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Abstrak
Ekspresi emosional pasien kanker payudara khususnya saat menjalani kemoterapi jarang terdeteksi
oleh perawat. Hal ini dikarenakan pasien kanker payudara tidak selalu mau mengungkapkan
kekhawatiran dan emosional mereka. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan psikologis.
Perawat perlu mengeksplorasi emosional pasien secara aktif. Tujuan penelitian ini untuk
mengidentifikasi perspektif perawat tentang ekspresi pasien kanker payudara selama menjalani
kemoterapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi
deskriptif. Partisipan berjumlah 5 orang. Pengumpulan data menggunakan metode in-depth
interview dengan panduan wawancara semi terstruktur. Analisa data dilakukan dengan teknik
thematic analysis. Hasil penelitian menghasilkan 2 tema: (1) persepsi perawat tentang ekspresi
pasien kanker payudara; dan (2) upaya perawat dalam menangani ekspresi pasien kanker payudara.
Dapat disimpulkan bahwa sebagian perawat memahami ekspresi pasien kanker payudara sebagai
suatu keluhan yang ditunjukkan ataupun disampaikan pasien selama menjalani kemoterapi.
Perawat menyebutkan beberapa penanganan atau penatalaksanaan yang dilakukan untuk
mengatasi ekspresi emosi negatif pasien kanker payudara. Perawat diharapkan dapat lebih
mengeksplorasi ekspresi pasien kanker payudara dengan cara meningkatkan rasa empati dan
menanggapi setiap isyarat ataupun ekspresi yang ditunjukkan. Pasien diberi kesempatan untuk
dapat mengungkapkan ekspresi emosionalnya secara menyeluruh. Perawat perlu memahami
ekspresi pasien dan memberikan penanganan sesuai kebutuhan pasien kanker payudara selama
menjalani pengobatan kanker.
Kata kunci: perawat, kanker payudara, ekspresi, kemoterapi
PENDAHULUAN
Kanker payudara merupakan salah satu masalah kesehatan utama di masyarakat dan paling
banyak diderita oleh wanita. Angka kejadian dan kematian penderita kanker payudara terus
mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Menurut data World Health Organization (WHO)
tahun 2018 menyebutkan angka kejadian kanker payudara di Indonesia sebesar 42,1 per 100.000
penduduk dengan rata-rata angka kematian 17 per 100.000 penduduk (WHO, 2018).
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Terdapat beberapa strategi pengobatan kanker payudara yaitu pembedahan, radioterapi,
kemoterapi, terapi hormonal, dan terapi target (Hong & Dong, 2014). Kemoterapi merupakan salah
satu terapi sistemik yang dijadwalkan beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun pada mayoritas
penderita kanker payudara. Kemoterapi bertujuan untuk menekan kekambuhan dan penyebaran
sel tumor (Kumar et al., 2012; Sasaki et al., 2017).
Kemoterapi menimbulkan beberapa efek samping secara fisiologis seperti alopecia,
insomnia, nyeri, mual, kehilangan nafsu makan, kelelahan (fatigue), menopause dini, dan
konstipasi (Akin, Can, Aydiner, Ozdilli, & Durna, 2010; Ho & Mackey, 2014). Penderita kanker
payudara yang menjalani kemoterapi juga dapat mengalami tekanan psikologis diantaranya
kecemasan, kesedihan, khawatir, ketakutan, putus asa, dan depresi (Ashing-Giwa & Lim, 2011).
Kecemasan dan depresi sering terjadi pada pasien kanker payudara dengan regimen
pengobatan kemoterapi. Kondisi ini secara langsung dapat dikaitkan dengan ekspresi emosional
pasien (Anderson et al., 2008). Pasien kanker payudara biasanya mengungkapkan dan
mengekspresikan kondisi emosionalnya pada perawat onkologi dalam bentuk marah, cemas, takut,
dan sedih (Alexander et al., 2011; Goldblatt, Cohen, & Azaiza, 2016). Ekspresi emosional yang
berulang terus-menerus memiliki efek besar pada kualitas hidup pasien (Scheibe & Carstensen,
2010).
Pada umumnya ekspresi emosional pasien kanker payudara jarang terdeteksi oleh perawat
