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PENGARUH HARGA DIRI TERHADAP KEBAHAGIAAN PADA 

PASIEN PASCA MASTEKTOMI 
 

Citra Ayu Meilinda 

 

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

 

citraam@hotmail.com 

 

Mastektomi merupakan pengangkatan payudara yang menjadi salah satu teknik dari 

pengobatan kanker payudara. Mastektomi memberikan dampak psikologis pada pasien, 

sementara kebahagiaan merupakan tujuan kehidupan setiap individu. Diantara hal yang 

berhubungan dengan kebahagiaan, harga diri menjadi salah satunya yang merupakan aspek 

terpenting dalam kehidupan dan berkaitan dengan gambaran diri pada pasien. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh harga diri terhadap kebahagiaan pada pasien 

pasca mastektomi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif prediktif dengan metode 

pengumpulan data berupa skala Authentic Happiness Inventory dan Rosenberg Self Esteem 

Scale dengan subjek sebanyak 118 orang. Hasil penelitian menunjukkan (R square = 0.192, p 

= 0.000). Oleh karena itu, diketahui terdapat pengaruh harga diri terhadap kebahagiaan pada 

pasien pasca mastektomi.    

 

Kata Kunci: Harga diri, kebahagiaan, pasien pasca mastektomi. 

 

Mastectomy is the removal of the breast become on of the techniques of breast cancer 

treatment. Mastectomy give psychological impact on patients, while happiness is the goal of 

everybody’s life. Among the things related to happiness, self-esteem become one of the most 

important aspects in the life and associaed with body image’s on the patient. The purpose of 

this research was to identify the influence of self-esteem toward happiness in patients with 

post mastectomy. This research is quantitative predictive with method of the data collection is 

Authentic Happiness Inventory scale and Rosenberg Self Esteem Scale with 118 subject. The 

result showed (R square = 0.192, p = 0.000). Therefore, there are known that self esteem 

towards happiness in patients with post mastectomy.    

 

Keyword: Self-Esteem, happiness, patient with post mastectomy. 

 

 

  

Kesehatan merupakan hal yang paling utama guna menjalani kehidupan manusia, sehingga 

kesehatan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Ketika manusia 

dihadapkan pada suatu masalah kesehatan yang mematikan seperti penyakit kronis, hal ini 

akan berdampak pada gangguan mental. Menurut Koenig, dkk., & Stuart, penyakit kronis 

berlangsung cukup lama, baik dalam patofisiologis maupun proses pengobatan serta 

pemulihannya sehingga cenderung mengakibatkan kematian dan menjadi salah satu faktor 

risiko terjadinya gangguan mental karena bersifat kronis (dalam Widakdo & Besral, 2013). 

Penyakit kronis merupakan penyakit yang memiliki karakteristik bertahap dan tidak terjadi 

secara tiba-tiba, memiliki perjalanan penyakit cukup lama yang pada umumnya sulit untuk 

disembuhkan secara sempurna, namun tujuan penyembuhannya adalah untuk mengontrol agar 

penyakit tersebut tidak membuat kambuh atau menyebarkan virus dengan cepat (dalam 
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Wahyu, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh penderita penyakit kronis, 

dua sampai lima penderita mengalami gangguan mental emosional (Widakdo & Besral, 

2013). Penyakit kronis menyebabkan pasien depresi, namun tidak menyebabkan kecemasan, 

dan kemarahan (Feldman, Schaffer-Neitz, & Downey, 1999). 

 

Salah satu media massa yaitu liputan 6 menjelaskan bahwa kanker payudara menjadi 

kenyataan yang pahit bagi wanita modern saat ini, diperkuat dengan bukti statistik yang 

menunjukkan bahwa setiap tahun kasus mengenai kanker payudara meningkat (Kusmiyati, 

2013). World Health Organization (2015) melaporkan pada tahun 2012 kanker menjadi salah 

satu penyebab utama mortalitas di seluruh dunia, dengan sekitar 14 juta kasus baru dan 8,2 

juta kematian terkait kanker dan diperkirakan kasus kanker meningkat dari 14 juta kematian 

pada tahun 2012-2022. Kanker adalah kelainan pada tubuh akibat dari sel-sel yang tumbuh 

dengan tidak normal atau abnormal yang mengakibatkan sel-sel tersebut tumbuh dan 

berkembang dengan cepat diluar batas kewajaran yang dinamakan metastasizing dan 

merupakan penyebab utama kematian akibat kanker sehingga mengancam jiwa penderitanya 

(World Health Organization, 2015). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 mengenai 

prevalensi tumor/kanker di Indonesia sebesar 4,3% per 1000 penduduk (Bambang, 2011). 

 

Kanker payudara biasanya menyerang wanita muda atau dewasa yang berusia lebih dari 35 

tahun dan yang tertua berusia 80-89 tahun (Rahmah & Widuri, 2011). Berdasar riset 

kesehatan di Indonesia, kanker payudara di Indonesia merupakan jenis penyakit yang tinggi 

selain kanker serviks pada wanita. Dunia medis memberikan satu teknik guna mencegah 

timbulnya kanker payudara, teknik yang dilakukan pada pasien kanker payudara tersebut 

adalah dengan melakukan operasi pengangkatan payudara yang ada pada penderita kanker 

payudara, teknik ini dinamakan mastektomi (Loukas, Tubbs, Mirzayan, Shirak, dkk., 2011). 

Pada penelitian lain juga dijelaskan mengenai alasan wanita yang puas atas keputusan 

melakukan mastektomi bahwa mereka sadar telah memiliki anak dan gen kanker yang ada 

dalam keluarga sehingga mastektomi adalah pilihan yang tepat. Wanita yang melakukan 

mastektomi dan memiliki anak menunjukkan angka stres yang lebih tinggi dari pada wanita 

yang sedang menempuh pendidikan, meskipun akhirnya para wanita yang melakukan 

mastektomi tersebut memiliki persepsi yang negatif terhadap gambaran diri dan hubungan 

akrab mereka dengan pasangan maupun sosial. Alasan lain bagi wanita untuk melakukan 

mastektomi menunjukkan bahwa penderita kanker payudara tidak harus dan tidak ingin untuk 

diradiasi, maka untuk mencegah kambuh dan timbulnya kanker baru dilakukan mastektomi 

tersebut (Lodder, Frets, Trijsburg, Meijers-Heiboer, dkk., 2002). Sementara menurut 

penjelasan yang dikutip dari salah satu berita menjelaskan bahwa laporan Alpha Fetroprotein 

(AFP) yang merupakan pengukuran untuk memantau terapi atau pengobatan beberapa jenis 

kanker menunjukkan bahwa operasi mastektomi tersebut tidak menjamin wanita yang 

mengalaminya dapat sembuh seratus persen (Indriani, 2014).  

 

Pada data yang didapatkan dari salah satu Rumah Sakit di Kota Kediri menunjukkan dalam 

empat bulan pada November 2015 hingga Januari 2016 terdapat 37% pasien kanker payudara 

di poli bedah rawat jalan telah menjalani operasi mastektomi. Peneliti utama dari Universitas 

Stanford California, Dr. Allison Kurian mengatakan bahwa setelah 10 tahun pasien yang 

menjalani pengobatan operasi sebanyak kurang dari 19% orang yang diteliti meninggal. Ia 

menjelaskan bahwa tingkat mastektomi ganda di California meningkat dari 2% pada tahun 

1998 menjadi 12,3% pada tahun 2011 dan lebih dari 50.000 wanita di Inggris didiagnosa 

memiliki penyakit kanker payudara dan 12.000 meninggal setiap tahunnya (Indriani, 2014).  
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Banyaknya tingkat mastektomi yang diakibatkan oleh penyakit mematikan yang disebut 

kanker sebagai penyakit kronis tidak terlepas dari dampak psikologis yang didapatkan oleh 

pasien, salah satunya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan (happiness) menjadi tujuan dari 

kehidupan banyak orang, banyak diantara mereka yang mengalami depresi dikarenakan tidak 

merasakan bahagia pada kehidupan mereka (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003). 

