

domain psikologis, stres dan ketakutan). Pada kelompok kontrol juga terdapat dua 

responden yang mengalami penurunan skor pada kualitas hidup. Yaitu responden 

nomor 3 (pada domain kesehatan fisik, ketakutan, stres dan kehidupan sosial) dan 

responden nomor 8 (pada domain kesehatan fisik dan stres). Data karakteristik 

responden menunjukkan mayoritas responden berusia diatas 35 tahun pada kedua 

kelompok. Perbedaan usia pada penderita kanker memberikan dampak terhadap 

kualitas hidup. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan terhadap penyakit 

yang diderita. Pasien kanker dengan usia muda, lebih mudah merasa takut dan 

kehilangan masa depan. Hal ini menyebabkan perbedaan kualitas hidup antara 

pasien dengan usia yang berbeda (Guner, 2006).  

Peer education merupakan suatu proses komunikasi, informasi dan edukasi 

yang dilakukan oleh dan untuk kalangan yang sebaya yaitu kalangan satu 

kelompok, Dalam hal ini yaitu kelompok sesama penderita kanker payudara. 

Mayoritas responden berusi >35 tahun dengan riwayat lama berobat 1-5 tahun. 

Pada usia dan lama berobat tersebut responden memiliki banyak pengalaman dan 

sering mengisi kuesioner serupa dari peneliti lain. Pengalaman merupakan sumber 

pengetahuan atau suatu cara memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu 

pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh 
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pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi pada masa lalu (Notoadmojo, 1997). 

6.4 Empowerment education terhadap efikasi diri pada penderita kanker 

payudara 

Empowerment education tidak berpengaruh terhadap efikasi diri. Hasil 

rerata menunjukkan terjadi peningkatan Pada kelompok empowerment education 

setelah dilakukan intervensi, sedangkan pada kelompok kontrol terjadi penurunan 

pada efikasi diri. metode empowerment education menunjukkan kontribusi pada 

peningkatan efikasi diri pada kelompok perlakuan. Penelitian Taufan (2017) 

dimana Empowerment education dan peer support dapat membantu pasien kusta 

dalam proses pengobatan. Terbukti pengetahuan, sikap, kepatuhan terhadap 

pengobatan pada kelompok intervensi mengalami peningkatan.  Empowerment 

education yang dilaksanakan dalam penelitian ini berupa penjelasan tentang 

konsep kanker payudara, perawatan kanker payudara dan penanganan efek 

samping pengobatan kanker payudara terbukti meningkatkan efikasi diri pasien.  

Skor pada kelompok empowerment education didapatkan tiga responden 

dengan penurunan skor masing-masing 1 poin, yaitu responden nomor 5,6 dan 16. 

Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat tujuh responden yang mengalami 

penurunan skor pada efikasi diri. Yaitu responden nomor 1 (pada keyakinan 

berobat dan berobat teratur), responden nomor 12 (pada semua komponen soal), 

responden nomor 13 (pada keyakinan mengatasi efek samping, kesabaran terkait 

kondisi dan merawat diri), responden nomor 14 (pada keyakinan merawat diri dan 

rutin berobat), responden nomor 15 (pada keyakinan mengatasi efek samping dan 
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kontrol rutin) dan responden nomor 17 (pada keyakinan mengatasi efek samping, 

merawat diri dan berobat rutin). Empowerment education merupakan kemampuan 

individu untuk mengontrol diri dan menentukan pilihan mengenai kesehatan 

mereka, direalisasikan untuk membangun kepercayaan, meningkatkan harga diri, 

dan mengembangkan mekanisme koping untuk meningkatkan keterampilan 

pribadi (Woodal et al, 2010). Pasien memerlukan dukungan pendidikan yang 

supportif-educatif dengan harapan individu mampu melakukan perawatan 

mandiri. Dalam penelitian ini responden dan peneliti hanya bertemu satu kali 

dalam seminggu. Seorang perawat dapat melaksanakan empowerment education 

pada penderita kanker payudara dengan cara memandirikan pasien untuk merubah 

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu sesuai dengan 

keadaan pasien dan keluarga serta kemauan untuk berubah. Beberapa responden 

pada penelitian ini, mengatakan berobat karena anjuran saja dan mengikuti 

perintah keluarga, belum ada keyakinan yang nyata dalam diri responden 

melakukan pengobatan untuk kesehatan yang optimal. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efikasi diri yaitu pendidikan. Dalam 

penelitian ini pendidikan pada kelompok empowerment education mayoritas 

berpendidikan SMA sedangkan kelompok kontrol mayoritas berpendidikan SD. 

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi efikasi diri berhubungan dengan 

kemampuan seseorang menilai atau melakukan evaluasi terhadap tindakan yang 

telah dilakukannya (Sudhir, 2013). Kuncaraningrat (2008) mengemukakan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mudah ia menerima 

informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Namun 
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dalam penelitian ini, beberapa responden mengalami depresi sedang (depression 

scale). Salkind (2009) menjelaskan bahwa individu akan melihat kondisi 

fisiologis dan emosional dalam menilai kemampuan, kekuatan dan kelemahan dari 

disfungsi tubuh. Keadaan emosional yang sedang dihadapi individu akan 

mempengaruhi keyakinan individu dalam menjalankan tugas.  

Teori Health Promotion Model menjelaskan bahwa efikasi diri 

mempengaruhi hambatan tindakan, diamana efikasi yang tinggi akan mengurangi 

persepsi terhadap hambatan untuk melaksanakan perilaku yang ditargetkan. 

Keberadaan efikasi diri akan terlihat dalam proses perubahan perilaku, meliputi 

proses kognitif, motivasi, afektif dan selektif. Efikasi diri dapat mempengaruhi 

proses kognitif seseorang sebab dalam mewujudkan tujuan, perilaku manusia 

selalu diatur dalam pemikiran sebelumnya (Aligood, 2014). kelompok 

empowerment education tidak mengalami peningkatan  yang signifikan sehingga 

hal ini bisa menjadi salah satu hambatan dari meningkatnya kognitif dan motivasi 

serta afektif dari responden. Dalam penelitian ini, empowerment education dengan 

memberikan umpan balik positif  tidak meningkatkan efikasi. 

6.5 Empowerment education terhadap komitmen pada penderita kanker 

payudara 

Empowerment education tidak berpengaruh terhadap komitmen. Pada hasil 

rerata didapatkan hasil pada kelompok empowerment education dan kontrol sama-

sama mengalami peningkatan. empowerment education menunjukkan kontribusi 

pada peningkatan komitmen. Penelitian Bogler & Somech (2004) yang memberi 

bukti bahwa dari enam dimensi pemberdayaan psikologis, tiga diantaranya 
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(efikasi diri, profesional growth dan status) merupakan prediktor signifikan 

komitmen. Dimensi tersebut mampu menjelaskan 40% dari seluruh varian yang 

mempengaruhi komitmen. Pada penelitian ini efikasi diri responden pada 

kelompok empowerment education meningkat sehingga dapat meningkatkan 

komitmen responden juga. Pada kelompok kontrol menunjukkan peningkatan 

komitmen yang bermkana, hal ini dikarenakan komitmen seseorang dapat 

dipengaruhi oleh pengalaman, dimana Pada kelompok kontrol sebagian besar 

responden menjalani pengobatan selama 1-5 tahun sedangkan pada kelompok 

empowerment education kurang dari 1 tahun. lama masa pengobatan individu 

cenderung memiliki rentang waktu dan pengalaman yang lebih banyak dalam 

mengatasi suatu hal yang terjadi (Bandura, 1997). Pada kelompok empowerment 

education terdapat lima responden yang mengalami penurunan skor dari pretest 

ke posttest yaitu responden nomor 1 (pada komitmen afektif dan berkelanjutan), 

responden nomor 9 (pada komitmen berkelanjutan dan normatif), responden 

nomor 11 (pada komitmen afektif), responden nomor 14 (pada komitmen afektif, 

berkelanjutan dan normatif) dan responden nomor 16 (pada komitmen afektif, 

berkelanjutan dan normatif). Pada kelompok kontrol juga terdapat lima responden 

yang mengalami penurunan skor pada komitmen. Yaitu responden nomor 4 (pada 

komitmen afektif, berkelanjutan dan normatif), responden nomor 6 (pada 

komitmen normatif), responden nomor 7 (pada komitmen berkelanjutan dan 

normatif), responden nomor 13 (pada komitmen berkelanjutan dan normatif), dan 

responden nomor 15 (pada komitmen berkelanjutan). 
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kelompok kontrol yang mengalami peningkatan komitmen mengaku belajar 

dari pengalaman orang lain yang pernah menjalani pengobatan sebelumnya 

dengan sering berinteraksi ketika menunggu untuk dipanggil masuk ke dalam 

ruang 106, beberapa responden mengatakan bahwa mereka sering bertukar 

pengalaman yang sudah dijalani dengan pasien lainnyal. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Bandura (1997), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi komitmen 

adalah various experience. komitmen akan meningkat jika mengamati 

keberhasilan yang telah dicapai oleh orang lain, sedangkan komitmen menurun 

jika individu yang memiliki kemampuan setara dengan dirinya mengalami 

kegagalan. Pengaruh yang diberikan faktor ini terhadap komitmen adalah 

berdasarkan orang yang diamati dengan diri pengamat itu sendiri. Semakin orang 

yang diamati memiliki kemiripan dengan dirinya, maka semakin besar potensial 

komitmen yang akan disumbangkan oleh faktor ini. 

Penanganan kanker payudara membutuhkan komitmen jangka panjang baik 

dari pasien maupun dokter. Penanganan awal seperti kemoterapi dan radiasi 

memerlukan komitmen pasien untuk secara rutin kembali ke rumah sakit/dokter 

dalam beberapa bulan. Lalu pengobatan masih perlu dilakukan hingga 5-10 tahun 

kemudian untuk menurunkan risiko kanker muncul kembali. Kepatuhan pasien 

terhadap pengobatan kanker meliputi ketaatan mengikuti jadwal terapi yang sudah 

ditetapkan sesuai dengan protokol pengobatan yang dipilih dalam bentuk 

beberapa siklus yang harus diikuti. Siklus pengobatan ini hendaknya diikuti 

sampai tuntas tanpa terputus karena sel-sel kanker adalah sel yang sangat cepat 

mengalami perkembangan jauh melebihi sel-sel tubuh yang normal. Jika 
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pengobatannya tidak tuntas, sel-sel tersebut dapat berkembang lagi menjadi lebih 

banyak (Sanofi, 2011). Pasien kanker seringkali enggan ketika dihadapkan pada 

pilihan pengobatan dengan kemoterapi, bila kemoterapi dilakukan dengan tepat 

dan cara pemberiannya serta pantauanya tepat akan sangat membantu pasien 

(Ashariati, 2012).  

6.6 Empowerment education terhadap kualitas hidup pada penderita kanker 

payudara 

Empowerment education tidak berpengaruh terhadap kualitas hidup. Hasil 

rerata responden didapatkan hasil pada kelompok empowerment education dan 

kontrol sama-sama mengalami peningkatan. empowerment education 

menunjukkan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Kualitas hidup 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, umur, status pernikahan, 

tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Data karakteristik responden 

menunjukkan mayoritas responden berusia diatas 35 tahun pada kedua kelompok. 

Perbedaan usia pada penderita kanker memberikan dampak terhadap kualitas 

hidup. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan terhadap penyakit yang 

diderita. Pasien kanker dengan usia muda, lebih mudah merasa takut dan 

kehilangan masa depan. Hal ini menyebabkan perbedaan kualitas hidup antara 

pasien dengan usia yang berbeda (Guner, 2006). Skor pada empowerment 

education terhadap kualitas hidup didapatkan hanya dua responden yang 

mengalami penurunan skor yaitu responden nomor 2 (pada komponen kesehatan 

fisik, psikologis, ketakutan dan sosial) dan responden nomor 9 (pada komponen 

kesehatan fisik, psikologis, stres, ketakutan dan sosial). Pada kelompok kontrol 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DIANA PEFBRIANTI



115 

 

juga terdapat dua responden yang mengalami penurunan skor pada kualitas hidup. 

Yaitu responden nomor 3 (pada komponen fisik, ketakutan dan sosial) dan 

responden nomor 8 (pada komponen fisik dan stres). 

Empowerment education adalah suatu proses edukasi dengan tujuan 

memandirikan pasien, Dalam hal ini yaitu kelompok sesama penderita kanker 

payudara. Penelitian Afsaneh (2011) yang menyatakan bahwa Memberikan 

dukungan pada pasien kanker payudara dengan sesi penjelasan dalam metode 

group support  dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada penelitian ini, 

edukasi dilakukan tidak dalam sebuah grup karena keterbatasan penelitian, 

dimana responden memiliki jadwal kontrol/berobat yang berbeda-beda sehingga 

edukasi disampaikan tidak dalam group lengkap. 

6.7 Perbandingan Efektivitas Peer education dan empowerment education 

terhadap Efikasi Diri, Komitmen dan Kualitas Hidup pada Penderita Kanker 

Payudara 

Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada intervensi yang berpengaruh 

pada variabel efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup. Peningkatan efikasi diri 

dapat terjadi karena meningkatnya motivasi positif dan keyakinan pasien atas 

kemampuan yang dimiliki (See, et al, 2014 ). Dalam penelitian ini, beberapa 

responden mengatakan melakukan pengobatan karena anjuran dokter dan anjuran 

keluarga, tidak ada motivasi yang muncul dari dalam diri responden. Teori Health 

Promotion Model menjelaskan bahwa kognitif perilaku spesifik dan sikap terdiri 

dari manfaat tindakan yang secara langsung memotivasi perilaku dan tidak 

langsung dapat menentukan rencana kegiatan untuk mencapai manfaat, hambatan 
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tindakan yaitu sikap yang langsung menghalangi kegiatan melalui pengurangan 

komitmen rencana kegiatan. Sikap yang berhubungan dengan aktivitas, bahwa 

afek yang negatif terhadap suatu perilaku akan mengakibatkan semakin kecilnya 

persepsi pada keyakinan diri yang kemudian dapat menghasilkan perilaku negatif 

(Aligood, 2014).  

Peer education dan empowerment education tidak meningkatkan komitmen 

responden. Komitmen responden didapatkan dengan belajar dari pengalaman 

orang lain yang pernah menjalani pengobatan sebelumnya dengan sering 

berinteraksi, beberapa responden mengatakan bahwa mereka sering bertukar 

pengalaman yang sudah dijalani dengan pasien lainnya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Bandura (1997), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi komitmen 

adalah various experience. komitmen akan meningkat jika mengamati 

keberhasilan yang telah dicapai oleh orang lain, sedangkan komitmen menurun 

jika individu yang memiliki kemampuan setara dengan dirinya mengalami 

kegagalan. Pengaruh yang diberikan faktor ini terhadap komitmen adalah 

berdasarkan orang yang diamati dengan diri pengamat itu sendiri. Semakin orang 

yang diamati memiliki kemiripan dengan dirinya, maka semakin besar potensial 

komitmen yang akan disumbangkan oleh faktor ini. 

