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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Self Compassion 

1. Definisi Self Compassion 

Self-compassion merupakan salah satu bahasan yang bisa 

menjelaskan bagaimana individu mampu bertahan, memahami dan 

menyadari makna dari sebuah kesulitan sebagai hal yang positif. 

Sedangkan menurut Germer, self compassion merupakan kesediaaan diri 

untuk tersentuh dan terbuka kesadarannya saat mengalami pengidapan dan 

tidak menghindari pengidapan tersebut (dalam Hidayati, 2015). Neff 

(2003) menambahkan bahwa self compassion adalah proses pemahaman 

tanpa kritik terhadap pengidapan, kegagalan atau ketidakmampuan diri 

dengan cara memahami bahwa ketiga hal tersebut merupakan bagian dari 

pengalaman sebagai manusia pada umumnya. 

Menurut Neff (2003) self-compassion merupakan kebaikan hati 

dan pemahaman yang timbul dari diri individu dengan melibatkan perilaku 

yang sama terhadap diri sendiri ketika sedang dalam kesulitan, kegagalan, 

atau mengingat suatu hal yang tidak kita sukai tentang diri kita sendiri. 

Sedangkan menurut Hidayati dan Maharani (2013) compassion merupakan 

kombinasi antara motivasi, afeksi, kognisi dan perilaku yang menunjukkan 

kasih sayang dalam rangka memunculkan keinginan untuk menghilangkan 

kesulitan dan pengidapan, dimana kasih sayang tersebut ditujukan kepada 

dirinya sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa self compassion berbeda 

Hubungan Antara Self…, Tatik Prihetina Sari, Fakultas Psikologi UMP, 2017



 

 
 

12 

dengan self pity atau mengasihani diri sendiri, karena mengasihani diri 

sendiri sebenarnya adalah sebuah kondisi dimana individu yang 

bersangkutan menolak pengidapan dan cenderung menyalahkan diri 

sendiri atas kesalahan yang dilakukannya. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

self compassion adalah gabungan antara motivasi, emosi, pikiran dan 

perilaku kasih sayang yang ditujukan kepada diri terhadap 

ketidaksempurnaan yang dimiliki dengan penerimaan dan menganggap 

kekurangan itu sebagai hal wajar yang bisa dialami oleh setiap orang, 

bukan hanya individu tersebut. 

2. Komponen Self Compassion 

Kristin Neff, Psikolog Universitas Texas di Austin 

mengembangkan self compassion scale yang hampir selalu digunakan 

dalam penelitian tentang self compassion. Neff (2011), menjelaskan bahwa 

self-compassion terdiri dari tiga komponen yaitu:  

a. Self-kindness(kebaikan terhadap diri) 

Self-kindness adalah kemampuan untuk memahami diri ketika 

individu memiliki kekurangan ataupun merasakan pengidapan dalam 

hidupnya. Self-kindness bertolak belakang dengan Self-judgement yang 

merupakan sikap mengkritisi ketika individu mengalami pengidapan. 

Demikian juga ketika individu menjumpai kondisi sulit yang berasal 

dari luar dirinya, Self-kindness membantu individu untuk menghibur 

diri, bukannya malah membiarkan diri untuk menanggung perasaan 

mengidap yang dialami. 
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b. Common humanity (sifat manusiawi)  

Common humanity adalah kesadaran individu bahwa semua 

orang pernah mengalami masa-masa sulit. Kebalikan dari Common 

humanity adalah isolation (isolasi diri), yaitu individu memandang 

bahwa dirinya adalahsatu-satunya orang yang memiliki kekurangan 

dan merasakan pengidapan dalam hidup. Neff &Germer (2003), 

mengatakan bahwa Common humanity membantu individu untuk 

menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki ketidaksempurnaan. 

Dengan menyadari hal tersebut, individu akan memahami bahwa tidak 

ada satu orang pun yang hidupnya mulus atau sempurna tanpa ujian. 

c. Mindfulness (kesadaran penuh atas situasi yang dialami) 

Mindfulness adalah kesadaran penuh untuk 

menerimapengidapan yang dipikirkan dan dirasakan.Konsep utama 

Mindfulness adalah melihat segala sesuatu secara objektif sebagaimana 

adanya tanpa ditambah-tambahi maupun dikurangi sehingga individu 

mampu menghasilkan respon yang tepat, yang merupakan kebalikan 

dari over identification (memahami masalah tanpa berlebih). Neff 

(dalam Hidayati, 2013) mengatakan bahwa Mindfulness membantu 

individu untuk melihat, menerima dan menghadapi kenyataan secara 

terbuka tanpa menghakimi mengenai apa yang terjadi dalam 

kehidupannya. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa self 

compassion memiliki tiga buah komponen pembentuk, yaitu self-kindness, 
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common humanity, dan mindfulness. Self-kindness atau kebaikan terhadap 

diri adalah kebalikan dari self judgment atau menghakimi diri. Common 

humanity atau memandang diri secara wajar adalah kebalikan dari 

isolation atau mengisolasi diri. Sedangkan mindfulness atau kesadaran 

penuh atas situasi yang dialami adalah kebalikan dari over identification 

atau reaksi yang berlebihan. 

3. Korelasi Antar Komponen Self-compassion 

Brown mengungkapkan self-kindness dapat meningkatkan 

komponen common humanity dan mindfulness. Jika individu memberikan 

perhatian, kelembutan, pemahaman, dan kesabaran terhadap kekurangan 

dirinya, individu tersebut tidak akanmerasa malu karena kekurangannya 

dan tidak akan menarik diri dari orang lain (Neff 2003). Self-kindness juga 

dapat meningkatkan mindfulness pada individu. Self-kindness membuat 

individu memperhatikan kegagalannya saat ini dan untuk mengadopsi 

sudut pandang yang seimbang.   

Saat individu mengkritik diri (self-judgement) secara berlebihan 

karena kegagalannya, maka individu tersebut akan terus mengingat 

kegagalannya itu sehingga sehingga akan fokus pada masa lalu atau 

ketakutan bahwa kegagalan itu akan terjadi di masa depan, dan individu 

tidak fokus pada kegagalan yang terjadi saat ini. Hal ini menunjukkan 

sikap melebih-lebihkan kegagalan (over-identification) atau mindfulness 

yang rendah. Terdapat hipotesis bahwa orang-orang yang bersikap baik 
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kepada dirinya sendiri akan lebih mudah untuk bertahan dalam 

menghadapi kekurangannya dengan menyadari hal itu (Neff, 2003).  

Common humanity juga dapat meningkatkan mindfulness karena 

dengan menyadari bahwa kegagalan adalah kejadian yang dialami oleh 

semua manusia, individu tidak akan menganggap kekurangan mereka 

sebagai ancaman sehingga mereka tidak akan menghindari atau melebih-

lebihkan kegagalan yang mereka hadapi. Mindfulness dapat meningkatkan 

self-kindness dan common humanity karena dengan melihat kegagalan 

secara objektif dapat membuat individu menghindari pemberian kritik 

yang berlebihan kepada diri sendiri dan membuat individu menyadari 

bahwa semua orang akan mengalami kegagalan. Jika individu melebih 

lebihkan kegagalan yang dihadapi atau memiliki mindfulness yang rendah 

maka akan membuat individu memiliki perspektif yang sempit bahwa 

hanya dirinya yang mengalami kegagalan dan membuat dirinya menarik 

diri dari orang lain (isolation). 