Kebanyakan orang memberi pernyataan bahwa mereka bahagia jika dapat berada pada suatu 

tempat yang diimpikan ataupun dapat memiliki barang yang mereka inginkan. Hal ini 

membuat orang sanggup untuk mengeluarkan banyak uang demi kebahagiaan mereka. Namun 

negara maju seperti Amerika yang memiliki standar kualitas hidup yang tinggi tidak lebih 

merasa bahagia dibandingkan dengan negara berkembang (Jurin, 2012). Kebahagiaan 

merupakan perasaan subjektif yang ada pada setiap orang, Cohen menjelaskan bahwa 

kebahagiaan sebagai konsep positif yang penting bagi kesehatan (Bechet, Zauszniewski, & 

Nakhla, 2008). Berkaitan dengan kesehatan Seligman (2005a) menjelaskan kesehatan yang 

objektif tidak terlalu berkaitan dengan kebahagiaan, hal ini dimaksudkan bahwa kesehatan 

berpengaruh bagi kebahagiaan jika perspektif subjektif individu mengenai kesehatannya 

antara baik atau buruk. Jadi, secara objektif kesehatan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kebahagiaan, karena pengaruh kebahagiaan yang berkaitan dengan 

kesehatan tersebut bersumber dari perspektif subjektif individu terhadap kesehatannya. 

Perspektif subjektif dari individu terhadap kesehatannya artinya bagaimana ia memandang 

secara subjektif mengenai kesehatannya, hal ini berkaitan dengan harga diri yang diartikan 

sebagai evaluasi dari individu mengenai dirinya sendiri. Individu memandang dirinya dengan 

positif atau negatif dan hal ini berpengaruh pada beberapa aspek seperti kepercayaan diri dan 

konsep diri yang menentukan bagaimana individu bersikap terhadap dunia diluar dirinya. 

 

Diantara hal yang berhubungan dengan kebahagiaan, harga diri menjadi salah satunya. Harga 

diri merupakan hal yang penting, disebabkan harga diri menjadi alasan bagi setiap aspek 

kehidupan manusia (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003). Aspek kehidupan yang 

dimaksud seperti hubungan sosial dan performance kerja, pernyataan ini diperjelas pada teori 

hirarki kebutuhan milik Maslow, bahwa harga diri menjadi salah satu dari tujuh tahap 

kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai aktualisasi diri. Hal ini memberi 

penjelasan bahwa orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik berarti ia harus 

mampu melalui tahapan kebutuhan dari tingkat bawah dengan baik untuk memiliki harga diri 

yang positif guna mengaktualisasikan diri dengan baik. Pasien kanker yang telah mengalami 

diagnosa kanker membuat harga dirinya rendah, dan setelah diagnosa maka pasien 

dihadapkan pada treatmen yang ditawarkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Vodermaier & Esplen (2010) terhadap pasien pasca mastektomi mengenai harga diri 

didapatkan hasil bahwa salah satu treatmen yang berupa mastektomi juga berakibat buruk 

bagi harga diri pasien, karena mastektomi mengakibatkan self image (gambaran diri) dan 

sexualitas pada wanita buruk, sementara gambaran diri berpengaruh terhadap harga diri. 

Penelitian di Indonesia dari Noviana (2013) mengenai harga diri pasien pasca mastekomi juga 

didapatkan hasil yang sama yaitu bahwa pasien pasca mastektomi akibat kanker payudara 

mengalami peristiwa traumatik dikarenakan kehilangan payudara dan berdampak pada aspek 

psikososialnya yaitu penurunan harga diri. Kehilangan payudara pada akhirnya dapat 

menciptakan disfungsi seksual yang parah sebagai bentuk hilangnya gambaran diri, 

rendahnya harga diri, hilangnya perceived attractiveness (daya pikat), rasa malu, dan 

kehilangan gairah.  

Seperti pernyataan tersebut, dimana harga diri menjadi salah satu hal yang berhubungan 

dengan kebahagiaan, pada beberapa penelitian membuktikan bahwa harga diri berhubungan 
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dengan kebahagiaan, yaitu penelitian Diener & Diener yang merupakan peneliti terkemuka 

mengenai kebahagiaan pada tahun 1995 memperoleh hasil yang sangat signifikan 

(Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003). Purnama (2006) juga memperoleh hasil 

yang sangat signifikan antara harga diri dan kebahagiaan mengenai harga diri terhadap 

kebahagiaan remaja. Pada hasil penelitian Malik, & Sadia (2013) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara harga diri dan kebahagiaan, yaitu jika harga diri 

individu meningkat maka ada kecendurungan kebahagiaan pada individu juga meningkat (r = 

0.22). Keyes menjelaskan harga diri menurun selama beberapa kurun waktu dalam keadaan 

unhappiness (ketidakbahagiaan) pada individu (dalam Malekiha, Abedi, & Baghban, 2012).  

 

Fokus permasalahan dari penelitian ini adalah pada harga diri pasien yang berkaitan dengan 

kebahagiaan, dimana pasien pasca mastektomi telah melewati situasi diagnosa kanker, 

menjalani kemoterapi, serta mastektomi. Pasca mastektomi merupakan situasi saat pasien 

mengalami pengangkatan payudara yang berhubungan dengan fungsi seksual dan gambaran 

diri dari pasien. Penampilan fisik memiliki peranan penting bagi wanita sehingga pasca 

mastektomi memberikan efek tersendiri bagi dirinya terutama pada harga diri pasien. 

Mengenai harga diri diperjelas oleh pendapat Coopersmith (dalam Handayani, Ratnawati, & 

Helmi, 1998) bahwa harga diri ini sebagai ekspresi dari sikap setuju atau tidak setuju dan 

menunjukkan tingkat individu dalam meyakini dirinya untuk mampu, penting, berhasil, dan 

berharga. Kesehatan fisik memang berkaitan dengan kesehatan mental. Sundari (2005) 

menjelaskan mereka yang menderita sakit fisik berbeda dengan mereka yang tidak memiliki 

sakit fisik karena pasien yang menderita sakit fisik mengalami perubahan pada mentalnya 

seperti tersinggung dan pesimis, dilain sisi mereka yang optimis cepat sembuh dari 

penyakitnya seperti yang dijelaskan oleh Davidson, Neale, & Kring (2006) bahwa mereka 

memiliki optimisme terhadap kehidupannya dan memiliki kualitas hidup yang tinggi jika 

mereka menderita suatu penyakit yang mematikan. Individu yang memiliki optimisme pada 

masa depannya termasuk orang-orang yang menuju kebahagiaan. Pasien pasca mastektomi 

memiliki harga diri yang cenderung rendah dikarenakan mereka memiliki gambaran diri yang 

negatif terhadap penampilan fisik akibat mastektomi. Diperjelas dengan pernyataan Argyle 

yang menjelaskan bahwa kebahagiaan mampu untuk menaikkan kesehatan individu (dalam 

Malik & Sadia, 2013).  

 

Berdasarkan paparan di atas, menurut penelitian mengenai harga diri pada pasien pasca 

mastektomi menunjukkan tingkat yang cenderung negatif. Harga diri yang negatif pada pasien 

pasca mastektomi cenderung dikarenakan gambaran diri yang rendah sebagai evaluasi bahwa 

ia telah kehilangan bagian dari tubuhnya yang ia percayai sebagai identitas feminimnya yaitu 

payudara. Menurut penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa kesehatan berhubungan 

dengan harga diri, dimana harga diri merupakan keyakinan atas kemampuan individu untuk 

mencapai tujuan kehidupannya dan hal ini berhubungan dengan kebahagiaan yang merupakan 

tujuan kehidupan setiap individu. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh harga diri terhadap kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi. Sehingga 

dapat dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh harga 

diri terhadap kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi? Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh harga diri terhadap kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi. 

