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Zetya Hutabarat 032016046 

Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien Ca Mammae Post Operasi 

Mastektomi Tahun 2020 

 

Prodi Ners 2020 

Kata kunci : Dukungan Keluarga, Kualitas Hidup, Pasien Ca Mammae Post 

Operasi Mastektomi 

 

(xvi + 74 +  lampiran) 

 

Abstrak 

 

Penderita ca mammae yang post operasi mastektomi tidak lepas dari pengalaman 

penurunan kualitas hidup yaitu fisik, hubungan sosial, psikologis, dan lingkungan. 

Keempat domain tersebut menjadi perhatian penting untuk mendapatkan hidup 

yang sehat bagi penderita ca mammae yang post operasi mastektomi lewat 

dukungan keluarga sehingga penderita memiliki harapan dan tujuan hidup. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kualitas 

hidup pada pasien ca mammae post operasi mastektomi tahun 2020. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian 

sistematik review. Peneliti mengumpulkan beberapa jurnal terkait topik melalui 

penulusaran dari database online Proquest dan Google Scholar untuk di telaah dan 

di analisis. Hasil Penelitian : dari  hasil penelusuran 20 artikel yang sesuai 

dengan kriteria inklusi. Berdasarkan analisa tentang hubungan dukungan keluarga 

dengan kualitas hidup pasien ca mammae post operasi mastektomi, dari 10 artikel 

ditemukan 8 artikel (80%) yang mengatakan bahwa dukungan keluarga sangat 

erat kaitannya dengan kualitas hidup pasien ca mammae post operasi mastektomi. 

Kesimpulan : Dari berbagai hasil penelitian yang sudah direview oleh peneliti, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa dukungan keluarga dengan hasil rata-rata p 

<0,001, mampu membantu untuk menjalankan terapi atau proses pengobatannya, 

sehingga membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dalam menjalani 

pengobatannya. 
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ABSTRACT 
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Family Support with Quality of Life for Patients Ca Mammae Post Mastectomy 

Surgery in 2020 
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Keywords : Family Support, Quality of Life, Patients Ca Mammae Post 

Mastectomy Surgery 

 

(xvi + 74 + attachments) 

 

Abstract 

 

Patients with ca- mammary post mastectomy cannot be separated from the 

experience of decreased quality of life, namely physical, social, psychological, 

and environmental relationships. The four domains are an important concern to 

get a healthy life for patients with breast cancer who post mastectomy surgery 

through family support so that patients have hope and purpose in life. The purpose 

of this study was to determine the relationship of family support with quality of 

life in patients with post-operative mastectomy in 2020. The study design used 

was a descriptive study with a systematic review research method. The researcher 

collected several journals related to the topic through transmission from the 

Proquest and Google Scholar online databases to be studied and analyzed. 

Research Results: from the search results of 20 articles that fit to the inclusion 

criteria. Based on the analysis of the relationship of family support with the 

quality of life of post-operative breast cancer patients, from 10 articles found 8 

articles (80%) which prove that family support is very closely related to the 

quality of life of post-mastectomy breast cancer patients. Conclusion: From 

various research results that have been reviewed by researchers, the researchers 

concluded that family support with an average result of p <0.001, is able to help to 

carry out therapy or treatment process, thus helping to improve the quality of life 

of patients undergoing treatment. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ca Mammae 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 merupakan suatu kondisi dimana sel telah kehilangan pengendalian dan 

mekanisme normalnya sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, 

cepat dan tidak terkendali (Puspita dkk, 2017). Kanker merupakan suatu kondisi 

di mana sel telah mengalami kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya 

sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali. 

Kanker menjadi salah satu penyebab utama kematian global, berdasarkan data 

yang dirilis International Agency for Research on Cancer salah satu lembaga di 

bawah Badan Kesehatan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Sinuraya, 

2016). 

Ca mammae adalah penyakit yang terjadi karena pertumbuhan berlebihan 

atau perkembangan tidak terkontrol dari sel-sel atau jaringan payudara. Faktor 

resiko yang dapat menyebabkan terjadinya kanker payudara meliputi faktor 

reproduksi, faktor endokrin, diet dan genetik (riwayat keluarga). Data Global 

Cancer Observatory 2018 menjelaskan bahwa kasus kanker yang paling banyak 

terjadi di Indonesia adalah kanker payudara, yakni 58.256 kasus atau 16,7% dari 

total 348.809 kasus kanker (World Health Organization (WHO), 2019. 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

2 

Ca Mammae merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh 

dunia. Ca mammae juga merupakan salah satu penyakit tidak menular yang paling 

banyak menyerang perempuan, kanker payudara memiliki kontribusi sebesar 30% 

dan merupakan jenis kanker yang paling mendominasi di indonesia dan 

mengalahkan kanker serviks yang berkontribusi sebesar 24% (Irawan dkk, 2017). 

Di indonesia belum ada data statistik yang akurat, namun data yang terkumpul 

dari rumah sakit menunjukkan bahwa kanker payudara menduduki peringkat  

pertama diantara kanker lainnya pada wanita. Setiap tahunnya, di Amerika Serikat 

44.000 pasien meninggal karena penyakit ini sedangkan di Eropa lebih dari 

165.000. setelah menjalani perawatan, sekitar 50% pasien mengalami kanker 

payudara stadium akhir dan hanya bertahan hidup 18-30 bulan (Mulyani dkk, 

2019). 

Ca mammae (kanker payudara) merupakan jenis kanker yang mempunyai 

prevalensi cukup tinggi. Kanker payudara juga dapat terjadi pada pria hanya saja 

prevalensi pada wanita jauh lebih tinggi dibanding dengan pria. Jenis kanker yang 

paling banyak pada wanita adalah kanker payudara dan kanker leher rahim, 

sedangkan pada pria adalah kanker paru-paru dan kanker kolorektal. 

Perbandingan insidensi kanker payudara pada wanita dan pria adalah 100:1 

(Dyanna dkk, 2015). 

Secara global, kanker payudara adalah keganasan yang paling umum dan 

penyebab utama kematian terkait kanker di kalangan wanita. Di Amerika Serikat, 

satu dari delapan wanita akan menderita kanker payudara selama hidup mereka. 

Penatalaksanaan kanker payudara meliputi pembedahan diikuti dengan radioterapi 
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(RT). Salah satu tindakan penatalaksanaan kanker payudara yang paling sering 

dilakukan ialah tindakan mastektomi. Mastektomi merupakan operasi 

pengangkatan payudara dengan atau tanpa disertai rekonstruksi dan bedah 

penyelamatan payudara yang berkombinasi dengan terapi radiasi. Tindakan 

mastektomi yang dilakukan dapat menyebabkan terjadinya perubahan fisik pada 

pasien tersebut (Puspita dkk, 2017). Mastektomi dilakukan untuk menurunkan 

resiko kematian, merupakan upaya operasi atau pengangkatan payudara yang 

terkena kanker untuk membasmi sel kanker, mastektomi merupakan pilihan 

pembedahan yang dianjurkan untuk mengurangi resiko penyebaran kanker 

(metastase). Mastektomi berdampak besar pada kehidupan wanita baik secara 

fisik maupun mental (Juliana, 2018). 

Berdasarkan estimasi Globocan, International Agency for Research on 

Cancer (IARC), kanker payudara adalah kanker dengan persentase kasus baru 

tertinggi (43,3%) dan persentase kematian tertinggi (12,9%) pada perempuan di 

dunia. Berdasarkan prevalensi kanker payudara di Indonesia mencapai 0,5 per 

1000 perempuan (Kemenkes RI, 2015). Dukungan keluarga merupakan faktor 

yang sangat penting bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah dan dapat 

memotivasi orang tersebut dalam menjalani pengobatannya. Adapun jenis 

dukungan keluarga terdiri dari dukungan informasional, dukungan penilaian, 

dukungan instrumental dan dukungan ekonomi (Dyanna, 2015). Dukungan 

keluarga juga sangat penting dalam mendukung kesembuhan pasien dengan 

kanker payudara yang mengalami mastektomi, berdampak pada kondisi 

psikologisnya dan memerlukan dukungan dari keluarga (Juliana, 2018). Oleh 
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karena itu, keluarga dan orang di sekitarnya sangat berperan dalam memberikan 

dukungan hidup buat penderita akan sangat besar artinya. Jadi, keluarga harus 

merawat penderita agar tidak mengalami stres dan kemudian depresi akan 

penyakit yang tengah dideritanya tersebut. Terdapat hubungan yang kuat antara 

keluarga dan status kesehatan anggotanya dimana peran keluarga sangat penting 

bagi setiap aspek perawatan kesehatan anggota keluarga, mulai dari strategi-

strategi hingga fase rehabilitasi, serta dukungan keluarga sangat berpengaruh 

terhadap kesehatan mental anggota keluarganya (Husni, 2015). 

Kanker payudara adalah penyakit yang mempengaruhi kondisi kesehatan 

fisik seseorang. Keberadaan penyakit yang mempengaruhi kondisi kesehatan fisik 

adalah salah satu aspek yang menentukan kualitas hidup seseorang sebab penyakit 

ini membuat penderita mengalami penurunan dalam kondisi fisik maupun 

psikologis. Kualitas hidup pada pasien kanker payudara antara stadium dini 

dengan stadium lanjut mempunyai kualitas hidup jangka panjang yang berbeda 

tergantung dari terapi pengobatan yang dilakukan oleh pasien tersebut, selain itu 

juga kelelahan fisik dan aktivitas dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien 

dengan kanker payudara (Canario et al., 2016). 

 Kualitas hidup telah menjadi topik yang penting dalam hal perawatan 

medis, karena kualitas hidup dapat menurun ketika individu terkena penyakit dan 

sakit dalam waktu yang lama, serta kualitas hidup dapat menjadi pertimbangan 

untuk pencegahan pada saat sebelum dan sesudah penyakit muncul. Salah satu 

bentuk penurunan kualitas hidup yang paling banyak dialami oleh penderita 

kanker payudara adalah terjadinya penurunan dimensi psikologis. Terdapat 
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beberapa dampak psikologis yang dihadapi oleh wanita yang didiagnosis 

menderita kanker payudara, seperti rasa takut akan kemungkinan kematian dan 

rasa khawatir saat akan memberitahu keluarga akan penyakitnya (Wulandari, 

2017). 

Karena hasil kelangsungan hidup yang lebih baik untuk pasien kanker 

payudara selama beberapa kesehatan psikologis seperti depresi, aspek yang 

menjadi sangat penting adalah kualitas hidup (QoL) dari pasien ini setelah operasi 

(Environ, 2019). Kualitas hidup merupakan persepsi individu mengenai keadaan 

dirinya pada aspek fisik, psikologis, sosial dan lingkungan untuk mencapai 

kepuasan dalam hidupnya. Kepuasan seseorang akan membawanya pada hidup 

yang berkualitas. Kebaikan tersebut akan mendorong penderita kanker payudara 

untuk mencapai kehidupan yang berkualitas (sinuraya, 2016). Salah satu faktor 

yang mempengaruhi kualitas hidup penderita kanker payudara adalah dukungan 

keluarga. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarganya. 

Anggota keluarga dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam 

lingkungan keluarga karena anggota keluarga memandang bahwa orang yang 

bersifat mendukung selalu siap untuk memberikan pertolongan maupun bantuan 

(Irawan, 2017). 

 Berdasarkan latar belakang di atas, sangat penting dilakukan penelitian lebih 

lanjut. Peneliti akan menggali atau mengumpulkan informasi yang berkaitan 

dengan “Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Pasien Ca Mammae Post 

Operasi Mastektomi Tahun 2020”. Penelitian terkait topik akan dilakukan analisis 

melalui Systematic review. Penelitian yang mendalam akan dilakukan untuk 
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mengetahui bagaimana dukungan keluarga pasien ca mammae post operasi 

mastektomi, kualitas hidup pasien ca mammae post operasi mastektomi, serta 

hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien ca mammae post 

operasi mastektomi. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah ”Apakah ada hubungan dukungan keluarga dengan kualitas 

hidup pasien ca mammae post operasi mastektomi tahun 2020?”. 

1.3  Tujuan 

1.3.1  Tujuan Umum 

Untuk mengidentifikasi hubungan dukungan keluarga dengan kualitas 

hidup pasien ca mammae post operasi mastektomi tahun 2020. 

1.3.2 ` Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi dukungan keluarga pada pasien ca mammae post operasi 

mastektomi. 

2. Mengidentifikasi kualitas hidup pada pasien ca mammae post operasi 

mastektomi. 

3. Mengidentifikasi dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada pasien ca 

mammae post operasi mastektomi. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Sebagai salah satu sumber bacaan penelitian yang dapat memberikan 

pengetahuan serta informasi dalam ilmu keperawatan tentang dukungan keluarga 

dengan kualitas hidup pasien ca mammae post operasi mastektomi. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.  Bagi peneliti   

Diharapkan dapat menambah informasi dan refrensi yang berguna bagi 

mahasiswa/i keperawatan tentang hubungan dukungan keluarga dengan 

kualitas hidup pasien ca mammae post operasi mastektomi. 

2.  Bagi instansi pendidikan   

Sebagai suatu bentuk bacaan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa 

keperawatan tentang dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien ca 

mammae post operasi mastektomi. 

3.  Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data tambahan 

untuk peneliti selanjutnya terutama yang berhubungan dengan dukungan 

keluarga pada kualitas  hidup pasien ca mammae post operasi mastektomi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Ca Mammae  

2.1.1  Definisi  

Disebut kanker payudara ketika sejumlah sel di dalam payudara tumbuh 

dan berkembang dengan tidak terkendali. Kanker payudara (Carcinoma Mammae) 

merupakan salah satu kankernyang sangat ditakuti oleh kaum wanita, setelah 

kanker serviks. Ca mammae merupakan suatu kondisi dimana sel telah kehilangan 

pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga terjadi pertumbuhan yang 

tidak normal, cepat dan tidak terkendali yang terjadi pada jaringan payudara. 

Kanker payudara pada umumnya menyerang pada kaum wanita, tetapi tidak 

menutup kemungkinan juga dapat dapat menyerang kaum laki-laki, walaupun 

kemungkinan menyerang kaum laki-laki itu sangat kecil sekali yaitu 1 : 1000. 