4. Faktor yang mempengaruhi Self-Compassion 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi self compassion menurut 

Neff, dkk (2007) adalah sebagai berikut : 

a. Jenis Kelamin  

Penelitian menunjukkan bahwa wanita jauh lebih penuh 

pemikiran dibandingkan laki-laki sehingga perempuan mengidap 

depresi dan kecemasan dua kali lipat dibandingkan pria. Meskipun 

beberapa perbedaan gender dipengaruhi oleh peran tempat asal dan 
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budaya. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung 

memiliki self-compassion sedikit lebih rendah dari pada pria, terutama 

karena perempuan memikirkan mengenai kejadian negatif di masa 

lalu. Oleh karena itu, perempuan mengidap depresi dan kecemasan dua 

kali lebih sering daripada pria.  

b. Budaya 

Hasil penelitian pada negara Thailand, Taiwan, dan Amerika 

Serikat menunjukkan bahwa perbedaan latar budaya mengakibatkan 

adanya perbedaan derajat self-compassion. Rata-rata level self 

compassion tertinggi pada Negara Thailand dan terendah di 

Taiwan.Hal ini kemungkinan bisa dilatar belakangi oleh perbedaan 

budaya secara spesifik yang terjadi dalam tiga budaya tersebut. 

Thailand merupakan budaya yang kental dengan ajaran Budha, dimana 

nilai-nilai kasih sayang diterapkan dalam pengasuhan orang tua dan 

interaksi sosial sehari-hari. Berlawanan dengan kondisi tersebut, 

Taiwan merupakan Negara yang sangat terpengaruh dalam ajaran 

konfudianisme dimana budaya malu dan kritik diri ditekankan sebagai 

hasil dari kontrol sosial dan orang tua. Amerika yang memiliki level 

self compassion diantara Thailand dan Taiwan lebih dipengaruhi oleh 

keberagaman perhatian terhadap self compassion itu sendiri 

c. Usia 

Terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa self 

compassion terasosiasi secara signifikan dengan tingkat usia.  

Pengaruh faktor usia dikaitkan dengan teori tentang tahap 
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perkembangan Erikson yang menjelaskan bahwa individu akan 

mencapai tingkat self-compassion yang tinggi apabila telah mencapai 

tahap integrity karena lebih bisa menerima dirinya secara lebih positif.   

d. Kepribadian  

Kepribadian turut berpengaruh terhadap adanya self-

compassion dalam diri seseorang seperti tipe kepribadian extraversion, 

agreeableness dan conscientiounes. Extraversion memiliki tingkat 

motivasi yang tinggi dalam bergaul, menjalin hubungan dengan 

sesama dan juga dominan dalam lingkungannya. Pada kepribadian 

extraversion seseorang mudah termotivasi oleh tantangan dan sesuatu 

yang baru sehingga akan terbuka dengan dunia luar dan lebih bisa 

menerima diri sendiri. Agreeablesness berorientasi pada sifat sosial 

sehingga hal itu dapat membantu mereka untuk bersikap baik kepada 

diri sendiri dan melihat pengalaman yang negatif sebagai pengalaman 

yang dialami semua manusia (dalam Missilliana 2014). 

Concientiousness menggambarkan perbedaan keteraturan dan 

disiplin diri individu. Concientiousness mendeskripsikan kontrol 

terhadap lingkungan sosial, berpikir sebelum bertindak, sehingga 

seseorang dapat mengontrol diri dalam menyikapi masalah. 

e. Peran Orang tua  

Neff & McGeehee (Neff dkk, 2007), menyatakan bahwa 

individu yang memiliki derajat self-compassion yang rendah 

kemungkinan besar memiliki ibu yang kritis, berasal dari keluarga 

disfungsional, dan menampilkan kegelisahan daripada individu yang 
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memiliki derajat self-compassion yang tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa individu yang tumbuh dengan orangtua yang 

selalu mengkritik ketika masa kecilnya akan menjadi lebih mengkritik 

dirinya sendiri ketika dewasa. Model dari orangtua juga dapat 

memengaruhi self-compassion yang dimiliki individu. Perilaku 

orangtua yang sering mengkritik diri sendiri saat menghadapi 

kegagalan atau kesulitan. Orang tua yang mengkritik diri akan menjadi 

contoh bagi individu untuk melakukan hal tersebut saat mengalami 

kegagalan yang menunjukkan derajat self-compassion yang rendah. 

5. Ciri-ciri individu yang memiliki self compassiontinggi 

Secara umum, self-compassion berhubungan dengan keterbukaan 

dan pemahaman terhadap orang lain. Individu yang mempunyai self 

compassion tinggi mempunyai ciri : 

a. Mampumenerima diri sendiri baik itu kelebihan maupun 

kelemahannya;  

b. Mampumenerima kesalahan atau kegagalan sebagai sebuah hal umum 

yang juga dialami oleh orang lain; dan 

c. Mempunyai kesadaran tentang keterhubungan antara segala sesuatu 

(Hidayati & Maharani, 2013). 

 

B. Regulasi Emosi 

1. Pengertian Regulasi Emosi 

Chaplin (2004) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan regulasi 

emosi atau pengendalian emosi adalah usaha di pihak individu untuk 
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mengatur dan menguasai emosinya. Pengendalian emosi dilakukan bukan 

dengan menekan emosi melainkan kepada kemampuan untuk menyalurkan 

emosinya.  

Regulasi emosi mempunyai cakupan luas pada beberapa aspek 

biologis, sosial, tingkah laku sebagaimana proses kognitif yang disadari 

dan tidak di sadari. Secara fisiologis, emosi itu sendiri diregulasikan oleh 

nadi-nadi, sehingga dapat mempercepat pernafasan (atau memperpendek 

pernafasan), memperbanyak keringat atau hal lainnya yang berhubungan 

dengan rangsangan emosi. Secara sosial, emosi diregulasikan dengan cara 

mencari akses ke hubungan interpersonal dan sumber dukungan yang 

bersifat nyata. Sedangkan secara tingkah laku, emosi diregulasikan melalui 

berbagai macam respon tingkah laku. Berteriak, menjerit, menangis atau 

menarik diri adalah contoh dari tingkah laku yang tampak untuk mengatur 

emosi yang bangkit sebagai respon terhadap rangsangan yang diberikan. 

Terakhir, emosi juga berguna untuk mengatur proses kognitif yang tidak 

disadari, seperti proses selective attention, memory distortion, penolakan 

atau proyeksi atau boleh oleh proses kognitif yang disadari, seperti 

menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain (Garnefski, dkk 

dalam Kartika, 2004).  

Menurut (Garnefski, dkk dalam Kartika, 2004), regulasi emosi 

secara kognisi berhubungan dengan kehidupan manusia dan membantu 

individu mengelola, mengatur emosi atau perasaan dan mengendalikan 

emosi agar tidak berlebihan. Sementara itu, Goleman (2015) 
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mengemukakan bahwa pengendalian emosi tidak hanya berarti meredam 

rasa tertekan atau menaha gejolak emosi, ini juga bisa bebarti menghayati 

suatu emosi, termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan.  

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu 

untuk mengatasi atau mengelola emosi atau perasaan negatif yang mereka 

miliki, dengan cara meluapkan emosi atau perasaan negatif tersebut ke 

arah yang lebih positif. 

2. Ciri-Ciri Regulasi Emosi 

Individu dikatakan mampu melakukan regulasi emosi jika memiliki 

kendali yang cukup baik terhadap emosi yang muncul. Kemampuan 

regulasi emosi dapat dilihat dalam kecakapan yang dikemukakan oleh 

Goleman (2015), yaitu : 

a. Kendali dorongan hati, uang berarti kemampuan untuk mengelola 

emosi dan impuls yang merusak dengan efektif, 

b. Mampu berpikir jernih dan bersikap tenang, 

c. Kekutan berpikir positif yang artinya individu yang memiliki harapan 

tinggi tidak akan terjebak dalam kecemasan, tidak mudah depresi, 

memiliki beban emosional yang rendah, mampu memotivasi dirinya 

dan beranggapan bahwa segala sesuatu akan selesai ketika sedang 

menghadapi masa sulit jika menentukan cara alternatif agar sasaran 

tetap tercapai, 

d. Optimisme sebagai motivator utama yang berarti segala sesuatu dalam 

kehidupan akan baik, kendati ditimpa masalah 
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e. Memiliki kemampuan, keinginan dan fokus terhadap hal yang sedang 

dikerjakan untuk mencapai keberhasilan yang terbaik 

f. Individu dapat mencapai penguasaan ketrampilan atau ilmu 

pengetahuan harus berlangsung secara alami, dapat menyalurkan 

emosi ke arah tujuan yang produktif serta mampu mengendalikan 

dorongan hati, mengatur suasana hati dan dapat memotivasi diri. 