Selain itu, peneliti juga ingin melihat mengenai gambaran harga diri dan kebahagiaan pada 

pasien pasca mastektomi. Manfaat penelitian secara teoritis adalah sebagai pendukung 

kekayaan ilmu psikologi terutama psikologi positif dan klinis terkait dengan harga diri dan 

kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi. Untuk manfaat praktisnya yaitu dapat 
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memberikan kontribusi informasi bagi pasien pasca mastektomi, significant other, perawat, 

dokter dan psikolog untuk memahami dan meningkatkan harga diri pada pasien pasca 

mastektomi jika diperlukan. Selain itu berguna juga sebagai referensi bagi dokter, perawat, 

dan konselor untuk meningkatkan motivasi bagi pasien pasca mastektomi yang akan 

melakukan tindak lanjut pengobatan.  

 

Harga Diri 

 

Harga diri didefinisikan Rosenberg sebagai “attitude one holds toward themselves as an 

object” (dalam McEachron, 1993: 8-9). Hal ini diartikan bahwa harga diri merupakan evaluasi 

individu terhadap dirinya sesuai dengan idealnya, yang mana harga diri tersebut merupakan 

suatu objek dalam penilaian dirinya sendiri. Menurut Dewey (1939) bahwa harga diri pada 

dasarnya adalah perwujudan dari sebuah evaluasi. Nilai, berarti individu dilihat untuk apa 

yang mereka bisa lakukan (instrumental dan nilai teknis) serta siapa mereka yang meliputi 

karakter, penampilan, identitas sosial, dan berharga sebagai manusia (dalam Tafarodi, 

Marshall, & Milne, 2003).   

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa harga diri adalah evaluasi terhadap diri 

individu sendiri sebagai objek atas nilai ideal manusia yang ada pada dirinya.  

 

Harga diri memiliki peran yang penting dalam kehidupan individu. Individu yang memiliki 

harga diri yang positif menjadi produktif dan berhasil dengan baik terkait dengan pekerjaan 

yang mereka lakukan. Mereka tidak berpura-pura menjadi lebih unggul dari orang lain dan 

tidak berusaha untuk menyembunyikan perasaan negatif mereka sebab ia merasa berguna, 

mengetahui dirinya mampu, dicintai dan peduli dengan dirinya maupun orang lain yang dapat 

membuatnya merasa baik dan terlihat baik dalam menjalani kehidupannya. Banyak orang 

dengan harga diri yang tinggi menjadi bahagia dan memiliki hidup yang produktif, hal ini 

berbeda dengan orang-orang yang memiliki harga diri rendah melihat dunia dengan sisi yang 

negatif, dan umumnya mereka mempersepsikan diri mereka dengan negatif atas semua yang 

ada disekitar mereka (Heatherton & Wyland, 2003: 219). 

 

Leary, Tambor, Terdal, & Downs (1995) menjelaskan mengenai teori sosiometer yang 

memberikan asumsi bahwa manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk berevolusi dengan 

produktif demi kelangsungan hidup yang bergantung pada afiliasi kelompok. Mereka yang 

memiliki kelompok sosial lebih dapat bertahan hidup dan produktif daripada mereka yang 

dikeluarkan dari kelompok. Menurut teori ini, bahwa fungsi diri sebagai monitor dari 

kemungkinan adanya pengucilan sosial. Ketika individu berperilaku untuk meningkatkan diri 

mereka dengan cara yang mereka sukai dan mendapatkan kemungkinan penolakan, maka 

mereka mengalami penurunan dalam keadaan diri. Maka di sini harga diri sebagai monitor 

atau sociometer, penerimaan atau penolakan sosial. Individu dengan harga diri yang tinggi 

menunjukkan penolakan yang rendah, sehingga mereka tidak khawatir mengenai bagaimana 

pandangan dan apa yang dirasakan orang lain terhadap mereka. Sementara individu yang 

memiliki harga diri rendah yang mendapatkan kemungkinan penolakan tinggi, oleh karena itu 

mereka sangat termotivasi untuk membuat kesan pada orang lain (Heatherton & Wyland, 

2003: 221-222). 

 

Mengenai harga diri dapat dijelaskan melalui teori Gestalt tentang persepsi diri yang 

menyatakan bahwa individu yang memahami sikap dan emosinya sebagian melalui 
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pengamatan yang dilakukan terhadap perilaku atau lingkungan dimana perilaku itu terjadi. 

Diperjelas bahwa persepsi merupakan hasil kerja sama antara dunia (stimulus) dengan 

pemerhati (kesatuan, keseluruhan, pola, konfigurasi) yang ada pada pengalaman individu 

(dalam Handayani, Ratnawati, & Helmi, 1998; Prawira, 2013). Menurut Hurlock (1979) 

mengenai harga diri yang dapat dijelaskan dengan teori persepsi sebagai keyakinan, perasaan, 

dan sikap tentang nilai-nilai diakui oleh individu sebagai ciri-ciri dirinya (dalam Widodo, 

2006).  

 

Harga diri juga dapat dijelaskan melalui konsep teori identitas bahwa harga diri merupakan 

hasil dan unsur yang dibutuhkan dalam proses self-verification yang terjadi dalam kelompok, 

mempertahankan antara diri dan kelompok. Verifikasi dari peran identitas meningkatkan 

dasar berharganya individu dan dasar kepercayaan atau keyakinan harga diri. Harga diri 

terbentuk dari verifikasi emosi negatif yang terjadi ketika self-verification bermasalah, 

sehingga memungkinkan terus berinteraksi dan bersifat continue dalam struktur pengaturan 

selama masa kekacauan dan perubahan (Cast & Burke, 2002). 

 

Aspek Harga Diri 

 

Menurut Tafarodi dan Milne terdapat dua aspek pada skala harga diri yang digunakan oleh 

Rosenberg yakni Self-Liking dan Self-Competence (dalam Mannarini, 2010). Self-Liking 

didefinisikan sebagai evaluasi pengalaman diri sendiri sebagai objek sosial, individu yang 

baik atau buruk. Hal ini mengacu pada nilai sosial individu dalam menetapkan dirinya sendiri, 

terlepas dari bagaimana individu berpikir mengenai orang lain melihatnya. Seperti contoh, 

tokoh masyarakat yang dikagumi dan dicintai oleh semua orang tetap dapat menderita atas 

ketidakmampuan karena kekurangan yang dirasakan secara pribadi. Individu disini 

menghendaki bukan kenyataan maupun khayalan sebagai penonton bagi dirinya sendiri. 

Sehingga, individu tidak dapat untuk tidak menilai dirinya sendiri menurut kriteria ideal yang 

telah diinternalisasikan seperti pesona, keindahan, integritas, kemanusiaan, ketuhanan, 

keanggotaan kelompok dan sumber nilai pribadi. Self-Competence memiliki arti evaluasi 

pengalaman diri sendiri sebagai suatu perwakilan dari sebab akibat dengan sengaja yang dapat 

membawa hasil yang diinginkan. Hal ini mengacu pada keseluruhan konsep yang 

posimannarinitif atau negatif dari diri sendiri sebagai sumber dari kekuatan dan keyakinan. 

Aspek ini ditemukan pada self-efficacy yang didefinisikan Bandura (1989) sebagai keyakinan 

individu mengenai kemampuannya untuk mencapai tujuan hidupannya (Tafarodi, Marshall, & 

Milne, 2003). 

 

Mastektomi 
 

Mastektomi pada saat ini merupakan proses yang telah lahir dari ratusan tahun sebagai 

penemuan yang benar-benar baru (discovery), dan merupakan inovasi sebagai teknik operasi. 

Mastektomi dikatakan sebagai operasi yang ekstrim, dikarenakan pemotongan dari satu 

payudara hingga dua payudara atau jaringan payudara pada orang yang cenderung memiliki 

penyakit kanker payudara atau orang yang telah didiagnosa memiliki penyakit kanker 

payudara. Mastektomi disebut sebagai metode efektif dari sebuah penemuan untuk langkah 

awal sebagai pencegahan penyakit kanker payudara setelah diagnosa (Loukas, Tubbs, 

Mirzayan, Shirak, dkk., 2011). 