Kanker payudara ini adalah salah satu jenis kanker yang juga menjadi penyebab 

kematian terbesar kaum wanita di dunia, termasuk diindonesia (Mulyani, 2019). 

Ca mammae (kanker payudara) adalah entitas patologi yang dimulai 

dengan perubahan genetik pada sel tunggal dan mungkin memerlukan waktu 

beberapa tahun untuk dapat terpalpasi. Jenis histologi kanker payudara yang 

paling umum adalah karsinoma duktus yang menginfiltrasi (80% kasus), yaitu 

tumor muncul dari sistem pengumpul dan invasi jaringan sekitarnya. Infiltrasi 

karsinoma lobular menyebabkan 10% sampai 15% kasus. Tumor ini muncul dari 

epitelium lobular dan biasanya terjadi sebagai area penebalan yang 

mendefinisikan penyakit di payudara (Brunner & Suddart, 2015). 
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2.1.2  Etiologi  

Ca Mammae (kanker payudara) mungkin tidak diperlihatkan gejala di 

tahap awal. Pada sebagian kasus, tumor mungkin tidak terasa karena terlalu kecil, 

namun bisa diketahui melalui pemriksaan mamografi. Jika tumor cukup besar, 

akan teraba sebagai benjolan pada payudara. Meskipun demikian, tidak semua 

benjolan berarti kanker. 

Gejala kanker payudara bisa bervariasi, bisa sama bisa juga tidak, di 

antaranya adalah: 

a) Adanya benjolan di payudara atau penebalan jaringan yang terasa 

berbeda dari jaringan di sekitarnya. 

b) Perubahan pada bentuk dan ukuran payudara 

c) Kulit payudara memerah 

d) Pengelupasan kulit areola dan kulit payudara 

e) Nyeri dan pembengkakan pada payudara 

f) Darah keluar dari puting susu 

g) Benjolan atau pembengkakan di bawah ketiak 

h) Puting tertarik masuk kedalam 

i) Keluar cairan dari puting susu 

Seseorang yang mengalami gejala diatas bukan berarti menderita 

kanker payudara. Nyeri atau benjolan di payudara bisa juga tanda kista 

payudara. Oleh karena itu, penting untuk memeriksakan diri ke dokter jika 

muncul gejala di atas agar bisa diketahui penyebabnya. 

(Anies, 2019). 
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2.1.3  Jenis-Jenis Ca Mammae 

1. Jenis ca mammae yang umum terjadi: 

a. Lobular carcinoma in situ (LCIS) 

Pada LCIS, pertumbuhan jumlah sel jelas terlihat, berada dalam 

kelenjar susu (lobulas). Pasien dengan LCIS dimonitor dengan ketat 

setiap empat bulan sekali oleh dokter dengan melakukan uji klinis 

payudara, ditambah mammografi setiap tahunnya. Adapun 

pencegahan lain yang juga mungkin dilakukan dengan memberikan 

terapi obat seperti tamoxifen atau prophylactic mastectomy. 

Pengangkatan payudara yang dilakukan sebagai usaha preventif. 

b. Ductal carcinoma in situ (DCIS) 

DCIS merupakan tipe kanker payudara non-invasif yang paling sering 

terjadi. Dengan deteksi dini rerata tingkat bertahan hidup penderita 

DCIS mencapai 100% dengan catatan kanker tersebut tidak menyebar 

dari saluran susu ke jaringan lemak payudara serta bagian lain dari 

tubuh. DCIS mempunyai beberapa tipe antara lain, ductal 

comedocarcinoma yang merujuk pada DCIS dengan necrosis/area sel 

kanker yang mati atau mengalami degenerasi. DCIS ini seringkali 

terdeteksi pada mammogram sebagai microcalcifications (tumpukan 

dalam jumlah kecil). 

c. Infiltrating lobular carcinoma (ILC) 

Dikenal sebagai invasive lobular carcinoma. ILC terjadi sekitar 10% 

sampai 15% dari seluruh kejadian kanker payudara. ILC ini mulai 
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terjadi dalam kelenjar susun (lobules) payudara, tetapi sering 

menyebar ke bagian tubuh lain. 

d. Infiltrating ductal carcinoma (IDC) 

Dikenal sebagai invasive ductal carcinoma. IDC merupakan tipe 

kanker payudara yang paling umum terjadi, sekitar 80% kasus IDC 

dari seluruh diagnosis kanker payudara. IDC terjadi dalam saluran 

susu payudara serta menjebol dinding saluran, menyerang jaringan 

lemak payudara hingga kemungkinan terjadi pada bagian tubuh yang 

lain. 

2. Jenis ca mammae yang jarang terjadi: 

a. Mucinous carcinoma  

Mucinous carcinoma atau juga disebut colloid carcinoma merupakan 

satu jenis kanker payudara yang jarang terjadi, berbentuk oleh sel 

kanker yang memproduksi lendir (mucus). Wanita yang menderita 

kanker jenis ini memiliki tingkat bertahan hidup yang cukup baik 

dibandingkan dengan wanita yang menderita jenis kanker invasif yang 

lebih umum terjadi. 

b. Medullary carcinoma  

Jenis kanker ini terjadi sekitar 5% dari seluruh kejadian kanker 

payudara dan merupakan satu jenis kanker payudara invasif yang 

membentuk satu batas yang tidak lazim antara jaringan tumor dan 

jaringan normal. 
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c. Tubular carcinoma 

Jenis kanker ini terjadi sekitar 2% dari keseluruhan diagnosis kanker 

payudara. Tubular carcinoma ini merupakan satu tipe khusus dari 

kanker payudara invansive dan wanita yang menderita kanker 

payudara jenis ini, biasanya memiliki harapan kesembuhan yang 

cukup baik dibandingkan jenis kanker payudara yang lain. 

d. Inflammatory breast cancer 

Jenis kanker payudara ini jarang terjadi, sekitar 1% tetapi jika terjadi 

perkembangannya akan cepat. Inflammatory breast cancer, kondisi 

dimana payudara terlihat meradang (merah dan hangat) dengan 

adanya cekungan dan atau pinggiran yang tebal yang disebabkan oleh 

kanker yang menyumbat pembuluh limfe kulit pembungkus payudara. 

e. Phylloides tumor 

Tumor phylloides ini berkembang di dalam jaringan konektif 

payudara serta dapat ditangani dengan operasi pengangkatan. Tumor 

phylloides merupakan kanker payudara yang bersifat jinak maupun 

ganas dan sangat jarang terjadi. 

f. Paget’s disease of the nipple 

Jenis kanker payudara ini terjadi hanya sekitar 1% dan wanita dengan 

kanker payudara jenis ini mempunyai tingkat kesembuhan yang lebih 

baik. Jenis kanker payudara ini berawal dari saluran susu kemudian 

menyebar ke kulit aerola dan puting. Pada kanker payudara ini, kulit 

payudara akan pecah - pecah, memerah, mengkoreng dan 
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mengeluarkancairan. 

(Mulyani, 2019). 

2.1.4 Faktor Risiko Ca Mammae  

Beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya 

kanker payudara. Namun demikian, seseorang dengan sejumlah faktor risiko 

belum tentu terserang kanker payudara, sebaliknya seseorang tanpa faktor risiko 

dapat terkena kanker. Seseorang yang pernah terserang kanker di satu payudara 

memiliki risiko tinggi pada payudara yang lain. 

Faktor lain yang bisa meningkatkan risiko kanker payudara antar lain : 

1. Usia 

Risiko kanker payudara akan meningkat seiring bertambahnya usia. 

2. Jenis kelamin 

Wanita lebih rentan terserang oleh kanker payudara dibanding pria. 

3. Paparan radiasi 

Seseorang yang pernah menjalani radioterapi, rentan mengalami kanker 

payudara. 

4. Obesitas 

Berat badan yang berlebih meningkatkan risiko terserang kanker payudara. 

5. Belum pernah hamil 

Wanita yang pernah hamil dan menyusui memiliki risiko payudara lebih 

kecil dibanding wanita yang belum pernah hamil dan menyusui. 

6. Melahirkan pada usia tua 
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Wanita yang baru memiliki anak di atas usia 30 tahun lebih berisiko 

mengalami kanker payudara. 

7. Konsumsi alkohol 

Studi terbaru menunjukkan konsumsi alkohol, walaupun dalam jumlah 

sdikit, tetap meningkatkan risiko kanker payudara. 

8. Terapi pengganti hormon 

Setelah menopause, wanita yang mendapat terapi pengganti hormon 

dengan estrogen dan progesteron lebih berisiko terkena kanker payudara. 

9. Menstruasi terlalu muda 

Wanita yang mengalami menstruasi di bawah usia 12 tahun diketahui lebih 

berisiko mengalami kanker payudara. 

10. Terlambat menopause  

Wanita yang belum mengalami menopause hingga usia 55 tahun juga 

berisiko mengalami kanker payudara. 

11. Riwayat kanker payudara pada keluarga 

Mutasi pada BRCA1 dan BRCA2 juga bisa membuat kanker payudara 

diturunkan dari orangtua keanaknya. Selain itu, seseorang yang memiliki 

anggota keluarga dekat yang menderita kanker payudara, juga lebih 

berisiko mengalaminya. 

(Anies, 2019). 
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2.1.5 Strategi Pencegahan Ca Mammae 

 Pasien yang berisiko tinggi mengalami ca mammae (kanker payudara) 

dapat berkonsultasi dengan spesialis mengenai kemungkinan strategi pencegahan 

yang tepat seperti berikut: 

1. Pemantauan jangka panjang yang terdiri dari pemeriksaan payudara klinis 

dua kali setahun yang dimulai pada usia 25 tahun, mammografi setiap 

tahun, dan kemungkinan MRI (pada karier BRCA1 dan BRCA2). 

2. Pencegahan kemo (chemoprevention)untuk mencegah penyakit sebelum 

penyakit tersebut dimulai, menggunakan tamoksifen (Nolvadex) dan 

kemungkinan raloksifen (Eviste). 

3. Mastektomi profilaksis (mastektomi “penurun risiko”) untuk pasien yang 

memiliki riwayat keluarga kuat menderita kanker payudar, diagnosis 

karsinoma lobular insitu (LCIS) atau hiperplasia atipikal, mutasi gen 

BRCA, ketakutan ekstrem terhadap kanker (“fobia kanker”), atau 

mengalamikanker sebelumnya di salah satu payudara. 

(Brunner & Suddarth, 2015) 
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2.1.6 Stadium Kanker Payudara  

Stadium Keterangan 

0 Stadium ini disebut kanker payudara non-invasif. Ada dua tipe yaitu 

DCIS (ductal carcinoma in situ) dan LCIS (lobular carcinomain 

situ). 

I Kanker invasif kecil, ukuran tumor 2cm dan tidak menyerang 

kelenjar getah bening. 

II Kanker invasif, ukuran tumor 2-5 cm dan sudah menyerang kelenjar 

getah bening. 

III Kanker invasif besar, ukuran tumor lebih dari 6 cm dan benjolan 

sudah menonjol ke permukaan kulit, pecah, berdarah dan bernanah. 

IV Sel kanker sudah bermetastasis atau menyebar ke organ lain, seperti 

paru-paru, hati, tulang atau otak. 

Mulyani, 2019. 

2.2.  Mastektomi 

Perkembangan teknologi di dunia medis telah menemukan beberapa 

metode pengobatan ca mammae, salah satunya dengan mastektomi. Mastektomi 

paling banyak diambil karena mempunyai taraf kesembuhan terbesar. Mastektomi 

merupakan operasi pengangkatan payudara yang terkena kanker, dapat dilakukan 

pada stadium II dan III. Mastektomi juga dapat menghambat proses 

perkembangan sel kanker dan umumnya mempunyai taraf kesembuhan 85% 

sampai dengan 87%, akan tetapi penderita akan kehilangan sebagian atau seluruh 
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payudara, mati rasa pada kulit serta kelumpuhan apabila tidak mendapatkan 

penanganan secara langsung (Guntari, 2016). 

Mastektomi adalah pengobatan ca mammae dengan cara mengangkat 

seluruha jaringan payudara. Efek jangka panjang dari mastektomi sangat 

berpengaruh besar terhadap kualitas hidup karena rasa sakit dan 

ketidaknyamanan. Pembedahan untuk kanker payudara adalah pengalaman yang 

sangat traumatis dan  menakutkan menurut Galgut (Lestari dkk, 2018). 

2.2.1 Jenis-Jenis Mastektomi 

 Setelah mengetahui faktor penentu dilakukannya jenis mastektomi 

tertentu, maka berikut ini adalah beberapa jenis mastektomi yang ada pada saat 

ini: 

1. Mastektomi preventif 

Hal ini biasanya dilakukan pada wanita yang mempunyai risiko terkena 

kanker payudara yang tinggi akibat faktor genetika atau risiko keturunan 

kanker payudara. 

2. Mastektomi sederhana atau total 

Mastektomi ini dilakukan dengan mengangkat payudara berikut kulit dan 

putingnya, namun simpul limfe tetap dipertahankan. Pada beberapa kasus, 

sentinel node biopsi terpisah dilakukan untuk membuat satu sampai tiga 

simpul imfe pertama. 

3. Mastektomi radikal bermodifikasi  

Dengan mastektomi ini, seluruh payudara akan diangkat beserta simpul 

limfe dibawah ketiak, sedangkan otot pektoral (mayor dan minor), yakni 
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otot penggantung payudara, masih tetap dipertahankan. Kulit dada dapat 

diangkat dan bisa pula dipertahankan, kemudian diikuti dengan 

rekonstruksi payudara yang akan dilakukan oleh dokter bedah plastik. 

4. Mastektomi radikal 

Mastektomi radikal merupakan pengangkatan payudara “komplet” 

termasuk puting. Dokter juga akan mengangkat seluruh kulit payudara, 

otot di bawah payudara, serta simpul limfe (getah bening). Karena 

mastektomi radikal ini tidak lebih efektif, namun merupakan bentuk 

mastektomi yang lebih ekstrem, maka kini jarang dilakukan. 

5. Mastektomi parsial/segmental 

Mastektomi parsial/segmental dapat dilakukan kepada wanita dengan 

kanker payudara dengan stadium I dan II. 