onkologi, karena pasien kanker payudara tidak selalu dan mau mengungkapkan kekhawatiran dan
emosional mereka. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan psikologis pada pasien kanker
payudara. Oleh karena itu, perawat perlu mengeksplorasi emosional pasien secara aktif (Sheldon,
Ellington, Barrett, Dudley, Clayton, & Rinaldi, 2009; Gibbons & Groarke, 2018). Eksplorasi
masalah emosional pasien kanker dengan cermat merupakan komponen penting dari perawatan
onkologi. Perawat sering menghabiskan waktu yang lama untuk berinteraksi dengan pasien, dalam
hal ini perawat dapat memaknai ekspresi emosional pasien kanker. Perawat perlu menunjukkan
perilaku empati di saat pasien mulai menunjukkan ekspresi emosionalnya. Perilaku empati
mencerminkan hubungan yang didasarkan pada persepsi dan keterampilan komunikasi, termasuk
mendengarkan secara aktif (Rohani, Sedaghati, & Mohtashami, 2018).
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Keterampilan komunikasi sangat penting dalam perawatan komperhensif pada pasien
kanker. Komunikasi antara pasien kanker dengan perawat onkologi dapat mempengaruhi
kesehatan mental dan kesejahteraan pasien kanker (National Cancer Institute, 2015). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perspektif perawat onkologi tentang ekspresi pasien
kanker payudara selama menjalani kemoterapi.
METODE PENELITIAN
Desain
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif.
Fenomenologi deskriptif menekankan pada pemaparan pengalaman seseorang yang disadari dalam
kehidupan sehari-hari, mendeskripsikan sesuatu yang dialaminya meliputi apa yang didengar,
dilihat dan dipercayai, dirasakan, diingat, diputuskan, dievaluasi, dan tindakan nyata yang
dilakukan (Polit & Beck, 2013).
Partisipan
Populasi penelitian adalah perawat yang bekerja di Ruang Onkologi Rumah Sakit Umum
Daerah Tugurejo Semarang. Jumlah partisipan yakni 5 orang. Teknik yang digunakan untuk
memilih partisipan purposive sampling. Partisipan merupakan perawat yang bekerja di ruang
onkologi, bersedia menjadi partisipan, mampu berkomunikasi dengan baik, berpendidikan
minimal Diploma III (DIII) Keperawatan, dan telah berpengalaman merawat pasien kanker
payudara selama 1 tahun. Penelitian dilakukan di Ruang Onkologi Rumah Sakit Umum Daerah
Tugurejo Semarang selama 2 minggu pada tahun 2019.
Instrumen dan Prosedur Penelitian
Peneliti sebagai pewawancara dengan menggunakan panduan wawancara semi terstruktur,
lembar observasi, dan voice recorder. Peneliti membuat kesepakatan waktu dan tempat dengan
partisipan sebelum melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan metode in depth
interview sekitar 10-20 menit setiap partisipan.
Etika Penelitian dan Analisa Data
Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Penelitian dan Kesehatan RSUD Tugurejo
Semarang (No.47/KEPK.EC/IV/2019). Partisipan diberitahu tentang tujuan, proses, dan manfaat
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penelitian yang akan dilakukan. Analisa data menggunakan teknik thematic analysis untuk
mengidentifikasi pola atau tema melalui data yang dikumpulkan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Partisipan
Partisipan penelitian adalah 5 orang perawat onkologi dengan tingkat pendidikan yakni
DIII Keperawatan 3 orang dan S1 Ners 2 orang, perawat berjenis kelamin perempuan berjumlah 3
orang dan laki-laki berjumlah 2 orang, serta semua perawat level 1 yang rata-rata telah merawat
pasien kanker payudara lebih dari 1 tahun di ruang onkologi.
Hasil Analisa
Penelitian menghasilkan 2 tema yaitu (1) persepsi perawat tentang ekspresi pasien kanker
payudara; dan (2) upaya perawat dalam menangani masalah pasien kanker payudara.