Pada dua dekade telah menjadi fokus dari operasi payudara untuk menemukan beberapa ide 

treatmen sebagai perlindungan dan rekonstruksi payudara. Sebagai treatmen perlindungan, 

 



7 

 

terdapat teknik operasi yang dinamakan lumpectomy yaitu tanpa memotong semua payudara. 

Lumpectomy hanya memotong bagian area pada payudara yang terkena tumor. Lumpectomy 

tidak memotong seluruh bagian payudara dan hal ini tidak dapat dikatakan sebagai 

mastektomi. Treatment rekonstruksi dilakukan guna mengurangi perasaan dari depresi dan 

reaksi psikologis dari kehilangan feminimitas (Loukas, Tubbs, Mirzayan, Shirak, dkk., 2011). 

 

Harga Diri pada Pasien Mastektomi 

 

Berdasarkan beberapa penelitian, mastektomi cenderung berpengaruh buruk terhadap harga 

diri pasien. Pada penelitian Vodermaier & Esplen (2010) setelah satu tahun pemberitahuan 

diagnosa kanker, mastektomi berpengaruh buruk terhadap gambaran diri dan seksualitas. 

Penelitian tersebut menunjukkan tingkat harga diri tidak berhubungan dengan usia, status, dan 

lamanya waktu sejak pemberitahuan diagnosa kanker. Hal ini didukung oleh hasil  penelitian 

Manganiello, dkk. (2011) bahwa mastektomi terhadap wanita mengubah persepsi yang negatif 

pada gambaran diri dan harga diri pasien karena depresi dan kecemasan pada pasien. 

Vodermaier & Esplen (2010) menjelaskan bahwa gambaran diri berpengaruh terhadap harga 

diri individu. Sementara menurut Manganiello, dkk. (2011) persepsi negatif pada gambaran 

diri akan terus berlanjut pada tahun pertama dan kedua setelah melakukan mastektomi  (dalam 

Tirgari, Iranmanesh, Fazel, & Kalantarri, 2012). 

 

Berdasarkan uraian diatas harga diri pada pasien pasca mastektomi cenderung buruk yang 

berlanjut pada tahun pertama dan kedua, hal ini cencerung dikarenakan persepsi negatif 

mengenai gambaran dirinya.   

 

Happiness (Kebahagiaan) 

 

Happiness (kebahagiaan) menjadi harapan dari psikologis setiap orang yang merupakan 

tujuan hidup bagi manusia. Kebahagiaan dalam psikologi termasuk ranah psikologi positif 

yang berfokus pada potensi dan optimisme manusia. Seligman (2005a) menjelaskan 

kebahagiaan merupakan kosep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu 

serta aktivitas positif yang disukai individu tersebut. Seligman (2005a) juga menjelaskan 

bahwa hal-hal yang menyenangkan bagi individu menjadi kebahagiaan yang bersifat 

sementara. Hal ini diperkuat oleh beberapa penelitian mengenai promosi kerja yang tidak 

berpengaruh dalam waktu yang lama, kekayaan dimana rata-rata orang yang kaya hanya 

sedikit bahagia dibandingkan dengan orang miskin, daya tarik fisik yang sama sekali tidak 

menjadi penyebab sebuah kebahagiaan, dan kesehatan fisik secara objektif yang merupakan 

sumber bernilai namun hampir tidak menjadi penyebab sebuah kebahagiaan. Argyle 

menjelaskan kebahagiaan adalah sebuah keadaan mental dari well-being yang merupakan 

emosi positif dari kepuasan hingga keadaan yang sangat menyenangkan (dalam Malik & 

Sadia, 2013).  

 

Oleh karena itu, kebahagiaan adalah emosi positif ketika individu melakukan aktivitas yang 

disukainya dan membawa individu kepada suatu keadaan sangat menyenangkan. 

 

Aspek Kebahagiaan 

 

Menurut Seligman (2005a) terdapat tiga emosi positif sebagai aspek kebahagiaan yaitu emosi 

positif masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Aspek pertama emosi positif masa lalu 
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menjelaskan bahwa aspek ini berorientasi pada kepuasan, bangga, ketenangan, hingga 

kegetiran pada masa sekarang yang diakibatkan oleh pikiran-pikiran pada masa lalu seperti 

halnya traumatik pada masa lalu. Namun kejadian traumatik pada masa lalu tidak menentukan 

permasalahan pada masa dewasa individu. Sementara orang-orang yang terjebak pada masa 

lalunya membawa traumatik tersebut di masa dewasanya dan menjadi masalah, hal ini 

dikarenakan kepercayaan dan keyakinannya bahwa ia telah terjebak pada masa lalu. Berkaitan 

dengan kepercayaan pada masa lalu tersebut, dengan teori kognitif Beck dapat 

mengembangkan suatu terapi yang bertujuan untuk mengubah pikiran pasien di masa 

sekarang dan masa depan menjadi lebih baik. Hal ini mendukung pernyataan Seligman bahwa 

kejadian traumatik masa lalu hanyalah sebuah keyakinan buruk individu di masa sekarang. 

Seligman (2005a) menyatakan bahwa terdapat dua cara untuk membawa emosi di masa lalu 

tersebut menjadi positif yaitu bersyukur dengan mengenang kejadian baik dimasa lalu dan 

memaafkan serta melupakan. 

 

Seligman (2005a) menjelaskan pada aspek ke-dua yaitu emosi positif masa depan berorientasi 

pada optimisme, harapan, percaya diri, kepercayaan, dan keyakinan. Untuk membangun 

optimisme, individu harus mampu menentang pikiran dan perasaan pesimistisnya. Pikiran ini 

merupakan kekuatan pada diri individu yang berharap ada peristiwa yang baik terjadi, dan 

merasakan hal ini terwujud jika disertai dengan usaha keras dengan berpedoman pada tujuan 

yang dimiliki.  

 

Pada aspek ketiga terdapat dua macam emosi positif tentang masa sekarang yaitu kenikmatan 

(pleasure) dan gratifikasi (gratification). Kenikmatan dibagi menjadi dua yaitu kenikmatan 

lahiriah yang merupakan kenyamanan sebagai emosi yang positif dan dapat dirasakan oleh 

indra manusia, hal ini bersifat sementara. Kemudian kenikmatan batiniah yang diartikan 

sebagai kenikmatan yang lebih tinggi dan memerlukan kecerdasan dibandingkan dengan 

kenikmatan lahiriah, seperti perasaan senang, semangat, dan ceria. Gratifikasi diartikan 

sebagai kenikmatan yang mendalam dimana terdapat flow didalam gratifikasi. Flow 

merupakan keadaan dimana individu hanyut tanpa kesadaran dan ketiadaan emosi, dimana 

adanya kesadaran dan emosi adalah untuk menjaga tindakan individu. Kenikmatan dalam 

gratifikasi tersebut bukanlah sebuah perasaan, namun ia merupakan kegiatan yang senang 

dilakukan oleh individu seperti adanya passion dalam kegiatan yang dilakukan oleh individu 

tersebut.                     

 

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Bahagia 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan yaitu yang pertama adalah emosi positif. 

Emosi positif merupakan komponen yang mampu untuk membentuk suatu kebahagiaan 

individu (Seligman, 2005a). Emosi positif mampu untuk menghilangkan efek dari emosi 

negatif, seperti suatu penelitian yang menjelaskan bahwa para individu yang tersenyum dan 

tertawa dengan tulus sebagai emosi positif, mereka bercerita mengenai hubungannya dengan 

pasangan yang telah meninggal enam bulan lalu dan mengalami duka cita yang lebih sedikit 

dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain dua tahun setelah kematian pasangan mereka 

(dalam Davidson, Neale, & Kring, 2006). Kedua adalah hubungan sosial baik. Individu yang 

memiliki hubungan sosial yang baik  menghabiskan sedikit waktu untuk sendiri dan 

menghabiskan banyak waktu untuk bersosialisasi (Diener & Seligman, 2002). Hal ini berarti 

bahwa hubungan sosial yang baik tersebut karena kemampuan individu untuk berinteraksi 

dengan orang lain yang baik (Seligman, 2005a).  
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Ketiga adalah pernikahan yang berhasil. Komitmen suatu hubungan yang mempengaruhi 

kebahagiaan pada individu berbeda disetiap budaya. Pada budaya individualis hidup dengan 

orang yang berarti atau pasangan mereka tetapi tanpa menikah mampu membuat mereka lebih 

bahagia daripada menikah dengan pasangannya. Sementara pada budaya kolektif, hidup 

dengan pasangan tanpa menikah adalah ketidakbahagiaan karena merupakan pelanggaran 

norma sosial. Pernikahan yang berhasil memberi manfaat pada individu yang terlibat dimana 

membuat mereka bahagia, hal ini berlaku untuk pria dan wanita (Carr, 2004; Seligman, 

2005a). 