Peer education dan empowerment education tidak meningkatkan kualitas 

hidup responden. Mayoritas responden adalah ibu tidak bekerja (ibu rumah 

tangga) pada semua kelompok. Kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti jenis kelamin, umur, status pernikahan, tingkat pendidikan, 

pekerjaan dan penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Perihan Guner, dkk 
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(2006) yang dilakukan pada 620 pasien kanker menunjukan bahwa laki-laki, usia 

yang lebih tua, janda atau duda, pasien dengan tingkat pendidikan rendah, ibu 

rumah tangga, dan pasien dengan penghasilan yang rendah memiliki kualitas 

hidup yang rendah. Penelitian Suh (2007) menunjukan bahwa pekerjaan menjadi 

faktor yang signifikan terhadap kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pasien 

yang bekerja dan tidak bekerja memiliki kualitas hidup yang berbeda. Pendidikan 

juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hidup.  

6.8 Keterbatasan Penelitian 

 

Pada proses pengisian kuesioner terdapat beberapa responden yang melihat 

jawaban dari responden lainnya. Upaya peneliti untuk menyikapi hal ini adalah 

dengan memberikan pengarahan kepada responden bahwa hasil nilai tidak 

bertujuan untuk menilai kemampuan kognitif mereka tapi hanya ingin mengetahui 

sejauhmana tingkat efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada penderita 

kanker payudara. Pada pertemuan ke 2, ke 3 dan ke 4, peneliti tidak dapat 

mengumpulkan responden lengkap sejumlah 18 per kelompok karena responden 

tidak setiap hari datang ke POSA sehingga intervensi dilakukan sejumlah 

responden yang ada dan sisanya di hari selanjutnya. 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DIANA PEFBRIANTI



 

118 
 

BAB 7  

SIMPULAN & SARAN 

7.1 Simpulan 

Peer education dan empowerment education  memiliki pengaruh pada 

posttest terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada penderita kanker 

payudara. 

1. Peer education meningkatkan nilai rerata efikasi diri pada penderita kanker 

payudara.  

2. Peer education meningkatkan nilai rerata komitmen pada penderita kanker 

payudara  

3. Peer education meningkatkan nilai rerata kualitas hidup pada penderita 

kanker payudara payudara 

4. Empowerment education meningkatkan nilai rerata efikasi diri pada penderita 

kanker payudara. 

5. Empowerment education meningkatkan nilai rerata komitmen pada penderita 

kanker payudara 

6. Empowerment education meningkatkan nilai rerata kualitas hidup pada 

penderita kanker payudara. 

7. Peer education dan empowerment education meningkatkan nilai rerata efikasi 

diri, komitmen dan kualitas hidup pada penderita kanker payudara. 
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7.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Rumah Sakit 

Rumah Sakit disarankan dapat mengaplikasikan materi dan SPO (Standar 

Prosedur Operasional) terkait penyampaian edukasi melalui cancer survivor. 

2. Perawat  

Perawat dan rumah sakit dapat mengaplikasikan kembali metode edukasi 

dengan melibatkan cancer survivor sebagai penyampai materi dan 

empowerment education untuk meningkatkan kemandirian pasien 

3. Penelitian selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian terkait dengan 

melibatkan keluarga seperti family empowerment.  
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FORM INFORMATION FOR CONSENT 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO  

Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, Telp. 5501012 

SURABAYA 60286 

Penejelasan Penelitian untuk Disetujui (Information for Consent) 

Nama Peneliti :Diana Pefbrianti 

Alamat  :Jl. Mulyorejo Gang Hj. Syamsiani No. 16B1 RT 2 RW 

2, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo 

Surabaya Jawa Timur 

Judul Penelitian :Efektivitas peer education dan empowerment education  

terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup penderita 

kanker payudara 

 

A. Tujuan Penelitian & penggunaan hasilnya: 

Menjelaskan efektifitas peer education (edukasi dengan teman sebaya) terhadap 

efikasi diri (keyakinan diri), komitmen dan kualitas hidup pada penderita kanker 

payudara, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang intervensi untuk meningkatkan efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup 

penderita kanker payudara. 

 

B. Manfaat terhadap responden penelitian: 

1. Manfaat untuk responden 

Penderita kanker payudara di Rumah Sakit menjadi termotivasi untuk 

sembuh dan menjalani pengobatan serta meningkatkan efikasi diri, 

komitmen dan kualitas hidupnya.  

2. Manfaat terhadap pengembangan ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

dan pengembangan ilmu keperawatan khususnya tentang efektivitas peer 

education (edukasi dengan teman sebaya), empowerment education 
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(edukasi terkait pemberdayaan) terhadap efikasi diri, komitmen dan 

kualitas hidup pada penderita kanker payudara. 

 

3. Manfaat terhadap pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan dalam meningkatkan 

efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada penderita kanker payudara 

 

C. Metode dan Prosedur Kerja Penelitian: 

Metode dalam penelitian ini yaitu quasy experiment, Responden menerima 

pendidikan kesehatan berupa peer education (edukasi dengan teman sebaya) dari 

cancer survivor 

 

D. Risiko yang mungkin timbul: 

Tidak ada risiko yang mungkin terjadi karena tidak ada intervensi dengan 

melakukan kontak secara fisik dengan responden. 

 

E.Efek samping Penelitian 

Tidak terdapat efek samping yang dapat membahayakan responden. 

 

F. Tindak lanjut jika terjadi insiden saat dilakukan penelitian 

Penelitian pada responden yang bersangkutan akan dihentikan sementara, dan 

dilakukan penatalaksanaan terhadap responden terlebih dahulu sesuai insiden 

yang terjadi. 

 

G. Jaminan kerahasiaan  

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas responden penelitian 

dijaga kerahasiaannya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas responden 

penelitian secara jelas dan pada laporan penelitian nama responden penelitian 

dibuat kode misalnya A01. 
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H. Hak untuk Menolak menjadi Responden Penelitian 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi 

yang merugikan responden dan apabila dalam penelitian ini pasien tidak bersedia 

menjadi responden maka peneliti akan mencari responden lainnya untuk dijadikan 

responden penelitian. 

 

I. Partisipasi berdasarkan kesukarelaan dan hak untuk mengundurkan diri 

Responden berhak untuk ikut atau menolak menjadi responden, tidak ada paksaan 

untuk menjadi responden.  

 

J. Subjek dapat dikeluarkan dari penelitian bila anda tidak mentaati 

instruksi yang diberikan oleh peneliti, anda dapat dikeluarkan setiap saat 

dari penelitian ini. 

Peneliti memiliki hak untuk mengeluarkan responden dari penelitian jika dalam 

proses penelitian, responden tidak mentaati peraturan penelitian. 

 

K. Hal-hal lain yang perlu diketahui, misalnya: penggunaan bahan biologik 

sisa, sumber biaya penelitian, manfaat setelah penelitian selesai, nama dan 

alamat / telepon kontak yang biasa dihubungi setiap waktu. 

Dalam penelitian ini tidak menggunakan bahan biologik sisa. Responden 

penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok intervensi peer 

education (edukasi dengan teman sebaya), kelompok intervensi empowerment 

education (edukasi terkait pemberdayaan) dan kelompok kontrol. Responden 

dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dimasukkan secara random 

pada tiap-tiap kelompok. Kemudian dilakukan screening (penyaringan) terhadap 

tingkat depresi. Tingkat depresi berat dieksklusikan (dikeluarkan) dari penelitian 

ini. Kelompok perlakuan akan mendapatkan intervensi berupa peer education 

(edukasi dengan teman sebaya), empowerment education (edukasi terkait 

pemberdayaan), sedangkan kelompok kontrol mendapatkan pelayanan standar 

rumah sakit. Setelah penelitian selesai kelompok kontrol akan diberikan modul 
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penelitian. sumber biaya penelitian dari instansi peneliti, jika ada pertanyaan lebih 

lanjut bisa menghubungi peneliti. 

Nama   : Diana Pefbrianti 

Hp  : 082231025333 

Email   : diana.pefbrianti-2016@fkp.unair.ac.id 

I. Ganti / rugi kompensasi untuk responden penelitian 

Seluruh responden penelitian memperoleh cinderamata dari peneliti. 

 

      Surabaya,                    2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang memberi penjelasan 

 

 

(Diana Pefbrianti) 

Yang menerima penjelasan 

 

 

(   ) 

Saksi I 

 

 

(   ) 

Saksi II 

 

 

(   ) 
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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Nama saya Diana Pefbrianti, Mahasiswa Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya. Saya akan melakukan penelitian dengan judul 

“Efektivitas Peer education dan empowerment education terhadap Efikasi 

Diri, Komitmen dan kualitas Hidup Penderita Kanker Payudara”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas peer ducation dan 

empowement education terhadap efikasi diri, komitmen dan kualitas hidup pada 

penderita kanker payudara. Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, dan motivasi bagi pasien dalam berobat dan sembuh. 

 Partisipasi anda dalam penelitian ini sangat kami harapkan untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini. Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan 

identitas anda. Informasi yang anda berikan hanya akan dipergunakan untuk 

pengembangan ilmu keperawatan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan yang 

lain. Partisipasi saudara dalam penelitian ini bersifat bebas, artinya bebas untuk 

ikut atau tidak, tanpa adanya paksaan apapun. Jika saudara bersedia menjadi 

responden, silahkan anda mengisi data pada kolom di bawah ini. Atas perhatian 

dan partisipasi saudara dalam penelitian ini sangat saya ucapkan terima kasih. 

 

Surabaya,                 2018 

Hormat saya, 

 

        Peneliti 
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Lembar Informed Consent 

FORM INFORMED CONSENT 

LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN (Informed consent) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat   : 

Tlp / Email  : 

Fakultas / Instansi : 

Sesudah mendengarkan penjelasan yang diberikan dan diberikan kesempatan 

untuk menanyakan yang belum dimengerti, dengan ini memberikan: 

 

PERSETUJUAN 

Mengikuti PENELITIAN sebagai responden penelitian dengan judul “Efektivitas 

Peer education, Empowrment Education terhadap Efikasi Diri, Komitmen dan Kualitas 

Hidup pada Penderita kanker payudara. 

dan sewaktu-waktu saya berhak mengundurkan diri.  

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.  

 

Surabaya,    

     

Peneliti,     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Yang Membuat Pernyataan 

 

 

(   ) 

Saksi I 

 

 

(   ) 

Saksi II 

 

 

(   ) 
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KUESIONER KARAKTERISTIK RESPONDEN 

EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DAN EMPOWERMENT 

EDUCATION TERHADAP EFIKASI DIRI, KOMITMEN DAN 

KUALITAS HIDUP PENDERITA KANKER PAYUDARRA 

 

Tanggal Penelitian : 

No. Kode Penelitian : 

No. Responden : 

Petunjuk Pengisian : 

Isilah dengan memberikan tanda check list (√) sesuai pemintaan pada pilihan  

A. DATA UMUM  

1. Tingkat pendidikan 

a.           Tidak sekolah  

b. SD 

c. SMP 

d. SMA 

e. Perguruan tinggi 

2. Jenis Pekerjaan 

a. PNS 

b. Wiraswasta  

c. Petani/nelayan 

d. Tidak bekerja 

e. Lain-lain 

3. Usia / umur responden 

a. < 20 tahun 

b. 20-35 tahun 

c. > 35 tahun 

4. Lama menjalani pengobatan kanker payudara 

a. < 1 tahun 

b. 1-5 tahun 

c. > 5 tahun 
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KUESIONER EFIKASI DIRI 

EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DAN EMPOWERMENT 

EDUCATION TERHADAP EFIKASI DIRI, KOMITMEN DAN 

KUALITAS HIDUP PENDERITA KANKER PAYUDARA 

 

 

Petunjuk : 

1. Daftar pertanyaan di bawah ini adalah keyakinan anda dalam melakukan pengelolaan 

penyakit kanker payudara anda 

2. Silahkan di baca masing-masing pernyataan dengan cermat, berilah tanda (√) pada 

salah satu pilihan yang tersedia (misal beri tanda (√) pada kolom sangat setuju jika 

anda sangat setuju dengan pertanyaan tersebut) 

 

No Pertanyaan 
Tidak 

yakin 

Kurang 

yakin 

Cukup 

yakin  

Sangat 

yakin 

1 Seberapa yakin ibu dapat menjaga 

kesehatan sehingga kanker payudara 

dapat diobati? 

    

2 Seberapa yakin ibu dapat melakukan 

pengobatan penyakit kanker 

payudara hingga tuntas? 

    

3 Seberapa yakin ibu dapat mengatasi 

efek samping dari pengobatan? 

    

4 Seberapa yakin ibu dapat tetap sabar 

apabila menerima perlakuan dari 

orang lain yang kurang 

menyenangkan terkait penyakit 

kanker payudara? 

    

5 Seberapa yakin ibu bahwa penyakit 

kanker payudara yang sedang 

dialami saat ini tidak akan 

mengganggu kehidupan sehari-hari? 

    

6 Seberapa yakin ibu dapat melakukan 

perawatan diri? 

    

7 Seberapa yakin ibu dapat melakukan 

pengobatan secara teratur tanpa 

harus diingatkan? 

    

8 Seberapa yakin ibu akan teratur 

melakukan kontrol rutin ke RS untuk 

pemeriksaan diri meskipun tidak ada 

keluhan? 
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KUESIONER KOMITMEN 

EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DAN EMPOWERMENT 

EDUCATION TERHADAP EFIKASI DIRI, KOMITMEN DAN 

KUALITAS HIDUP PENDERITA KANKER PAYUDARA 

 

 

Petunjuk : 

Silahkan di baca masing-masing pernyataan dengan cermat, berilah tanda (√) pada salah 

satu pilihan yang tersedia. 