Tema 1: Persepsi perawat tentang ekspresi pasien kanker payudara
Perawat mempersepsikan ekspresi pasien kanker payudara sebagai pengungkapan suatu
perasaan yang disampaikan atau dikomunikasikan oleh pasien melalui keluhan-keluhan yang
dirasakan baik secara verbal maupun non verbal. Ekspresi pasien kanker payudara dapat
ditemukan dari keluhan-keluhan yang dirasakan pasien diantaranya merasa sedih dan malu akibat
efek samping dari pengobatan yang dijalani, pasien juga mengeluh merasa takut dan terlihat cemas
karena kurangnya pengetahuan atau informasi yang didapatkan tentang pengobatan yang akan
dijalaninya, serta terlihat diam dan banyak bertanya saat pertama kali terdiagnosis. Persepsi
perawat tentang ekspresi pasien kanker payudara bersifat sangat subjektif yang didukung dengan
pernyataan sebagai berikut:
a. Sedih
“... pasien terlihat sedih saat pertama kali terdiagnosa dan menjalani pengobatan...”
(P1)
“...ekspresi yang ditunjukkan pasien biasanya secara verbal mengatakan sedih dan
cemas...” (P2)
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b. Takut
“...pasien terlihat diam dan mengeluh merasa takut untuk menjalani kemoterapi karena
kurangnya informasi yang didapatkan terkait prosedur pengobatan...”(P1).
“...pasien menyampaikan merasa takut saat akan menjalani kemoterapi...” (P3)
“...ekspresi pasien kanker yang akan menjalani kemoterapi kadang terlihat takut...”
(P4)
c. Diam
“...pasien biasanya tidak banyak bicara setelah terdiagnosa pasien agak pendiam...”
(P1)
“...ekspresi pasien adalah sebuah keluhan yang disampaikan pasien kepada perawat,
ekspresi yang ditunjukkan pasien berbeda-beda, ekspresinya ada yang pendiam, dan
tertawa...” (P3).
“...kadang ada pasien yang menunjukkan ekspresi yang diam...” (P4)
“...pasien terliat diam saat diantar ke ruang kemoterapi..” (P5)
d. Malu
“...pasien mengeluh merasa malu karena harus menggunakan topi untuk menutupi
kepalanya...” (P2)
“...beberapa pasien yang baru menjalani kemoterapi siklus pertama menunjukkan sikap
canggung dan malu...” (P3)
e. Banyak bertanya
“...pasien biasanya banyak bertanya saat pertama kali menjalani kemoterapi...” (P3)
“...pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi terlihat banyak berbicara, dan juga
banyak bertanya...” (P5)