 

Keempat adalah hubungan yang baik dengan keluarga. Hubungan yang baik dengan anggota 

keluarga mampu untuk meningkatkan emosi positif bagi individu sebagai dukungan, berbagi 

atau menularkan kebahagiaan, mencari kenyamanan, dan kelekatan bagi anggota keluarga 

sehingga mampu untuk meningkatkan kebahagiaan individu (Carr, 2004). Kelima adalah 

persahabatan. Individu memilih teman yang dipercaya sebagai sahabatnya, karena mereka 

dianggap lebih menarik baginya dan mampu untuk memberi dukungan sosial daripada 

individu yang hanya fokus pada permasalahan atau kelemahan diri sendiri dan kurang 

mementingkan orang lain. Sahabat atau teman dekat dapat terjalin dengan baik karena mereka 

memiliki beberapa kesamaan pada hal yang menarik bagi mereka sehingga dapat berbagi 

pengalaman, hal ini membuat hubungan mereka terjalin lebih dalam daripada persahabatan 

dengan individu yang tidak banyak memiliki kesamaan pada hal yang menarik antara kedua 

pihak (Carr, 2004). Keenam adalah agama. Tingkat religius individu mampu untuk 

meningkatkan kebahagiaan, karena agama mengisi manusia dengan harapan masa depan dan 

menciptakan makna dalam hidup sehingga individu mampu untuk menjalankan kehidupan 

dengan tujuan yang ditetapkan dan pedoman yang dianut untuk mengarahkan individu 

(Seligman, 2005a).  

 

Ketujuh adalah usia. Sebuah penelitian menjelaskan bahwa kepuasan hidup sedikit meningkat 

seiring dengan bertambahnya usia, afek menyenangkan sedikit melemah, dan afek negatif 

tidak berubah. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman perubahan dalam intensitas 

emosi terjadi, yaitu perasaan mencapai puncak dunia, dan terpuruk dalam keputusasaan 

menjadi berkurang (Seligman, 2005a). Kedelapan adalah kesehatan. Persepsi subjektif 

individu atas kesehatannya menyebabkan kebahagiaan bagi dirinya. Kesehatan secara objektif 

tidak berkaitan dengan kebahagiaan individu, seperti penyakit kronis yang secara objektif 

merupakan penyakit mematikan diderita oleh individu namun ia mempersepsi secara subjektif 

dengan positif terhadap kesehatannya maka hal ini berkaitan dengan kebahagiaan individu 

(Seligman, 2005a). Kesembilan adalah produktivitas. Produktivitas dari individu pada 

pekerjaan, pendidikan melibatkan sebuah pencapaian dalam suatu tujuan yang ingin 

dicapainya sehingga ia berusaha mengejar kesuksesan, kemenangan, prestasi dan penguasaan 

sebagai proses dan tujuan akhirnya (Carr, 2004).  

 

Faktor yang ke-10 adalah kontrol diri. Individu yang bahagia memiliki kontrol diri untuk 

melakukan pekerjaan dengan baik dan mengatasi stresnya. Ke-11 adalah optimisme, individu 

dengan optimisme menjadi bahagia karena ia mengharapkan kesuksesan dimana akan 

menyebabkan individu berusaha mencapai kesuksesan yang lebih. Ke-12 adalah ekstrovert. 

Individu dengan sifat ekstrovert menjadi bahagia ketika sendiri maupun dengan orang lain, 

ketika ia bekerja secara individu maupun bersama (Myers & Diener, 1995).  

 

 

 



10 

 

Hubungan Harga Diri dengan Kebahagiaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga Diri  

Harga Diri Positif Harga Diri Negatif 

1. Memiliki 

Optimisme 

2. Merasa puas, 

berharga, dan 

berarti 

3. Tidak khawatir 

terhadap 

padangan orang 

lain terhadapnya 

1. Pesimis 

2. Kurang merasa 

puas, berharga, 

dan berarti 

3. Memaksa diri 

untuk memberi 

kesan yang positif 

bagi orang lain 

4.  

 
Bahagia 

 
Tidak Bahagia 

1. Masa lalu 

2. Masa sekarang 

3. Masa yang akan datang 
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Harga diri menjadi hal yang penting dalam segala aspek kehidupan pada individu dikarenakan 

harga diri merupakan suatu persepsi individu terkait positif atau negatif dirinya yang berguna 

untuk menjalani kehidupan. Persepsi individu mengenai positif harga dirinya disebabkan oleh 

kognitif dari evaluasi positif dan optimisme mengenai diri individu untuk mencapai tujuan 

kehidupannya. Sementara diketahui bahwa kebahagiaan merupakan tujuan dari kehidupan 

setiap individu, sehingga harga diri yang semakin positif cenderung memberikan sumbangan 

terhadap tingkat kebahagiaan individu. Hal ini dikarenakan kebahagiaan bersifat subjektif 

yang melibatkan evaluasi emosi positif masa lalu, kenikmatan dan gratifikasi pada masa 

sekarang serta optimisme masa depan.  

 

Hipotesa 

 

Ada pengaruh positif harga diri terhadap kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi. Yaitu 

semakin positif harga diri pasien, maka tingkat kebahagiaan pasien pasca mastektomi 

cenderung semakin tinggi. 

 

 

METODE PENELITIAN 
 

Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif prediktif dengan karakteristik korelasional, 

dimana penelitian ini banyak dituntut menggunakan angket, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya yang berupa angka untuk 

memprediksi peristiwa dan perilaku sebagai hasil dari suatu fenomena (Sedarmayanti, & 

Hidayat, 2012: 35). 

 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non eksperimental yang merupakan telaah empirik 

sistematis dimana ilmuwan tidak dapat mengontrol secara langsung variabel bebasnya karena 

manifestasinya telah muncul, atau karena sifat hakekat variabel itu memang menutup 

kemungkinan memanipulasi. Intervensi tentang relasi antar variabel dibuat tanpa intervensi 

langsung, berdasarkan variasi yang muncul seiring dalam variabel terikatnya (Kerlinger, 

2006). 

 

Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penderita kanker payudara pada 

pasca mastektomi yang berjumlah 118 orang dengan karakteristik inklusi dan eksklusi yaitu 

untuk karakteristik subjek inklusi adalah wanita yang telah menjalankan mastektomi dalam 

keadaan berobat jalan ataupun yang sedang kemoterapi. Karakteristik subjek eksklusi adalah 

bersedia untuk mengisi angket penelitian, tidak memiliki penyakit kronis jantung, dan tidak 

memiliki gangguan kejiwaan. 