 

komitmen afektif 

 

No Pernyataan Sangat 

tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Netral Setuju Sangat 

setuju 

1. Saya akan berkomitmen dalam 

pengobatan ini 

     

2. saya mengajak orang lain yang 

menderita kanker payudara 

untuk semangat berobat 

     

3. Saya akan menjalani pengobatan 

yang dianjurkan  

     

4. Saya percaya pengobatan ini 

akan meningkatkan kesehatan 

saya 

     

5. Pengobatan ini penting bagi 

saya 

     

 

komitmen berkelanjutan  

No Pernyataan Sangat 

tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Netral Setuju Sangat 

setuju 

1. Saya khawatir kondisi saya 

semakin buruk jika saya 

berhenti dalam pengobatan ini 

     

2. walaupun pengobatan ini lama 

saya akan tetap mengikuti 

pengobatan ini  

     

3. Banyak hal dalam kehidupan 

saya yang akan terganggu jika 

saya menghentikan pengobatan 

     

4. Akan merugikan saya jika 

menghentikan pengobatan ini 
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komitmen normatif 

No Pernyataan Sangat 

tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Netral Setuju Sangat 

setuju 

1. Saat ini hal yang lebih baik 

adalah ketika penderita tetap 

melakukan pengobatan yang 

dianjurkan 

     

2. salah satu alasan utama bagi 

saya untuk melanjutkan 

pengobatan ini adalah bahwa 

saya percaya pengobatan ini 

dapat menyembuhkan saya 

     

3. saya dididik untuk percaya 

terhadap nilai dan tetap 

konsisten dalam melakukan 

pengobatan 

     

4. menghentikan pengobatan 

adalah hal yang kurang 

bijaksana bagi sya 

     

5. jika saya mendapatkan tawaran 

alternatif yang kurang jelas 

selain pengobatan, saya tidak 

akan merasa bahwa tawaran 

tersebut merupakan alasan yang 

tepat untuk menghentikan 

pengobatan 
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KUESIONER KUALITAS HIDUP 

EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DAN EMPOWERMENT 

EDUCATION TERHADAP EFIKASI DIRI, KOMITMEN DAN 

KUALITAS HIDUP PENDERITA KANKER PAYUDARA 

 

 

Petunjuk : 

 

Silahkan di baca masing-masing gangguan kesehatan yang muncul, berilah lingkaran 

pada angka yang tersedia sesuai dengan kondisi yang anda alami saat ini. angka 0 

menandakan tidak ada masalah hingga angka 10 yang menandakan masalah sangat berat 

 

DOMAIN KESEHATAN FISIK 

 

1. Kelelahan  

Tidak ada masalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Masalah sangat berat 

 

2. Perubahan nafsu makan 
 

Tidak ada masalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Masalah sangat berat 

 

3. Nyeri 

 

Tidak ada masalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Masalah sangat berat 

 

4. Perubahan pola tidur 
 

Tidak ada masalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Masalah sangat berat 

 

5. Penambahan berat badan 

 

Tidak ada masalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Masalah sangat berat 

 

6. Gejala menopause (berhentinya masa menstruasi) 

 

Tidak ada masalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Masalah sangat berat 

 

7. Perubahan menstruasi atau kesuburan 

 

Tidak ada masalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Masalah sangat berat 
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DOMAIN KESEHATAN PSIKOLOGIS 

8. Seberapa sulit untuk mengatasi masalah kesehatan yang ditimbulkan dari 

kanker payudara? 

Tidak ada kesulitan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat sulit 

 

9. Seberapa sulit untuk mengatasi efek samping dari pengobatan? 

 

 

10. Apakah anda merasa dikendalikan oleh situasi? 

Tidak sama sekali 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat benar 

 

1. Seberapa puas anda dengan kehidupan anda? 

Tidak sama sekali 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat puas 

 

2. Seberapa baik kemampuan anda dalam berkonsentrasi dan mengingat 

sesuatu? 

Sangat tidak baik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik 

 

3. Seberapa bergunanya anda? 

Tidak sama sekali 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat berguna 

 

4. Apakah penyakit atau pengobatan anda menyebabkan perubahan pada 

penampilan anda? 

Tidak sama sekali 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat 

mempengaruhi 

 

5. Apakah penyakit atau pengobatan anda menyebabkan perubahan 

konsepp diri anda (cara anda melihat diri anda)? 

Tidak sama sekali 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat 

mempengaruhi 

 

SEBERAPA STRES ANDA PADA ASPEK YANG DITIMBULKAN DARI 

PENYAKIT KANKER PAYUDARA DAN PENGOBATANNYA 

 

6. Kemoterapi kanker 

Tidak stres sama 

sekali 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat stres 

Tidak ada kesulitan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat sulit 
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7. Radiasi kanker 

Tidak stres sama 

sekali 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat stres 

 

8. Operasi kanker 

Tidak stres sama 

sekali 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat stres 

 

9. Penyelesaian pengobatan 

Tidak stres sama 

sekali 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat stres 

 

10. Seberapa cemas yang anda rasakan? 

Tidak ada sama 

sekali 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat cemas 

 

11. Seberapa depresi yang anda rasakan? 

Tidak ada sama 

sekali 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat depresi 

 

SAMPAI SEJAUH MANA KETAKUTAN ANDA 

12. Tes diagnostik selanjutnya 

Tidak takut 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat takut 

 

13. Kekambuhan kanker 

Tidak takut 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat takut 

 

14. Metastase (penyebaran) dari kanker payudara 

Tidak takut 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat takut 

 

15. Sampai tingkat mana anda merasa hidup anda akan kembali normal? 

Tidak sama sekali 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat yakin 
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HUBUNGAN SOSIAL 

 

16. Apakah pengobatan anda mengganggu hubungan pribadi anda? 

Tidak sama sekali 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat mengganggu 

 

17. Apakah penyakit anda berdampak pada kegiatan seksual anda? 

Tidak sama sekali 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat mengganggu 

 

18. Sampai tingkat mana penyakit dan pengobatan anda mempengaruhi 

pekerjaan anda? 

Tidak ada masalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat bermasalah 

 

19. Sampai tingkat mana penyakit dan pengobatan anda mempengaruhi 

aktivitas anda di rumah? 

Tidak ada masalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat bermasalah 

 

20. Seberapa terisolasinya anda akibat penyakit anda? 

Tidak ada masalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat bermasalah 

 

KESEHATAN SPIRITUAL 

 

21. Seberapa banyak ketidakpastian yang anda rasakan tentang masa 

depan? 

Masih ada 

kepastian 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat tidak pasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DIANA PEFBRIANTI



144 

 

SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DAN EMPOWERMENT EDUCATION 

TERHADAP EFIKASI DIRI DAN KUALITAS HIDUP PADA PENDERITA 

KANKER PAYUDARA 

 

Topik   : Peer education 

Sub Topik  : Pengkajian Kesiapan responden menerima edukasi 

Sasaran  : Penderita Kanker Payudara di POSA RSUD Dr. Soetomo 

Waktu   : 60 menit 

Tempat  : POSA 

Pertemuan  : 1 

 

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Menggali kebutuhan dan kesiapan belajar pada penderita kanker payudara 

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah dilakukan pertemuan pada sesi 1 penderita kanker payudara mampu 

menentukan kebutuhan dan kesiapan belajar untuk dirinya.  

Melakukan pengkajian tentang kesiapan belajar kepada penderita kanker 

payudara: 

1. Kaji tentang kehidupan penderita kanker payudara 

2. Kaji kebutuhan belajar penderita kanker payudara 

3. Pelajari bagaimana gaya belajar penderita kanker payudara sebagai 

strategi untuk mencocokkan dengan metode pembelajara 

4. Dapatkan informasi tentang kesiapan penderita kanker payudara untuk 

belajar 
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C. Metode  

Diskusi 

D. Media  

Meja, kursi, alat tulis 

E. Kegiatan  

Tahap 

&Waktu 

Kegiatan  

Fasilitator Responden 

Persiapan  

(5 menit) 

1. Peneliti menyiapkan tempat 

dan bahan yang akan 

digunakan untuk diskusi 

2. Cancer Survivor dan 

Peneliti siap dengan 

pertanyaan yang akan 

diajukan untuk mengkaji 

kesiapan belajar penderita 

kanker payudara  

 

Pelaksanaan  

(45 menit) 

1. Cancer survivor dan peneliti 

bersama-sama dengan 

responden membuat 

kesepakatan untuk diskusi 

2. Cancer survivor dan dibantu 

peneliti melakukan diskusi 

tentang kesiapan penderita 

dalam belajar 

a. Kaji tentang kehidupan 

penderita kanker 

payudara 

1) Ceritakan kepada 

saya seperti apa 

kegiatan harian 

anda 

2) Bagaimana 

perubahan hidup 

anda setelah anda 

sakit 

3) Apa yang biasa 

anda lakukan 

1. Menyepakati topik 

sesuai kebutuhan 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3. Menjelaskan kembali 

materi yang telah 

disampaikan 

4. Responden antusias 
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dalam mengisi 

waktu luang 

4) Ceritakan kepada 

saya tentang 

keluarga anda 

5) Ceritakan kepada 

saya tentang 

pekerjaan anda 

b. Kaji kebutuhan belajar 

penderita kanker 

payudara 

1) Apa yang paling 

anda khawatirkan 

2) Apa tujuan anda 

belajar dan 

bagaimana anda 

merawat diri anda 

sendiri 

3) Apa yang anda 

butuhkan untuk 

meraih tujuan anda 

4) Apa masalah utama 

yang anda hadapi 

5) Apa yang anda 

ketahui tentang 

keadaan anda 

6) Hal apa yang paling 

membuat anda 

tertarik untuk 

dipelajari 

7) Bagaimana 

perawatan anda di 

rumah 

c. Pelajari bagaimana gaya 

belajar penderita kanker 

payudara sebagai 

strategi untuk 

mencocokkan dengan 

metode pembelajara 

1) Jam berapa biasanya 

anda belajar 

2) Apakah anda suka 

membaca? Buku 
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atau majalah apa 

yang anda suka 

untuk dibaca 

3) Anda lebih suka 

membaca atau 

mendengarkan 

penjelasan informasi 

dari saya 

4) Dalam belajar anda 

lebih nyaman 

dengan 

membacanya, 

mendengarnya atau 

melakukannya 

d. Dapatkan informasi 

tentang kesiapan 

penderita kanker 

payudara untuk belajar 

1) Bagaimana perasaan 

anda tentang 

membuat perubahan 

yang sudah kita 

diskusikan 

2) Perubahan apa yang 

ingin anda kerjakan 

sekarang 

3) Apakah ada masalah 

yang menghalangi 

anda untuk belajar 

sekarang 

3. Peneliti melakukan evaluasi 

pemberian edukasi 

Penutup 

(10 menit) 

1. Cancer survivor dan peneliti 

membuat kontrak untuk 

pertemuan berikutnya 

dengan responden 

2. Cancer survivor dan 

Peneliti mengakhiri 

pertemuan dan memberi 

salam 

1. Menyepakati kontrak 

untuk pertemuan 

selanjutnya 

2. Memperhatikan dan 

menjawab salam 
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SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DAN EMPOWERMENT EDUCATION 

TERHADAP EFIKASI DIRI DAN KUALITAS HIDUP PADA PENDERITA 

KANKER PAYUDARA 

 

Topik   : Peer education 

Sub Topik  : Konsep Kanker Payudara 

Sasaran  : Penderita Kanker Payudara POSA RSUD Dr. Soetomo 

Waktu   : 60 menit 

Tempat  : POSA 

Pertemuan  : II 

 

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Menggali kebutuhan pembelajaran pada penderita kanker payudara 

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah dilakukan pertemuan pada sesi 1 penderita kanker payudara mampu 

menentukan kebutuhan belajar yang diperlukan untuk dirinya.  

Menjelaskan konsep dasar kanker payudara: 

1. Definisi kanker payudara 

2. Penyebab kanker payudara 

3. Gejala dan diagnosis kanker payudara 

4. Klasifikasi kanker payudara 

5. Penatalaksanaan kanker payudara 

6. Efek samping pengobatan 
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C. Materi: Definisi kanker payudara, penyebab kanker payudara, gejala dan 

diagnosis kanker payudara, klasifikasi kanker payudara, penatalaksanaan 

kanker payudara dan efek samping pengobatan. 

D. Metode  

1. Ceramah 

2. Diskusi  

E. Media  

Modul  

F. Kegiatan  

Tahap &Waktu Kegiatan  

Fasilitator Responden 

Persiapan  

(5 menit) 

1. Peneliti menyiapkan 

tempat dan bahan yang 

akan diajarkan kepada 

responden 

2. Peneliti berkoordinasi 

dengan cancer survivor 

 

Pelaksanaan  

(45 enit) 

1. Cancer survivor dan 

peneliti bersama-sama 

dengan responden 

membuat kesepakatan 

untuk menentukan topik 

2. Cancer survivor 

memberikan informasi 

(edukasi sesuai topik 

yang disepakati oleh 

responden) 

3. Cancer survivor dibantu 

peneliti melakukan 

evaluasi pemberian 

edukasi 

4. Cancer survivor dibantu 

peneliti melakukan 

pengkajian kesiapan 

1. Menyepakati topik 

sesuai kebutuhan 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3. Menjelaskan kembali 

materi yang telah 

disampaikan 

4. Responden antusias 

Bersama dengan 

peneliti 

5. Membuat tujuan 

yang disepakati 

bersama 
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responden untuk berubah 

5. Topik materi yang akan 

disampaikan: 

a. Definisi kanker 

payudara 

b. Penyebab kanker 

payudara  

c. Gejala dan diagnosis 

kanker payudara 

d. Klasifikasi kanker 

payudara 

e. Penatalaksanaan 

kanker payudara dan 

efek samping 

pengobatan 

Penutup 

(10 menit) 

1. Peneliti membuat 

kontrak untuk pertemuan 

berikutnya dengan 

responden 

2. Peneliti mengakhiri 

pertemuan dan memberi 

salam 

1. Menyepakati kontrak 

untuk pertemuan 

selanjutnya 

2. Memperhatikan dan 

menjawab salam 
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SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DAN EMPOWERMENT EDUCATION 

TERHADAP EFIKASI DIRI DAN KUALITAS HIDUP PADA PENDERITA 

KANKER PAYUDARA 

 

Topik   : Peer education 

Sub Topik  : Sharing pengalaman dari cancer survivor 

Sasaran  : Penderita Kanker Payudara di POSA RSUD Dr. Soetomo 

Waktu   : 60 menit 

Tempat  : POSA 

Pertemuan  : III 

 

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Meningkatkan motivasi sembuh penderita kanker payudara dengan sharing 

pengalaman dari cancer survivor 

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah dilakukan pertemuan pada sesi III penderita kanker payudara 

termotivasi untuk melakukan pengobatan dan untuk sembuh. Pendekatan 

yang dilakukan: 

1. Sharing pengalama dari cancer survivor 

2. Motivasi dan penguatan diri dari cancer survivor 

C. Materi: sharing pengalama dari cancer survivor, motivasi dan penguatan 

diri dari cancer survivor 

D. Metode  

1. Ceramah 

2. Diskusi  
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3. Media  

sound system 

4. Kegiatan  

Tahap &Waktu Kegiatan  

Fasilitator Responden 

Persiapan  

4 menit 

1. Peneliti menyiapkan 

tempat dan bahan yang 

akan diajarkan kepada 

responden 

2. Peneliti berkoordinasi 

dengan cancer survivor  

 

Pelaksanaan  

45 menit 

1. Cancer survivor dan 

peneliti bersama-sama 

dengan responden 

membuat kesepakatan 

untuk menentukan topik 

2. Cancer survivor sharing 

tentang pengalamannya  

3. Topik materi yang akan 

disampaikan: 

a. Pengalaman menjadi 

cancer survivor 

b. Motivasi dan 

dukungan untuk 

penderita kanker 

payudara 

4. Cancer survivor dan 

peneliti melakukan 

evaluasi pemberian 

edukasi 

 

1. Menyepakati topik 

sesuai kebutuhan 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3. Menjelaskan kembali 

materi yang telah 

disampaikan 

4. Responden antusias 

Bersama dengan 

peneliti 

 

Penutup 

10 menit 

1. Peneliti membuat 

kontrak untuk pertemuan 

berikutnya dengan 

responden 

2. Peneliti mengakhiri 

pertemuan dan memberi 

salam 

1. Menyepakati kontrak 

untuk pertemuan 

selanjutnya 

2. Memperhatikan dan 

menjawab salam 
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SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DAN EMPOWERMENT EDUCATION 

TERHADAP EFIKASI DIRI DAN KUALITAS HIDUP PADA PENDERITA 

KANKER PAYUDARA 

 

Topik   : Empowerment education 

Sub Topik  : Konsep Kanker Payudara 

Sasaran  : Penderita Kanker Payudara di POSA RSUD Dr. Soetomo 

Waktu   : 60 menit 

Tempat  : POSA 

Pertemuan  : I 

 

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Menggali kebutuhan pembelajaran pada penderita kanker payudara 

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah dilakukan pertemuan pada sesi 1 penderita kanker payudara mampu 

menentukan kebutuhan belajar yang diperlukan untuk dirinya.  