Sedangkan menurut Martin (dalam Anggraeni, 2014) ciri-ciri 

individu yang memiliki regulasi emosi adalah : 

a. Bertanggung jawab secara pribadi atas perasaan dan kebahagiaannya 

b. Mampu mengubah emosi negatif menjadi proses belajar dan 

kesempatan untuk berkembang 

c. Lebih peka terhadap perasaan orang lain 

d. Melakukan introspeksi dan relaksasi 

e. Lebih sering merasakan emosi positif daripada emosi negatif 

f. Tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri regulasi emosi adalah 

indvidu yang memiliki kendali dorongan hati, mampu berpikir jernih dan 

bersikap tenang, dapat berpikir positif, optimis, memiliki kemampuan 

untuk mencapai keberhasilan yang terbaik, menguasai ketrampilan secara 

alami serta dapat bertanggung jawab atas kebahagiaannya, mampu 

mengendalikan emosinya, peka terhadap perasaan orang lain dan tidak 

mudah putus asa. 

3. Faktor-Faktor Regulasi Emosi 

Beberapa faktor yang mempengaruhi regulasi emosi seseorang 

menurut Gross (2007), yaitu : 
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a. Budaya  

Norma atau beliefyang terdapat dalam kelompok masyarakat 

tertentu dapat mempengaruhi cara individu menerima, menilai suatu 

pengalaman emosi dan menampilkan suatu respon emosi. Dalam hal 

regulasi emosi apa yang dianggap sesuai dapat mempengaruhi cara 

seseorang berespon dalam berinteraksi dengan berinteraksi dengan 

orang lain dan dalam cara ia meregulasi emosi. 

b. Religiusitas 

Setiap agama mengajarkan seseorang untuk dapat mengontrol 

emosinya. Seseorang yang tinggi tingkat religiusitasnya akan berusaha 

untuk menampilkan emosi yang tidak berlebihan bila dibandingkan 

dengan orang yang tingkat religiusitasnya rendah.  

c. Kemampuan individu dalam melakukan regulasi emosi (capabilities) 

Jika sifat kepribadian yang dimiliki seseorang mengacu pada 

apa yang dapat individu lakukan dalam meregulasi emosinya, 

kemampuan seseorang dalam mengontrol perilaku terutama ketika 

seseorang lebih memilih untuk menahan dirinya (sabar) merupakan 

ketrampilan regulasi emosi yang dapat mengatur emosi positif maupun 

emosi negatif. 

d. Usia  

Penelitian menunjukkan bahwa bertambahnya usia seseorang 

dihubungkan dengan adanya peningkatan kemampuan regulasi emosi, 

dimana semakin tinggi usia seseorang maka semakin baik kemampuan 

regulasi emosinya. Sehingga dengan bertambahnya usia seseorang 
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menyebabkan ekspresi emosi semakin terkontrol. Dari penjelasan 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya semakin bertambahnya 

umur, individu memiliki kemampuan regulasi emosi yang semakin 

baik. 

e. Jenis kelamin 

Beberapa penelitian menemukan bahwa laki-laki dan 

perempuan berbeda dalam mengekspresikan emosi baik verbal 

maupun ekspresi wajah sesuai dengan gendernya. Perempuan 

menunjukkan sifat feminimnya dengan mengekspresikan emosi sedih, 

takut, cemas dan menghindari mengekspresikan emosi marah dan 

bangga yang menunjukkan sifat maskulin. 

 Perbedaan genderdalam pengekspresian emosi dihubungkan 

dengan perbedaan dalam tujuan laki-laki dan perempuan mengontrol 

emosinya. Perempuan lebih mengekspresikan emosi untuk menjaga 

hubungan interpersonal serta membuat mereka tampak lemah dan tidak 

berdaya. Sedangkan laki-laki lebih mengekspresikan marah dan 

bangga untuk mempertahankan dan menunjukkan dominasi. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa wanita lebih dapat melakukan regulasi 

terhadap emosi emosi marah dan bangga, sedangkan laki-laki pada 

emosi takut, sedih dan cemas (Fischer & Coon dalam Anggraeni, 

2014). 

Sedangkan menurut Hurlock (2013), beberapa faktor lain yang 

dapat mempengaruhi pengendalian emosi antara lain : 

Hubungan Antara Self…, Tatik Prihetina Sari, Fakultas Psikologi UMP, 2017



 

 
 

24 

a. Kondisi kesehatan 

Kesehatan yang baik mendorong emosi yang menyenangkan 

menjadi dominan, sedangkan kesehatan yang buruk menyebabkan 

emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. 

b. Suasana rumah  

Individu yang tumbuh dalam lingkungan rumah dengan kondisi 

yang menyenangkan jauh dari suasana pertengkaran, cemburu, dendam 

atau suasana yang tidak menyenangkan akan mempunyai kesempatan 

yang lebih baik untuk timbul menjadi individu yang bahagia. 

c. Pola asuh 

Mendidik secara otoriter dengan menggunakan metode 

hukuman agar seorang anak menjadi patuh akan mendorong munclnya 

dominasi emosi yang tidak menyenangkan. Cara mendidik yang 

bersifat demokratir akan membuat suasana rumah lebih hangat dan 

santai serta menunjang tumbuhnya emosi yang menyenangkan. 

d. Hubungan dengan para anggota keluarga 

Hubungan yang tidak rukun dan harmonis diantara orang tua 

atau saudara akan banyak menimbulkan kemarahan dan kecemburuan 

sehingga emosi ini cenderung menguasai kehidupan individu. 

e. Hubungan dengan teman sebaya 

Jika individu merasa diterima dengan baik oleh kelompok 

teman sebayanya, maka emosi yang menyenangkan akan 

mendominasi. Tetapi sebaliknya, jika individu merasa ditolak oleh 

kelompok teman sebayanya, maka emosi yang tidak menyenangkan 

akan mendominasi. 
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f. Perlindungan yang berlebihan 

Perlindungan yang berlebihan dari orang tua yang hidup dalam 

prasangka bahaya terhadap segala sesuatu, akan menyebabkan seorang 

anak mempunyai rasa takut yang dominan. 

g. Aspirasi orang tua 

Aspirasi yang teralu tinggi dan tidak realistis dari orang tua 

akan membuat anak menjadi canggung, malu dan merasa bersalah bila 

merasa tidak memenuhi harapan tersebut. Jika pengalaman ini terjadi 

berulang kali akan menyebabkan emosi tidak menyenangkan menjadi 

dominan dalam kehidupan seorang anak. 

h. Bimbingan mengendalikan emosi 

Bimbingan dengan titik berat pada penanaman pengertian 

bahwa mengalami frustasi diperlukan sekali-kali, dapat mencegah 

kemarahan dan kebencian menjadi emosi yang dominan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi regulasi emosi pada seseorang adalah budaya, 

religiusitas, kemampuan individu dalam melakukan regulasi emosi 

(capabilities), usia dan jenis kelamin. Sedangkan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi regulasi emosi pada seseorang adalah kondisi kesehatan, 

suasana rumah, pola asuh, hubungan dengan para anggota keluarga, 

hubungan dengan teman sebayanya, pelindungan yang berlebihan, aspirasi 

orang tua dan bimbingan untuk mengendalikan emosi. 
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4. Bentuk-Bentuk Pengendalian Emosi (Regulasi Emosi) 