 

Teknik sampling pada penelitan ini menggunakan purposive sampling, dimana teknik 

pemilihan sampel yaitu yang dikehendaki oleh peneliti (Latipun, 2010).  
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Instrumen dan Variabel Penelitian 

 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu harga diri sebagai variabel 

(bebas) dan kebahagiaan sebagai variabel (terikat). Harga diri adalah respon subjek yang 

mencerminkan penilaian individu terhadap personalnya sesuai dengan ideal dirinya yang 

diukur dengan skala “Rosenberg Self Esteem Scale” yang disusun oleh Rosenberg (Tafarodi, 

Marshall, & Milne, 2003). RSES memiliki dua aspek, yaitu Self-liking dimana terdapat lima 

item dan Self-competence terdapat empat item. Mengenai dimensi, RSES terdiri dari dua 

dimensi yaitu lima item dimensi negatif dan lima item dimensi positif, sehingga total item 

adalah 10 item. Salah satu item adalah “Saya merasa bahwa diri saya cukup berharga, setidak-

tidaknya sama dengan orang lain”. Skala ini dengan konsistensi internal RSES diperoleh α = 

0.85. Skor skala RSES berada pada rentangan  8 – 40, semakin tinggi skor yang diperoleh 

menunjukkan semakin tinggi harga diri. Skala harga diri telah diujikan terhadap 56 wanita 

dan dinyatakan reliabilitasnya adalah 0.83 dan terdapat dua item yang gugur yaitu item enam 

dan delapan, maka total item dari RSES yang digunakan pada penelitian ini adalah 8 item. 

 

Kebahagiaan adalah respon subjek yang mencerminkan emosi positif dalam menjalankan 

kegiatannya yang dikur dengan skala “Authentic Happiness Inventory” dan telah disusun oleh 

Seligman dan Peterson (Seligman & Peterson., 2005b). Authentic Happiness Inventory terdiri 

dari tiga aspek, yaitu emosi positif pada masa lalu yang terdiri dari sembilan item, emosi 

positif pada masa depan terdiri dari 10 item, dan emosi positif pada masa sekarang yang 

terdiri dari lima item. Salah satu item adalah untuk memilih diantara salah satu pernyataan 

yaitu “A. Saya merasa seperti individu yang gagal; B. Saya tidak merasa seperti individu yang 

berhasil; C. Setelah saya renungkan kembali, saya merasa hidup saya berhasil; D. Saya 

merasa lebih berhasil dari orang lain; E. Saya merasa diri saya luar biasa berhasil. Skala ini 

dengan konsistensi internal Authentic Happiness Inventory diperoleh α = 0.92. Skor skala 

Authentic Happiness berada pada rentangan  24 – 120, semakin tinggi skor yang diperoleh 

menunjukkan semakin tinggi tingkat kebahagiaan individu. Pada skala kebahagiaan telah 

diujikan kepada 121 wanita dan didapatkan reliabilitas dari skala authentic happiness 

inventory adalah 0.89 dan terdapat satu item yang gugur yaitu pada item tiga, sehingga total 

item yang digunakan pada skala Authentic Happiness Inventory adalah 23.  
  

Prosedur Penelitian dan Analisa Data 

 

Pada penelitian ini terdapat tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap analisa 

data. Tahap penelitian dimulai dari tahap persiapan dengan melakukan studi kepustakaan 

terkait harga diri, kebahagiaan dan mastektomi yang dilanjutkan dengan menyiapkan 

instrumen penelitian terkait harga diri dan kebahagiaan yang diberikan kepada subjek 

penelitian.  

 

Tahap kedua yaitu menyebarkan dua macam skala yaitu harga diri dan kebahagiaan kepada 

subjek yang telah ditentukan kriterianya sebagai try out kemudian menganalisa atas try out 

yang telah ditentukan. Selanjutnya, memberikan skala yang telah dilakukan try out kepada 

subjek yang telah ditentukan. 

 

Tahap ketiga yaitu melakukan analisa data untuk menguji validitas dan reabilitas adalah (1) 

memberi skoring yaitu dengan menggunakan norma pada self esteem; (2) menganalisis 
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menggunakan program SPSS dengan analisa “Regresi Linear Sederhana”, yaitu untuk 

menentukan pengaruh dari variabel X (bebas) terhadap variabel Y (terikat).  

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap 118 subjek dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yakni wanita yang berada pada masa dewasa awal 

sampai dewasa akhir dan semua subjek telah mengalami operasi mastektomi atau pasca 

mastektomi. Deskripsi subjek penelitian dapat dijelaskan menggunakan tabel 1 di bawah ini. 

 

Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 

 

Kategori Jumlah Prosentase Mean 

 

Usia   Harga Diri Kebahagiaan 

21- 40 tahun 16 13,8% 31,6 81,8 

41- 60 tahun 83 70,6% 31,3 82,7 

61- 76 tahun 18 15,6% 32,6 86,4 

  100%   

Pasca Mastektomi     

≤ 2 tahun 80 67.79% 31,7 83,6 

> 2 tahun 38 32.2% 14,8 82,2 

  100%   

Memiliki Anak     

Punya 108 62% 31,9 83,4 

Tidak 10 8% 31,4 80 

  100%   

 

Hasil perhitungan pada setiap skala menunjukkan subjek memiliki rentangan skor sebesar 17-

40 yang memiliki skor rata-rata 31.57 dan standar deviasi 4.82. Sedangkan untuk skala 

kebahagiaan memiliki rentangan skor 57-109 yang memiliki skor rata-rata 83.14 dan standar 

deviasi 11.89. 

 

Berdasarkan deskripsi data penelitian, maka langkah pertama yang dilakukan adalah 

melakukan analisis menggunakan uji regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh 

harga diri terhadap kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi. Hasil dari uji analisis regresi 

linier diperoleh nilai r = 0.438 artinya terdapat hubungan positif antara harga diri dan 

kebahagiaan. Berdasarkan uji regresi diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

pada harga diri dan kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi (R square = 0.192, p = 0.000). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga diri memberikan sumbangan sebesar 19.2% 

terhadap kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi. Jadi, terdapat pengaruh harga diri 

terhadap kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi. Model persamaan regresi linier 

sederhana dijelaskan menggunakan tabel 2 di bawah ini. 
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Tabel 2. Model Persamaan Regresi Sederhana 

 

Model B T p 

Konstanta 49.064 7.467 0.000 

Harga Diri 1.079 5.245 0.000 

 

Model persamaan regresi untuk memperkirakan tingkat kebahagiaan pada pasien pasca 

mastektomi yang dipengaruhi oleh harga diri ditunjukkan dengan persamaan Y = a + b.X 

dimana Kebahagiaan = 49.064 + 1.079 (Harga Diri). 

 

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima yakni adanya pengaruh positif mengenai 

harga diri terhadap kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi. 

 

 

DISKUSI 
 

Hasil dari penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang positif mengenai harga diri 

terhadap tingkat kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi dengan nilai yang signifikan. 

Harga diri memberikan sumbangan sebesar 19.2% terhadap kebahagiaan. Maka hipotesa pada 

penelitian ini diterima, yaitu semakin tinggi tingkat harga diri pasien pasca mastektomi maka 

semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan atau kebahagiaannya, begitu pula sebaliknya jika 

tingkat harga diri pada pasien pasca mastektomi rendah. Persamaan hasil uji analisis regresi 

pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan sebesar 49.064 dengan 

asumsi harga diri sebesar nol, peningkatan harga diri sebesar satu satuan akan meningkatkan 

kebahagiaan sebesar 1.079. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat harga diri mampu 

memprediksi tingkat kebahagiaan dengan hubungan antara kedua variabel positif.   

 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Purnama (2006), & Jaisri M. (2015) 

dimana hasil penelitian mengenai variabel harga diri dapat memberikan sumbangan terhadap 

variabel kebahagiaan. Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Myers & Diener (1995) 

bahwa harga diri menjadi salah satu karakteristik yang terdapat dalam sifat manusia dan 

mampu menjadi salah satu komponen kebahagiaan. Penelitian ini didukung juga oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Malekiha, Abedi, & Baghban (2012) terhadap 110 siswa laki-

laki Sekolah Menengah Atas di Iran bahwa harga diri memiliki hubungan yang signifikan 

dengan kebahagiaan serta depresi (r = 0.57, r = -0.42, dan p < 0.01), dalam penelitian tersebut 

dinyatakan bahwa harga diri menjadi prediktor terbesar antara kebahagiaan dan depresi yang 

mana harga diri cenderung menjadi hal yang penting sebagai faktor dari kebahagiaan. 