Menjelaskan konsep dasar kanker payudara: 

1. Definisi kanker payudara 

2. Penyebab kanker payudara 

3. Gejala dan diagnosis kanker payudara 

4. Klasifikasi kanker payudara 

5. Penatalaksanaan kanker payudara 

6. Efek samping pengobatan 
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C. Materi: Definisi kanker payudara, penyebab kanker payudara, gejala dan 

diagnosis kanker payudara, klasifikasi kanker payudara, penatalaksanaan 

kanker payudara dan efek samping pengobatan. 

D. Metode  

1. Ceramah 

2. Diskusi  

E. Media  

Modul  

F. Kegiatan  

Tahap &Waktu Kegiatan  

Fasilitator Responden 

Persiapan  

5 menit 

1. Peneliti menyiapkan 

tempat dan bahan yang 

akan diajarkan kepada 

responden 

2. Peneliti berkoordinasi 

dengan tim  

 

Pelaksanaan  

45 menit 

1. Peneliti bersama-sama 

dengan responden 

membuat kesepakatan 

untuk menentukan topik 

2. Peneliti dibantu tim 

memberikan informasi 

(edukasi sesuai topik 

yang disepakati oleh 

responden) 

3. Peneliti melakukan 

evaluasi pemberian 

edukasi 

4. Peneliti melakukan 

pengkajian kesiapan 

responden untuk berubah 

5. Topik materi yang akan 

disampaikan: 

1. Menyepakati topik 

sesuai kebutuhan 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3. Menjelaskan kembali 

materi yang telah 

disampaikan 

4. Responden antusias 

Bersama dengan 

peneliti 

5. Membuat tujuan yang 

disepakati bersama 
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a. Definisi kanker 

payudara 

b. Penyebab kanker 

payudara  

c. Gejala dan diagnosis 

kanker payudara 

d. Klasifikasi kanker 

payudara 

e. Penatalaksanaan 

kanker payudara dan 

efek samping 

pengobatan 

Penutup 

10 menit 

1. Peneliti membuat kontrak 

untuk pertemuan 

berikutnya dengan 

responden 

3. Peneliti mengakhiri 

pertemuan dan memberi 

salam 

1. Menyepakati kontrak 

untuk pertemuan 

selanjutnya 

2. Memperhatikan dan 

menjawab salam 
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SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DAN EMPOWERMENT EDUCATION 

TERHADAP EFIKASI DIRI DAN KUALITAS HIDUP PADA PENDERITA 

KANKER PAYUDARA 

 

Topik   : Empowerment education 

Sub Topik  : Perawatan Kanker Payudara 

Sasaran  : Penderita Kanker Payudara di POSA RSUD Dr. Soetomo 

Waktu   : 60 menit 

Tempat  : POSA 

Pertemuan  : II 

 

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Memberikan edukasi tentang perawatan kanker payudara yang sudah 

disepakati pada pertemuan sebelumnya 

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah dilakukan pertemuan pada sesi II penderita kanker payudara tau dan 

mampu melakukan perawatan kanker payudara: 

1. Tau dan memapu melakukan penatalaksanaan terhadap luka pada kanker 

payudara 

2. Tau dan mampu membersihkan luka 

C. Materi: penatalaksanaan terhadap luka pada kanker payudara dan cara 

membersihkan luka pada kanker payudara. 

D. Metode  

1. Ceramah 

2. Diskusi  
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3. Media  

Modul  

4. Kegiatan  

Tahap &Waktu Kegiatan  

Fasilitator Responden 

Persiapan  

(5 menit) 

1. Peneliti menyiapkan 

tempat dan bahan yang 

akan diajarkan kepada 

responden: 

a. Bak instrumen yang 

berisi: 

1) 2 buah pinset 

anatomi 

2) 2 buah pinset 

chirugis 

3) Gunting jaringan 

4) Cucing 2 buah 

b. Peralatan lain: 

1) Trolly 

2) Tromol berisi 

kassa steril 

3) Korentang 

4) 1 pasang sarung 

tangan bersih 

5) 1 pasang sarung 

tangan steril 

6) Hipafiks 

secukupnya 

7) Gunting plester 

8) Perlak kecil 

9) H2O2 (perhidrol) 

10) NaCl 0,9% 

11) Bengkok 

12) Obat sesuai advise 

2. Peneliti berkoordinasi 

dengan narasumber  

 

Pelaksanaan  

(45 menit) 

1. Peneliti bersama-sama 

dengan responden 

membuat kesepakatan 

1. Menyepakati topik 

sesuai kebutuhan 

2. Mendengarkan dan 
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untuk menentukan topik 

2. Peneliti dan tim 

memberikan informasi 

tentang perawatan luka: 

a. Menjaga privasi klien 

b. Mengatur posisi klien 

sehingga luka dapat 

terlihat dan mudah 

dijangkau 

c. Membuka bak 

instrumen 

d. Menuangkan NaCl 

0,9% ke dalam cucing 

e. Mengambil kasa steril 

secukupnya, 

kemudian masukan ke 

dalam cucing yang 

berisi larutan NaCl 

0,9% 

f. Mengambil sepasang 

pinset anatomis dan 

cirugis 

g. Memeras kasa steril 

yang sudah 

dituangkan ke dalam 

cucing 

h. Taruh perasan kasa di 

dalam bak instrumen 

atau tutup bak 

instrumen bagian 

dalam 

i. Pasangkan perlak di 

bawah luka klien 

j. Buka balutan luka 

klien, sebelumnya 

basahi dulu plester 

atau hipafiks dengan 

NaCl  

k. Masukan balutan tadi 

ke dalam bengkok 

atau tas kresek 

l. Observasi keadaan 

luka klien, jenis luka, 

memperhatikan 

3. Menjelaskan dan 

mendemonstrasikan 

kembali materi yang 

telah disampaikan 

4. Responden antusias 

5. Bersama dengan 

peneliti membuat 

tujuan yang 

disepakati bersama 
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luas luka, adanya pus 

dan kedalaman luka 

m. Buang jaringan 

nekrosis 

menggunakan gunting 

jaringan 

n. Ganti sarung tangan 

bersih dengan sarung 

tangan steril 

o. Lakukan perawatan 

luka dengan kasa yang 

sudah diberi larutan 

NaCl 0,9% 

p. Oleskan obat luka 

(jika ada) 

q. Tutup luka dengan 

kasa steril secukupnya 

r. Fiksasi luka 

s. Rapikan klien 

3. Topik materi yang akan 

disampaikan: 

a. Penatalaksanaan luka 

pada kanker payudara 

b. Cara merawat luka 

kanker payudara 

4. Peneliti melakukan 

evaluasi pemberian 

edukasi perawatan luka 

kanker payudara 

 

Penutup 

(10 menit) 

1. Peneliti membuat kontrak 

untuk pertemuan 

berikutnya dengan 

responden 

2. Peneliti mengakhiri 

pertemuan dan memberi 

salam 

1. Menyepakati 

kontrak untuk 

pertemuan 

selanjutnya 

2. Memperhatikan dan 

menjawab salam 
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 SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DAN EMPOWERMENT EDUCATION 

TERHADAP EFIKASI DIRI DAN KUALITAS HIDUP PADA PENDERITA 

KANKER PAYUDARA 

 

Topik   : Empowerment education 

Sub Topik  : Penatalaksanaan efek dari pengobatan  

Sasaran  : Penderita Kanker Payudara di POSA RSUD Dr. Soetomo 

Waktu   : 60 menit 

Tempat  : POSA 

Pertemuan  : III 

 

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Memberikan edukasi tentang penatalaksanaan efek dari pengobatan 

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah dilakukan pertemuan pada sesi III penderita kanker payudara tau 

dan mampu melakukan penatalaksanaan efek dari pengobatan pada kanker 

payudara: 

1. Penderita kanker payudara mampu mengatasi mual dan muntah  

2. Penderita kanker payudara mampu mengatasi konstipasi 

3. Penderita kanker payudara mampu mengatasi diare 

4. Penderita kanker payudara mampu mengatasi kelelahan / kelemahan 

5. Penderita kanker payudara mampu mengatasi pruritus 

C. Materi: penatalaksanaan mual muntah, penatalaksanaan konstipasi, 

penatalaksanaan diare, penatalaksanaan kelelahan / kelemahan, dan 

penatalaksanaan pruritus 
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D. Metode  

1. Ceramah 

2. Diskusi  

E. Media  

Modul  

F. Kegiatan  

Tahap 

&Waktu 

Kegiatan  

Fasilitator Responden 

Persiapan  

 

5 menit 

1. Peneliti menyiapkan 

tempat dan bahan yang 

akan diajarkan kepada 

responden 

2. Peneliti siap dengan 

materi yang akan 

diajarkan sesuai dengan 

kebutuhan klien  

 

Pelaksanaan  

45 menit 

1. Peneliti bersama-sama 

dengan responden 

membuat kesepakatan 

untuk menentukan topik 

2. Peneliti memberikan 

informasi dan 

mendemonstrasikan cara 

mengatasi efek samping 

pengobatan pada kanker 

payudara  

3. Topik materi yang akan 

disampaikan: 

a. Penatalaksanaan  mual 

dan muntah  

b. Penatalaksanaan 

konstipasi 

c. Penatalaksanaan diare 

d. Penatalaksanaan 

kelelahan / kelemahan 

e. Penatalaksanaan 

1. Menyepakati topik 

sesuai kebutuhan 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3. Menjelaskan dan 

mendemonstrasikan 

kembali materi yang 

telah disampaikan 

4. Responden antusias 

5. Bersama dengan 

peneliti membuat 

tujuan yang disepakati 

bersama 
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pruritus 

4. Peneliti melakukan 

evaluasi pemberian 

edukasi cara mengatasi 

efek samping pengobatan 

pada kanker payudara 

Penutup 

10 menit 

1. Peneliti membuat kontrak 

untuk pertemuan 

berikutnya dengan 

responden 

2. Peneliti mengakhiri 

pertemuan dan memberi 

salam 

1. Menyepakati kontrak 

untuk pertemuan 

selanjutnya 

2. Memperhatikan dan 

menjawab salam 
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MODUL 

 

PEER EDUCATION & EMPOWERMENT EDUCATION 

TERHADAP EFIKASI DIRI, KOMITMEN DAN KUALITAS HIDUP 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat 

dan Kuasanya maka Modul Peer education dan Empowerment education ini dapat 

diselesaikan. Modul ini disusun dalam rangka sebagai media penelitian, sehingga 

dengan adanya modul ini diharapkan cancer survivor akan lebih terbantu dalam 

menyampaikan penjelasan. 

Dalam penyusunan modul ini, peneliti banyak mendapatkan banyak kemudahan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin 

mengucapkan  terima kasih  yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing dan 

penguji dan semua pihak yang turut membantu dan mendukung penyelesaian 

modul ini. 

Peneliti sangat menyadari bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik dalam rangka perbaikan 

untuk kemajuan yang berkelanjutan. Akhir kata, peneliti berharap   bahwa   modul   

ini   dapat   bermanfaat   bagi pembaca umumnya dan bagi cancer survivor pada 

khususnya. 

 

 

 

Surabaya,  Februari 2018 

 

 

Tim Penulis
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PENDAHULUAN 

 

A. Deskrpsi Singkat 

 

Modul peer education dan empowerment education ini menguraikan tentang 

konsep peer education, empowerment education, kanker payudara, mulai dari 

pengertian, penyebab, gejala dan diagnosis kanker payudara, klasifikasi kanker 

payudara, penatalaksanaan sampai efek samping pengobatan, perawatan kanker 

payudara dan penanganan efek samping dari pengobatan. 

B. Relevansi 

Modul  peer  education  dan  empowerment education    merupakan bagian 

dari kegiatan penelitian.   Sebelum   cancer   survivor   terlibat dalam 

penelitian sebagai pe mberi materi, cancer survivor sebaiknya memahami 

konsep peer education, empowerment education dan penyakit kanker 

payudara terlebih dahulu . 

C.  Tujuan Instruksional 

Setelah melakukan diskusi melalui modul ini,  cancer survivor diharapkan akan 

mampu memahami konsep peer education, empowerment education dan kanker 

payudara sehingga diharapkan materi dan teknik penyampaian yang diberikan 

dapat lebih baik lagi. 

D.  Petunjuk Belajar 

Untuk membantu cancer survivor dalam memahami sub   pokok   bahasan   ini   

maka   sebaiknya   cancer survivor mematuhi petunjuk belajar yang tersedia 

seperti berdiskusi dengan peneliti, asisten peneliti dan karyawan rumah sakit 

yang membantu penelitian membahas konsep peer education, empowerment 

education dan kanker payudara. Bisa ditambah referensi lain dalam memahami. 
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KEGIATAN BELAJAR 1 

KONSEP PEER EDUCATION 

A.  PENDAHULUAN 

       Peer education adalah suatu proses komunikasi, informasi dan edukasi 

yang dilakukan oleh kalangan sebaya yaitu kalangan suatu kelompok, dapat 

kelompok sebaya pelajar, kelompok mahasiswa, sesama rekan profesi, jenis 

kelamin. Kegiatan sebaya dipandang sangat efektif dalam rangka KIE, karena 

penjelasan yang diberikan oleh seseorang dari kalangannya sendiri akan lebih 

mudah dipahami (Wahyuningsih S, 2000).  