(Pamungkas, 2018) 

2.3.  Kualitas Hidup 

2.3.1  Definisi  

Kualitas hidup (Quality of life) merupakan konsep analisis kemampuan 

individu untuk mendapatkan hidup yang normal terkait dengan persepsi secara 

individu mengenai tujuan, harapan, standar dan perhatian secara spesifik terhadap 

kehidupan yang dialami dengan dipengaruhi oleh nilai dan budaya pada 

lingkungan individu tersebut berada (Nursalam, 2014). 

Kualitas hidup (quality of life) digunakan dalam bidang pelayanan 

kesehatan untuk menganalisis emosional seseorang, faktor sosial dan kemampuan 

untuk memenuhi tuntutan kegiatan dalam kehidupan secara normal dan dampak 
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sakit dapat berpotensi untuk menurunkan kualitas hidup terkait kesehatan 

(Nursalam, 2014). 

Pembahasan kualitas hidup menjadi semakin penting bagi dunia kesehatan, 

terkait kompleksitas hubungan biaya dan niali dari pelayanan perawatan kesehatan 

yang didapatkan. Institusi pemberi pelayanan kesehatan diharapkan dapat 

membuat kebijakan ekonomi sebagai perantara yang menghubungkan antara 

kebutuhan dengan perawatan kesehatan (Brooks an Anderson, 2007 dalam 

(Nursalam, 2014). 

2.3.2  Quality Of Life (Qol)/Penilaian Kualitas Hidup  

 Penilaian kualitas hidup WHOQOL-100 dikembangkan oleh WHOQOL 

Group bersama lima belas pusat kajian (field centres) internasional, secara 

bersamaan, dalam upaya mengembangkan penilaian kualitas hidup yang akan 

berlaku secara lintas budaya. Prakarsa WHO untuk mengembangkan penilaian 

kualitas hidup muncul karena beberapa alasan : 

1. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perluasan fokus padaa 

pengukuran kesehatan, di luar indikator kesehatan tradisional seperti 

mortalitas dan morbiditas serta untuk memasukkan ukuran dampak 

penyakit dan gangguan pada aktivitas dan perilaku sehari-hari. Hal ini 

memberikan ukuran dampak penyakit, tidak menilai kualitas hidup semata, 

yang telah tepat digambarkan sebagai “pengukuran yang hilang dalam 

kesehatan”. 

2. Sebagian besar upaya dari status kesehatan ini telah dikembangkan di 

Amerika Utara dan Inggris, dan penjabaran langkah-langkah tersebut 
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digunakan dalam situasi lain banyak menyita waktu, dan tidak sesuai 

kerana sejumlah alasan. 

3. Model kedokteran yang semakin mekanistik yag hanya peduli dengan 

pemberantasan penyakit dan gejalanya, memperkuat perlunya pengenalan 

unsure humanistic keperawatan kesehatan. Dengan memperbaiki 

assesment kualitas hidup dalam perawatan kesehatan, perhatian difokuskan 

pada aspek kesehatan, dan intervensi yang dihasilkan akan meningkatkan 

perhatian pada aspek kesejahteraan pasien. 

Prakarsa WHO untuk mengembangkan assesmen kualitas hidup timbul 

dari kebutuhan akan ukuran internasional terhadap kualitas hidup dan komitmen 

yang sebenar-benarnya untuk promosi terus-menerus dari pendekatan holistic 

terhadap  kesehatan dan perawatan kesehatan (Nursalam, 2014). 

2.3.3 Struktur Kualitas Hidup  

1. Usulan penggunaan  

Perlu diantisipasi bahwa penilaian WHOQOL akan digunakan dalam cara 

yang berskala luas. Cara-cara tersebut akan digunakan dengan skala cukup 

besar dalam uji klinis, dalam menetapkan nilai diberbagai bidang, dan 

alam mempertimbangkan perubahan kualitas hidup selama intervensi. 

Penilaian WHOQOL juga diharapkan akan menjadi nilai di mana 

prognosis penyakit cenderung hanya melibatkan pengurangan atau 

pemulihan parsial dana dimana perawatan mungkin lebih pariatif daripada 

kuratif (Nursalam, 2014). 

2. Pengukuran kualitas hidup 
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 The WHOQOL-BREF menghasilkan kualitas profil hidup adalah mungkin 

untuk menurunkan empat skor domain. Keempat skor domain 

menunjukkan sebuah persepsi individu tentang kualitas kehidupan di 

setiap domain tertentu. Domain skor berskalakan kearah yang positif (yaitu 

skor yang lebih tinggi menunjukkan kualitas hidup lebih tinggi). Biasanya 

seperti cakupan index antara 0 (mati) dan 1 (kesehatan sempurna). 

Semua skala dan faktor tunggal diukur dalam rentang skor 0-100. Nilai 

skala yang tinggi mewakili tingkat respons yang lebih tinggi. Jadi nilai 

tinggi mewakili skala fungsional tinggi atau tingkat kesehatan yang lebih 

baik; nilai yang tinggi untuk status kesehatan umum atau QoL menujukkan 

QoL yang tinggi; tetapi nilai tinggi untuk skala gejala menunjukkan 

tingginya symtomatology atau masalah. Dengan menggunakan teknik Tem 

Trade Off (TTO) di mana 0 menujukkan kematian dan 100 menujukkan 

lebih buruk dari mati (Nursalam, 2014). 

3. Domain kualitas hidup 

 Ada empat domain dijadikan parameter untuk mengetahui kualitas hidup. 

Setiap domain dijabarkan dalam beberapa aspek, yaitu:  

a. Domain kesejahteraan fisik, dijaabarkan dalam beberapa aspek, yaitu : 

1) Kegiatan kehidupan sehari-hari  

2) Ketergantungan pada bahan obat dan bantuan medis  

3) Energy dan kelelahan  

4) Mobilitas  

5) Rasa sakit dan ketidaknyamanan 
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6) Tidur dan istirahat, dan  

7) Kapasitas kerja 

b. Domain psikologis, yang dijabarkan dalam beberapa aspek, sebagai 

berikut: 

1) Bentuk dan tampilan tubuh  

2) Perasaan negatif  

3) Perasaan positif  

4) Penghargaan diri 

5) Spiritualitas agama atau keyakinan pribadi  

6) Berpikir, belajar, memori dan konsentrasi  

c. Domain hubungan sosial, yang dijabarkan dalam beberapa aspek, 

sebagai berikut: 

1) Hubungan pribadi  

2) Dukungan sosial, dan  

3) Aktivitas seksual.  

d. Domain lingkungan, yang dijabarkan dalam beberapa aspek, sebagai 

berikut: 

1) Sumber daya keuangan  

2) Kebebasan, keamanan, kenyamanan fisik  

3) Kesehatan dan kepedulian sosial: aksesbilitas dan kualitas 

4) Lingkungan rumah, peluang untuk memperoleh informasi dan 

keterampilan baru  

5) Partisipasi dan kesempatan untuk rekreasi dan keterampilan baru 
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6) Lingkungan fisik (polusi atau kebisingan atau lalu lintas atau 

iklim), transportasi. 

Nursalam, 2014). 

2.4.  Dukungan Keluarga 

2.4.1  Definisi  

Dukungan keluarga merupakan salah satu tumpuan seseorang dalam 

menghadapi masalah yang dihadapi, dukungan keluarga inilah yang memberikan 

motivasi dikala seseorang mengalami rasa gejolak dalam diri mereka dalam 

menemukan identitas. Dukungan keluarga yang positif memberi dampak positif 

pada perkembangan konsep diri seseorang, kurangnya dukungan sosial dari 

keluarga akan memicu seseorang merasa dirinya tidak dihargai sebagai makhluk 

yang utuh dan merasakan tersingkirkan dari kehidupan sosial dan cenderung 

memiliki konsep diri yang negatif (Sastra, 2016).  

Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh pasien yang sedang 

menghadapi penyakit kronis ataupun pasien dengan kondisi terminal seperti pada 

pasien dengan kanker payudara, karena keluarga dapat memberikan dukungan 

secara positif terhadap pasien serta mengetahui kondisi serta harapan pasien 

(Utama, 2019). 

2.4.2  Ciri-ciri keluarga 

1. Keluarga merupakan hubungan perkawinan 

2. Keluarga berbentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan 

perkawinan yang sengaja dibentuk atau dipelihara 
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3. Keluarga mempunyai suatu sistem tata nama (nomenclature) termasuk 

perhitungan garis keturunan 

4. Keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota 

berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan 

membesarkan anak 

5. Keluarga merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga 

(Harnilawati, 2013). 

2.4.3  Fungsi Keluarga 

Fungsi keluarga menurut Friedman, Bowden, & Jones (2003) dibagi 

menjadi lima, yaitu: 

1. Fungsi afektif dan koping: keluarga memberikan kenyamanan emosional 

anggota, membantu anggota dalam membentuk identitas dan 

mempertahankan saat terjadi stres. 

2. Fungsi sosialisasi: keluarga sebagai guru, menanamkan kepercayaan, nilai, 

sikap, mekanisme koping, memberikan feed-back dan memberikan 

petunjuk dalam pemecahan masalah. 

3. Fungsi reproduksi keluarga: melahirkan anaknya. 

4. Fungsi ekonomi: keluarga memberikan financial untuk anggota 

keluarganya dan kepentingan di masyarakat. 

5. Fungsi fisik atau perawatan kesehatan: keluarga memberikan keamanan, 

kenyamanan lingkungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, 

perkembangan dan istirahat termasuk untuk penyembuhan dari sakit. 

(Susanto, 2012)  
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2.4.4 Jenis Dukungan Keluarga  

Jenis-jenis dukungan keluarga antara lain: 

1. Dukungan informasional  

Keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor dan diseminator (penyebar) 

informasi tentang dunia (Friedman, 1998). Dukungan informasi terjadi dan 

diberikan oleh keluarga dalam bentuk nasehat, saran dan diskusi tentang 

bagaimana cara mengatasi atau memecahkan masalah yang ada (Sarafino, 

2011). 

2. Dukungan penghargaan/penilaian 

Keluarga bertindak sebagai sistem pembimbing umpan balik, membimbing 

dan memerantai pemecahan masalah d an merupakan sumber validator 

identitas anggota (Friedman, 2010). Dukungan penghargaan terjadi 

melalui ekspresi penghargaan yang positif melibatkan pernyataan setuju 

dan panilaian positif terhadap ide-ide, perasaan dan performa orang lain 

yang berbanding positif antara individu dengan orang lain. 

3. Dukungan instrumental  

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan konkrit. 

Dukungan instrumental merupakan dukungan yang diberikan oleh 

keluarga secara langsung yang meliputi bantuan material seperti 

memberikan  tempat tinggal, memimnjamkan atau memberikan uang dan 

bantuan dalam mengerjakan tugas rumah sehari-hari  

4. Dukungan emosional  
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Berfungsi sebagai pemulihan serta membantu penguasaan emosional serta 

meningkatkan moral keluarga. Dukungan emosianal melibatkan ekspresi 

empati, perhatian, pemberian semangat, kehangatan pribadi, cinta, atau 

bantuan emosional. Dengan semua tingkah laku yang mendorong perasaan 

nyaman dan mengarahkan individu untuk percaya bahwa ia dipuji, 

dihormati, dan dicintai, dan bahwa orang lain bersedia untuk memberikan 

perhatian. 

(Sarafino, 2011) 

2.4.5 Struktur Keluarga 

Struktur keluarga menggambarkan bagaimana keluarga melaksanakan 

fungsi, keluarga di masyarakat. Struktur keluarga terdiri dari bermacam-macam di 

antaranya adalah: 

1. Patrilineal 

Adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam 

beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah. 

2. Matrilineal 

Adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam 

beberapa generasi di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu. 

3. Matrilokal 

Adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah istri. 

4. Patrilokal 

Adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami. 

5. Keluarga kawin 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

27 

Adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga dan 

beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya 

hubungan dengan suami istri. 

 (Harnilawati, 2013). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1.  Kerangka Konsep 

Model konseptual, kerangka konseptual dan skema konseptual adalah 

sarana pengorganisasian fenomena yang kurang formal dari pada teori. Seperti 

teori, model konseptual berhubungan dengan abstraksi (konsep) yang disusun 

berdasarkan relevansinya dengan tema umum (Polit & Beck, 2012). 

Bagan 3.1. Kerangka Konseptual Dukungan Keluarga Dengan Kualitas 

Hidup Pasien Ca Mammae Post Operasi Mastektomi Tahun 

2020 

 

Variabel independen  Variabel dependen 

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan: 

 : Variabel yang diteliti  

 : Ada dukungan keluarga dengan kualitas hidup 

 

 

 

 

 

          Dukungan Keluarga  

 

 

Kualitas hidup 0pasien Ca 

Mammae Post Operasi 

Mastektomi 
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3.2. Hipotesa 

Hipotesis adalah sebuah prediksi tentang hubungan sebab akibat dua variabel atau 

lebih (Polit,2012). 

Ha = Ada dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien ca mammae post 

operasi mastektomi. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan hipotesis. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.  Rancangan Penelitian 

Rancangan Penelitian adalah keseluruhan rencana atau struktur dan 

strategi penelitian yang disusun sedemikian rupa agar dapat memperoleh jawaban 

mengenai permasalahan penelitian. Metode penelitian adalah teknik yang 

digunakan peneliti untuk menyusun studi untuk mengumpulkan dan menganalisis 

informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Polit & Beck, 2012).  

Jenis rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan penelitian sistematik review Penelitian sistematik review adalah 

menulis ringkasan berdasarkan masalah penelitian (Polit & Beck, 2012). 

Sistematik review ini akan diperoleh dari penelusuran artikel penelitian-penelitian 

ilmiah dari rentang tahun 2000-2020 dan 2017-2019 dengan menggunakan data 

base Google Schoolar dan Proquest dengan kata kunci dukungan keluarga, 

kualitas hidup, dan ca mammae post operasi mastektomi. Penelitian ini bertujuan 

mengidentifikasi Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien Ca Mammae 

Post Operasi Mastektomi. 