Pengendalian emosi adalah sesuatu yang sangat penting bagi 

kehidupan seseorang, khususnya untuk meredakan ketegangan yang 

timbul akibat adanya emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan 

terjadinya ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh, serta dapat 

memunculkan ketegangan psikis, terutama pada emosi-emosi yang bersifat 

negatif. Emosi adalah suatu gejala psiko-fisiologis yang menimbulkan 

efek pada persepsi, sikap dan tigkah laku, serta dalam bentuk ekspresi 

tertentu. Emosi dirasakan secara psiko-fisik karena terkait langsung 

dengan jiwa dan fisik dari seseorang. Menurut Atwater (dalam Nanspraga, 

2010), ekspresi pengendalian emosi atau regulasi emosi dapat dilakukan 

dengan melalui empat cara, yaitu : 

a. Represi  

Represi merupakan suatu proses ketidaksadaran. Pada represi, 

diri menyangkal untuk mengetahui perasaan dan jika sengaja 

mengakui dapat menjadi ancaman yang besar. Bisaanya individu 

cenderung untuk melupakan berbagai hal yang merupakan ancaman, 

misalnya kegagalan-kegagalan yang memalukan. Pada represi juga 

terdapat penipuan terhadap diri sendiri yang meliputi ketidaktahuan 

individu pada ancaman atau rasa cemas. Bisaanya individu tersebut 

menekan emosi yang belum terselesaikan ke dalam alam 

ketidaksadaran. 
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b. Supresi  

Dalam supresi, individu bisaanya menyadari emosi-emosi yang 

terjadi, individu secara sadar menolak perasaan-perasaan yang 

dirasakan dan memikirkan yang lain. Namun, kebisaaan supresi emosi 

menyebabkan efek-efek yang dapat mempengaruhi rasio dan tidak 

dapat berkonsentrasi dengan baik. Supresi yang kronik (menahun) 

dapat menyebabkan tingkah laku yang meledak-ledak dan dapat 

memperburuk masalah. Dengan kata lain, supresi yang kronik tidak 

lebih menyehatkan daripada represi. Meskipun, secara umum tidak 

berbahaya terhadap kesehatan jiwa, karena supresi terjadi dengan 

kesengajaan maka individu mengetahui apa yang dilakukan. 

c. Ekspresi verbal  

Jika anda tiba-tiba menjadi marah, takut atau gembira, mungkin 

anda tidak berpikir tentang apa yang ingin anda katakan sebelum anda 

mengatakannya. Tapi pemikiran itu merupakan bagian yang penting 

dalam mengekspresikan emosi yang sehat. Dalam emosi terdapat 

elemen kognitif yaitu interpretasi dan penilaian. Sebaliknya, berpikir 

juga meliputi proses yang tidak rasional, seperti : imajinasi, imagery, 

memori dan intuisi serta alasan abstrak. Jadi hal itu bukan merupakan 

hal yang mengejutkan bahwa individu menginginkan pengendalian 

secara rasional untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi 

secara verbal. Jadi mengekspresikan emosi secara bebas dan terbuka 
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bisaanya membantu dalam menghadapi situasi-situasi yang 

menyakitkan.  

d. Ekspresi wajah dan tubuh 

Emosi bisaanya dapat ditunjukkan melalui komunikasi 

nonverbal dan komunikasi verbal. Gerakan ubuh, berbicara dan 

ekspresi wajah yang khas mungkin merupakan indikator yang kuat 

mengenai apa yang dirasakan oleh individu. Melalui penelitian antar 

budaya dengan menggunakan foto pada beberapa ekspresi wajah 

menunjukkan beberapa kesamaan pada beberapa emosi dari beberapa 

negara seperti Brazil, Jepang dan Amerika Serikat. Kesamaan yag 

terbanyak ditemukan pada beberapa ekspresi senang, marah dan takut. 

Sedangkan ekspresi sedih dan jijik lebih sedikit ditemukan 

kesamaannya. Perbedaan komponen-komponen ekspresi wajah 

terhadap emosi diantara berbagai kelompok, yaitu : a) rangsangan yang 

sama dapat menimbulkan emosi yang berbeda pada budaya yang 

berbeda pula, b) kebudayaan tertentu memiliki harapan yang berbeda 

dimana emosi dapat dikendalikan atau ditunjukkan, c) konsekuensi 

dari emosi yang berbeda dari tiap-tiap budaya. 

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa emosi dapat 

dikendalikan melalui beberapa cara diantaranya adalah melalui represi, 

supresi, ekspresi verbal, ekspresi wajah, maupun ekspresi tubuh. Namun, 

pengendalian emosi dengan bentuk represi dan supresi dapat menimbulkan 

efek yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa individu, tetapi 
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mengendalikan emosi melalui ekspresi verbal, ekspresi nonverbal (wajah 

dan tubuh) serta keadaan rileks lebih membantu individu dalam 

menghadapi setiap masalah yang sulit.  

5. Aspek-Aspek Regulasi Emosi 

Regulasi emosi merupakan faktor yang sulit, mungkin karena 

keadaan dan sumber perasaan tersebut tidak teridentifikasi secara jelas. 

Mengendalikan emosi berarti mampu mengenali dan memahami perasaan 

serta mengelola emosi, bukan saja mengatur dan menguasai emosi diri 

sendiri tetapi juga emosi orang lain. Aspek-aspek regulasi emosi menurut 

Harre & Parrot (dalam Ovejero, 2000), adalah : 

a. Aspek kognitif  

Aspek kognitif berperan penting dalam mengendalikan emosi. 

Tanpa disadari, perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan 

seringkali berasal dari sudut pandang dan pemikiran yang diartikan 

dalam setiap kejadian sangat mempengaruhi perasaan individu. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian emosi tergantung pada 

bagaimana individu menginterpretasikan setiap permasalahan yang 

terjadi dengan pemikiran yang lebih baik.  

b. Aspek motivasi 

Emosi dapat mendorong atau menghambat suatu tingkah laku, 

selain itu emosi juga didasari oleh motivasi-motivasi tertentu. Motivasi 

merupakan suatu dorongan atau kehendak yang timbul karena adanya 
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ketidakseimbangan dalam jiwa seseorang, yang menyebabkan 

timbulnya kekuatan agar seseorang berbuat atau bertindak 

c. Aspek afektif 

Hude (2006) menyatakan kemunculan emosi seseorang bisa 

dikenali dari ekspresi yang ditampilkan seketika itu, baik dari 

perubahan wajah, nada suara, atau tingkah lakunya. Ekspresi emosi 

tersebut muncul secara spontan dan seringkali sulit dikontrol atau 

ditutup-tutupi seperti spontan berteriak histeris akibat terkejut, 

mengelus dada atau tampak lemas dengan raut muka pucat pasi. 

Bentuk-bentuk ekspresi emosi manusia yang sering muncul dalam 

realitas adalah ekspresi wajah, sauara, sikap dan tingkah laku, serta 

ekspresi lain seperti pingsan, kejang-kejang, ngompol dan sebagainya. 

Mekanisme tubuh manusia juga mengharuskan adanya relaksasi atau 

rileks ketika kegiatan fisik dan mental melebihi ukuran bisaanya. 