       Pendidikan sebaya menjadi istilah konsep yang popular yang 

memberikan pendekatan, saluran komunikasi, metodologi, fisiologi dan 

strategi. Pendidikan sebaya sekarang dilihat sebagai strategi perubahan 

perilaku yang efektif (Negara, MO., Pawelloi, E., Jelantik, IG & Arnawa, 

2006). Sebuah penelitian dari Boyd & Baldwin (2013), melakukan penelitian 

kualitatif dengan mengeksplor efek dari peer educator pada orang Afrika dan 

Amerika dengan jumlah sampel sebanyak 35 pasien kanker didapatkan hasil 

semua partisipan memiliki pengalaman yang positif pada peer educator, 

pengaruh positifnya dalam bentuk kualitas hidup, perilaku kesehatan dan 

pemanfaatan fasilitas kesehatan. Penelitian dari (Helgeson, 2006), dengan 312 

pasien kanker tentang pengaruh educational dan peer group discussion dalam 

jangka waktu lama ditemukan hasil bahwa intervensi edukasi dipertahankan 

selama 3 tahun. Dalam penelitian ini, intervensi peer education diberikan 

oleh cancer survivor. Penelitian yang dilakukan oleh Qian Lu, et al (2014), 

didapatkan hasil bahwa peer mentoring and education berhubungan dengan 

penurunan gejala depresi. Peserta menilai program tersebut Sangat baik. Hasil 

Analisis menyarankan program ini untuk mengurangi stigma, pemberdayaan, 

dan meningkatkan rasa memiliki. Sejalan dengan hal ini, penelitian dari 

Kimlin A.G, et al (2012), menyebutkan bahwa cancer survivor menekankan 

secara kultural peer education penting untuk mereka yang mendapat 

dukungan dari cancer survivor. Kultural disini berbasis pada spiritual, 

linguistik, pengalaman, dan sejarah. Rekan kelompok mendukung kelompok 

dengan memberi dukungan secara emosional, sosial, rohani, informasi, dan 

keuangan. Penelitian kualitatif dengan menggunakan peer education 

didapatkan hasil bahwa semua partisipan memiliki pengalaman yang positif 

pada peran peer educator. Untuk itu perlu bagi cancer  survivor  untuk  

memahami  konsep  Peer education agar mampu memberikan edukasi yang 

baik serta mencegah timbulnya komplikasi 
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B.  TUJUAN 

Kompetensi     Dasar:     Cancer     survivor     dapat memahami dan 

menjelaskan konsep peer education 

Sub pokok bahasan : cancer survivor dapat memahami dan menjelaskan 

1.    Pengertian peer education 

2.    Manfaat peer education 

3.    Kriteria pendidik/fasilitator pada peer education 

4.    Teknik pemberian informasi 

5.    Prosedur pelaksanaan metode peer education 

C.  MATERI 

1.   Pengertian Peer Education 

Peer education adalah suatu proses komunikasi, informasi dan edukasi yang 

dilakukan oleh kalangan sebaya yaitu kalangan suatu kelompok, dapat 

kelompok sebaya pelajar, kelompok mahasiswa, sesama rekan profesi, jenis 

kelamin. Kegiatan sebaya dipandang sangat efektif dalam rangka KIE, karena 

penjelasan yang diberikan oleh seseorang dari kalangannya sendiri akan lebih 

mudah dipahami (Wahyuningsih S, 2000).  

2.   Manfaat Peer Education 

Peer education sangat efektif untuk mengatasi berbagai masalah, karena 

penjelasan yang diberikan oleh seorang kelompoknya sendiri akan lebih 

mudah dipahami. Pendidikan lebih bermanfaat, karena alih pengetahuan 

dilaksanakan oleh antar kelompok mereka sehingga komunikasi menjadi 

lebih terbuka. Hal-hal yang tidak dapat dibicarakan bersama termasuk yang 

sifatnya sensitif dapat didiskusikan secara terbuka diantara mereka (Negara, 

MO., Pawelloi, E., Jelantik, IG & Arnawa, 2006). 

3.   Kriteria Pendidik/Fasilitator Peer Education 

a. aktif dalam kegiatan sosial dan populer di lingkungannya 

b. berminat pribadi menyebarluaskan informasi kesehatan   

c. lancar membaca dan menulis  

d. memiliki ciri-ciri kepribadian antara lain : ramah, lancar dalam 

mengemukakan pendapat, luwes dalam pergaulan, berinisiatif dan 

kreatif, tidak mudah tersinggung, terbuka untuk hal-hal baru, mau 

belajar serta senang menolong.  
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e. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan mampu 

mempengaruhi teman sebayanya  

f. mempunyai hubungan pribadi yang baik serta memiliki kemampuan 

untuk mendengarkan pendapat orang lain 

g. mempunyai rasa percaya diri dan sifat kepemimpinan 

h. empunyai rasa percaya diri dan sifat kepemimpinan 

 

4. Teknik Pemberian Informasi 

Teknik pemberian informasi yang efektif: 

a. mempelajari dan memahami materi  

b. memahami  bahwa pemberian materi tidak menggurui, tidak harus 

mengetahui semuanya, kelompok sebaya bukanlah seorang ahli 

c. tidak memutuskan pembicaraan, dalam kegiatan diskusi hendaknya 

membiarkan teman untuk menyelesaikan pendapatnya atau pertanyaannya 

dulu walaupun pendidik sebaya sudah tahu maksud dari pendapat atau 

pertanyaannya, tidak diskriminatif, pendidik sebaya harus berusaha 

memberikan perhatian dan kesempatan kepada semua teman, bukan hanya 

kepada satu atau dua peserta saja, atau dengan kata lain “tidak pilih kasih”.  

d. pendidik sebaya harus memiliki rasa percaya diri agar penyampaian materi 

berjalan lancar 

e. peneliti menghadirkan cancer survivor sebagai peer educator sesuai syarat 

peer education 

f. egiatan peer education dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan, kegiatan ini 

dilakukan selama 4 minggu yaitu setiap 1 minggu 1 kali pertemuan. 

Pertemuan 1 dilakukan pengkajian kesiapan peningkatan efikasi diri dan 

kualitas hidup, pertemuan kedua pemberian edukasi terkait penyakit 

kanker payudara dan memberikan motivasi, pertemuan 3 sharing 

pengalaman menjadi cancer survivor dan memberikan dukungan kepada 

penderita kanker payudara, pertemuan 4 melakukan evaluasi dan 

memberikan motivasi 

g. dilakukan post test 
 

D.  RANGKUMAN 

Anda telah mempelajari kegiatan belajar 1 mengenai konsep dasar peer 

education tentang pengertian, manfaat, kriteria pendidik/fasilitator peer 

education, teknik pemberian informasi dan prosedur pelaksanaan metode peer 

education yang dapat dirangkum sebagai berikut : 

1. Peer education adalah suatu proses komunikasi, informasi dan edukasi 

yang dilakukan oleh kalangan sebaya yaitu kalangan suatu kelompok, 

dapat kelompok sebaya pelajar, kelompok mahasiswa, sesama rekan 

profesi, jenis kelamin. 
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2. Peer education sangat efektif untuk mengatasi berbagai masalah, karena 

penjelasan yang diberikan oleh seorang kelompoknya sendiri akan lebih 

mudah dipahami. Pendidikan lebih bermanfaat, karena alih pengetahuan 

dilaksanakan oleh antar kelompok mereka sehingga komunikasi menjadi 

lebih terbuka 

3. kriteria pendidik yaitu aktif, berminat menyebarluaskan informasi, lancar 

membaca dan menulis, ramah, mampu memberi sugesti positif pada orang 

lain dan lain-lain 

4. Cancer survivor sebaiknya memahami isi materi terlebih dahulu, bersikap 

luwes dalam menyampaikan materi dan memiliki empati dengan 

responden. 

E.  DAFTAR PUSTAKA 

Bodenheimer, T., Wagner, EH., Grumbach, K. (2002). Improving Primary 

Care for Patients with Chronic Illness. JAMA, 14(288), 1775–1779. 

Boyd, A. S., Baldwin, D. M., Langford, D., Warren-findlow, J., & Wilmoth, 

M. C. (2013). EXPLORING THE EFFECTS OF BEING A PEER 

EDUCATOR ON AFRICAN AMERICAN BREAST CANCER 

SURVIVORS by Melanie J . Rouse A dissertation submitted to the 

faculty of The University of North Carolina at Charlotte in partial 

fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in 

Health Services . 

Helgeson, V. & C. S. (2006). 1. long term efek of educational and peer 

discussion group.pdf. Health Psychology, 20(5), 387–392. 

Negara, MO., Pawelloi, E., Jelantik, IG & Arnawa, G. (2006). Modul 

Pelatihan untuk Guru Pembina Kelompok Siswa Peduli AIDS dan 

Narkoba (KSPAN). Denpasar: Komisi Penanggulang AIDS (KPA) 

Provinsi Bali. 

Notoatmodjo, S. (2010). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Prijono, O. S. (1996). Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi. 

Jakarta: CSIS. 

Prijono Onny S & A.M, P. (1996). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan 

Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. 

Sulistyani, A. T. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DIANA PEFBRIANTI



173 

 

Wahyuni. (2015). Hubungan Antara Frekuensi Kemoterapi dengan Kualitas 

Hidup Perempuan dengan Kanker Payudara yang Menjalani Kemoterapi. 

Jurnal Ilmu Kesehatan. 

Wahyuningsih, S., Solehudin, UW., Maryanti, SS., A, S. (2000). Modul 

Pelatihan Peer Educator Anak Gaul. Jakarta: Rumah Gaul Yayasan 

Pelita Ilmu. 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DIANA PEFBRIANTI



174 

 

KEGIATAN BELAJAR 2 

KONSEP KANKER PAYUDARA 

A.  PENDAHULUAN 

 

        Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang  jaringan  

payudara.  Jaringan  payudara tersebut terdiri dari kelenjar susu (kelenjar 

pembuat air susu), saluran kelenjar (saluran air susu), dan jaringan penunjang 

payudara. Kanker payudara tidak menyerang kulit payudara yang berfungsi 

sebagai pembungkus. Kanker   payudara   menyebabkan    sel   dan   

jaringan payudara berubah bentuk menjadi abnormal dan bertambah  banyak  

secara  tidak  terkendali  (Mardiana, 2004). Data  dari  UICC  (Union  

Against  Cancer  dari World Health Organization) tahun 2002 

menunjukkan 12   juta   orang   di   seluruh   dunia   menderita   kanker 

payudara dan 7,6 juta di antaranya meninggal dunia. Estimasi International 

Agency for Research of Cancer, pada tahun 2020 akan ada 1,15 juta kasus 

baru kanker payudara  dengan  411.000  kematian.  Sebanyak  70% kasus 

baru dan 55% kematian diprediksi terjadi di negara berkembang. Jika tidak 

ditangani, pada tahun 2030 diperkirakan 26 juta orang akan menderita kanker 

dan 17 juta di antaranya akan meninggal dunia karena kanker. Tinggi 

incident rate (IR) bervariasi di seluruh wilayah dunia, mulai dari 27 kasus 

per 100.000 di Afrika Tengah dan Asia Timur sampai 92 kasus per 100.000 

di Amerika Utara (Infodatin, 2016). Prevalensi kanker di Indonesia 

meningkat dari tahun ke tahun dan insidennya sekitar 100 penderita dari 

100.000  jiwa  per  tahun,  mortalitasnya  sekitar  11,22% dari seluruh 

kejadian dan lebih dari 50% kasus berada pada stadium lanjut (Yayasan 

Kanker Indonesia, 2015). Data  Sistem  Informasi  Rumah  Sakit  (SIRS,  

2007), kanker payudara menempati urutan pertama pada pasien rawat inap di 

seluruh RS di Indonesia (16,85%), disusul kanker leher rahim (11,78%), 

kanker hati dan saluran empedu intrahepatik (9,69%), Leukemia (7,42%), dan 

Limfoma non Hodgkin (6,69%). RS Dharmais dalam 5 tahun terakhir 

mencatat angka insidens kanker payudara menempati urutan pertama, yaitu 

sebesar 32%,  diikuti oleh kanker serviks sebesar 17%. Dari angkat 

tersebut. 40% diantaranya adalah mereka yang menderita stadium awal, 30% 

penderita stadium lanjut lokal, dan stadium lanjut (metastase) sebesar 30% 

(Sanofi, 2011). Jumlah penderita kanker payudara berdasarkan profil 

kesehatan Jawa Timur yaitu sebanyak 9.688 kasus pada tahun 2013 dimana 

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak setelah Jawa 

Tengah (Infodatin, 2016). Data di RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 
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2016 terdapat 1500 penderita. Angka kunjungan di Poli Onkologi Satu atap 

(POSA) RSUD. 

B.  TUJUAN 

Kompetensi     Dasar:     Cancer     survivor     dapat menjelaskan konsep 

kanker payudara 

Sub pokok bahasan : cancer survivor dapat Menjelaskan 

1.    Pengertian kanker payudara 

2.    Penyebab / faktor risiko kanker payudara 

3.    Gejala kanker payudara 

4.    Stadium kanker payudara 

5.    Penatalaksanaan kanker payudara 

6.    Efek samping pengobatan. 

C.  MATERI 

1.   Pengertian Kanker Payudara 

Kanker payudara adalah suatu penyakit dimana terjadi pertumbuhan 

berlebihan atau perkembangan tidak terkontrol dari sel-sel (jaringan) 

payudara (Fanani, 2009). Kanker payudara adalah suatu penyakit dimana 

terjadi pertumbuhan berlebihan atau perkembangan tidak terkontrol dari sel 

(jaringan) payudara (Rasjidi, 2010). Menurut Suryaningsih (2009) Kanker 

payudara (carcinoma mammae) adalah tumor ganas yang tumbuh pada 

jaringan payudara (jaringan ikat payudara atau kelenjar jaringan). 
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2. Penyebab 

 

Sumber: infokesehatan.com 

 

3.   Gejala Kanker Payudara 

 

1.    Asimtomatik 

Tanda dan gejala yang paling umum adalah benjolan dan penebalan pada 

payudara. Pada fase ini biasanya tidak menimbulkan keluhan. 

2.    fase lanjut 

a. bentuk dan ukuran payudra berubah, berbeda dari sebelumnya 

b. ulkus pada payudara yang sulit sembuh walaupun sudah diobati 

c. gatal  pada  puting  payudara  yang  sulit  sembuh walaupun sudah 

diobati 

d. puting  sakit,  keluar  darah,  nanah  atau  cairan 

e. encer dari puting dan keluar air susu pada perempuan yang sedang 

hamil atau tidak menyusui 

f. puting susu tertarik ke dalam 

g. kulit  payudara  mengeriput  seperti  kulit  jeruk (peud d’orange) 

3.    Metastase (penyebaran sel kanker) jauh 

a. pembesaran  kelenjar  getah  bening  (metastase regional) 

b. hasil rontgen toraks (dada) tidak normal 

c. nyeri  tulang  berkaitan  dengan  penyebaran  ke tulang 

d. fungsi hati abnormal
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4.   Klasifikasi Kanker Payudara 

Sistem stadium yang direkomendasikan oleh American Joint Committe 

(AJCC)  yaitu dengan sistem TNM (Tumor Size, Node, Metastase). 