Perawat onkologi yang merawat pasien kanker payudara memiliki pandangan yang bersifat
subjektif terkait makna ekspresi pasien kanker payudara. Ekspresi merupakan bagian dari proses
pengaturan emosi internal seseorang untuk mengkomunikasikan dengan cepat dan efisien kepada
orang lain yang mencakup reaksi, sikap, dan perilaku (Jang & Elfenbein, 2015). Ekspresi mengacu
pada bagaimana seseorang menyampaikan pengalaman emosionalnya melalui perilaku verbal
maupun non-verbal (Gellman & Turner, 2013).
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Ekspresi dapat diartikan sebagai emosi seseorang yang ditunjukkan dengan berbagai
macam bentuk diantaranya melalui lisan, intonasi suara, dan bahasa tubuh (gesture) (Chaplin,
2014). Ekspresi merupakan bagian penting dari regulasi emosi yang dapat bertindak sebagai
strategi koping, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup
seseorang (Lazarus, 1991; Scheibe & Carstensen, 2010).
Penelitian Anderson et

al. (2008) melaporkan bahwa pasien paling sering

mengekspresikan emosi karena disebabkan adanya gejala dan masalah fungsional (66% kejadian)
termasuk gejala fisik, gejala mental, dan masalah fungsional. Perawatan medis juga sering menjadi
penyebab munculnya emosi (54% kejadian), termasuk pemberian informasi tentang diagnosa
penyakit, tes laboratorium, serta pengobatan kanker dan efek sampingnya.
Ekspresi emosional yang ditunjukkan oleh pasien kanker payudara dapat bersifat positif
dan negatif. Ekspresi positif diantaranya merasa bahagia, tenang, optimis dan kuat, sedangkan
ekspresi negatif diantaranya merasa takut, sedih, marah, cemas, tidak berdaya, dan malu. Ekspresi
emosional pasien kanker payudara dipengaruhi oleh usia dan budaya. Pasien kanker payudara yang
usianya lebih tua memiliki tingkat stressor yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien kanker
payudara yang usianya lebih muda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi dimana pada pasien
yang usianya lebih tua pasien cenderung terbebas dari tanggung jawab pekerjaan dan peran
membesarkan anak-anak, sehingga tingkat kecemasan lebih rendah akan kematian (Goldblatt,
Cohen, & Azaiza, 2016).
Penilaian terhadap ekspresi pasien dapat dilakukan dengan mendengarkan pasien secara
aktif. Keterlibatan perawat dalam mendengarkan pasien secara aktif sepenuhnya dapat memahami
apa yang pasien komunikasikan melalui isyarat verbal dan non-verbal (seperti bahasa tubuh), serta
keadaan emosional pasien. Konsentrasi penuh sangat penting selama penilaian keperawatan
(Berman & Chutka, 2016). Penting bagi semua profesi kesehatan untuk memiliki pengetahuan
komunikasi non-verbal (Collins, Schrimmer, Diamond, & Burke, 2011). Hal ini merujuk pada halhal seperti kontak mata, gerakan, gerakan tubuh, dan postur tubuh, tetapi juga dapat mencakup
ekspresi wajah, gerakan berulang dari ekstremitas, atau vokalisasi. Komunikasi non-verbal dapat
menyampaikan rasa kehangatan, empati, kepedulian, kepastian, dan dukungan. Di sisi lain,
komunikasi non-verbal juga bisa mencerminkan ketidaksukaan, kebosanan, kemarahan, iritasi,
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atau ketidakpercayaan. Menurut Borg (2010), komunikasi manusia terdiri dari 93% bahasa tubuh
dan petunjuk paralinguistik, sementara hanya 7% komunikasi yang terdiri dari kata-kata.

Tema 2: Upaya perawat dalam menangani ekspresi pasien kanker payudara
Partisipan mengatakan bahwa upaya yang dilakukan perawat untuk mengatasi berbagai
masalah yang diekspresikan pasien kanker payudara yaitu dengan memberikan pendidikan
kesehatan dan informasi terkait pengobatan yang dijalani dengan mengikutsertakan keluarga,
memberikan motivasi, dan mengajak pasien kanker payudara bercerita tentang keluhan atau
masalah yang dialami. Hal ini sesuai dengan pernyataan partisipan sebagai berikut:
a. Memberikan pendidikan kesehatan
“...sebelum melakukan tindakan perawat terlebih dahulu memberikan pendidikan
kesehatan terkait prosedur pengobatan...” (P1)
“...sebelum pasien menjalani kemoterapi, perawat memberikan pendidikan kesehatan
terlebih dahulu untuk mengurangi kecemasan pasien kanker...” (P4)
“...perawat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga dengan cara berdiskusi
dan bertukar pengalaman...” (P5)
b. Memberikan motivasi
“...sebagai tenaga kesehatan kami memberikan motivasi dan saran kepada pasien saat
mereka menolak tindakan kemoterapi atau merasa tidak nyaman dengan
pengobatan...” (P1)
“...selain memberikan penkes kami juga memberikan motivas baik pada pasien
maupun keluarga pasien...” (P4)
c. Mengajak bercerita
“...ketika pasien merasa sedih, perawat mengajak pasien bercerita tentang masalah
atau keluhan yang dirasakannya...” (P1).
“... perawat melakukan pendekatan dengan mengajak pasien dan keluarga bercerita
tentang masalah yang dirasakan dan dikeluhkan...” (P2).
“...perawat