Orang yang kelelahan sehabis olah raga berat misalnya membutuhkan 

relaksasi atau rileks untuk mengembalikan kondisi tubuh pada posisi 

normal. Demikian juga orang yang baru saja mengalami ketegangan 

emosional perlu relaksasi atau rileks. Relaksasi dapat dilakukan mulai 

dari yang sederhana hingga memerlukan latihan-latihan tertentu. Yang 

sederhana misalnya menarik nafas panjang, melemaskan otot-otot, 

berjalan-jalan melihat pemandangan di luar, terutama pada saat emosi 

marah atau emosi negatif lainnya mulai terasa.  
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Sedangkan aspek-aspek regulasi emosi menurut Gross (2007) ada 

empat aspek yang digunakan untuk menentukan kemampuan regulasi 

emosi seseorang, yaitu : 

a. Strategi untuk regulasi emosi (strategi), ialah keyakinan individu untuk 

dapat mengatasi suatu masalah, memiliki kemampuan untuk 

menemukan suatu cara yang dapat mengurangi emosi negatif dan 

dapat dengan cepat menenangkan diri kembali setelah merasakan 

emosi yang berlebihan. 

b. Melakukan tujuan diarahkan perilaku (tujuan), ialah kemampuan 

individu untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakannya 

sehingga dapat tetap berfikir dan melakukan sesuatu dengan baik. 

c. Kontrol respon emosional (impuls), ialah kemampuan individu untuk 

dapat mengontrol emosi yang ditampilkan (respon fisiologis, tingkah 

laku dan nada suara), sehingga individu tidak akan merasakan emosi 

yang berlebihandan menunjukkan respon emosi yang tepat. 

d. Penerimaan respons emosional, ialah kemampuan individu untuk 

menerima suatu peristiwa yang menimbulkan emosi negatif dan tidak 

merasa malu merasakan emosi tersebut. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

mengendalikan emosi tidak cukup hanya dengan belajar bagaimana cara 

menangani rangsangan yang dapat membangkitkan emosi, namun juga 

harus belajar bagaimana cara mengatasi tingkah laku yang bisaanya 

menyertai emositersebut. Jika seseorang mengekspresikan emosi dalam 

Hubungan Antara Self…, Tatik Prihetina Sari, Fakultas Psikologi UMP, 2017



 

 
 

32 

bentuk tingkah laku, tingkah laku tersebut harus dalam bentuk yang dapat 

diterima secara sosial, serta dapat menentukan dan menilai apakah tingkah 

laku tersebut dapat dibenarkan atau tidak oleh lingkungan sekitarnya.  

6. Strategi Regulasi Emosi 

Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam melakukan 

regulasi emosi. Menurut Gross (2007), regulasi emosi dapat dilakukan 

oleh individu melalui berbagai cara diantaranya adalah : 

a. Situation selection 

Suatu cara dimana individu mendekati atau menghindari orang 

atau situasi yang dapat menimbulkan emosi yang berlebihan. 

Contohnya, seseorang yang lebih memilih nonton dengan temannya 

daripada belajar pada malam sebelum ujian untuk menghindari rasa 

cemas yang berlebihan. 

b. Situation modification  

Suatu cara dimana seseorang mengubah lingkungan sehingga 

akan ikut megurangi pengaruh kuat dari emosi yang timbul. 

Contohnya, seseorang yang mengatakan kepada temannya bahwa ia 

tidak mau membicarakan kegagalan yang dialaminya agar tidak 

bertambah sedih. 

c. Attention deployment 

Suatu cara dimana seseorang mengalihkan perhatian mereka 

dari situasi yang tidak menyenangkan untuk menghindari timulnya 

emosi yang berlebihan. Contohnya, seseorang yang menonton film 
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lucu, mendengar musik atau berolahraga untuk mengurangi kemarahan 

atau kesedihannya. 

d. Cognitive change 

Suatu strategi dimana individu mengevaluasi kembali situasi 

dengan mengubah cara berpikir menjadi lebih positif sehingga dapat 

mengurangi pengaruh kuat dari emosi. Contohnya, seseorang yang 

berpikir bahwa kegagalan yang dihadapi sebagai suatu tantangan 

daripada suatu ancaman. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapatdisimpulkan bahwa strategi 

regulasi emosi adalah suatu cara yang dilakukan individu dalam mengelola 

emosi agar tetap tersalurkan menjadi emosi yang lebih positif. 

 

C. Stres 

1. Pengertian Stres 

Menurut Chaplin (2004) dalam kamus psikologi, mendefinisikan 

stres sebagai suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. 

Sedangkan Sarafino (2008), mengartikan stres adalah kondisi yang 

disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan, 

menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari 

situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis dan sosial dari 

seseorang.  

Lukito (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

seseorang remaja yang memiliki tingkat stres yang tinggi dan tidak mampu 

untuk mencari jalan keluarnya, maka remaja akan memunculkan perilaku 
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menganggu orang lain ataupun membahayakan dirinya sendiri sebagai 

pelampiasan dirinya. Pelampiasan dari keadaan tersebut dapat berupa 

meminum minuman beralkohol. Sedangkan Santrock (2003), 

mendefinisikan stres adalah respo individu terhadap keadaan atau kejadian 

yang memicu stres (stresor), yang mengancam dan menganggu 

kemampuan seseorang untuk menanganinya atau coping.  

Sutikno (2009) mengatakan bahwa stres adalah satu tekanan yang 

dialami oleh seseorang dan sifatnya bisa positif (eustres) bila menjadi 

pendorong semangat atau bisa negatif (distres) jika kondisi tersebut 

menghambat atau dianggap merugikan. Sutikno memberikan contoh 

eustres, bila seorang anak yang ingin sekolah desain tetapi orang tuanya 

bersikeras harus masuk sekolah kedokteran. Anak tertekan orang tuanya 

sebagai eustres dia akan menunjukkan pada orang tuanya bahwa dia 

mampu. Tetapi, apabila dia menuruti orang tuanya dan tidak mengikuti 

kata hatinya, maka dia akan terjerumus dalam pola pikir negatif sehingga 

menimbulkan keluhan fisik. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat 

disimpulakanbahwa stres adalah respon yang muncul pada individu 

terhadap adanya suatu keadaan yang menekan sistem fisik atau psikologis. 

2. Faktor penyebab stres 

Robbins (2009) menggambarkan suatu model yang dapat 

menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stres dan 

dampak yang ditimbulkan dari adanya stres tersebut. Model ini 
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mengidentifikasikan tiga perangkat faktor yaitu lingkungan, organisasional 

dan individual yang menjadi sumber potensial dari stres. Penderita yang 

mengalami stres dengan berbagai penyebabnya akan menimbulkan 

dampak yang bersifat fisiologis, psikologis dan perilakunya.  

Sedangkan menurut Hardjana dalam Nasrudin (2010), stres 

diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang tercipta bila transaksi 

seseorang yang mengalami stres dan hal yang dianggap sebagai faktor 

pemicu stres akan membuat orang yang bersangkutan melihat 

ketidaksepadanan antara keadaan atau kondisi dan sistem sumber daya 

biologis, psikologis dan sosial yang ada padanya. Kondisi fisiologis yang 

tertekan pada diri penderita akan menimbulkan berbagai penyakit baik 

yang masih ringan sampai penyakit yang berat.  

3. Pengolongan stres 

Menurut Hidayat (2004), ditinjau dari penyebabnya, maka stres 

dapat dibagi menjadi tujuh macam yaitu : 

a. Stres fisik 

Yaitu stres yang disebabkan karena keadaan fisik seperti karena 

temperatur yang tinggi atau yang sangat rendah, suara yang bising, 

sinar matahari atau tegangan arus listrik. 

b. Stres kimiawi 

Yaitu stres yang disebabkan karena zat-zat kimia seperti 

adanya obat-obatan, zat beracunn asam basa, faktor hormon atau gas 

karena pengaruh senyawa kimia. 
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c. Stres mikrobiologis 

Stres ini disebabkan karena kuman seperti adanya virus, bakteri 

ata parasit. 

d. Stres fisiologis 

Stres yang disebabkan karena gangguan fungsi organ tubuh 

diantaranya gangguan diri struktur tubuh, fungsi jaringan, organ dan 

lain-lain. 

e. Stres proses pertumbuhan dan perkembangan 

Stres yang disebabkan karena proses pertumbuhan dan 

perkembangan seperti pada pubertas, perkawinan dan proses lanjut 

usia. 

f. Stres psikis atau emosional 

Stres yang disebabkan karena gangguan situasi psikologis atau 

ketidakmampaun kondisi psikologis atau penyesuaian diri seperti 

hubungan interpersonal, sosial budaya atau faktor keagamaan.  