Tumor Primer (T) 

TX    : Tumor primer tidak dapat dinilai 

TO : Tidak  ada  bukti  terdapat  tumor primer 

Tis : Carcinoma in situ 

Tis (DCIS) : Ductal carcinoma in situ 

Tis (LCIS) : Lobular carcinoma in situ 

Tis (Pagets) : Pagest’s disease dari papilla mamae tanpa tumor 

TI 

Tia  

Tib   

Tic 

T2 

T3 

T4 

 

x 

 

T4b 

 

T4c 

T4d 

NX 

 

NO 

N1 

 

 

N2 

 

N3 

MX 

MO 

: Tumor < 2 cm 

: Tumor > 0,1 cm tetapi tidak lebih dari 0,5 cm 

: Tumor > 0,5 cm tetapi tidak lebih dari 1 cm 

: Tumor 1 cm 

: Tumor > 2 cm tetapi tidak lebih dari 5 cm 

: Tumor > 5 cm 

: Tumor dengan ukuran  berapa pun dengan perluasan ke 

dinding dada 

:  Perluasan  ke  dinding  dada,  tidak melibatkan otot 

pectoralis 

: Edema atau ulserasi kulit payudara, ada nodul terbatas di 

kulit payudara 

: Kriteria T4a dan T4b 

: Inflamatory carcinoma 

: Tidak ada tumor dalam kelenjar getah bening regional 

tidak dapat dinilai 

: Tidak ada tumor dalam kelenjar getah bening regional 

:  Metastasis  ke  kelenjar  getah  bening aksila      

ipsilateral       yang      dapat berpindah-pindah 

: Metastasis  ke  kelenjar  getah  bening aksila ipsilateral 
yang menetap 

: Metastasis ke kelenjar mamary interna ipsilateral 

: Metastasis jauh namun tidak dapat dinilai 

: Tidak ada metastasis jauh M1       
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Terdapat metastasis jauh Pengelompokkan Stadium 

Stadium 0               : Tis N0 M0 

Stadium I                : T1 N0 M0 

Stadium IIA            : T0 N1 M0 

                                  T1 N1 M0 

                                  T2 N0 M0 

Stadium IIB            : T2 N1 M0 

                                  T3 N0 M0 

5. Penatalaksanaan Kanker Payudara 

Menurut (Davey, 2005), berikut merupakan penatalaksanaan   yang dapat   

dilakukan   pada   terapi kanker payudara 

1. Pembedahan 

Terapi pembedahan primer (utama) bertujuan untuk mengangkat tumor dan 

menentukan stadium serta kesembuhan dari tumor (lumpektomi dengan 

radioterapi setelah operasi). pembedahan lokal tumor dilakukan dengan batas 

jaringan normal dilanjutkan dengan  radioterapi  radikal  setelah  operasi.  Hal  

ini akan menghasilkan kontrol lokal yang baik seperti halnya  pada  

mastektomi  (pengangkatan  payudara) total (indikasi mastektomi yaitu tumor 

multisentrik berukuran > 4 cm, atau terdapat DCIS yang luas, mengadakan 

infiltrasi ke kulit). 

2. Radioterapi 

Terapi radioterapi bertujuan untuk mengurangi rekurensi (kekambuhan) 

tumor lokal setelah operasi konservasi payudara (tindakan operasi pada 

penderita kanker payudara dimana operasi pengangkatan kanker hanya 

sampai daerah bebas tumor disertai dengan pembersihan  kelenjar  ketiak,  

dengan mempertahankan payudara tetap utuh, kemudian dilanjutkan dengan 

radioterapi). Indikasi dilakukan radioterapi yaitu sampel kelenjar getah 

bening ketiak telah menunjukkan hasil yang positif. 

3. Kemoterapi 

Kemoterapi merupakan terapi pada kanker payudara dengan menggunakan 

obat-obat sitotoksik/anti kanker yang bersifat sistemik (mempengaruhi tubuh 

secara umum/keseluruhan) (Rasjidi, 2010). Kemoterapi bekerja dengan 

membunuh sel yang cepat membelah, sel yang dimaksud yaitu sel kanker 
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namun obat anti kanker ini juga dapat mempengaruhi sel sehat yang 

pembelahannya cepat seperti pada sel tulang, saluran pencernaan, sisitem 

reproduksi dan struktur kulit pada rambut (Smeltzer & Bare, 2008). Setiap sel 

tumor harus dimatikan namun setiap sesi kemoterapi hanya membunuh 

sebagian sel kanker yang ada sehingga diperulkusn seri yang berulang kali 

untuk membunuh keseluruhan junlah sel kanker. 

Indikasi dilakukan kemoterapi adalah (I Dewa G): 

a.   Untuk menyembuhkan kanker 

Hanya beberapa jenis kanker yang dapat disembuhkan oleh kemoterapi, 

seperti: akut limfoblastik leukemia, Burkitt limfoma, Wilm tumor pada anak-

anak, choriokarsinoma. 

b.   Memperpanjang hidup 

Kanker yang sensitif terhadap kemoterapi   dan walaupun     penyakit     

progresif (berkembang dengan  cepat),  seperti:  akut  myeloblastik leukemia, 

limfoma maligna (kanker kelenjar getah bening) stadium III atau IV, 

myeloma, metastase (penyebaran) melanoma maligna atau   kanker payudara, 

kolon (usus besar), ovarium (indung telur pada wanita), testis (kelenjar 

kelamin pria). 

c.   Memperpanjang interval bebas kanker 

Walaupun kanker kelihatan masih lokal setelah operasi atau radioterapi, 

seperti: limfoma (kanker darah) stadium II, melanoma maligna, kanker 

payudara, kolon (usus besar), ovarium (sel telur perempuan).   Pengobatan   

perlu   waktu   cukup lama   dan   dosis   tinggi   dengan   interval   yang 

panjang untuk memberikan kesempatan jaringan normal pulih diantara 

pengobatan. 

d.   Menghentikan proses kanker 

Progresif penyakit ditunjukan secara subjektif, seperti anoreksia (tidak nafsu 

makan), penurunan berat badan, nyeri tulang atau terdapat kelainan

objektif seperti penurunan fungsi-fungsi organ dapat diberikan sitostatika 

(anti kanker), asalkan kemungkinan berhasilnya 25% atau lebih. Misalnya 

pada metastase kanker payudara, usus besar. 

e.   Paliasi gejala 

Pada kanker yang terdapat pada tempat-tempat yang tidak cocok untuk 

radiasi, dapat diberikan sitostatika. 
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f.   Mengecilkan volume kanker 

Mengecilkan tumor sebelum pembedahan atau sebelum radioterapi. 

4. Terapi hormonal 

Terapi hormonal direkomendasikan untuk penderita kanker payudara invasif 

dengan jenis kanker reseptor hormon (estrogen atau progesterone) positif 

dengan aromatase inhibitor (menghentikan produksi hormon estrogen pada 

perempuan) (anastrozole, lestrozole, exemestane) atau tamoxifen selama 

minimal 5 tahun yang paling sering digunakan untuk penderita yang belum 

menopause sehingga menghambat efek estrogen. 

5. Terapi supportif 

Penderita kanker lebih banyak menggunakan CAM (Complementary and 

Alternative Medicine) dibandingkan populasi umum non kanker pada 

penelitian dengan 31,044 orang dewasa di Amerika Serikat (Mao et al, 

2007). Berdasarkan survei pada penderita  kanker  payudara  di  Malaysia,  

sebanyak 61%  merupakan  pengguna  CAM  (Sulaiman  et  al, 2011). 

Penelitian di Amerika Serikat, sebanyak 73% dari penderita kanker payudara 

stadium lanjut merupakan pengguna CAM (Shen et al, 2002). Menurut  Food  

and  Drugs  Administration  (FDA) tahun 2006 CAM merupakan bentuk 

pelayanan kesehatan yang menggunakan teknik, produk dan terapi yang tidak 

termasuk kedalam pengobatan medis standar. Berbeda dengan pengobatan 

komplementer yang digunakan bersama dengan pengobatan medis standar, 

pengobatan alternatif digunakan untuk menggantikan pengobatan medis 

standar. Pengobatan alternatif diklasifikasikan menjadi 5 menurut National 

Institutes of Health pada tahun 2005 : 

a.   Intervensi Tubuh-Pikiran 

Berdasarkan kepercayaan bahwa pikiran dapat memengaruhi kesehatan 

tubuh. Beberapa contoh dari metode ini adalah meditasi, spiritual, 

biofeedback, hipnoterapi, visualisasi, terapi musik, terapi seni dan yoga. 

b.   Pengobatan Biologi 

Penggunaan suplemen makanan, vitamin, produk herbal / botani dan diet 

khusus termasuk kedalam pengobatan biologi. Penggunaan vitamin seperti 

vitamin C, E, dan A. Suplemen makanan contohnya omega 3, minyak ikan 

dan madu (Saibul et al, 2012). Penggunaan diet khusus yaitu diet rendah 

lemak dan

tinggi serat (Greenle et al, 2009). Penggunaan produk herbal untuk kanker 

dengan berbagai macam ekstrak dari tumbuhan seperti sirsak, tapak dara, 
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sambiloto, pegagan, kunyit putih, dan lain-lain yang dikombinasikan dengan 

bahan alami lainnya. Hasil penelitian  Saibul  et  al.  (2012)  menyatakan  

vitamin dan   suplemen   makanan   merupakan   pengobatan biologi yang 

paling sering digunakan oleh penderita kanker payudara di Malaysia yaitu 

sebanyak 47,2% dan 30,7%. Menurut beberapa survei, pengobatan herbal 

juga termasuk yang paling banyak digunakan oleh penderita kanker. 

Pengobatan herbal oleh masyarakat umum dipercaya lebih aman karena 

menimbulkan lebih sedikit efek samping dan ketergantungan (Olaku dan 

White, 2010). Walaupun seperti itu, herbal mengandung berbagai zat aktif 

dengan efek yang tidak selalu dapat diperkirakan, berbeda   dengan   obat   

standar   yang   didalamnya terdapat satu atau beberapa zat aktif yang sudah 

teruji dan terstandarisasi. Selain itu, interaksi antara herbal dengan obat 

standar belum banyak diteliti karena uji toksisitas (racun) atau kontrol 

kualitas baru dilakukan pada beberapa herbal saja atau belum semua produk 

herbal melalui uji khasiat dan keamanan oleh Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan (Suardi, 2011). Beberapa   obat   standar   untuk   kanker   

sebenarnya berasal dari tumbuhan seperti camptothecin dari tumbuhan China 

yaitu Camptotheca acuminata, obat

kemoterapi  paclitaxel  dari  kulit  pohon  Taxus chinensis, vinkristin berasal 

dari Catharanthus roseus dan indirubin dari daun dan batang tumbuhan 

Baphicacanthus cusia. Tetapi dari tumbuh-tumbuhan ini dicari dan dipisahkan 

terlebih dahulu zat aktifnya sehingga dapat ditentukan dosisnya secara akurat 

bukan secara langsung digunakan untuk mengobati kanker (Cassileth dan 

Deng, 2004). 

c.   Manipulative and Body-based Practices 

Berpusat terutama pada struktur tubuh seperti jaringan dan tulang serta 

sistem  peredaran darah dan limfe. Beberapa metode yang termasuk 

kedalam pengobatan ini adalah pijat (pada jaringan dengan menggunakan 

tangan atau alat tertentu), kriropraktik (pada sendi dan sistem skeletal), 

refleksiologi (penekanan pada titik- titik  tertentu  pada  tangan  dan  kaki  

untuk memengaruhi bagian tubuh yang lain). 

d.   Terapi Energi 

Suatu kepercayaan bahwa tubuh mempunyai suatu energi yang dapat 

digunakan untuk penyembuhan. Terapi energi meliputi tai chi, reiki, shiatsu, 

do-in, shaolin, akupunktur, dan akupresur. Akupresur merupakan variasi dari 

akupunktur yang tidak menggunakan jarum tetapi dengan penekanan dalam 

menggunakan jari pada acupoints. Karena menggunakan penekanan yang 

dalam, akupresur tidak dianjurkan  pada  penderita  yang  memiliki  varises,
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ulkus, atau riwayat trauma tulang dan spinal (sumsum tulang belakang). 

e. Whole Medical Systems 

Kombinasi dari empat jenis pengobatan diatas. Pengobatan tradisional seperti 

akupunktur dari China dan ayurveda dari India serta pengobatan yang lebih 

modern seperti homeopati dan naturopati termasuk kedalam jenis pengobatan 

ini. Akupunktur merupakan penusukan jarum untuk menstimulasi titik-titik 

anatomi yang dapat memengaruhi aliran energi (Qi) dalam tubuh untuk 

tujuan terapi. Akupunktur pada umumnya digunakan  untuk  menghilangkan  

keluhan penyakit yaitu nyeri dan efek samping seperti edema pada  terapi  

radiasi  dan  mual,  muntah  pada kemoterapi. Pada penelitian disebutkan 

96% pasien kemoterapi yang merasakan efek samping mual dan muntah  

mengalami  perbaikan  walaupun  tidak bertahan cukup lama. Akupunktur 

tidak dianjurkan untuk dilakukan pada benjolan kanker, pada penderita 

dengan jumlah leukosit rendah karena adanya risiko infeksi dari prosedur, dan 

penderita dengan jumlah trombosit rendah karena adanya risiko perdarahan. 

Ayurveda adalah sistem pengobatan yang komprehensif untuk 

menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan  jiwa  meliputi  diet,  olahraga,  

meditasi,  herbal, pijat, paparan sinar matahari, dan latihan pernapasan. 