4.2.  Populasi Dan Sampel 

4.2.1  Populasi 

Polit & Beck (2012) populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus dimana 

seorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Suatu populasi menunjukkan 

pada sekelompok subjek yang menjadi objek atau sasaran penelitian dan anggota 

populasi di dalam penelitian harus dibatasi secara jelas.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jurnal yang terdapat di google 

scholar maupun proquest dengan kata kunci dukungan keluarga, kualitas hidup, 

dan ca mammae post operasi mastektomi. Dalam hasil pencarian, ditemukan 

sekitar 2.700 artikel dukungan keluarga dan 2.750 artikel terkait kualitas hidup 

pasien ca mammae post operasi mastektomi. 

4.2.2  Sampel 

Sampel adalah bagian dari elemen populasi. Pengambilan sampel adalah 

proses pemilihan sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi (Polit, 2012). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan systematic review. Sampel dalam 

penelitian ini adalah jurnal yang telah di seleksi oleh peneliti dan memenuhi 

kriteria inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Kriteria inklusi : 

1. Jurnal yang di publikasikan dalam kurun waktu 2011 - 2020 

2. Jurnal yang memenuhi standar publikasi dan mendapatkan nomor 

identifikasi jurnal atau artikel seperti Digital Object Identifier (DOI), 

International Standard Serial Number (ISSN), dan International Standard 

Book Number (ISBN). 

3. Penelitian kualitatif dan kuantitatif (data primer) 

4. Penelitian yang terkait dengan masalah yang akan diteliti 

5. Jurnal yang diterbitkan dengan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa 

inggris 

4.3. Variabel Dan Defenisi Operasional 

4.3.1  Variabel Penelitian 
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 Dalam rangka penelitian terdapat 2 jenis variabel, yaitu: 

1. Variabel independen (variabel bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang di manipulasi oleh peneliti 

untuk menciptakan suatu dampak pada variabel dependen (Polit & Beck, 

2012). Variabel independen dalam penelitian ini adalah dukungan 

keluarga. 

2. Variabel dependen (variabel terikat) 

Variabel dependen adalah hasil yang peneliti ingin prediksi atau jelaskan 

(Polit & Beck, 2012). Variabel dependen penelitian ini adalah kualitas 

hidup. 

4.3.2  Definisi Operasional 

 Definisi operasional berasal dari seperangkat prosedur atau tindakan 

progresif yang dilakukan peneliti untuk menerima kesan sensorik yang 

menunjukkan adanya atau tingkat eksistensi suatu variabel (Grove, 2015). 

Tabel 4.1. Defenisi Operasional Dukungan Keluarga Dengan Kualitas  

  Hidup Pasien Ca Mammae Post Operasi Mastektomi Tahun  

  2020    

 

Variabel Definisi Indikator Alat ukur 

Independen: 

Dukungan 

Keluarga 

Dukungan keluarga 

merupakan suatu 

dorongan dari 

keluarga yang 

membuat anggota 

keluarga merasa 

diterima, 

diperhatikan, 

disayangi dan 

dihargai. 

Dukungan 

keluarga 

Sistematik review : 

Jurnal 

Dependen: 

Kualitas  

Hidup 

Kualitas Hidup 

suatu kemampuan 

seseorang yang  

Kualitas Hidup  

 

Sistematik review : 

Jurnal 
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mempengaruhi 

kehidupan sehari-

hari, baik secara 

fisik, psikologis, 

hubungan sosial, 

dan lingkungan 

yang lebih positif 

 

4.4.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan bagian dari pengumpulan data yang ketat 

dalam sebuah penelitian. Instrumen yang dirancang berupa instrumen yang 

dimodifikasi, dan instrumen utuh yang di kembangkan oleh orang lain (Creswell, 

2009). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa jurnal yang diperoleh 

dari google scholar dan proquest dan akan kembali di telaah dalam bentuk 

systematic review. 

4.5. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

4.5.1.  Lokasi Penelitian 

Peneliti tidak akan melakukan penelitian di sebuah tempat, karena 

penelitian ini merupakan systematic review. Penelitian ini akan dilakukan dengan 

melakukan pencarian artikal melalui database Google Scholar dan Proquest. Dari 

20 artikel yang dibahas atau ditelaah oleh peneliti, jurnal berasal dari berbagai 

negara antara lain Cina (3), Iran (1), Italy (2), Indonesia (5), Eropa (3), Brazil (1), 

Jepang (1), New York (1), Arab (2), Korea (1). 

4.5.2  Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei – 08 Juni 2020. 
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4.6.  Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data 

4.6.1. Pengambilan Data 

Pengambilan data diperoleh dari data sekunder berdasarkan hasil atau 

temuan peneliti dalam membaca dan menelaah beberapa jurnal dalam bentuk 

systematic review, dengan tahapan proses Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta –Analisys (PRISMA) yaitu mendefinisikan kriteria 

kelayakan, mendefinisikan sumber informasi, pemilihan literatur, pengumpulan 

data dan pemilihan item data.  

4.6.2. Tehnik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data aktual dalam studi kuantitatif sering kali berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Polit & Beck, 2012). Jenis 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

sekunder yakni memperoleh data secara tidak langsung melalui jurnal atau hasil 

penelitian sebelumnya yang terkait dengan dukungan keluarga dan kualitas hidup 

pasien ca mammae post operasi mastektomi. Pengumpulan data akan dilakukan 

setelah peneliti mendapat izin dari Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan. Setelah 

mendapatkan ijin, peneliti akan mencari beberapa jurnal yang akan ditelaah terkait 

dengan dukungan keluarga dan kualitas hidup pasien ca mammae post operasi 

mastektomi. 

4.6.3 Uji Validitas Dan Reliabilitas 

 Validitas instrument adalah penentuan seberapa baik instrumen tersebut 

mencerminkan konsep abstrak yang sedang diteliti. Reliabilitas, bukanlah 

fenomena yang sama sekali atau tidak sama sekali, melainkan diukur berkali-kali 
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dan terus berlanjut. Validitas akan bervariasi dari satu sampel ke sampel yang lain 

dan satu situasi lainnya; oleh karena itu pengujian validitas mengevaluasi 

penggunaan instrumen untuk kelompok tertentu sesuai dengan ukuran yang diteliti 

(Polit & Beck, 2012).   

Peneliti tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini 

karena penelitian ini merupakan systematic review.   

4.7.  Kerangka Operasional 

Bagan 4.2. Kerangka Operasional Dukungan Keluarga Dengan Kualitas 

 Hidup Pasien Ca Mammae Post Operasi Mastektomi Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.  Analisa Data 

 Analisis data merupakan salah satu komponen terpenting dalam 

penelitian untuk mencapai tujuan pokok penelitian, yaitu menjawab pertanyaan-

Izin dan Etik Penelitian 

 

Mencari jurnal 

 

Seleksi Studi 

 

 

Menelaah jurnal 

 

Pembahasan  

Seminar hasil 
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pertanyaan penelitian yang mengungkapkan kebenaran (Creswell, 2009). Salah 

satu fungsi statistik adalah menyederhanakan data yang berjumlah sangat besar 

menjadi informasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca untuk 

membuat keputusan, statistik memberikan metode bagaimana memperoleh data 

dan menganalisis data dalam proses mengambil suatu kesimpulan berdasarkan 

data tersebut (Nursalam, 2014).  

Analisa data yang dilakukan adalah membaca serta menelaah semua artikel 

yang telah dikumpulkan oleh peneliti, kemudian dirangkum dan ditarik 

kesimpulannya oleh peneliti. 

4.9.  Etika Penelitian 

Ketika manusia digunakan sebagai peserta studi, perhatian harus dilakukan 

untuk memastikan bahwa hak mereka dilindungi. Etik adalah sistem nilai moral  

yang berkaitan dengan sejauh mana prosedur penelitian mematuhi kewajiban 

profesional, hukum, dan sosial kepada peserta studi. Tiga prinsip umum mengenai  

standar perilaku etis dalam penelitian berbasis: beneficience (berbuat baLik), 

respect for human dignity (pengharapan terhadap martabat manusia), dan justice 

(keadilan) (Polit & Beck, 2012). 

Penelitian ini telah lulus uji etik dari komisi etik penelitian kesehatan 

STIKes Santa Elisabeth Medan dengan nomor surat No.0228/KEPK-SE/PE-

DT/VI/2020. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1. Diagram Systematic Review  

Bagan 5.1. Dukungan Keluarga Pasien Ca Mammae Post Operasi 

Mastektomi 
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Eligibility 

       

 

   

Included 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1.900 artikel penelitian 

berdasarkan penulusaran 

melaui Google Scholar   

N = 50 Artikel di kumpulkan oleh peneliti 

N = 34 artikel penelitian tidak 

sesuai dengan kriteria inklusi 

N = 50 artikel penelitian 

diseleksi melalui pemilihan 

judul sesusi 

N = 16 artikel penelitian 

diseleksi melaui pemilihan 

abstrack yang sesuai 

N = 4 artikel penelitian tidak 

sesuai dengan kriteria inklusi 

 

N = 12 full text artikel dikaji 

apakah memenuhi persyaratan 

atau kelayakan abstrack yang 

sesuai 

 

N = 2 artikel penelitian tidak 

sesuai dengan kriteria inklusi 

 

 

N = 10 penelitian termasuk kriteria inklusi 

N = 800 artikel penelitian 

berdasarkan penulusaran 

melaui Proquest. 
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Bagan 5.2. Kualitas Hidup Pasien Ca Mammae Post Operasi Mastektomi 

 

 

 

   

 

 

Screening 

       

     

 

        

   

Eligibility 

       

 

   

Included 

 

 

N = 1.850 artikel penelitian 

berdasarkan penulusaran 

melaui Google Scholar. 

N = 60 Artikel di kumpulkan oleh peneliti 

N = 35 artikel penelitian tidak 

sesuai dengan kriteria inklusi 

N = 60 artikel penelitian 

diseleksi melalui pemilihan 

judul sesusi 

N = 25 artikel penelitian 

diseleksi melaui pemilihan 

abstrack yang sesuai 

N = 5 artikel penelitian tidak 

sesuai dengan kriteria inklusi 

 

N = 20 full text artikel dikaji 

apakah memenuhi persyaratan 

atau kelayakan abstrack yang 

sesesuai 

 

N = 900 artikel penelitian 

berdasarkan penulusaran 

melaui Proquest. 
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Tabel 5.1. Systematic Review Dukungan Keluarga Pasien Ca Mammae Post Operasi Mastektomi  

 

No Jurnal Tujuan Design Sampel Instrument Hasil Rekomendasi 

1  Depression and family 

support in breast cancer 

patients 

 

Jian-an su, Dahcherng Yeh, 

etc (2017). 

 

(Cina) 

Tujuan dari studi 

kami adalah untuk 

menyelidiki 

prevalensi titik 

depresi dan 

faktor-faktor 

risiko yang 

komprehensif 

antara depresi dan 

kanker payudara. 

cross-

sectional 

60 pasien 

kanker 

payudara 

MINI adalah 

alat 

wawancara 

diagnostik 

struktural 

yang 

dikembangk

an oleh 

Sheehan 

untuk 

Diagnostik 

dan Statistik 

Manual 

Mental 

Disorders, 

Edisi 4 

diagnosis 

psikiatri. 

dukungan keluarga (disesuaikan 

rasio odds = 0,87, 95% CI: 0,78-

0,98) ditemukan menjadi faktor 

terkait untuk penyakit depresi 

pada pasien kanker payudara 

setelah mengendalikan faktor 

risiko potensial. 

Agar studi  lebih 

lanjut dapat 

mengatasi pada 

kemungkinan 

mengurangi gejala 

depresi jika 

meningkatkan 

dukungan keluarga 

yang dirasakan. 

2 Family Intervention Based 

on the FOCUS Program 

Effects on Cancer Coping 

in Iranian Breast Cancer 

Patients: a Randomized 

Control Trial 

 

(Tabrizi, 2018). 

 

Iran 

 

Untuk 

menyelidiki 

pengaruh 

keterlibatan 

keluarga 

berdasarkan 

program FOCUS 

pada penanganan 

pasien kanker 

payudara yang 

menjalani 

kemoterapi di 

Uji coba 

terkontrol 

acak 

60 pasien 

kanker 

payudara 

Kuesioner 

Kesehatan 

Umum 

(GHQ 28) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dukungan 

keluarga pasien kanker 

payudara dapat menjadi faktor 

positif untuk pulih dan 

meningkatkan kemampuan 

pasien untuk mengatasi kondisi 

saat ini. 

 

Penelitian ini dapat 

diajarkan dan dengan 

waktu dan upaya 

yang cukup, mereka 

dapat ditambahkan ke 

kerangka proses 

koping pasien. 
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pusat-pusat 

akademik di 

Urmia pada tahun 

2016 

 

3 Availability, accessibility, 

and impact of social 

support on breast cancer 

treatment among breast 

cancer patients in Kumasi, 

Ghana: A qualitative study 

 

Adam  

2020 

 

(Italy) 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

menilai 

ketersediaan, 

aksesibilitas, dan 

dampak dukungan 

 social pada 

pengobatan untuk 

pasien kanker 

payudara. 

Analisa 

kualitatif 

15 

partisipan 

 

Wawancara  

 

Studi ini juga mengungkapkan 

bahwa semua peserta dalam 

penelitian ini menerima satu 

jenis dukungan atau yang lain 

termasuk informasi, keuangan, 

emosional, dan dukungan nyata 

dan melaporkan berbagai 

dampak positif pada kehidupan 

mereka sebagai hasil dari 

dukungan yang diterima. Bagi 

mereka yang menerima 

dukungan, prognosis dan 

kualitas hidup secara umum 

tampak menjanjikan dan 

disesuaikan dengan baik 

daripada mereka yang 

melaporkan tidak menerima 

segala bentuk dukungan. 

sangat penting dalam 

memahami apa yang 

peserta sajikan dan 

untuk alasan ini 

sejumlah variabel 

demografis penting 

dimasukkan dalam 

panduan wawancara. 

 

 

4 The Effect of Self-Efficacy, 

Family Support, and Socio-

Economic Factors on the 

Quality of Life of Patients 

with Breast Cancer  at Dr. 