4. Klasifikasi tingkat stres 

Peter & Perry dalam Rasmun (2004), membagi hubungan tingkat 

stres yaitu : 

a. Stres Ringan, bisaanya tidak merusak aspek fisiologis sebaliknya stres 

sedang dan berat mempunyai resiko terjadinya pernyakit, stres ringan 

umumnya dapat di rasakan oleh semua orang. Misalnya lupa ketiduran, 

kemacetan dan di kritik. Berakhir beberapa menit atau beberapa jam 
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situasi seperti ini nampaknya tidak akan menimbulkan penyakit 

kecuali jika dihadapi terus menerus. 

b. Stres Sedang, terjadi lebih lama beberapa jam sampai beberapa hari. 

Contohnya, kesepakatan yang belum selesai, beban kerja yang 

berlebih, mengharapkan pekerjaan baru, anggota keluarga pergi dalam 

kurun waktu yang cukup lama, situasi seperti ini dapat bermakna bagi 

individu yang mempunyai faktor predisposisi suatu penyakit koroner. 

c. Stres Berat, adalah stres kronis yang terjadi beberapa minggu sampai 

beberapa tahun, misalnya hubungan suami istri yang tidak harmonis, 

kesulitan finansial dan penyakit yang lama. 

5. Dampak dari stres 

Sarafino (2008) menjabarkan tentang 3 aspek utama dari dampak 

yang ditimbulkan akibat stres yang terjadi pada manusia, yaitu : 

a. Aspek biologis  

Beberapa gejala fisik yang dirasakan ketika seseorang sedang 

mengalami stres, diantaranya adalah sakit kepala yang berlebihan, 

tidur menjadi tidak nyenyak, gangguan pencernaan, hilangnya nafsu 

makan, gangguan kulit dan produksi keringat yang berlebihan di 

seluruh tubuh.  

b. Aspek psikologis 

       Beberapa gejala psikologis yang dirasakan ketika seseorang 

mengalami stres adalah mengalami kebosanan, kehilangan konsentrasi, 
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menurunnya rasa percaya diri, memiliki perasaan cemas, mengalami 

kebingunggan, komunikasi tidak efektif dan kehilangan spontanitas. 

c. Aspek perilaku 

       Beberapa gejala psikologis yang dirasakan ketika seseorang 

mengalami stres adalah menghindari lingkungan, suka menyendiri, 

mengalami sulit tidur, tidak dapat rileks, emosi tidak stabil dan 

menurunnya produktivitas. 

 

D. Kanker Payudara 

1. Pengertian Kanker Payudara 

Kanker payudara adalah suatu keganasan yang berasal dari jaringan 

payudara. Tanda awal pada lebih dari 90% wanita dengan kanker payudara 

adalah beenjolan tidak nyeri yang bisaanya soliter, unilateral, solid, keras, 

tidak beraturan dan tidak dapat digerakkan. Tanda awal yang kurang 

umum adalah nyeri dan perubahan puting. Pada kasus yang lebih lanjut 

terdapat edema kulit yang terlihat, kemerahan, hangat dan pengerasan 

(IAI, 2011). 

Kanker payudara adalah penyakit tumor ganas di seluruh jaringan 

payudara, kecuali jaringan kulit payudara yang dapat menyebar 

(metastasis) ke organ-organ lain dan dapat menyebabkan kematian 

(Kementrian Kesehatan RI, 2015). Sedangkan Pamungkas (dalam Winda 

R dan Sudiantara, tanpa tahun) mendefinisikan bahwa kanker payudara 

adalah tumor (kanker) ganas yang bermula dari sel-sel payudara. Sel 
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kanker payudara pertama dapat tumbuh menjadi tumor sebesar satu 

sentimeter, sel ini juga dapat menyebar melalui aliran darah ke seluruh 

tubuh. 

Sedangkan menurut Dewi (dalam Winda R dan Sudiantara, tanpa 

tahun), mengungkapkan bahwa ada beberapa tanda dan gejala penyakit 

kanker payudara. Pertama, wanita merasakana danya benjolan aneh di 

sekitar jaringan payudara atau bahkan salah satu payudara tampak lebih 

besar. Kedua, nyeri tersebut terasa di payudara dan puting susu dan tidak 

kunjung hilang. Ketiga, putingsusu yang mengerut ke dalam, awalnya 

berwarna merah muda dan akhirnya menjadi kecoklatan serta adanya 

bengkak di sekitar putingsusu adalah merupakan tanda kuat adanya kanker 

payudara. 

Kanker payudara akan memperlihatkan kekhasannya dalam 

menyerang pederitanya. Keganasan kanker ini ditunjukkannya dengan 

menyerang sel-sel normal disekitarnya, terutama sel-sel yang lemah. Sel 

kanker akan tumbuuh pesat sekali, sehingga payudara pengidap akan 

membesar tidak seperti bisaanya. Kanker juga memproduksi racun dan 

melepas sel-sel kanker dari induknya yang pecah. Racun dan sel-sel 

kanker itu akan menyebar bersama aliran darah, sehingga kita sering 

mendapati kanker yang tumbuh ditempat lain. Kanker yang parah 

seringkali terjadi pendarahan (Media Indonesia, dalam Anggraeny, 2008). 

Jadi kanker payudara adalah sejumlah sel-sel kanker yang tumbuh 

di payudara seorang wanita, yang bisaanya diawali dengan adanya 

Hubungan Antara Self…, Tatik Prihetina Sari, Fakultas Psikologi UMP, 2017



 

 
 

40 

benjolan kecil berupa tumor kemudian benjolan tersebut bermutasi 

menjadi sel kanker. 

2. Faktor Resiko Kanker Payudara 

Faktor resiko yang paling kuat untuk kanker payudara adalah jenis 

kelamin wanita dan peningkatan usia. Faktor resiko tambahan termasuk 

faktor endoktrin (contohnnya menstruasi dini, tidak pernah mengandung 

atau memiliki anak, melahirkan anak pada usia tua, terapi pengantian 

hormon), faktor genetik (contohnya sejarah personal atau keluarga, mutasi 

gen suppressor tumor) dan faktor lingkungan serta gaya hidup contohnya 

paparan radiasi  (IAI, 2011). 

Sedangkan menurut Velde (dalam Anggraeny, 2008) mengatakan 

bahwa faktor resiko terpenting adalah jenis kelamin dengan pebandingan 

antara laki-laki dan perempuan yaitu 1:100, faktor resiko pada kanker 

payudara adalah sebagai berikut : 

a. Kanker payudara yang telah dialami dahulu 

Payudara merupakan organ yang berpasangan yang dilihat 

sebagai suatu sistem dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama. 

Kemungkinan terjadinya keganasan pada kanker payudara sebelumnya 

adalah lima kali lebih besar. 

b. Adanya faktor keturunan yaitu keluarga yang mengalami kanker 

payudara 
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Diperkirakan bahwa 5% dari semua kanker payudara adalah 

akibat dari predisposes oleh keturunan. 

c. Kelainan payudara benigna 

Kelainan payudara benigna atau tidak ganas terutama terdapat 

pada periode fertil.Wanita yang pernah mengidap atau mengidap 

kelinan pada pertumbuhan sel yang tidak normal tetapi belum sampai 

pada kanker payudara memiliki resiko yang sedikit meningkat. 

d. Makanan, berat badan dan yang lainnya 

Inseidensi kanker payudara secara internasional memberi 

dugaan yaitu karena faktor makanan dan berat badan yang berlebihan. 

e. Faktor endoktrin dan reproduktif 

Kehamilan dini yaitu diatas 16 tahun sampai dengan sebelum 

30 tahun dapat mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. 

f. Antikonseptiva oral dan kanker payudara 

Periode wanita menggunakan pil memiliki resiko 24% lebih 

tinggi terhadap kanker payudara. 