Beberapa   alasan   penderita   kanker   menggunakan CAM adalah untuk 

mempertahankan keadaan sehat

secara keseluruhan baik fisik, emosi, mental, dan spiritual seperti mengatasi 

stress dan depresi karena penyakit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 

Selain itu, untuk meringankan keluhan yang berhubungan  dengan  penyakit  

atau  efek  samping terapi medis seperti penggunaan intervensi tubuh pikiran 

untuk meningkatkan respon tubuh terhadap terapi dan penggunaan 

akupunktur dan herbal untuk mengatasi  nyeri  dan  mual.  National  Institutes  

of Health menganjurkan penderita kanker untuk mencari tahu dan  mengerti  

dengan  jelas  mengenai  manfaat, risiko  dan  efek  samping  dari  terapi  

alternatif  yang telah terbukti sebelum menggunakannya, menimbang antara 

manfaat dengan efek samping, dan apakah pengobatan alternatif akan 

mengganggu pengobatan medis standar serta interaksi antara kedua 

pengobatan tersebut dan juga dapat berkonsultasi dengan dokter mengenai 

penggunaannya (National Institutes of Health, 2005). 
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6.   Efek Samping Pengobatan Kanker Payudara 

Efek   samping   kemoterapi   dapat   diklasifikasikan sebagai berikut (Data 

RS Dharmais, 2012): 

a. Efek  langsung  (immediate),  terjadi  dalam  24  jam pertama (mual 

muntah), anaphylactic shock (kondisi alergi berat). 

b. Efek samping awal (early), terjadi dalam hitungan hari hingga minggu 

seperti leukopenia (penurunan jumlah sel darah putih yang ada di 

dalam tubuh). 
c. stomatitis (sariawan), alopecia (kebotakan), hematology toxicity 

(keracunan darah), neuropeni (penurunan jumlah neutrofil sel darah putih) 
d. Efek  samping  tertunda  (delayed),  terjadi  dalam hitungan minggu 

setelah pemberian kemoterapi seperti kardiomiopati (melemahnya dan 

membesarnya otot jantung), neuropati perifer (kerusakan  saraf  perifer  

yang  biasanya menyebabkan kelemahan pada tangan dan kaki). 

e. Efek  samping  lambat  (late),  terjadi  dalam  kurun waktu bulan hingga 

tahun (timbulnya keganasan sekunder) 
 

D.  RANGKUMAN 

Anda telah mempelajari kegiatan belajar 1 mengenai konsep dasar penyakit 

kanker payudara tentang pengertian, penyebab, gejala kanker payudara, 

klasifikasi kanker payudara, penatalaksanaan sampai efek samping 

pengobatan yang dapat dirangkum sebagai berikut : 

a. Kanker payudara adalah suatu penyakit dimana terjadi pertumbuhan 

berlebihan atau perkembangan tidak terkontrol dari sel-sel (jaringan) 

payudara. 

b. Faktor   risiko   terjadinya   kanker   payudara   adalah adanya riwayat 

tumor jinak, riwayat kehamilan pertama pada usia lebih dari 35 tahun, 

perokok aktif maupun pasif, riwayat keluarga, perempuan yang belum 

pernah melahirkan atau yang tidak pernah menyusui,  perempuan  yang  

berhenti  haid (menopause)    pada    usia    lebih    dari    50    tahun, 

c.   perempuan  yang  mempunyai  riwayat  haid  pertama kurang dari 12 

tahun dan perempuan usia lebih dari  40 tahun lebih sering terkena 

kanker payudara 

d.    Gejala     kanker     payudara     dibedakan     menjadi  Asimtomatik, 

fase lanjut dan metastase yang luas 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DIANA PEFBRIANTI



184 

 

e.   Kanker payudara diklasifikasikan berdasarkan sistem TNM (Tumor Size, 

Node, Metastase) yang kemudian dikelompokkan berdasarkan stadium 

f. Penatalaksanaan kanker payudara yaitu pembedahan, radioterapi dan 

kemoterapi 

g. Efek samping pengobatan kanker payudara yaitu mual muntah, 

leukopenia, stomatitis, kardiomiopati, neuropati perifer sampai 

timbulnya keganasan sekunder 
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KEGIATAN BELAJAR 3 

EMPOWERMENT EDUCATION 

 

A.  PENDAHULUAN 

Empowerment education adalah suatu edukasi yang diberikan kepada klien 

dengan pendekatan empowerment (pemberdayaan yang berfokus pada klien), 

perawatan kolaboratif dimana pemberi pelayanan kesehatan dan klien 

membuat keputusan bersama (Bodenheimer, 2002). Empowerment education 

disebut juga dengan self-management education yang terdiri dari strategi 

pengajaran dengan pendekatan pemecahan masalah dan sharing informasi dan 

pengetahuan untuk mencapai pengelolaan yang baaik terhadap penyakitnya. 

Empowerment education merupakan suatu pendidikan yang diberikan kepada 

penderita kanker payudara tentang pengelolaan penyakit kanker payudara 

dengan pendekatan pemberdayaan. Empowerment education telah berhasil 

meningkatkan self efficacy perawatan diri klien kusta (62,5%) (Wahyuni, 

2015). Empowerment education dan peer support dapat membantu pasien 

kusta dalam proses pengobatan. Terbukti pengetahuan, sikap, kepatuhan 

terhadap pengobatan pada kelompok intervensi mengalami peningkatan 

(Taufan, 2017).  Empowerment education yang diberikan pada klien kanker 

payudara dapat meningkatkan self efficacy seperti kemampuan mengambil 

keputusan dalam mematuhi pengobatan kanker payudara, meningkatkan 

perawatan diri dan meningkatnya kualitas hidup (Notoatmodjo, 2010). 

Peran tenaga kesehatan dalam empowerment education untuk meningkatkan 

efikasi diri, komitmen dan kualitas  hidup  pasien  kanker sangatlah penting. 

Khususnya perawat sebagai salah satu tenaga  kesehatan  mempunyai  peran  

penting menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk memberikan 

edukasi yang tepat dan dukungan psikologis  dalam  membantu  

meningkatkan  keyakinan pasien untuk sembuh. 

B.  TUJUAN 

Kompetensi Dasar : cancer survivor  dapat memahami tentang empowerment 

education 

Sub pokok bahasan : cancer survivor dapat memahami 

a. definisi empowerment education 
b. ujuan empowerment education 
c. tahap pemberdayaan  
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C.  MATERI 

1. Definisi mpowerment education 

Pemberdayaan berarti membantu klien untuk memperoleh daya untuk 

mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait 

dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan diri klien. Tujuannya 

yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk 

menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari 

lingkungannya (Prijono O.S, 1996). 

 

Empowerment education adalah suatu edukasi yang diberikan kepada klien 

dengan pendekatan empowerment (pemberdayaan yang berfokus pada klien), 

perawatan kolaboratif dimana pemberi pelayanan kesehatan dan klien 

membuat keputusan bersama (Bodenheimer, 2002). Empowerment education 

disebut juga dengan self-management education yang terdiri dari strategi 

pengajaran dengan pendekatan pemecahan masalah dan sharing informasi dan 

pengetahuan untuk mencapai pengelolaan yang baaik terhadap penyakitnya. 

Salah satu konsep utama dalam self-management yang merupakan elemen 

empowerment dimana klien memiliki keyakinan untuk membuat keputusan 

dan melakukan pengelolaan sendiri terhadap penyakitnya. 

Empowerment education yang diberikan pada klien kanker payudara dapat 

meningkatkan self efficacy seperti kemampuan mengambil keputusan dalam 

mematuhi pengobatan kanker payudara, meningkatkan perawatan diri dan 

meningkatnya kualitas hidup (Notoatmodjo, 2010). 

2. Tujuan empowerment education 

Tujuan dari empowerment education adalah untuk membentuk individu dan 

masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian 

berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. 

Empowerment dipengaruhi oleh afektif, kognitif dan psikomotorik yang 

kemudian berkontribusi pada tercapainya kemandirian yang dicita-citakan. 

Konsep utama empowement adalah informasi, komunikasi dan health 

education (Prijono, 1996). 

3. Tahap pemberdayaan 

Pemberdayaan dilakukan sampai klien mampu untuk mandiri, dan kemudian 

dilepas untuk mandiri melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai 

status mandiri (Sulistyani, 2004). Proses pemberdayaan tersebut dapat dicapai 

dengan tahapan sebagai berikut: 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EFEKTIVITAS PEER EDUCATION DIANA PEFBRIANTI



188 

 

a. tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri 

b. tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan 

keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar 

sehingga dapat mengambil peran 

c. tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga 

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mehantarkan pada 

kemandirian. 

D.  RANGKUMAN 

Anda telah mempelajari kegiatan belajar 3 mengenai konsep empowerment 

education yang dapat dirangkum sebagai berikut : 

1.  Empowerment education adalah suatu edukasi yang diberikan kepada klien 

dengan pendekatan empowerment (pemberdayaan yang berfokus pada 

klien), perawatan kolaboratif dimana pemberi pelayanan kesehatan dan 

klien membuat keputusan bersama 

2. Tujuan dari empowerment education adalah untuk membentuk individu 

dan masyarakat menjadi mandiri 

3. Tahap awal pada empowerment education adalah dengan penyadaran dan 

pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa 

membutuhkan peningkatan kapasitas diri, kemudian tahap transformasi 

sampai pasien mandiri. 
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KEGIATAN BELAJAR 4 

PERAWATAN KANKER PAYUDARA 

A.  PENDAHULUAN 

Perawatan kanker payudara merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

meminimalkan komplikasi dari kanker payudara. Menurut Dowsett (2002) 

menyatakan perkiraannya antara 5-10% pada pasien yang mengalami 

metastase kanker akan mengalami ulkus kanker. Sedangkan menurut Schiech 

(2002) melaporkan jumlah ulkus  kanker  9%  dari  jumlah  pasien  kanker.  

Ulkus kanker memiliki karakteristik antara lain; sulit sembuh, banyak slough 

(nanah) dan nekrotik (jaringan mati), mudah berdarah, sangat bau, infeksius, 

pingggiran luka mudah  teriritasi.  Melihat  karakteristik  ulkus  kanker maka 

banyak pasien kanker yang minder (malu) jika mendapatkan ulkus kanker. 

Oleh karena itu, banyak pasien kanker yang menutup diri dan tidak mau 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga kualitas hidup pasien 

kanker juga terganggu. 

Peran tenaga kesehatan dalam mengatasi ulkus kanker dan  meningkatkan  

kualitas  hidup  pasien  kanker sangatlah penting. Khususnya perawat sebagai 

salah satu tenaga  kesehatan  mempunyai  peran  penting menggunakan 

pengetahuan dan keterampilannya untuk merawat ulkus kanker dan 

memberikan dukungan psikologis  dalam  membantu  meningkatkan  

keyakinan

sembuh, komitmen dan kualitas hidup pasien dan mengajarkan secara mandiri 

cara melakukan perawatan ulkus kanker payudara di rumah. Seorang perawat 

professional   akan   mampu   memberikan   kenyamanan pada perawatan 

ulkus kanker dan mampu melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan 

lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. 

B.  TUJUAN 

Kompetensi Dasar : cancer survivor  dapat menjelaskan perawatan kanker 

payudara 

Sub pokok bahasan : cancer survivor dapat Menjelaskan 

a. Penatalaksanaan ulkus pada kanker payudara 
b. Cara merawat ulkus pada kanker payudara 
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C.  MATERI 

1.   Penatalaksanaan Ulkus pada Kanker Payudara 

Menurut   kemenkes   RI   (2013),   penatalaksanaan ulkus pada kanker 

payudara yaitu sebagai berikut: 

a. Anti kanker: radioterapi radiasi sangat bermanfaat untuk mengurangi 

gejala yang ada 

b. Terapi  topikal:  Dressing  (membersihkan)  secara teratur dan sering 

sangat diperulkusn untuk menjaga kebersihan, tetap kering dan bebas 

infeksi.  Rendam dengan air hangat atau waktu mandi.   Pada ulkus bersih 

gunakan saline.  Pada jaringan mati gunakan campuran hidrogen peroksida 

dan salin atau larutan enzim.   Pada ulkus infeksi gunakan antiseptik. 

Hentikan perdarahan dengan adrenalin yang diencerkan. Pada ulkus yang 

berbau berikan metronidazole 400 mg/ 8 jam PO. 

Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan perawat untuk 

mengendalikan  gejala dalam perawatan luka kanker; 

1.    Eksudat (nanah) yang berlebihan 

Menggunakan balutan yang menyerap eksudat banyak  seperti  hidroselulosa 

(Aquacel),  foam lainnya. Usahakan balutan yang digunakan tidak melekat 

pada ulkus untuk menghindari perdarahan ketika membuka balutan. Eksudat 

juga akan menyebabkan  kulit  sekitar  ulkus  lecet,  untuk  itu

dapat digunakan film barrier atau cream (zink cream atau metcovazin cream 

dll). 

2.    Bau tidak sedap 

Ditimbulkan akibat infeksi bakteri. Balutan yang dapat digunakan adalah 

yang mengandung silver yang dapat mengurangi pertumbuhan bakteri, dan 

efektif mengontrol bau. Charcoal dressing (Carboflex dll) juga dapat 

digunakan untuk mengontrol bau. Jika bahan yang digunakan terlalu mahal 

maka dapat digunakan metode alami menggunakan madu asli atau pasta gula 

yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri (Macmilan Cancer Support, 

2009). Penggunakan aromaterapi untuk lingkungan sekitar juga dapat 

membantu mengendalikan bau tidak sedap dan dapat meningkatkan 

kenyamanan pasien. 

3.    Nyeri 

Disebabkan  kerusakan  saraf  akibat  kanker  atau akibat dressing yang 

melekat pada kulit. Obat anti nyeri/ analgetik dapat diberikan sebelum 
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perawatan dan memilih balutan yang tidak lengket pada ulkus akan 

membantu mengurangi nyeri pada pasien luka kanker. 

4.    Perdarahan 

Diakibatkan  oleh  sel  kanker  yang  merusak pembuluh darah kapiler. 

Memilih balutan/dressing yang tidak melekat pada ulkus akan mengurangi 

resiko perdarahan ketika membuka balutan. Selain itu juga dapat digunakan 

balutan yang mengandung kalsium alginat (kaltostat, suprasorb A, seasorb 

dll) yang dapat menghentikan perdarahan minor. Jika perdarahan tidak 

berhenti maka dapat digunakan adrenalin dan tekan lembut pada daerah yang 

perdarahan. 

5.    Gatal 

Disebakan oleh kulit yang meregang dan ujung saraf yang teriritasi oleh 

kanker. Dapat diberikan anti histamin, TENS machine (membantu 

merangsang otak mengeluarkan endorphin/ painkiller), menggunakan  

lembaran  hidrogel  untuk melembabkan kulit dan krim mentol (Macmilan 

Cancer Support, 2009). 