Moewardi Hospital, 

Surakarta 

 

Lusiatun (2016) 

 

Indonesia 

untuk mengetahui 

pengaruh self-

efficacy, 

dukungan 

keluarga, dan 

faktor sosial 

ekonomi terhadap 

kualitas hidup 

terkait kesehatan 

pasien dengan 

kanker payudara. 

cross 

sectional  

Sebanyak 

63 pasien 

dengan 

diagnosis 

kanker 

payudara 

dipilih 

untuk 

penelitian 

ini dengan 

purposive 

Pengambilan 

data kualitas 

hidup 

menggunaka

n kuesioner 

dari The 

European 

Organization 

for Research 

and 

Treatment of 

Usia rata-rata (dan standar 

deviasi) dari pasien kanker 

payudara yang diteliti adalah 

Mean = 50,21; SD = 7,67 tahun. 

Skor rata-rata kualitas hidup 

dalam dimensi status kesehatan 

global adalah Mean = 73,81; SD 

= 10.97. Dukungan keluarga 

(OR = 2,67; 95% CI = 0,84 

memiliki efek positif, hingga 

5,26; p = 0,518) pada status 

Oleh karena itu Self-

efficacy, dukungan 

keluarga, pendidikan, 

dan pendapatan 

keluarga memiliki 

efek positif dan 

signifikan terhadap 

status kesehatan 

global. 
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 sampling Cancer. kesehatan global. 

 

5 Women’s experiences of 

social support during the 

first year following primary 

breast cancer surgery 

 

Sigrunn Drageset (2015). 

 

Eropa 

Tujuan dari 

penelitian tindak 

lanjut kualitatif 

ini adalah untuk 

menggambarkan 

pengalaman 

individu 

perempuan dalam 

dukungan sosial 

selama tahun 

pertama setelah 

operasi kanker 

payudara primer. 

kualitatif Mengguna

kan desain 

deskriptif 

kualitatif, 

21 wanita 

yang telah 

berpartisip

asi dalam 

penelitian 

kami 

sebelumny

a dan telah 

menjalani 

operasi 

kanker 

payudara 

primer di 

rumah 

sakit 

universitas 

Norwegia 

diundang 

ke 

penelitian 

ini 1 tahun 

setelah 

operasi. 

Wawancara 

semi-

terstruktur 

individu 

dengan 10 

wanita 1 

tahun setelah 

operasi 

dianalisis 

dengan 

metode 

kondensasi 

makna 

Kvales. 

Saling berbagi pengalaman 

adalah bagian penting dari 

dukungan Kesimpulan: Saling 

berbagi pengalaman adalah 

bagian penting dari dukungan 

sosial. Kesinambungan, 

ketersediaan, informasi, dan 

rasa hormat adalah aspek 

penting dari dukungan 

profesional yang 

berpengalaman. 

Oleh karena itu ada 

baiknya saling 

berbagi pengalaman, 

dipahami sebagai 

individu, kontinuitas, 

dan informasi serta 

penjelasan adalah 

tema yang 

diidentifikasi. 

 

 

 

 

6 Relationship of Family 

Support to the Quality of 

Life of Breast Cancer 

Patients at the Siti Khodijah 

Islamic Hospital in 

Untuk mengetahui 

hubungan 

dukungan 

keluarga terhadap 

kualitas hidup 

Cross-

sectional 

63 pasien 

kanker 

payudara 

Kuesioner  

 

Hasil menunjukan bahwa ada 

hubungan antara dukungan 

keluarga dengan kualitas hidup 

pasien kanker payudara dengan  

nilai p value 0,032. menunjukan 

Agar perawat dapat 

meningkatkan 

kualitas pelayanan 

keperawatan,serta 

memberikan motivasi 
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Palembang in 2018 

 

(Utama, 2018) 

 

Indonesia 

 

pasien kanker 

payudara. 

ada hubungan antara  dukungan 

keluarga terhadap kualitas hidup 

pasien dengan kanker payudara. 

kepada pasien dan 

keluarga kanker 

payudara dalam 

menjalankan 

pengobatan kanker 

payudara.  

 
7 Family process with breast 

cancer patient in indonesia 

 

(Wulandari, 2017). 

 

Indonesia 

Bertujuan untuk 

mengetahui dan 

memahami 

pengalaman stres 

dan adaptasi 

keluarga pasien 

kanker payudara 

di Bandung 

kualitatif. 7 orang 

responden 

yang 

merupakan 

pengasuh 

keluarga 

pasien 

kanker 

payudara 

Dengan 

wawancara 

mendalam 

pada tujuh 

responden 

yang 

merupakan 

pengasuh 

keluarga 

pasien 

kanker 

payudara. 

Pengalaman keluarga dalam 

membantu pasien kanker 

payudara yang menjalani rawat 

jalan juga berdampak pada 

ketegangan keluarga yang 

dilalui dengan upaya subyektif 

secara optimal untuk 

beradaptasi dalam menemani 

pasien dan kebutuhan sistem 

pendukung sumber daya 

lainnya. 

Untuk penelitian ini 

diperlukan dalam 

menerapkan 

perawatan pusat 

keluarga baik rawat 

jalan dan rawat inap 

secara terpadu. 

8 The relationship of family 

support to the quality of life 

breast cancer sufferers 

 

(Irawan, 2017) 

 

Indonesia 

Untuk mengetahui 

hubungan antara 

dukungan 

keluarga dengan 

kualitas hidup 

penderita kanker 

payudara 

Studi 

korelasi 

dengan cross 

sectional 

Seluruh 

penderita 

kanker 

payudara 

sebanyak 

33 orang. 

Kuesioner Menunjukan bahwa sebagian 

responden 21 orang (63,6%) 

memiliki dukungan keluarga 

dengan kategori cukup, dan 

untuk kualitas hidup hampir 

seluruh responden 30 orang 

(90,9%) memiliki kualitas hidup 

dalam kategori baik. 

Diharapkanuntuk 

merencanakan 

program yang 

berkaitan dengan 

dukungan keluarga 

ataupun kualitas 

hidup penderita 

kanker payudara. 
9 Cancer Patients’ Views on 

the Family Changes  and 

the Family Social Support 

 

(Nikolaos Vrontaras, 2018). 

 

Eropa 

Untuk 

mengeksplorasi 

pengalaman 

pasien dengan 

kanker dan 

pandangan 

mereka tentang 

Metodologi 

kualitatif 

Ada 

delapan 

peserta: 

tujuh 

wanita dan 

satu pria. 

wawancara 

terstruktur 

atau 

kuesioner. 

menunjukkan dua sumbu, 

sumbu perubahan (perubahan 

positif, negatif dan ambivalen) 

dan sumbu dukungan (dukungan 

emosional dan praktis dan 

kecukupan dukungan). Hasilnya 

mengungkapkan banyak 

lebih lanjut 

diperlukan untuk 

mengklarifikasi jika 

ini memang benar 

adanya. 
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keluarga mereka hubungan dekat antara elemen 

pada dua sumbu. 

10 Family Role in The 

Achievement of Post 

Radical Mastectomy Self 

Integrity Patients 

 

(Anggraeni, 2011) 

 

Indonesia 

 

Untuk 

mendapatkan 

jawaban atau 

informasi 

mendalam tentang 

peran keluarga 

dalam 

memberikan 

dukungan kepada 

wanita yang 

menderita kanker 

payudara pasca 

Radical 

Mastectomy 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

Semua 

peserta 

berjumlah 

6 orang 

yang 

memiliki 

paling 

dekat 

dengan 

anggota 

keluarga 

pasien 

(suami, 

saudara 

perempuan 

dan anak 

perempuan

) dari 

kanker 

payudara 

pasca 

radikal 

mastektom

i. 

Wawancara 

mendalam 

yang 

dilakukan 

dalam dua 

tahap. Pada 

tahap 

pertama, 

wawancara 

dilakukan 2-

4 kali, untuk 

lebih 

mempertaja

m 

keakuratan 

data, peneliti 

juga 

membuat 

catatan 

lapangan  

Hasil penelitian menunjukkan 

peran pengalaman keluarga 

dalam memberikan dukungan 

terhadap pencapaian integritas 

pasien pasca Radical 

Mastectomy, mencakup enam 

tema utama: pertama, berbagai 

bantuan yang diberikan oleh 

keluarga, semakin sedikit 

dukungan keluarga seperti yang 

ditunjukkan oleh suami yang 

kurang memperhatikan dan 

diagnosis tidak jujur. 

Agar membantu 

keluarga 

mengidentifikasi 

persyaratan mendasar 

yang diperlukan 

untuk wanita dengan 

post radikal 

mastektomi dan 

keluarga. 
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Tabel  5.2. Systematic Review Kualitas Hidup Pasien Ca Mammae Post  Operasi Mastektomi  

 

No Jurnal Tujuan Design Sampel Instru-ment Hasil Rekomendasi 

1 Study of quality of life in 

female breast cancer 

survivors post modified 

radical mastectomy 

 

Dr. Ashok Kumar, Dr. 

Sumitoj Singh (2019). 

 

(Indonesia) 

 

Untuk menilai 

kualitas hidup 

setelah modifikasi 

mastektomi 

radikal (MRM) 

pada penderita 

kanker. 

studi cross-

sectional 

Survei ini 

dilakukan 

pada 100 

pasien 

kanker 

payudara 

satu tahun 

setelah 

selesainya 

operasi 

(Modified 

Radical 

Mastectom

y). 

Pengukuran 

kualitas 

hidup (QOL) 

yang 

divalidasi: 

WHOQOL-

BREF 

(Instrumen 

Penilaian 

Kualitas 

Hidup WHO 

- BREF) 

versi 

Spanyol. 

Kualitas hidup dipengaruhi oleh 

sebagian besar penderita kanker 

payudara karena semua domain 

kehidupan terpengaruh setelah 

diagnosis dan perawatan kanker. 

Sebagian besar pasien 

menghargai tingkat kepuasan 

optimal setelah MRM. 

Adanya kelompok 

pendukung pasien, 

dibentuk oleh para 

wanita, yang telah 

menjalani perawatan 

untuk kanker 

payudara dan masih 

bertahan hidup dalam 

pertempuran dengan 

kanker.   

2 Quality of Life of Post-

Mastectomy Women 

Living in a Semi-Arid 

Region of Brazil 

 

Anthony R. Mawson 

(2017). 

 

(Brazil) 

Untuk 

menyelidiki 

kualitas hidup 

wanita yang 

tinggal di daerah 

semi-kering di 

Brasil setelah 

mastektomi 

kanker payudara. 

Kualitatif Sampel 

terdiri dari 

50 wanita 

mastektom

i. 50 pasien 

termasuk 

terdiri dari 

wanita 

pada usia 

rata-rata 54 

tahun. 

Kuesioner 

sosio-

demografis, 

terkait 

mamografi, 

dan 

kuesioner 

WHOQOL-

BREF untuk 

mengevaluas

i kualitas 

hidup 

pasien. 

Membangun strategi untuk 

meningkatkan kualitas hidup 

pasien mastektomi kanker 

payudara. Dengan temuan ini 

kita dapat mengatakan bahwa 

parameter sosial dan psikologis 

merupakan faktor pendorong 

kualitas hidup pada wanita 

pasca-mastektomi. 

Oleh karena itu studi 

lebih lanjut 

direkomendasikan 

untuk membangun 

strategi untuk 

meningkatkan 

kualitas  

hidup pasien 

mastektomi kanker 

payudara. 

3 Life quality of patients who 

underwent breast 

reconstruction 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

Kuantitatif Para 

wanita 

yang 

Metode 

databse 

literatur 

Menyelidiki efek mastektomi 

profilaksis pada nyeri payudara, 

mati rasa, seksualitas dan 

Sangat penting bagi 

pasien untuk 

diberitahu tentang 
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after prophylactic 

mastectomy: systematic 

review 

 

Dilek Aygin, Hande Cengiz 

(2018). 

 

(Jepang)  

secara sistematis 

meninjau data 

yang diperoleh 

dengan 

memeriksa studi 

tentang efek 

rekonstruksi 

payudara pada 

kualitas hidup 

setelah 

mastektomi 

profilaksis. 

menjalani 

rekonstruk

si payudara 

setelah 

mastektom

i 

profilaksis. 

kualitas hidup. masalah yang 

mungkin dialami 

setelah operasi dan 

bagaimana 

menangani masalah 

ini sebelum operasi 

dan pendidikan dan 

layanan pendukung 

harus dilanjutkan 

dalam seluruh proses 

perawatan dan 

rehabilitasi. 

4 Socio-epidemiological 

points of view regarding 

quality of life in patients 

with and without breast 

reconstruction after 

mastectomy for cancer 

 

Ioannis GARDIKIOTIS, 

Doina AZOICAI (2016). 

 

(Indonesia) 

Untuk 

membandingkan 

kualitas hidup 

pada pasien 

dengan 

mastektomi untuk 

kanker, yang 

selanjutnya 

memilih atau 

tidak 

merekonstruksi 

payudara, 

menggunakan 

kuesioner SF-36. 

The studi 

dilakukan 

dalam satu 

kunjungan, 

metode 

termasuk 

pertanyaan 

langsung 

pasien. 

Penelitian 

ini 

dilakukan 

pada dua 

kelompok: 

23 pasien 

dengan 

rekonstruk

si, dibantu 

di Rumah 

Sakit 

Universitas 

Bucharest, 

dibandingk

an dengan 

27 pasien 

tanpa 

rekonstruk

si. 

SF-36 

Health 

Survey versi 

2.0 

Pada skala mengenai peran 

emosional masalah fisik, pasien 

dengan mastektomi untuk 

kanker payudara dan yang tidak 

memilih teknik rekonstruksi 

payudara, memiliki skor sedikit 

lebih tinggi daripada wanita 

dengan rekonstruksi, tetapi 

tanpa perbedaan statistik yang 

signifikan. 

pada skala mengenai 

peran emosional 

masalah fisik, pasien 

dengan mastektomi 

untuk kanker 

payudara dan yang 

tidak memilih teknik 

rekonstruksi, tetapi 

tanpa perbedaan 

statistik yang 

signifikan. 

5 The predictors of poor 

quality of life in a sample 

of Saudi women with breast 

Menilai secara 

efisien kualitas 

hidup wanita 

Studi cross-

sectional 

145 pasien 

wanita 

dengan 

Survei Hasil 

Studi 

Kesehatan 

Pada pasien kanker payudara, 

olahraga teratur adalah prediktor 

positif yang signifikan untuk 

Temuan dari studi ini 

menunjukkan bahwa 

pada pasien kanker 
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cancer 

Anwar E Ahmed1, 

Abdulrahman G Alharbi 

(2017). 