Jadi disimpulkan bahwa faktor resiko kanker payudara adalah 

segala sesuatu yang digunakan secara berlebihan dan beberapa faktor yang 

dialami oleh seseorang pada saat semasa sehat serta faktor keturunan dari 

pada keluarga pengidap kankar payudara. 

3. Pembagian Stadium pada Kanker Payudara 

Pembagian stadium pada kanker payudara didasarkan pada ukuran 

tumor primer, adanya dan meluasnya keterlibatan nodus limfa da nadaatau 
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tidaknya ada metastasis jauh (IAI, 2011). Dinyatakan secara sederhana, 

stadium-stadium ini dapat dipresentasikan sebagai berikut : 

a. Kanker payudara awal 

1) Stadium 0 :karsinoma in situ atau penyakit yang belum menginvasi 

membran dasar 

2) Stadium 1 : tumor primer kecil tanpa keterlibatan nodus limfa 

3) Stadium 2 : keterlibatan nodus limfa regional 

b. Kanker payudara yang berkembang secara local 

Stadium 3 : bisaanya suatu tumor besar dengan keterlibatan nodus 

meluas yang mana nodus atau tumor terfiksasi pada dinding dada. Juga 

termasuk kanker payudara inflamatori, yang berprogresif secara cepat. 

c. Kanker payudara stadium lanjut atau metastasis 

Stadium 4 : bermestastasis ke organ jauh dari tumor primer. 

4. Treatmentatau Terapi Kanker Payudara 

Treatment untuk kanker payudara berkembang pesat seiring dengn 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.Ikatan Apoteker Indonesia 

(2011) menyatakan bahwa penanganan dapat menyebabkan toksisitas yang 

substansial, yang berbeda bergantung pada agen individual, metode 

administrasi dan kombinasi regimen. Selanjutnya Ikatan Apoteker 

Indonesia(dalam Iso Farmakoterapi, 2011) mengemukakan pendapat 

mengenai terapi atau treatment pada kanker payudara diantaranya adalah 

sebagai berikut: 
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a. Terapi lokal-regional  

Terapi mempertahankan payudara (TMO) merupakan terapi 

primer yang sesuai untuk kebanyakan wanita dengan stadium 1 dan 

2.Terapi ini lebih dipilih dibandingkan masektomi radikal yang 

dimodifikasi karena TMP menghasilkan tingkat keselamatan yang 

ekuivalen dengan hasil yang superior secara kosmetik.TMP terdiri dari 

lumpektomi (contohnya eksisi tumor primer dan jaringan payudara 

sekitarnya) diikuti dengan terapi radiasi (TR) untuk mencegah 

kekambuhan lokal. 

b. Kemoterapi  

Kemoterapi adalah pengobatan dengan cara memasukkan 

bebagai obat-obatan berbentuk cair yang dimasukkan melalui infus. 

Kemoterapi dilakukan untuk mempepanjang umur pasien namun tidak 

bersifat menyembuhkan.Kemoterapi juga mempunyai efek samping, 

yaitu termasuk mielosuppresi,neuropati peripheral dan myalgia atau 

artalgia. 

c. Terapi hormonal 

Terapi hormonal dilakukan dengan memanipulasi hormon. 

Bisaanya dilakukan antiestrogen terapi paling efektif untuk pasien 

dengan estrogen atau progesterone yang memiliki respon positif 

terhadap kanker (Chandrasoma dan Taylor, dalam Anggraeny, 2008). 
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d. Terapi radiasi 

Radiasi umumnya digunakan untuk menangani nyeri tulang 

metastasis atau tempat penyakit yang terlokalisasi lainnya termasuk 

lesi otak dan spinal kordota. Hilangnya nyeri terlihat pada kira-kira 

90% pasien yang menerima terapi radiasi. 

Dampak psikologis yang dialami oleh tiap orang berbeda-beda 

tergantung pada tingkat keparahan (stadium), jenis pengobatan yng 

dijalani dan karakteristik masing-masing pengidap.Sekitar 30% pengidap 

kanker mengalami permasalahan penyesuaian diri dan 20% didiagnosis 

mengalami depresi.Dampak psikologis yang sering dirasakan oleh pasien 

kanker payudara yaitu berupa ketidakberdayaan, kecemasan, rasa malu, 

harga diri menurun, stres dan amarah (Oetami, 2014). Dapat disimpulkan 

bahwa treatment atau terapi pada kaner payudara adalah dapat melalui 

terapi lokal-regional (pembedahan), kemoterapi, terapi hormonal dan 

terapi radiasi.Namun hal tersebut mempunyai dampak psikologis, 

diantaranya adalah permasalahan penyusuaian diri, depresi, kecemasan, 

stres dan lain sebagainya. 

 

E. Hubungan antara Self Compassion, regulasi emosi dengan stres pada 

Wanita Pengidap Kanker Payudara 

Berbagai gejala fisik dan psikologis yang dialami oleh pengidap 

kanker payudara dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidupnya. 

Disaat gejala fisik dan psikologis mempunyai dampak negatif bagi kesehatan 
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dan kulitas hidup pada pengidap kanker payudara tersebut, maka disinilah 

peran self compassion pada para pengidap kanker payudara. Dengan adanya 

self compassiondan regulasi emosi di dalam diri mereka, maka akan 

menimalisir dampak psikologis yang muncul akibat dari kondisi fisik 

pengidap kanker payudara tersebut.  

Seperti yang kita ketahui bahwa self compassion adalah gabungan 

antara motivasi, emosi, pikiran dan perilaku kasih sayang yang ditujukkan 

kepada diri terhadap ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan yang dimiliki 

kita, dan menganggap bahwa ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan 

tersebut adalah merupakan hal yang wajar yang akan dialami oleh semua 

orang.  

Dengan memiliki self compassion, maka kita akan menyadari bahwa di 

dunia ini tidak hanya kita yang harus mengidap karena penyakit kanker 

payudara. Di dunia ini banyak sekali wanita yang mengidap kanker payudara 

namun mereka dapat bangkit dan sembuh dari penyakitnya tersebut. Sehingga 

kita pun akan menjadi termotivasi untuk bangkit dari keterpurukan tersebut 

dan berusaha untuk melawan penyakit tersebut. 

Pada penelitian dikatakan bahwa orang-orang dengan self compassion 

yang tinggi akan mempunyai ciri-ciri mampu menerima diri sendiri baik itu 

kelebihan maupun kelemahannya, mampu menerima kesalahan atau kegagalan 

sebagai sebuah hal umum yang juga dialami oleh orang lain dan mempunyai 

kesadaran tentang keterhubungan antara segala sesuatu (Hidayati & Maharani, 

2013). Oleh karena itu, pengidap kanker payudara membutuhkan self 
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compassion agar menjadi termotivasi untuk bangkit dan berusaha untuk 

melawan penyakit tersebut. 

Sedangkan regulasi emosi dalam konsep ilmiah berarti mengarahkan 

energi yang timbul pada saat terbangkitnya emosi ke saluran ekspresi yang 

bermanfaat dan dapat diterima secara sosial. Menurut konsep ini, individu 

mengendalikan emosinya dengan cara berusaha mengalihkan energi yang 

ditimbulkan oleh tubuhnya ke arah pola perilaku yang bermanfaat dan dapat 

diterima secara sosial. Untuk dapat mencapai pengendalian emosi yang baik, 

seseorang harus dapat mengendalikan ekspresi emosi yang ditampakkannya, 

baik dalam bentuk ekspresi wajah, tubuh, maupun bicara. Selain itu, individu 

juga harus dapat mengatasi situasi yang membangkitkan emosi serta 

mengatasi reaksi yang bisaanya menyertai timbulnya emosi tersebut (Hurlock, 

2013). 