2.   Cara Merawat Ulkus pada Kanker Payudara 

Perawatan ulkus pada kanker payudara di pelayanan kesehatan oleh tenaga 

medis: 

1.   Persiapan Alat 

a.  Bak instrumen yang berisi: 

1)   2 buah pinset anatomi 

2)   2 buah pinset chirugis 

3)   Gunting jaringan 

4)   Cucing 2 buah  

b.  Peralatan lain: 

1)   Trolly 

2)   Tromol berisi kassa steril 

3)   Korentang 

4)   1 pasang sarung tangan bersih 

5)   1 pasang sarung tangan steril
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6)   Hipafiks secukupnya 

7)   Gunting plester 

8)   Perlak kecil 

9)   H2O2 (perhidrol) 

10) NaCl 0,9% 

11) Bengkok 

12) Obat sesuai advise 

2.   Cara Perawatan Ulkus 

a. Menjaga privasi klien 

b. Mengatur   posisi   klien   sehingga   ulkus   dapat terlihat dan mudah 

dijangkau 

c. Membuka bak instrumen 

d. Menuangkan NaCl 0,9% ke dalam cucing 

e. Mengambil  kasa  steril  secukupnya,  kemudian masukan  ke  dalam  

cucing  yang  berisi  larutan NaCl 0,9% 

f.  Mengambil sepasang pinset anatomis dan cirugis g. Memeras kasa 

steril yang sudah dituangkan ke dalam cucing 

h. Taruh perasan kasa di dalam bak instrumen atau tutup bak instrumen 

bagian dalam 

i.  Pasangkan perlak di bawah ulkus klien 

j.  Buka  balutan  ulkus  klien,  sebelumnya  basahi dulu plester atau 

hipafiks dengan NaCl 

k. Masukan balutan tadi ke dalam bengkok atau tas kresek 

l.  Observasi keadaan ulkus klien, jenis ulkus, luas ulkus, adanya pus dan 

kedalaman ulkus 

m. Buang  jaringan  nekrosis  menggunakan  gunting jaringan 

n. Ganti sarung tangan bersih dengan sarung tangan steril 

o. Lakukan  perawatan  ulkus  dengan  kasa  yang sudah diberi larutan 

NaCl 0,9% 

p. Oleskan obat ulkus (jika ada) 
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q. Tutup ulkus dengan kasa steril secukupnya r.  Fiksasi ulkus 

s.  Rapikan klien 

3.   Perawatan ulkus pada kanker payudara di di rumah: 

a. Baca doa sebelum mengganti balutan agar diberi kemudahan  dan  

kelancaran  juga  diberi ketenangan 

b. Mandi  dan  bersihkan  ulkus  kanker  payudara dengan sabun dan 

secara perlahan dan hati-hati 

c. Keringkan ulkus dengan kassa d. Gunakan sarung tangan bersih 

e. Lakukan perawatan ulkus dengna NACL 0,9% 

f.  Keringkan ulkus ketika sudah bersih 

g. Oleskan  salep  yang  mengandung  metronidazol (metronidazol dapat 

mengurangi bau pada ulkus), jika salep sulit di oleskan pada ulkus, 

maka salep dapat  dioleskan  pada  balutan  yang  akan menempel 

langsung pada ulkus. 

h. Tambahkan  kassa/  pembalut  wanita/  underpad/ pempers (mengingat 
ulkus kanker juga akan memproduksi cairan yg banyak) 

i.  Tutup ulkus secara baik dengan plester sehingga meminimalkan 
terjadinya infeksi dari luar. 

j.  Pelihara hidu bersih dan sehat jika ulkus dinilai sudah kotor segera 
lakukan perawatan mandiri

D.  RANGKUMAN 

Anda telah mempelajari kegiatan belajar 2 mengenai konsep penatalaksanaan 

perawatan ulkus dan cara melakukan perawatan kanker payudara   yang 

dapat dirangkum sebagai berikut : 

1. Penatalaksanaan  pada  kanker  payudara  dapat diberikan   radioterapi   

radiasi   untuk   mengurangi gejala yang ada 

2. Dressing  secara  teratur  dan  sering  sangat diperulkusn untuk menjaga 

kebersihan, tetap kering dan   bebas   infeksi   dengan   SPO   yang   sudah 

ditetapkan 

E.  DAFTAR PUSTAKA 
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KEGIATAN BELAJAR 5 

PENANGANAN EFEK SAMPING  

PENGOBATAN KANKER PAYUDARA 
 

A.  PENDAHULUAN 

Terapi kanker payudara dapat digolongkan menjadi pembedahan,  radioterapi,  

kemoterapi  dan  terapi hormonal (Jong, 2004). Kemoterapi adalah proses 

pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang bertujuan untuk 

menghancurkan atau memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker. Efek 

samping kemoterapi timbul karena obat-obat kemoterapi tidak hanya 

menghancurkan selsel kanker tetapi juga menyerang sel- sel sehat, terutama 

sel-sel yang membelah dengan cepat (Noorwati,  2007).  Dalam  suatu  

penelitian  yang dilakukan oleh Love et al (1989) didapatkan persentase 

pasien yang mengalami efek samping dari kemoterapi yang dijalaninya  yaitu  

mual  87%,  lelah  86%, muntah 54%, diare 37%, konstipasi 19 %, 

kemerahan pada kulit 18%. Penting bagi penderita dan cancer survivor untuk 

memahami penatalaksanaan efek samping dari pengobatan untuk mengurangi 

rasa tidak nyaman dan komplikasi lebih lanjut pada terapi. 

B.  TUJUAN 

Kompetensi  Dasar:  cancer  survivor  dapat menjelaskan  penatalaksaan  efek  

samping  dari pengobatan kanker payudara 

Sub pokok bahasan: cancer survivor dapat Menjelaskan: 

1.   Pentalaksanaan mual muntah pada penderita kanker payudara 

2.   Penatalaksanaan  konstipasi  pada  penderita  kanker payudara 

4.   Penatalaksanaan    diare    pada    penderita    kanker payudara 

5.   Penatalaksanaan    kelelahan    /    kelemahan    pada penderita kanker 

payudara 

6.   Penatalaksanaan    gatal    pada    penderita    kanker payudara

C.  MATERI 

1.   Penatalaksanaan  Mual  Muntah  pada  Penderita Kanker Payudara 

Mual dan muntah adalah salah satu keluhan yang sangat  menganggu  pasien.  

Penyebabnya  biasanya  lebih dari satu macam. Mual dapat terjadi terus 

menerus atau intermiten.   Muntah sering disertai dengan mual, kecuali pada 

gangguan pada organ perut atau tekanan pada rongga kepala.  Tata laksana 

mual dan muntah harus disesuaikan dengan penyebabnya. Penatalaksanaan 

mual muntah yaitu dengan: 
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1.   Terapi farmakologi (terapo obat) 

Mual muntah yang menetap pada pasien dapat diberikan proton pump 

inhibitor / H2 Reseptor Antagonis seperti omeprazole 20 mg atau ranitidine 

300 mg PO. Mual akibat iritasi mukosa karena pemberian NSAID: 

omeprazole 20 mg PO. Mual akibat kemoterapi atau radiasi: 5-HT3–reseptor 

antagonis: ondansetron 4 mg 1-2x/hari Plus dexamethasone 4 mg pagi hari 

2.   Terapi nonfarmakologi (bukan obat) 

Dapat diberikan aromaterapi dengan cara menghirup sensasi wanginya 

2.   Penatalaksanaan    Konstipasi    pada    Penderita Kanker Payudara 

Terdapat berbagai penyebab konstipasi pada penderita kanker payudara lanjut 

sbb: 

1.    Diet rendah serat, kekurangan cairan 

2.    Imobilitas (kurang gerak) 

3.    Tidak segera ke toilet pada saat rasa BAB muncul 

4.  Obat:   opioid,   anti-cholinergic,   antacid   yang mengandung 

alumunium, zat besi, antispasmodic, antipsikotik/anxiolitik 

5.  Obstruksi   (sumbatan)   saluran   cerna:   faeces (kotoran), tumor, 

perlengketan 

6.    Gangguan metabolisma: hiperkalsemia 

7.    Ganguan       saraf       gastrointestinal       (organ pencernaan), neuropati 

saraf otonom (mati rasa) 

Penatalaksanaan konstipasi adalah: 

1. Terapi farmakologi (terapi obat) 

Obat untuk mencegah konstipasi harus diberikan pada pasien yang mendapat 

opioid. Gunakan laksatif yang mengandung pelembut faeces dan 

menstimulasi peristaltic. Bila konstipasi telah terjadi: bisacodyl 10 mg dan 

glyserin supositoria. Gunakan laksatif pelembut feses atau osmotik pada 

obstruksi (sumbatan) sebagian. Jika pemberian laksatif   gagal,   lakukan   

Rectal   Touch   (colok dubur): 

a.  Jika feses encer: berikan 2 tablet bisacodyl atau microlax 

b. Jika feses keras, berikan 2 gliserin supositoria c.  Jika rectum kosong, 

lakukan foto perut 

2. Terapi nonfarmakologi (bukan obat) 

a.  Anjurkan makanan tinggi serat dan tingkatkan jumlah cairan 
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b. Anjurkan  pasien  untuk  banyak  bergerak  bila mungkin 

c.  Berikan  respon  yang  cepat  bila  pasien  ingin buang air besar 

d. Hentikan atau kurangi obat yang menyebabkan konstipasi 

e.  Koreksi hiperkalsemia 

f.  Atasi obstruksi bila mungkin 

g. Gunakan penyangga kaki untuk meningkatkan kekuatan otot abdomen 

3.   Penatalaksanaan  Diare  pada  Penderita  Kanker Payudara 

Penyebab diare ada beberapa macam.   Diantaranya adalah adanya infeksi, 

malabsorbsi (penyerapan yang buruk), sumbatan sebagian, kanker, tekanan 

tulang belakang,  penggunaan  antibiotik,  kemoterapi  atau radiasi, dan 

kecemasan. 

1. Terapi farmakologi (terapi obat) 

Tata laksana diare sesuai dengan penyebabnya. Pada malabsorbsi, pemberian 

enzim pancreas akan bermanfaat.   Pada   gejala   diare   yang   biasa   bisa 

diberikan obat anti diare 

2. Terapi nonfarmakologi (terapi bukan obat) 

a.   Makanan tinggi serat larut air 

Jenis serat Error! Hyperlink reference not valid. 

b.   Minum air yang banyak 

Hal yang wajib dilakukan saat diare yaitu minum delapan gelas per hari. 

Upaya ini ditujukan agar pasien tak mengalami dehidrasi. Namun, jika pasien 

telah mengalami dehidrasi, maka biasanya dokter         akan        memberikan 

oralit Error! Hyperlink reference not valid. 

c.   Mengonsumsi camilan yang agak asin 

Makanan yang agak tinggi natrium (garam) diperlukan ketika Anda diare. 

Pasalnya, diare membuat natrium dan zat mineral lainnya hilang dari  tubuh  

Anda.  Jadi,  sebagai  penggantinya, Anda dapat mengonsumsi makanan yang 

agak tinggi natrium, seperti biskuit. 

d.   Hindari susu dan produk olahannya seperti keju, mentega, dan es krim 

selama pengobatan dan beberapa hari setelahnya. Produk susu sulit untuk 

dicerna   oleh   tubuh,   sehingga   hal   ini   akan 

memperberat kerja organ pencernaan Anda ketika mengalami diare. 

 

e.   Hindari makanan yang pedas serta asam 
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Makanan tersebut akan membuat iritasi pada usus semakin parah. Belum lagi 

memengaruhi kondisi lambung Anda dan kemudian menimbulkan gangguan 

pencernaan lain, seperti asam lambunError! Hyperlink reference not valid. 

naik, heartburnError! Hyperlink reference not valid.perut kembungError! 

Hyperlink reference not valid. 

f.   Makan yogurt 

Meskipun yogurt termasuk produk susu, yogurt mengandung bakteri baik 

yang dapat membantu usus anda kembali pulih 

4.   Penatalaksanaan   Kelelahan/   Kelemahan   pada Penderita Kanker 

Payudara 

Penyebab kelelahan / kelemahan bermacam macam, seperti gangguan 

elektrolit, gangguan tidur, dehidrasi (kekurangan cairan), anemia, malnutrisi, 

hipoksemia, infeksi, gangguan metabolisme, penggunaan obat dan modalitas   

pengobatan   lain   seperti   kemoterapi   atau radiasi, ko morbiditas (sakit), 

progresifitas penyakit (perkembangan penyakit) dan gangguan emosi. 

Tata laksana: 

1.   Terapi farmakologi (terapi obat) 

Dexametason 2 mg pagi hari.  Bila dalam 5 hari tidak menunjukkan 

perbaikan, hentikan. 

2.   Terapi nonfarmakologi

a.   Koreksi  yang  dapat  dikoreksi:  gangguan  tidur, gangguan elektrolit, 

dehidrasi, anemia, infeksi 

b.   Evaluasi penggunaan obat 

c.   Olahraga, fisioterapi dan terapi penunjang lainnya 

 

5.  Penatalaksanaan  Gatal  pada  Penderita  Kanker Payudara 

Gatal adalah keluhan yang mengganggu. Tidak semua gatal berhubungan 

dengan pelepasan histamine (bahan kimia yang diproduksi oleh tubuh ketika 

mengalami alergi). Gatal akibat uremia (ureum dalam darah) atau kolestasis 

(gangguan pada cairan empedu). 

Penyebab: 

1.   Gangguan fungsi hati dan ginjal 

2.   Alergi obat/makanan 
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3.   Obat: oipioid atau vasodilator 

4.   Penyakit endokrin 

5.   Kekuarangan zat besi 

6.   Limfoma (kanker darah) 

7.   Rangsangan  sensori: baju yang kasar 

8.   Parasit 

9.   Faktor psikologi 

Tata laksana: 

1.   Farmakologi (terapi obat) 

antihistamin klorfeniramin 4 mg, cholesteramin 4 – 8 mg/hari

2.   Nonfarmakologi (bukan obat) 

a.   Atasi penyebabnya 

b.   Hentikan   obat   penyebab   seperti   rifampicin, benzodiazepine 

c.   Gunakan pelembab kulit 

d.   Jaga kebersihan dengan rajin mandi e.   Jaga kelembaban ruangan 

f.   Hindari  menggaruk  dengan  kuku  tangan  yang kotor. 

D.  RANGKUMAN 

Anda telah mempelajari kegiatan belajar 3 mengenai penatalaksanaan efek 

dari pengobatan kanker payudara yang dapat dirangkum sebagai berikut : 

a. Penatalaksanaan  pada  Mual  muntah  yang  menetap pada pasien dapat 

diberikan omeprazole 20 mg atau ranitidine 300 mg PO. Mual akibat 

iritasi mukosa karena pemberian NSAID: omeprazole 20 mg PO. Mual 

akibat kemoterapi atau radiasi: 5-HT3–reseptor antagonis: ondansetron 4 

mg 1-2x/hari Plus dexamethasone 4 mg pagi. Terapi nonfarmakologi dapat 

diberikan aromaterapi dengan cara menghirup sensasi wanginya. 

b. Penatalaksanaan  pada  konstipasi:  Jika  feses  encer: berikan 2 tablet 

bisacodyl atau microlax, Jika feses keras, berikan 2 gliserin supositoria, 

Jika rectum kosong, lakukan foto abdomen. Terapi nonfarmakologi: 

Anjurkan makanan tinggi serat  

c. Tingkatkan jumlah cairan, Anjurkan pasien untuk banyak bergerak bila 

mungkin, berikan respon yang cepat bila pasien ingin buang air besar, 

hentikan atau kurangi obat yang menyebabkan konstipasi, koreksi 
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hiperkalsemia, atasi obstruksi bila mungkin dan gunakan  penyangga  kaki  

untuk  meningkatkan kekuatan otot abdomen. 

d. Penatalaksanaan    pada    diare:    pemberian    enzim pancreas masalah 

malabsorbsi, Lakukan perawatan kulit dengan zinc oxide. 

e. Penatalaksanaan    pada    kelemahan    /    kelelahan: dexametason 2 mg 

pagi hari.  Bila dalam 5 hari tidak menunjukkan perbaikan, hentikan. 

Terapi nonfarmakologi: Koreksi yang dapat dikoreksi: gangguan  tidur,  

gangguan  elektrolit,  dehidrasi, anemia, infeksi , Review penggunaan 

obat, Olahraga, fisioterapi dan okupasional terapi. 

f. Penatalaksanaan      pada      pruritus:      antihistamin klorfeniramin 4 mg, 

cholesteramin 4 – 8 mg/hari. Terapi Nonfarmakologi: atasi penyebabnya, 

hentikan obat penyebab seperti rifampicin, benzodiazepine, gunakan 

pelembab kulit, jangan gunakan sabun mandi dan Jaga kelembaban 

ruangan.
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