Lyubomirsky, Tkach,& Dimatteo (2006) melakukan penelitian terhadap 621 subjek, dan 

didapatkan hasil dari penelitian tersebut bahwa harga diri dan kebahagiaan saling 

berhubungan (r = 0.58). Farzaee (2012) melakukan penelitian terhadap 150 subjek siswa SMP 

perempuan di Iran didapatkan hasil bahwa harga diri memberi sumbangan 41% terhadap 

kebahagiaan. Terkait dengan aspek pada harga diri ditemukan self-liking subjek sebesar 

79.7% yang berarti bagaimana subjek melihat dirinya secara individu terlepas dari penilaian 

orang lain atau faktor eksternal terhadap dirinya, terkait self-liking dapat dijelaskan dengan 

teori persepsi diri oleh Gestalt yang mana subjek dapat berkeyakinan serta memahami sikap 

dan emosinya sebagai ciri-ciri dirinya yang telah ia akui. Pada aspek ke-dua yaitu self-

competence sebesar 80.9% yang mana subjek mengevaluasi pengalaman diri sendiri 
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mengenai keyakinan atas kemampuannya untuk mengontrol peristiwa atau situasi yang ia 

hadapi, pada aspek ini dapat dijelaskan dengan teori sosiometer oleh Leary, dkk., pada tahun 

1995 (dalam Heatherton & Wyland, 2003: 221-222) yang mana harga diri sebagai monitor 

diri terhadap perilaku yang akan dilakukan dalam menghadapi situasi antara penerimaan 

sehingga subjek tidak khawatir mengenai bagaimana pandangan dan apa yang dilakukan 

orang lain terhadap mereka atau penolakan sosial yang memungkinkan subjek akan sangat 

termotivasi untuk membuat kesan pada orang lain.   

 

Berkaitan dengan variabel terikat yaitu kebahagiaan yang dinyatakan oleh Seligman (2005a) 

hal ini sebagai perasaan subjektif pada setiap individu yang berdasar pada pengalaman 

menyenangkan sebagai emosi positif mengenai masa lalu, emosi positif pada masa sekarang, 

dan kepercayaan atau harapan yang baik di masa yang akan datang. Manganiello, dkk pada 

tahun 2011 berpendapat bahwa persepsi negatif mengenai gambaran diri akan dialami oleh 

pasien pasca mastektomi berlanjut pada tahun pertama hingga tahun kedua pasca mastektomi 

(dalam Tirgari, Iranmanesh, Fazel, & Kalantarri, 2012). Sementara pada penelitian ini 

ditemukan harga diri pada subjek yang mengalami mastektomi kurang dari dua tahun 

memiliki harga diri yang lebih tinggi (79.2%) dibandingkan dengan subjek yang telah 

mengalami mastektomi lebih dari dua tahun (37%). Begitu pula dengan tingkat kebahagiaan 

pada subjek dengan lama mastektomi kurang dari dua tahun mengalami tingkat yang lebih 

tinggi (72.66%) dibandingkan dengan tingkat kebahagiaan pada subjek dalam kurun waktu 

mastektomi lebih dari dua tahun (71.48%). Hasil ini menjelaskan bahwa lama mastekomi 

dalam kurun waktu yang lebih lama tidak menjamin kebahagiaan pasien lebih tinggi.  

 

Individu yang mengalami perubahan mengenai kesehatan fisik, juga akan mengalami 

perubahan pada kesehatan mental. Seligman (2005a) berpendapat bahwa pasien dengan 

perubahan kesehatan akibat lebih dari satu penyakit kronis akan mampu mempengaruhi 

kebahagiaannya. Namun, pasien dengan satu penyakit kronis tidak berpengaruh terhadap 

kebahagiaannya karena kebahagiaan pada pasien dengan satu penyakit kronis dipengaruhi 

oleh pikiran pasien mengenai kesehatannya yang disebut sebagai kesehatan secara subjektif. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pada penelitian ini ditemukan kesesuaian dengan pernyataan 

dari Seligman yang mana tingkat kebahagiaan pada subjek dengan kategori tinggi sebesar 

50% yang menunjukkan bahwa terdapat 50% subjek dengan satu penyakit kronis yang 

termasuk dalam kategori kebahagiaan yang rendah. Hal ini menjelaskan satu penyakit kronis 

yaitu kanker payudara yang mana telah mengalami mastektomi tidak menentukan tingkat 

bahagia yang rendah, dikarenakan masih terdapat sebagian subjek yang termasuk dalam 

kategori kebahagiaan yang tinggi.  

 

Peneliti telah memaparkan mengenai penelitian yang dilakukan dimana harga diri memiliki 

pengaruh terhadap kebahagiaan pada pasien pasca mastektomi. Sementara selama penelitian 

terdapat beberapa hambatan yang ditemui pada penelitian ini yaitu kuisioner dibacakan oleh 

peneliti sehingga jawaban subjek dapat dipengaruhi oleh hasil bacaan peneliti dan peneliti 

menyesuaikan bahasa yang dapat dipahami oleh subjek. Hambatan lain yaitu subjek tidak 

terlalu fokus dalam menjawab kuisioner yang dibacakan oleh peneliti disebabkan subjek 

sedang menunggu antrian untuk rawat jalan. Hambatan berikutnya dari penelitian ini yaitu 

ketika nama subjek dipanggil untuk selanjutnya menjawab kuisioner, namun yang datang 

adalah wali dari subjek yang sedang mengambil obat sehingga hal ini membuat kecewa dan 

terkadang perdebatan dengan wali subjek yang disangka sudah waktunya untuk konsultasi 
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dokter dan mengambil obat. Sementara diruangan kemoterapi hambatan yang ditemui adalah 

terdapat beberapa subjek yang tidak mampu untuk tanda tangan sebagai informed consent.   

 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

Pada hasil yang telah dianalisa pada penelitian ini maka hipotesa diterima, dimana terdapat 

pengaruh secara positif mengenai harga diri terhadap kebahagiaan pada pasien pasca 

mastektomi. Hal ini berarti semakin tinggi harga diri pada pasien, maka akan semakin tinggi 

tingkat kebahagiaan pada pasien dengan persamaan regresi [Kebahagiaan = 49.064 + 1.079 

(harga diri)]. Persamaan regresi pada penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat harga diri 

mampu memprediksi tingkat kebahagiaan dengan hubungan antara kedua variabel positif. 

Penemuan lain pada penelitian ini yaitu pasien pasca mastektomi dengan lama waktu pasca 

mastektomi yang lebih lama tidak menjamin memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi 

karenanya.  

 

Implikasi pada penelitian ini sebagai acuan yang ditujukan kepada pihak yang terlibat dengan 

masalah kesehatan fisik dan mental pada pasien pasca mastektomi seperti dokter dan perawat 

sebagai orang yang dipercaya oleh pasien dan significant other memiliki keahlian dan mampu 

untuk menjadikan pasien yang sakit menjadi sehat. Kepada psikolog, dokter, perawat, dan 

orang terdekat yang diharapkan mampu secara continue memberikan motivasi bagi pasien 

yang mengalami dilema untuk melakukan mastektomi serta terhadap pasien pasca mastektomi 

yang memasuki pada tahap tindak lanjut pengobatan.   
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N USIA 
LAMA 

MASTEKTOMI 
(Bulan) 