 

  (Arab Saudi) 

Saudi dengan 

kanker payudara 

jika dibandingkan 

dengan faktor 

sosiodemografi. 

kanker 

payudara. 

Sampel 

yang 

diteliti 

relatif tua. 

36-Item 

Short Form 

(SF-36) 

digunakan 

untuk 

menilai 

kualitas 

hidup. 

kesehatan umum yang lebih 

baik.  

 

payudara, untuk 

olahraga teratur 

adalah prediktor 

positif yang 

signifikan untuk 

kesehatan umum 

yang lebih baik. 

6 Psychological intervention 

improves quality of life  for 

patients with breast cancer 

 

Qi Huang, Xuefang Yang  

(2019). 

 

(Cina) 

Untuk 

menyelidiki 

bagaimana 

meningkatkan 

kualitas hidup 

pasien kanker 

payudara dengan 

intervensi 

psikologis. 

Uji chi-

square 

Sebanyak 

263 pasien 

kanker 

payudara 

dan 

pasangann

ya 

dianalisis 

secara 

retrospekti

f. 

Kuesioner 

kualitas 

hidup 

(menggunak

an skala 

QLQ-30). 

Intervensi psikologis untuk 

pasien kanker payudara dan 

pasangan mereka secara efektif 

dapat meningkatkan kualitas 

hidup pasien kanker, dan oleh 

karena itu, intervensi ini layak 

dipromosikan dalam praktik 

klinis. 

Dengan demikian ada 

baiknya Pasien dan 

pasangannya yang 

menerima asuhan 

keperawatan rutin 

diperlakukan sebagai 

kelompok kontrol.  

7 Quality of life among 

patients after bilateral 

prophylactic mastectomy: 

A systematic review of 

patient reported outcomes 

 

Shantanu N (2016). 

 

New york 

 

untuk 

mengidentifikasi 

studi yang 

menggambarkan 

kualitas hidup 

terkait kesehatan 

pada wanita 

setelah BPM 

dengan atau tanpa 

rekonstruksi,untu

k menilai 

pengaruh BPM 

pada HRQOL; 

dan, untuk 

mengidentifikasi 

sistematis 

literatur 

Pada 

wanita 

yang sudah 

rekonstruk

si 

pascamaste

ktomi 

penelitian 

menggunaka

n instrumen 

generik 

seperti SF-

36 untuk 

mengukur 

HRQOL 

pada pasien. 

Hasil tinjauan sistematis ini 

menunjukkan bahwa pasien 

secara keseluruhan melaporkan 

kualitas hidup yang tinggi 

setelah BPM 

Mastektomi 

profilaksis 

melibatkan 

pengangkatan 

payudara yang sehat 

untuk pencegahan 

karsinoma payudara. 
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prediktor HRQOL 

pasca BPM. 

8 Resilience and Quality of 

Life: Exploring the 

Mediator Role of Social 

Support in Patients with 

Breast Cancer 

 

Qinghua Zhao (2017). 

 

(Cina) 

Untuk 

menyelidiki peran 

dukungan sosial 

dalam hubungan 

antara ketahanan 

dan kualitas hidup 

di antarapapasien 

china kanker 

payudara. 

Cross-

sectional 

study 

Pesertanya 

adalah 98 

wanita 

Tionghoa. 

Usia rata-

rata 

peserta 

adalah 

47,02 

tahun 

wawancara Dukungan sosial sangat penting 

untuk pengembangan ketahanan 

dan peningkatan kualitas hidup 

di Cina 

penderita kanker payudara. 

Para profesional 

kesehatan harus 

memberikan 

pedoman yang tepat 

untuk membantu 

pasien mencari 

dukungan yang 

efektif dan 

meningkatkan 

ketahanan mereka 

untuk meningkatkan 

kualitas hidup mereka 

setelah kanker 

payudara. 

9 Comparing Quality of Life 

in Breast Cancer Patients 

Who Underwent 

Mastectomy Versus Breast-

Conserving Surgery: A 

Meta-Analysis 

 

Elvin T. Ng (2019) 

 

Eropa 

 

Tujuan dari 

penelitian adalah 

untuk melakukan 

meta-analisis 

literatur saat ini 

untuk menentukan 

apakah total 

mastektomi  

dan operasi 

konservasi 

payudara 

menyebabkan ff 

hasil akhir dalam 

kualitas hidup, 

berdasarkan 

modul spesifik 

kanker payudara 

dari Organisasi 

cross-

sectional 

dalam desain 

dan telah 

menggunaka

n  

kuesioner 

EORTC 

QLQ-BR23  

 

Semua 

pasien 

adalah 

wanita 

yang telah 

menjalani 

operasi 

payudara 

karena 

kanker 

payudara 

membanding

kan kualitas 

hidup antara 

mastektomi 

dan BCS 

menggunaka

n EORTC 

QLQ-BR23 

Dua belas artikel teks lengkap 

yang tersisa dinilai untuk 

kelayakan, dari yang enam 

dikeluarkan karena penggunaan 

di ff erent alat untuk 

pengukuran kualitas hidup 

(n=4), parameter yang menarik 

tidak termasuk dalam temuan 

(n=1), atau rekonstruksi 

payudara dilakukan (n=1). 

Oleh karena itu 

menjalani kemoterapi 

yang agresif memiliki 

sisi terapi sistemik e 

ff ect pada pasien 

postmastectomy 

mungkin lebih tinggi 

karena proporsi yang 

lebih besar dari 

pasien ini 

memerlukan dosis 

kemoterapi yang 

lebih besar dan 

kemudian mengalami 

ff perubahan mulut 

kering dan perubahan 

rasa. 
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Eropa untuk 

Penelitian dan 

Perawatan 

kuesioner inti 

Kanker (EORTC 

QLQ-BR23) yang 

digunakan pasca 

operasi. 

10 Quality of Life Differences 

between Younger and 

Older Breast Cancer 

Patients 

 

Taman Byeong-Woo 

(2011) 

 

Korea 

 

Penelitian ini 

dirancang untuk 

menyelidiki 

perbedaan 

kualitas hidup 

(QOL) antara 

yang lebih muda 

(<50 tahun) dan 

yang lebih tua ( ≥ 

50 tahun) yang 

selamat dari 

kanker payudara 

dan untuk 

menentukan efek 

unik usia pada 

kualitas hidup 

setelah 

menyesuaikan 

variabel yang 

berkorelasi 

dengan usia 

cross-

sectional 

Seribu dua 

ratus lima 

puluh 

pasien  

yang 

terdaftar 

kuesioner Pasien yang lebih tua ≥50 tahun 

menunjukkan kualitas hidup 

yang jauh lebih rendah daripada 

pasien yang lebih muda <50 

tahun. 

Untuk pengelolaan 

sumber daya terbatas 

yang efektif, 

intervensi spesifik 

dan sesuai usia 

mungkin perlu 

dirancang, seperti 

mengorganisir 

kelompok dukungan 

pendidikan yang 

memberikan 

dukungan teman 

sebaya, pendidikan 

dan informasi tentang 

penyakit, latihan dan 

diet mereka, dll. 

Mempersiapkan 

wanita yang lebih tua 

untuk sosial, dan 

fisik. 
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5.2. Hasil Telaah Jurnal 

5.2.1 Hasil Telaah Jurnal Dukungan Keluarga Pada Pasien Ca Mammae 

Post Operasi Mastektomi  

1. Termasuk 300 pasien yang lebih tua dari 18 tahun dan didiagnosis dengan 

kanker payudara. Dukungan keluarga merupakan faktor penting pada 

pasien kanker payudara, dan hasil kami menunjukkan bahwa dukungan 

keluarga yang lebih tinggi dengan skor nilai 0,96 dikatakan baik (Jian-an 

su, 2017). 

2. 120 pasien kanker payudara dan keluarga mereka diciptakan untuk 

penelitian ini, 60 peserta dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria 

inklusi (n = 39), menolak untuk berpartisipasi (n = 13) dan alasan lain ( n 

= 7). Akhirnya, 60 peserta dilibatkan dalam penelitian ini dan diacak, 30 

dialokasikan untuk intervensi dan 30 untuk kelompok kontrol. Hasil 

temuan ini mengungkapkan peningkatan dukungan keluarga yang 

signifikan dalam skor total penanganan kanker (t = -12/39, p <0,001), di 

semua subskala termasuk individu (t = -11/52, p <0,001), fokus positif (t = 

-7 / 03, p <0,001), koping (t = -7/28, p <0,001), pengalihan (t = -11/76, p 

<0,001), perencanaan (t = -4 / 91, p <0,001) dan dalam interpersonal (t = -

11 / 14, p <0,001). Tidak ada perubahan signifikan yang diamati untuk 

kelompok kontrol. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan 

dukungan keluarga berdasarkan program FOCUS meningkatkan 

kemampuan untuk mengatasi penderita kanker payudara (Tabrizi, 2018). 
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3. Sebanyak 17 pasien pasien kanker payudara menyatakan minat untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Namun 2 pasien keluar dari penelitian 

karena mereka tidak dapat menyediakan waktu untuk wawancara 

mendalam. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam 

dengan 15 wanita yang secara sukarela setuju untuk berpartisipasi dalam 

penelitian di unit kanker payudara pada waktu yang nyaman bagi mereka. 

Dari hasil wawancara didapat dalam studi ini mengungkapkan bahwa 

semua peserta dalam penelitian ini menerima satu jenis dukungan atau 

yang lain termasuk dukungan informasi, keuangan, emosional, dan nyata 

dan melaporkan berbagai dampak positif (baik) pada kehidupan mereka 

sebagai hasil dari dukungan yang diterima (Adam, 2020). 

4. Sebanyak 63 pasien dengan diagnosis kanker payudara dipilih untuk 

penelitian dengan usia rata-rata (dan standar deviasi) dari pasien kanker 

payudara yang diteliti adalah Mean = 50,21. Oleh sebab itu dalam 

penelitian ini, dukungan keluarga memiliki hubungan positif sedang 

dengan status kesehatan global pasien kanker payudara, dengan OR = 

2,67. Ini berarti bahwa dukungan keluarga yang kuat meningkatkan status 

kesehatan global sebesar 2,67 kali lebih tinggi daripada pasien dengan 

dukungan keluarga yang lemah (Lusiatun, 2016). 

5. 10 wanita 1 tahun setelah operasi dianalisis dengan metode kondensasi 

makna Kvales. Wanita yang terkena kanker payudara melalui fase yang 

berbeda selama tahun pertama setelah operasi yang membutuhkan 

berbagai jenis dukungan seperti dukungan emosional, instrumental 
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maupun informasi. Oleh sebab itu penelitian ini menyarankan agar dapat 

saling berbagi pengalaman adalah bagian penting dari dukungan keluarga. 

Berkesinambungan, ketersediaan, informasi, dan rasa hormat adalah aspek 

penting dari dukungan profesional yang berpengalaman terutama dari 

keluarga dan teman terdekat, merupakan dukungan yang baik (Sigrunn 

Drageset, 2015). 

6. Kanker payudara adalah penyumbang tertinggi angka kematian pada 

wanita didunia yaitu 43,3 per 100.000. Penelitian ini dibuat untuk 

mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap kualitas hidup pasien 

kanker payudara. Dari 32 pasien yang mendapat dukungan keluarganya 

kurang baik dan mengalami kualitas hidup yang kurang baik juga 

sebanyak 21 orang (65,6%) lebih banyak dibandingkan dengan pasien 

yang mendapat dukungan yang baik dari keluarga sebanyak 11 (35,5%) 

dari 31 orang. Oleh karena itu dukungan keluarga merupakan faktor yang 

sangat penting bagi seseorang yang sedang  menghadapi masalah serta 

memberikan motivasi kepada anggota keluarga yang sedang menjalankan 

proses pengobatan, dukungan tersebut berupa dukungan materi dan  moril 

(Utama, 2019). 

7. Studi ini diperoleh tujuh (7) peserta yang terkait dengan posisi mereka 

sebagai pengasuh / pendamping untuk pasien kanker payudara yang 

menjalani perawatan di Kota Bandung. Peserta terdiri dari enam pasien 

sebagai suami dan satu anak dari pasien dan semuanya adalah laki-laki. 

Penelitian ini dibuat untuk pengalaman keluarga dalam membantu pasien 
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kanker payudara yang menjalani rawat jalan juga berdampak pada 

ketegangan keluarga yang dilalui dengan upaya subyektif secara optimal 

untuk beradaptasi dalam menemani pasien dan kebutuhan sistem 

pendukung sumber daya lainnya. Peran keluarga menjadi pendamping 

tidak hanya mempengaruhi pasien tetapi juga kondisi sumber daya di 

sekitar keluarga, hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa 

dukungan keluarga baik (Wulandari, 2017). 

8. Dari seluruh penderita kanker payudara sebanyak 33 orang, di ambil 

dengan teknik total sampling pengumpulan data menggunakan kuesioner 

dan analisa data dilakukan uji korelasi rank spearman. menunjukan bahwa 

sebagian responden 21 orang (63,6%) memiliki dukungan keluarga dengan 

kategori cukup, dan untuk kualitas hidup hampir seluruh responden 30 

orang (90,9%) memiliki kualitas hidup dalam kategori baik (Irawan, 

2017). 

9. 8 orang dengan kanker (tujuh wanita dan satu pria, usia rata-rata: 55,5 

tahun). Para peserta melaporkan beberapa perubahan positif dan adaptif 

dalam keluarga. Ini tampaknya membantu mereka menangani kesulitan 

yang terkait dengan diagnosis kanker. Hasilnya  menunjukkan dua sumbu, 

sumbu perubahan (perubahan positif, negatif dan ambivalen) dan sumbu 

dukungan (dukungan emosional dan praktis dan kecukupan dukungan). 

Hasilnya mengungkapkan bahwa keluarga adalah pendukung yang baik 

dengan banyaknya hubungan dekat antara elemen pada dua sumbu 

(Nikolaos Vrontaras, 2018). 
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10. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran keluarga dalam 

memberikan dukungan terhadap pencapaian integritas diri pasien kanker 

payudara pasca Radical Mastectomy. Peserta yang dipilih adalah 

merupakan pasien pasca mastektomi. Penelitian ini memberikan implikasi 

informasi mengenai peran keluarga yang baik dalam memberikan 

dukungan sosial kepada wanita pasca Radikal Mastektomi dan menambah 

pengetahuan dalam memberikan perawatan keperawatan kepada pasien 

Kanker Payudara (Anggraeni, 2011). 