Jadi dengan adanya regulasi emosi yang baik, maka seseorang dapat 

mengatasi emosi negatif mereka dan merubah emosi negatif tersebut menjadi 

emosi yang lebih positif. Begitu pula pada penderita kanker payudara, mereka 

juga dapat merubah emosi negatif yang mereka rasakan sebelumnya menjadi 

emosi yang lebih positif untuk dirinya dan lingkungan sosialnya. 

Ketika kita harus dihadapkan pada kenyataan atau situasi yang tidak 

menyenangkan tentu kita akan merasa stres dan bahkan tertekan karena kita 

belum siap untuk ditempatkan pada kenyataan atau situasi tersebut. Di dalam 

kondisi seperti inilah kita membutuuhkan self compassion dan regulasi emosi 

yang baik, agar kita tidak merasa stres atau tertekan akan situasi atau 

kenyataan negatif yang harus kita alami. Begitu pula pada penderita kanker 
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payudara, ketika mereka harus di hadapkan dengan penyakit yang mereka 

alami tentu mereka akan merasa stres atau tertekan, dengan memiliki self 

compassion dan regulasi emosi yang baik diharapkan mereka dapat 

meminimalisir perasaan stres dan tertekan tersebut dan bahkan dapat 

mengubah emosi negatif tersebut kedalam emosi yang lebih positif. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Kanker payudara adalah penyakit tumor ganas di seluruh jaringan 

payudara (kecuali jaringan kulit payudara) yang dapat menyebar (metastasis) 

ke organ-organ lain dan dapat menyebabkan kematian (Kementrian Kesehatan 

RI, 2015). Pengobatannya dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti 

pembedahan, kemoterapi dan penyinaran. Pelaksanaan pengobatan tersebut 

dapat menimbulkan dampak psikologis yang dapat menekan kondisi pengidap 

kanker payudara seperti adanya perubahan citra tubuh akibat perubahan fisik, 

serta dampak psikologis yang lainnya. 

Oetami (2014) menjelaskan bahwa dampak psikologis yang dialami 

oleh tiap orang berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan (stadium), 

jenis pengobatan yang dijalani dan karakteristik masing-masing pengidap. 

Sekitar 30% pengidap kanker mengalami permasalahan penyesuaian diri dan 

20% didiagnosis mengalami depresi. Dampak psikologis yang sering 

dirasakan oleh pasien kanker payudara yaitu berupa ketidakberdayaan, 

kecemasan, rasa malu, harga diri menurun, stres dan amarah. 

Adanya perubahan pada kondisi fisik dan psikologis pada wanita 

pengidap kanker payudara pasca melakukan operasi dapat menimbulkan stres., 
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yaitu stres fisiologis dan stres psikologis atau emosional. Menurut Chaplin 

(2004) dalam kamus psikologi, mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan 

tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. 

Untuk mengatasi stres maka seseorang membutuhkan adanya self 

compassion dan regulasi emosi. Yang bertujuan agar mereka mampu 

menerima keadaanya, dapat menyadari bahwa didunia ini tidak hanya dirinya 

yang mengidap kanker payudara, mampu menyesuaikan dirinya serta mampu 

merubah emosi negatif menjadi emosi yang positif.  

Seperti yang kita ketahui bahwa self compassion adalah gabungan 

antara motivasi, emosi, pikiran dan perilaku kaish sayang yang ditujukkan 

kepada diri terhadap ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan yang dimiliki 

kita, dan menganggap bahwa ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan 

tersebut adalah merupakan hal yang wajar yang akan dialami oleh semua 

orang.  

Dengan memiliki self compassion, maka kita akan menyadari bahwa di 

dunia ini tidak hanya kita yang harus mengidap karena penyakit kanker 

payudara. Di dunia ini banyak wanita yang mengidap kanker payudara namun 

mereka dapat bangkit dan sembuh dari penyakitnya tersebut. Sehingga kita 

pun akan menjadi termotivasi untuk bangkit dari keterpurukan tersebut dan 

berusaha untuk melawan penyakit tersebut.  

Hal tersebut didukung dengan adanya penelitian dari Astuti (2015), 

diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara self compassion dengan 

mental health pada individu pasien ginjal kronis. Artinya individu yang 
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mampu mengembangkan self compassion dalam dirinya lebih dapat menerima 

permasalahan yang terjadi di hidupnya, memperlakukan diri mereka dengan 

keperdulian dan kebaikan, serta menyadari emosi yang mereka rasakan tanpa 

melakukan evaluasi secara berlebihan Selain harus memiliki self compassion, 

mereka juga diharapkan mempunyai regulasi emosi agar mereka dapat lebih 

terbuka, kembali bersemangat dalam menjalani hidup serta dapat mengubah 

energi negatif menjadi energi positif.  

Chaplin (2004) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan regulasi 

emosi atau pengendalian emosi adalah usaha di pihak individu untuk mengatur 

dan menguasai emosinya. Pengendalian emosi dilakukan bukan dengan 

menekan emosi melainkan kepada kemampuan untuk menyalurkan emosinya. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi 

(2014), menunjukkan bahwa proses regulasi emosi yang dialami oleh istri 

yang tertular HIV/AIDS memberikan dampak positif bagi keadaan fisik dan 

psikis. Dimana istri yang tertular HIV/AIDS menjadi lebih terbuka, kembali 

bersemangat dalam menjalani hidup, keadaan fisik semakin membaik dan 

keadaanya menjadi stabil. 

Dari proses self compassion dan regulasi emosi diatas, maka dapat 

disimpulkan kerangka berpikir sebagai berikut : 
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Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

 

 
Wanita pengidap kanker payudara  

Tindakan operasi 

Perubahan pada kondisi fisik dan psikologis pada 

wanita pengidap kanker payudara pasca operasi 

     Stres fisiologis dan Stres psikologis/emosional 

Regulasi Emosi Self Compassion 

1. Mampu menerima diri 

sendiri baik itu kelemahan 

maupun kekurangan 

2. Mampu menerima 

kesalahan atau kegagalan 

sebagai sebuah hal umum 

yang juga dialami oleh orang 

lain 

3. Mempunyai kesadaran 

tentang keterhubungan 

antara segala sesuatu 

(Hidayat & Maharani, 2013) 

1. Bertanggung jawab secara pribadi 

atas perasaan dan kebahagiaannya 

2. Mampu mengubah emosi negatif 

menjadi proses belajar dan 

kesempatan untuk berkembang 

3. Lebih peka terhadap perasaan orang 

lain 

4. Melakukan introspeksi dan 

relakasasi 

5. Lebih sering merasakan emosi 

positif dari pada emosi negatif 

6. Tidak mudah putus asa dalam 

menghadapi masalah (Martin, dalam 

Anggraeni, 2014) 

Mampu meminimalisir stres  
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G. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini ada tiga, yaitu : 

1. Ada hubungan yang sangat signifikan antara self compassion dengan stres 

pada pasien kanker payudara pasca operasi yang sedang melakukan 

kemoterapi di Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto 

2. Ada hubungan yang sangat signifikan antara regulasi emosi dengan stres 

pada pasien kanker payudara pasca operasi yang sedang melakukan 

kemoterapi di Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto 

3. Ada hubungan yang sangat signifikan antara self compassion dan regulasi 

emosi dengan stres pada pasien kanker payudara pasca operasi yang 

sedang melakukan kemoterapi di Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto 
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