mengajak

pasien

bercerita

dengan

pertanyaan

terbuka

dan

mengikutsertakan keluarga saat berkomunikasi dengan pasien...” (P3).
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Upaya-upaya yang dilakukan perawat dalam menangani ekspresi yang ditunjukkan pasien
kanker payudara, yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan dan informasi terkait
pengobatan yang dijalani dengan mengikutsertakan keluarga, memotivasi, dan mengajak pasien
kanker payudara bercerita tentang keluhan atau masalah yang dialami.
Upaya penanganan ekspresi pasien kanker payudara dapat dilakukan dengan memberikan
pendidikan kesehatan. Perawat onkologi yang memberikan informasi melalui pendidikan
kesehatan secara terstruktur dan sistematis akan meningkatkan pemahaman pasien secara
menyeluruh terkait prosedur pengobatan guna mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas hidup pasien kanker payudara (Buchi, Halvens, Muller, Dassen, & Borne, 2013).
Keluarga bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan dan perawatan pasien kanker payudara
di rumah, sehingga perlu mengikutsertakan keluarga dalam pemberian pendidikan kesehatan pada
pasien kanker payudara guna mencapai kepatuhan pengobatan di rumah. Pemberian pendidikan
kesehatan pada pasien secara individual maupun dengan mengikutsertakan keluarga dapat
meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Sajjad, Ali, Gul, Mateen, & Rozi, 2016).
Penanganan ekspresi pasien kanker payudara juga dapat dilakukan dengan mengajak
pasien bercerita mengenai keluhan ataupun masalah yang dirasakannya. Aspek ini dianggap
penting dalam perawatan pasien kanker yang berkualitas. Selain itu, mengajak pasien bercerita
juga dapat memperkuat hubungan antara pasien dan perawat. Perawatan pada pasien dapat
dikembangkan melalui cerita yang disampaikannya, perawat perlu mendengarkan cerita pasien
secara menyeluruh, sehingga perawat akan lebih memahami dan memberikan perawatan yang
sesuai dengan kondisi pasien (Ragan & Kanter, 2017).
Pendekatan secara intensif dapat dilakukan dengan mengajak pasien bercerita dan
menggunakan dialog atau percakapan yang terstruktur sehingga dapat mengumpulkan informasi
dan mengidentifikasi prioritas masalah pasien (Millender, 2011). Perawat profesional dapat
mengembangkan kepekaannya terhadap kebutuhan psikologis, spiritual, dan emosional pasien
dengan cara mendengarkan cerita yang disampaikan oleh pasien (Gidman, 2013).
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KESIMPULAN
Perawat memahami ekspresi pasien kanker payudara sebagai suatu keluhan yang
ditunjukkan ataupun disampaikan pasien selama menjalani kemoterapi. Perawat menyebutkan
beberapa penatalaksanaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pasien kanker yaitu
dengan memberikan pendidikan kesehatan, motivasi, dan mengajak pasien bercerita. Perawat
diharapkan dapat lebih mengeksplorasi ekspresi pasien kanker payudara dengan cara menanggapi
setiap isyarat ataupun ekspresi yang ditunjukkan, sehingga dapat memahami ekspresi pasien dan
memberikan penanganan sesuai kondisi ataupun ekspresi yang ditunjukkan pasien kanker
payudara selama menjalani pengobatan kanker. Perawat perlu meningkatkan rasa empati pada
pasien dan keluarga dengan cara memberikan dukungan, agar pasien dapat mengungkapkan
ekspresi emosionalnya secara menyeluruh.
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