 

5.2.2 Hasil Telaah Jurnal Kualitas Hidup Pasien Ca Mammae Post Operasi     

 Mastektomi  

1. Usia rata-rata penderita kanker payudara adalah 55,72 (SD 11,86). Mean 

(SD) dari kualitas hidup secara keseluruhan adalah 7,3 (0,732), dari 

domain fisik adalah 72,25 (5,30), domain psikologis 71,3 (6,72), skor 

domain sosial 67,67 (6,19) dan domain lingkungan masing-masing adalah 

69,12 (2,95). Domain tertinggi adalah domain fisik, diikuti oleh domain 

psikologis dan lingkungan. Domain sosial terwakili dengan skor paling 

sedikit. Pasien yang lebih muda dengan usia <50 tahun dengan pendidikan 

dan pekerjaan yang lebih baik dan memiliki kelas sosial ekonomi yang 

tinggi memiliki persepsi kualitas hidup yang lebih baik (Ashok Kumar, 

2019). 

2. 50 pasien termasuk terdiri dari wanita pada usia rata-rata 54 tahun mampu  

membangun strategi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien 
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mastektomi kanker payudara. Dengan temuan ini kita dapat mengatakan 

bahwa parameter sosial dan psikologis merupakan faktor pendorong 

kualitas hidup pada wanita pasca-mastektomi. Dapat diamati bahwa 74% 

responden secara positif mengevaluasi kualitas hidup mereka (baik atau 

sangat baik), 22%. Oleh karena itu, hasil ini bermanfaat untuk membangun 

strategi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien mastektomi kanker 

payudara (Anthony R. Mawson, 2017). 

3. Ada 14,1 juta kasus kanker baru dan 8,2 juta kematian disebabkan oleh 

kanker. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker mencatat bahwa 

kejadian kanker payudara meningkat 20% pada wanita, sementara 

peningkatan 14% Secara keseluruhan, diamati pada kematian akibat 

kanker payudara. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan kelompok 

sampel besar dan homogen, penilaian kualitas hidup setelah lama tindak 

lanjut meningkatkan keandalan hasil. 61% pasien menyatakan bahwa 

mereka memiliki kepuasan tinggi tentang kualitas (Dilek Aygin, 2018). 

4. penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas hidup (QoL) 

pasien mastektomi untuk kanker, yang kemudian memilih atau tidak 

merekonstruksi payudara, menggunakan Survei Kesehatan Short Form - 

36 (SF-36). Penelitian ini dilakukan selama Oktober 2014 - Mei 2015, 

pada dua kelompok: 23 pasien dengan rekonstruksi payudara, dibantu di 

Rumah Sakit Universitas Bucharest, setelah dibandingkan dengan 27 

pasien tanpa rekonstruksi, dibantu di bagian bedah rumah sakit dari Utara-

Timur-Timur. Skor menunjukkan, secara implisit bahwa kualitas hidup 
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dengan skor  (r .740) menunjukkan kualitas hidup lebih tinggi untuk skala 

yang terkait dengan fungsi sosial dan kesehatan mental, pada pasien 

dengan kanker payudara (Ioannis, 2016). 

5. Dari 145 pasien kanker payudara yang diteliti, 42,1% memiliki riwayat 

keluarga kanker dan 52,4% adalah pasien kanker yang baru didiagnosis 

(diagnosis kanker setelah tahun pertama). Pasien kanker payudara dengan 

beberapa tumor, metastasis, atau demam cenderung mengalami kualitas 

hidup yang buruk secara signifikan di beberapa domain SF-36. Terlepas 

dari kenyataan bahwa penilaian kualitas hidup kini telah menjadi bagian 

dari percobaan dan penelitian klinis kanker, ada data yang sangat terbatas 

pada kualitas hidup di Arab Saudi. Kami mencatat skor SF-36 rendah 

dengan nilai rata-rata minimum 29.3 (keterbatasan peran karena kesehatan 

fisik) dan nilai rata-rata maksimum 61,4 (kesejahteraan emosional).  Jelas, 

penilaian kualitas hidup pada pasien kanker payudara adalah rendah 

(Anwar E Ahmed, 2017). 

6. Sebanyak 263 pasien kanker payudara dan pasangannya dianalisis secara 

retrospektif. Baik pasien dan pasangannya menerima konseling psikologis 

dalam kelompok intervensi. Pasien dan pasangannya yang menerima 

asuhan keperawatan rutin diperlakukan sebagai kelompok kontrol. Skor 

pada kelompok intervensi (87,54 ± 7,85) secara signifikan lebih tinggi 

daripada pada kelompok kontrol (65,94 ± 8,07), P <0,01 dengan menjawab 

kuesioner kualitas hidup (menggunakan skala QLQ-30), secara efektif 
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dapat meningkatkan kualitas hidup pasien kanker dari hasil tersebut bahwa 

kualitas hidup baik (Qi Huang, 2019). 

7. Dari dua penelitian independen menunjukkan bahwa risiko terkena kanker 

payudara pada usia 70 tahun adalah 57% hingga 65% pada wanita dengan 

mutasi BRCA   1 dan 45% hingga 47% pada wanita dengan mutasi BRCA 

2. Yang penting, BPM (Mastektomi profilaksis bilateral) telah 

ditunjukkan, untuk mengurangi risiko kanker payudara hingga 95% pada 

wanita dengan mutasi gen BRCA 1 atau 2 dan hingga 90% pada wanita 

dengan riwayat kanker payudara keluarga yang kuat. Dalam 13 studi 

dievaluasi, diamati bahwa mayoritas wanita (61-100%) puas dengan BPM, 

untuk sebagian besar wanita (> 70%), persepsi mereka tentang hasil 

setelah BPM pada 6 bulan dan 1 tahun setelah operasi sangat sesuai 

dengan harapan pra operasi. Secara keseluruhan, 70% kualitas hidup 

pasien puas dengan hasil mereka  (Shantanu N, 2016). 

8.  Di Cina, 169.000 wanita didiagnosis menderita kanker payudara setiap 

tahun, dan sekitar 45.000 meninggal karena kanker payudara. Penelitian 

telah menunjukkan bahwa diagnosis dan pengobatan kanker payudara 

memicu serangkaian perubahan emosional negatif, seperti stres, 

kecemasan, ketakutan, dan depresi. Oleh karena itu telah ditunjukkan 

sebagai faktor penting untuk ketahanan pasien dengan kanker payudara 

adalah adanya dukungan yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien 

tersebut. Skor rata-rata ketahanan, kualitas hidup masing-masing adalah 
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54, 68, 61, 73, dan 80, 74, yang berada dalam kisaran sedang dengan 

kualitas hidup yang lebih baik (Qinghua Zhao, 2017). 

9. Aspek yang menjadi semakin penting adalah kualitas hidup (QoL) dari 

pasien ini setelah operasi. Oleh karena itu, tujuan dari makalah ini adalah 

untuk melakukan meta-analisis literatur saat ini untuk membandingkan 

hasil pasca operasi dalam kualitas hidup pada pasien kanker payudara yang 

menjalani mastektomi, berdasarkan hasil yang diukur dalam EORTC 

QLQ-BR23, yaitu citra tubuh yang bagian dari kualitas hidup (standar 

rata-rata) ff erence, SMD = 1.742, 95% CI 0,579–2905 dari skor tersebut 

menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik (Elvin T. Ng, 2019). 

10. Lebih dari lima puluh persen dari semua kasus terjadi pada wanita 

di bawah 50 tahun. Prevalensi dalam hal usia adalah yang tertinggi di 40-

an (39,7%), diikuti oleh 50-an (24,98%) dan 30-an (14,80%). penelitian ini 

menunjukkan bahwa pasien kanker payudara yang lebih tua memiliki lebih 

banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kanker payudara 

daripada wanita yang lebih muda setelah operasi tetapi usia saja tidak 

menjelaskan perbedaan antara penyelamat kanker payudara yang lebih 

muda dan yang lebih tua (Taman Byeong-Woo, 2011). 

5.2.3   Hasil Telaah Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup 

 Pasien Ca Mammae Post Operasi Mastektomi 

1. Termasuk 300 pasien yang lebih tua dari 18 tahun dan didiagnosis dengan 

kanker payudara. Dukungan keluarga merupakan faktor penting pada 

pasien kanker payudara, dan hasil kami menunjukkan bahwa dukungan 
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keluarga yang lebih tinggi dengan skor nilai 0,96 dukungan keluarga yang 

lebih baik (P = 0,001) (Jian-an su, 2017). 

2. Kanker payudara adalah penyumbang tertinggi angka kematian pada 

wanita didunia yaitu 43,3 per 100.000. 21 orang (65,6%) lebih banyak 

dibandingkan dengan pasien yang mendapat dukungan yang baik dari 

keluarga sebanyak 11 (35,5%) dari 31 orang. Hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji chi square didapatkan p value  = 0,032 dengan nilai 

alpha 0,05 (p<α), hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien kanker payudara.  

(Utama, 2019). 

3. Dari seluruh penderita kanker payudara sebanyak 33 orang, di ambil 

dengan teknik total sampling pengumpulan data menggunakan kuesioner 

dan analisa data dilakukan uji korelasi rank spearman. menunjukan bahwa 

sebagian responden 21 orang (63,6%) memiliki dukungan keluarga dengan 

kategori cukup, dan untuk kualitas hidup hampir seluruh responden 30 

orang (90,9%) memiliki kualitas hidup dalam kategori baik.  Maka 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan (p value) 

sebesar 0,013 < 0,05 antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup.   

(Irawan, 2017). 

4. 50 pasien termasuk terdiri dari wanita pada usia rata-rata 54 tahun mampu  

membangun strategi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien 

mastektomi kanker payudara. Dengan temuan ini kita dapat mengatakan 

bahwa parameter sosial dan psikologis merupakan faktor pendorong 
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kualitas hidup pada wanita pasca-mastektomi. Dapat diamati bahwa 74% 

responden secara positif mengevaluasi kualitas hidup mereka (baik atau 

sangat baik), 22% (Anthony R. Mawson, 2017). 

5. Di Cina, 169.000 wanita didiagnosis menderita kanker payudara setiap 

tahun, dan sekitar 45.000 meninggal karena kanker payudara. Penelitian 

telah menunjukkan bahwa diagnosis dan pengobatan kanker payudara 

memicu serangkaian perubahan emosional negatif, seperti stres, 

kecemasan, ketakutan, dan depresi. Oleh karena itu telah ditunjukkan 

sebagai faktor penting untuk ketahanan pasien dengan kanker payudara 

adalah adanya dukungan yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien 

tersebut. Skor rata-rata ketahanan, kualitas hidup masing-masing adalah 

54, 68, 61, 73, dan 80, 74, yang berada dalam kisaran sedang dengan 

kualitas hidup yang lebih baik (Qinghua Zhao, 2017). 

6. Studi ini diperoleh tujuh (7) peserta yang terkait dengan posisi mereka 

sebagai pengasuh / pendamping untuk pasien kanker payudara yang 

menjalani perawatan di Kota Bandung. Peran keluarga menjadi 

pendamping tidak hanya mempengaruhi pasien tetapi juga kondisi sumber 

daya di sekitar keluarga, hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa 

dukungan keluarga baik (Wulandari, 2017). 

7. 60 peserta dilibatkan dalam penelitian ini dan diacak, 30 dialokasikan 

untuk intervensi dan 30 untuk kelompok kontrol. Hasil temuan ini 

mengungkapkan peningkatan dukungan keluarga yang signifikan dalam 

skor total penanganan kanker (t = -12/39, p <0,001), di semua subskala 
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termasuk individu (t = -11/52, p <0,001), fokus positif (t = -7 / 03, p 

<0,001), koping (t = -7/28, p <0,001), pengalihan (t = -11/76, p <0,001), 

perencanaan (t = -4 / 91, p <0,001) dan dalam interpersonal (t = -11 / 14, p 

<0,001). Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan dukungan 

keluarga berdasarkan program FOCUS meningkatkan kemampuan untuk 

mengatasi penderita kanker payudara dimana dukungan keluarga baik 

adanya (Tabrizi, 2018). 

8. Kualitas hidup pada pasien kanker payudara yang menjalani mastektomi, 

berdasarkan hasil yang diukur dalam EORTC QLQ-BR23, yaitu citra 

tubuh yang bagian dari kualitas hidup (standar rata-rata) ff erence, SMD = 

1.742, 95% CI 0,579–2905 dari skor tersebut menunjukkan kualitas hidup 

yang lebih baik (Elvin T. Ng, 2019). 

9. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran keluarga dalam 

memberikan dukungan terhadap pencapaian integritas diri pasien kanker 

payudara pasca Radical Mastectomy. Peserta yang dipilih adalah 

merupakan pasien pasca mastektomi. Penelitian ini memberikan implikasi 

informasi mengenai peran keluarga yang baik dalam memberikan 

dukungan sosial kepada wanita pasca Radikal Mastektomi dan menambah 

pengetahuan dalam memberikan perawatan keperawatan kepada pasien 

Kanker Payudara (Anggraeni, 2011). 

10. Usia rata-rata penderita kanker payudara adalah 55,72 (SD 11,86). Mean 

(SD) dari kualitas hidup secara keseluruhan adalah 7,3 (0,732), dari domain 
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fisik adalah 72,25 (5,30), domain psikologis 71,3 (6,72), skor domain sosial 

67,67 (6,19) dan domain lingkungan masing-masing adalah 69,12 (2,95). 

Domain tertinggi adalah domain fisik, diikuti oleh domain psikologis dan 

lingkungan. Domain sosial terwakili dengan skor paling sedikit. Pasien yang 

lebih muda dengan usia <50 tahun dengan pendidikan dan pekerjaan yang 

lebih baik dan memiliki kelas sosial ekonomi yang tinggi memiliki persepsi 

kualitas hidup yang lebih baik (Ashok Kumar, 2019). 

 

5.3.  Pembahasan 

 

5.3.1 Dukungan Keluarga Pada Pasien Ca Mammae Post Operasi 

Mastektomi 

Dari dalam systematic review diatas, dari 10 jurnal yang diteliti peneliti 

terkait dukungan keluarga pasien ca mammae post operasi mastektomi, ditemukan 

sekitar 10 buah jurnal yang menyatakan bahwa 7 jurnal dalam kategori baik 

dengan hasil rata-rata p <0,001, 1 jurnal dalam kategori cukup memiliki skor 

(63,6%), 2 jurnal mengatakan sebagai alat pemberi informasi dari pengalaman 

seseorang dengan kategori dukungan yang baik. Hal ini dikarenakan pasien 

dengan ca mammae post operasi mastektomi sangat membutuhkan adanya 

motivasi berupa dukungan dari keluarga. 

Ca mammae merupakan kanker yang berasal dari kelenjar, saluran 

kelenjar, dan jaringan penunjang payudara. Sejumlah sel didalam payudara 

tumbuh yang berkembang dengan tidak terkendali inilah yang disebut kanker 

payudara. Kumpulan besar dari jaringan yang tidak terkontrol ini disebut tumor 

atau benjolan. Namun, tidak semua tumor adalah kanker karena sifat yang tidak 
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menyebar keseluruh tubuh. Tumor yang dapat menyebar keseluruh tubuh atau 

menyebar kejaringan sekitar tubuh disebut kanker atau tumor ganas. (Ariani, 

2015). 

Penelitian Tabrizi, (2017) mengatakan dukungan dari orang lain yang 

penting bagi wanita dalam mengatasi penyakit kanker ini adalah peran dukungan 

dari pasangan dan kerabat. Wanita percaya dukungan keluarga mereka adalah 

salah satu elemen penting dalam mengatasi penyakit mereka dengan lebih baik 

dan disebutkan jika dukungan keluarga sudah cukup, membuatnya mudah untuk 

mengatasi penyakit, tetapi jika tidak, itu memiliki efek negatif pada 

penanggulangannya. Hasil dari penelitian Tabrizi, 2017 menunjukkan bahwa 

keterlibatan keluarga berdasarkan program FOCUS meningkatkan kemampuan 

untuk mengatasi penderita kanker payudara. Melalui program FOCUS yang berisi 

langkah-langkah berikut: 

F: Efektivitas keterlibatan keluarga, keterlibatan keluarga dikenal sebagai 

faktor terpenting dalam pertumbuhan pasca-trauma atau stres pasca-trauma oleh 

para ilmuwan. Keterlibatan keluarga mendorong pasangan untuk berkomunikasi 

dengan pasien dan mendukungnya serta mengatasi masalah dalam suatu kelompok 

(Northouse et al., 2012). 

O: Sikap optimis, optimisme dan harapan terhadap Peristiwa 

menyenangkan dalam hidup dapat mengurangi depresi, kecemasan dan gangguan 

mental dan psikologis. Sikap optimis akan membantu keluarga dengan menjaga 

harapan dan fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek (Northouse et al., 2012) 
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C: Mengatasi efektivitas, proses mengatasi menekankan teknik yang 

mengurangi stres dan strategi adaptasi yang efektif dan perilaku gaya hidup sehat. 

Strategi-strategi ini berisi rencana yang dibuat dalam kondisi baru dan akan 

memandu pasien untuk menggunakan solusi yang tepat (Northouse et al., 2012). 

U: Pengurangan ketidakpastian, Pasien memiliki sikap negatif dan 

ketidakpastian terhadap penyakit. Pengurangan ketidakpastian pada diagnosis, 

proses perawatan atau penyakit dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan 

kesehatan pasien Pertimbangan pada pengurangan ketidakpastian memberikan 

beberapa informasi tentang cara mendapatkan informasi dan hidup tanpa keraguan 

(Northouse et al., 2012). 

S: Manajemen gejala meliputi strategi perawatan diri untuk 

mengendalikan gejala dan pengalaman. Pasien-pasien ini membutuhkan bantuan 

untuk mengatasi penyakit mereka dan memasok kebutuhan mereka yang 

terganggu untuk kembali ke kehidupan normal (Akin et al., 2008). 

Ca mammae merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa 

saja, khususnya wanita, setiap jenis pengobatan penyakit tersebut dapat 

menyebabkan masalah fisiologis, psikologis, dan sosial, oleh karena itu dukungan 

keluarga sangat erat kaitannya pada pasien kanker payudara dibutuhkannya 

dukungan tersebut meliputi : dukungan instrumental, penghargaan, emosional dan 

informasi (Nurhidayati & Rahayu, 2017). Dukungan keluarga merupakan faktor 

yang sangat penting bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah serta 

memberikan motivasi kepada anggota keluarga yang sedang menjalankan proses 
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pengobatan, dukungan tersebut berupa dukungan materi dan  moril (Utama, 

2018). 

Dukungan keluarga yang memiliki faktor yang sangat penting bagi 

seseorang yang sedang  menghadapi masalah serta memberikan motivasi kepada 

anggota keluarga yang sedang menjalankan proses pengobatan, dukungan tersebut 

berupa dukungan materi dan  moril (M. Sari, Dewi, & Utami, 2011).  Dukungan 

keluarga sangat penting bagi anggota keluarga yang sedang mengalami gangguan 

kesehatan sehingga keluarga harus menjalankan fungsinya untuk merawat anggota 

keluarga yang sedang sakit, faktor yang sangat  mempengaruhi untuk 

meningkatkan  kualitas hidup yaitu : jenis kelamin, pendidikan, serta kemandirian 

finansial (Kaur, Kaur, & Venkateashan, 2015).  

5.3.2 Kualitas Hidup Pasien Ca Mammae Post Operasi Mastektomi 

Hasil systematic review diatas, dari 10 jurnal (100%) menunjukkan 

kualitas hidup pasien ca mammae post operasi mastektomi secara keseluruhan 

adalah 7,3 (0,732), dari domain fisik adalah 72,25 (5,30), domain psikologis 71,3 

(6,72). Kualitas hidup pasien ca mammae sangat mempengaruhi hidupnya, WHO 

(2013), mendefinisikan kualitas sebagai "persepsi individu tentang posisi mereka 

sendiri dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka 

hidup dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan masalah mereka". 

Setelah diagnosis, kualitas hidup wanita sangat terpengaruh, karena munculnya 

efek fisik, psikologis dan sosial yang mengarah pada perubahan sikap dan harapan 

terhadap kehidupan.  
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Kualitas hidup yang baik sangat diperlukan agar seseorang mampu 

mendapatkan status kesehatan yang baik dan mempertahankan fungsi dan 

kemampuan fisik seoptimal mungkin dan selama mungkin, seseorang yang 

memiliki kualitas hidup yang tinggi maka ia akan memiliki keinginan kuat untuk 

sembuh dan dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Sebaliknya, ketika kualitas 

hidup menurun maka keinginan untuk sembuh juga menurun (Sasmita, 2016).  

Mengenai data yang berkaitan dengan kualitas hidup, skor tertinggi 

ditemukan dalam domain hubungan sosial (4,29) diikuti oleh domain psikologis 

(4,09) dan lingkungan (3,88). Skor terendah yang diamati adalah untuk domain 

fisik (3,48). Dengan temuan ini kita dapat mengatakan bahwa parameter sosial 

dan psikologis merupakan faktor pendorong kualitas hidup pada wanita pasca-

mastektomi. Oleh karena itu, hasil ini bermanfaat untuk membangun strategi 

untuk meningkatkan kualitas hidup pasien mastektomi kanker payudara. Dengan 

temuan ini kita dapat mengatakan bahwa parameter sosial dan psikologis 

merupakan faktor pendorong kualitas hidup pada wanita pasca-mastektomi 

(Mawson, 2017). 

Namun pendorong dukungan keluarga sangat berperan dalam proses 

pengobatan pasien karena dukungan  keluarga dapat membantu pasien dengan 

kanker  payudara untuk mengurangi rasa cemas, stres ataupun depresi saat 

menjalankan terapi pengaobatan (Banerjee, Aloysius, Platonos, & Deierl, 2018). 

Keterlibatan keluarga selama terapi pengobatan pasien sangat berperan penting 

karena dengan melibatkan keluarga pasien merasa nyaman selama menjalankan 

terapi atau proses pengobatan, serta pasien juga dapat bersikap koorperatif selama 
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menjalankan terapi pengobatan (Al-mutair et al., 2013). Perawatan suportif sangat 

mempengaruhi Kualitas hidup pasien dengan kanker payudara, pasien yang 

menjalani pengobatan secara rutin dapat meningkatkan kualitas hidup secara 

menyeluruh berdasarkan dimensi fungsi fisik,peranan fisik, emosional, vitalitas, 

emosi, fungsi sosial, nyeri serta kesehatan tubuh (Mackie, Mitchell, & Andrea, 

2018). Berdasarkan hasil penelitian Utama (2019), didapatkan bahwa ada 

hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien kanker 

payudara dengan  nilai p value 0,032. 

5.3.3 Hubungan Dukungan Keluarga Dan Kualitas Hidup Pada Pasien Ca 

Mammae Post Operasi Mastektomi 

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh peneliti, dari 10 jurnal yang 

ditelaah ditemukan sebanyak 10 jurnal (100%) mengatakan bahwa dukungan 

keluarga erat kaitannya dengan kualitas hidup pasien ca mammae post operasi 

mastektomi.   

Kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang 

siapa saja, khususnya wanita, setiap jenis pengobatan penyakit tersebut dapat 

menyebabkan masalah fisiologis, psikologis, dan sosial, oleh karena dukungan 

pasangan pada pasien kanker payudara sangat dibutuhkan dukungan tersebut 

meliputi : dukungan instrumental, penghargaan, emosional dan informasi 

(Nurhidayati & Rahayu, 2017). Dukungan keluarga merupakan faktor yang sangat 

penting bagi seseorang yang sedang  menghadapi masalah serta memberikan 

motivasi kepada anggota keluarga yang sedang menjalankan proses pengobatan, 

dukungan tersebut berupa dukungan materi dan  moril (M. Sari, Dewi, & Utami, 
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2011).  Dukungan keluarga sangat penting bagi anggota keluarga yang sedang 

mengalami gangguan kesehatan sehingga keluarga harus menjalankan fungsinya 

untuk merawat anggota keluarga yang sedang sakit, faktor yang sangat  

mempengaruhi untuk meningkatkan  kualitas hidup yaitu : jenis kelamin, 

pendidikan, serta kemandirian finansial (Kaur & Venkateashan, 2015). 

Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh pasien – pasien yang sedang 

menghadapi penyakit kronis atau pun pasien dengan  kondisi terminal seperti pada 

pasien dengan kanker payudara, karena keluarga dapat memeberikan dukungan 

secara positif terhadap pasien serta mengetahui kondisi serta harapan pasien 

(Jacob et al., 2016). Keluarga sangat berperan dalam proses pengobatan pasien 

karena dukungan  keluarga dapat membantu pasien dengan kanker  payudara 

untuk mengurangi rasa cemas, stres ataupun depresi saat menjalankan terapi 

pengaobatan (Banerjee, Aloysius, Platonos, & Deierl, 2018). Keterlibatan 

keluarga selama terapi pengobatan pasien sangat berperan penting karena dengan 

melibatkan keluarga pasien merasa nyaman selama menjalankan terapi atau proses 

pengobatan, serta pasien juga dapat bersikap koorperatif selama menjalankan 

terapi pengobatan (Al-mutair et al., 2013). Perawatan suportif sangat 

mempengaruhi Kualitas hidup pasien dengan kanker payudara, pasien yang 

menjalani pengobatan secara rutin dapat meningkatkan kualitas hidup secara 

menyeluruh berdasarkan dimensi fungsi fisik, peranan fisik, emosional, vitalitas, 

emosi, fungsi sosial, nyeri serta kesehatan tubuh (Mackie, Mitchell, & Andrea, 

2018). 
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Peneliti menyimpulkan bahwa dukungan keluarga sangat berkaitan dengan 

kualitas hidup pasien ca mammae. Dukungan keluarga yang akan membantu 

meningkatkan derajat kesehatan sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat 

dengan nilai cronbach alpha 0,05 (p<α), hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien kanker 

payudara. Dukungan keluarga sangat penting dan sangat diperlukan untuk 

membantu meningkatkan pengobatan secara mandiri pasien ca mammae post 

operasi mastektomi, sehingga memungkinkan pasien untuk berperan aktif dalam 

mengelola kondisi kesehatan mereka yang bermanfaat untuk meningkatkan 

kualitas hidup mereka. Dukungan keluarga sangat penting dengan melibatkan 

keluarga pasien selama menjalankan terapi atau proses pengobatan, sehingga 

membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dalam menjalani pengobatannya. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

6.1.1  Dukungan Keluarga Pasien Ca Mammae Post Operasi Mastektomi  

Berdasarkan systematic review disimpulkan bahwa dukungan keluarga 

pasien ca mammae post operasi mastektomi sebanyak 7 jurnal (70%) dengan 

kategori baik dengan hasil rata-rata p <0,001, 1 jurnal dalam kategori cukup 

memiliki skor (63,6%), 2 jurnal mengatakan sebagai alat pemberi informasi dari 

pengalaman seseorang dengan kategori dukungan yang baik, didapatkan bahwa 

dukungan keluarga adalah baik adanya. 

6.1.2  Kualitas Hidup Pasien Ca Mammae Post Operasi Mastektomi  

Berdasarkan systematic review disimpulkan bahwa 74% kualitas hidup 

pasien ca mammae post operasi mastektomi dapat meningkat dengan adanya 

dukungan keluarga mereka. 

6.1.3 Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien Ca 

 Mammae Post Operasi Mastektomi 

Berdasarkan systematic review disimpulkan bahwa didapatkan bahwa 10 

jurnal (100%) menunjukkan adanya Hubungan dukungan keluarga dengan 

kualitas hidup pasien ca mammae post operasi mastektomi. 

6.2. Saran  

 

Berdasarkan jurnal yang sudah peneliti telaah, peneliti menyarankan 

kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang pengaruh dukungan keluarga 

dengan kualitas hidup pasien ca mammae post operasi mastektomi. Pada 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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penelitian selanjutnya diharapkan memberikan edukasi untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang dukungan keluarga dalam memotivasi pasien dengan ca 

mammae post operasi mastektomi. 
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