PUNYA ANAK HARGA DIRI KEBAHAGIAAN 

1 41 1 bulan PUNYA 34 67 

2 51 36 bulan PUNYA 26 57 

3 72 120 bulan PUNYA 35 104 

4 48 38 bulan TIDAK PUNYA 32 73 

5 44 0,5 bulan PUNYA 36 68 

6 71 132 bulan PUNYA 25 72 

7 47 1 bulan PUNYA 32 96 

8 55 24 bulan PUNYA 36 100 

9 49 18 bulan PUNYA 38 103 

10 58 1 bulan PUNYA 24 98 

11 40 12 bulan PUNYA 37 71 

12 50 3 bulan PUNYA 38 69 

13 37 2 bulan PUNYA 29 88 

14 63 2 bulan PUNYA 34 101 

15 53 48 bulan PUNYA 38 90 

16 58 58 bulan TIDAK PUNYA 36 102 

17 49 60 bulan PUNYA 26 65 

18 65 3 bulan PUNYA 38 90 

19 40 3 bulan PUNYA 29 80 

20 43 36 bulan PUNYA 37 91 

21 43 8 bulan PUNYA 35 103 

22 54 0,5 bulan PUNYA 26 71 

23 60 48 bulan PUNYA 32 81 

24 33 18 bulan PUNYA 28 80 

25 64 24 bulan PUNYA 34 80 

26 49 48 bulan PUNYA 37 82 

27 46 24 bulan PUNYA 34 93 

28 52 36 bulan PUNYA 38 92 

29 53 18 bulan TIDAK PUNYA 27 75 

30 31 24 bulan TIDAK PUNYA 27 72 

31 49 30 bulan PUNYA 27 94 

32 40 12 bulan PUNYA 32 100 

33 52 24 bulan PUNYA 35 95 

34 45 12 bulan PUNYA 28 89 

35 49 1,5 bulan PUNYA 32 96 

36 51 3 bulan TIDAK PUNYA 27 91 

37 63 2 bulan PUNYA 33 101 

38 52 11 bulan PUNYA 36 85 
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39 49 1 bulan PUNYA 29 78 

40 42 5 bulan PUNYA 36 83 

41 39 4 bulan PUNYA 30 66 

42 55 9 bulan PUNYA 33 77 

43 37 2,5 bulan PUNYA 33 86 

44 53 24 bulan PUNYA 28 69 

45 56 18 bulan PUNYA 30 81 

46 49 48 bulan PUNYA 29 81 

47 65 36 bulan PUNYA 31 72 

48 62 6 bulan PUNYA 37 90 

49 45 13 bulan PUNYA 34 92 

50 53 30 bulan PUNYA 33 78 

51 37 2 bulan PUNYA 28 88 

52 55 24 bulan PUNYA 36 77 

53 46 60 bulan PUNYA 25 82 

54 45 12 bulan TIDAK PUNYA 33 82 

55 48 60 bulan PUNYA 20 59 

56 47 24 bulan PUNYA 29 86 

57 61 36 bulan PUNYA 32 80 

58 60 30 bulan TIDAK PUNYA 32 62 

59 70 42 bulan PUNYA 24 89 

60 43 60 bulan PUNYA 30 89 

61 45 18 bulan TIDAK PUNYA 28 74 

62 68 144 bulan PUNYA 30 81 

63 43 3 bulan PUNYA 34 86 

64 49 4 bulan PUNYA 33 82 

65 39 2 bulan PUNYA 36 87 

66 56 24 bulan PUNYA 37 100 

67 76 48 bulan PUNYA 32 95 

68 52 12 bulan PUNYA 34 78 

69 46 3 bulan TIDAK PUNYA 36 80 

70 56 4 bulan PUNYA 30 94 

71 42 12 bulan PUNYA 39 109 

72 52 2 bulan PUNYA 26 75 

73 51 5 bulan PUNYA 22 75 

74 62 18 bulan PUNYA 31 105 

75 54 18 bulan PUNYA 36 99 

76 56 18 bulan PUNYA 32 83 

77 29 30 bulan PUNYA 27 66 

78 56 42 bulan PUNYA 28 83 

79 53 30 bulan PUNYA 28 75 

80 49 23 bulan PUNYA 32 82 

81 75 30 bulan PUNYA 32 92 
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82 45 42 bulan PUNYA 31 73 

83 38 18 bulan PUNYA 39 94 

84 46 18 bulan PUNYA 34 106 

85 67 3 bulan PUNYA 32 84 

86 50 36 bulan PUNYA 32 84 

87 44 12 bulan PUNYA 27 76 

88 48 36 bulan PUNYA 35 82 

89 51 4 bulan PUNYA 31 66 

90 49 36 bulan PUNYA 38 104 

91 57 24 bulan PUNYA 33 93 

92 65 24 bulan PUNYA 39 68 

93 40 11 bulan PUNYA 26 65 

94 54 18 bulan PUNYA 37 70 

95 48 12 bulan PUNYA 34 76 

96 58 2 bulan PUNYA 36 85 

97 59 11 bulan PUNYA 30 71 

98 43 1,5 bulan PUNYA 23 67 

99 55 9 bulan PUNYA 27 80 

100 55 4 bulan PUNYA 32 80 

101 40 2 bulan PUNYA 33 85 

102 36 24 bulan PUNYA 36 92 

103 41 12 bulan PUNYA 39 90 

104 50 60 bulan PUNYA 33 83 

105 41 7 bulan PUNYA 22 66 

106 40 72 bulan TIDAK PUNYA 36 89 

107 59 60 bulan PUNYA 34 104 

108 73 48 bulan PUNYA 40 89 

109 47 12 bulan PUNYA 18 86 

110 54 2 bulan PUNYA 35 84 

111 47 3 bulan PUNYA 26 97 

112 48 8 bulan PUNYA 20 63 

113 55 24 bulan PUNYA 36 76 

114 61 54 bulan PUNYA 28 62 

115 60 2 bulan PUNYA 32 78 

116 55.5 36 bulan PUNYA 29 81 

117 56 1 bulan PUNYA 17 62 

118 50 36 bulan PUNYA 32 86 
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FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

Alamat : Jalan Tlogomas No. 246 

 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dengan Hormat,  

Saya citra ayu meilinda mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2012 yang sedang melakukan penelitian 

skripsi. Dalam segala kesibukan Ibu/Saudari pada saat ini, perkenankan saya 

mohon bantuan Ibu/Saudari untuk meluangkan waktu sejenak mengisi daftar 

pernyataan yang saya lampirkan berikut sesuai dengan petunjuk yang ada 

untuk memperoleh data yang saya butuhkan sebagai bahan dari penelitian. 

Saya mengharapkan kesedian Ibu/Saudari untuk mengisi daftar pernyataan 

berikut dengan lengkap dan sejujur – jujurnya yang sesuai dengan keadaan, 

perasaan, dan pikiran Ibu/Saudari yang sebenarnya menurut petunjuk yang 

tersedia.  

Tidak ada jawaban yang “BENAR” atau “SALAH”. Jangan berpikir dan menjawab 

terlalu lama untuk setiap pilihan jawaban. Pilihan jawaban mungkin akan lebih 

akurat daripada berpikir dan menjawab terlalu lama. Sangat penting bahwa 

Anda mengisi kuesioner ini tanpa masukan dari orang lain. Perlu diketahui 

bahwa apa yang Ibu/Saudari tulis dalam daftar ini akan dijamin kerahasiaannya. 

Atas kesediaan Ibu/Saudari dalam mengisi daftar pernyataan ini saya ucapkan 

terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Hormat Saya, 

 

Citra Ayu Meilinda 
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IDENTITAS 

 

USIA    :     TAHUN 

 

PASCA MASTEKTOMI :  HARI / BULAN / TAHUN  

     

    *coret yang tidak perlu 

 

LEMBAR 1 

 

PETUNJUK : 

Berikan tanda silang ( X ) pada jawaban yang menurut Anda sesuai dengan 

keadaan, perasaan, dan pikiran Anda yang sebenarnya pada kolom yang telah 

disediakan. 

 

E : artinya Tidak Menentukan Setuju atau Tidak Setuju 

 

Contoh : 

NO. PERNYATAAN 

SANGAT 

TIDAK 

SETUJU 

TIDAK 

SETUJU 

 

E SETUJU 
SANGAT 

SETUJU 

 Saya merasa bahwa saya 

adalah orang yang bahagia. 

 

    

X 
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NO. PERNYATAAN 

SANGAT 

TIDAK 

SETUJU 

TIDAK 

SETUJU 

 

E SETUJU 
SANGAT 

SETUJU 

1. Saya merasa bahwa saya orang 

yang berharga, setidaknya 

pada taraf yang sama dengan 

orang lain. 

 

     

2. Saya merasa bahwa saya orang 

yang berkualitas. 

 

     

3. Secara keseluruhan, saya 

cenderung merasa bahwa saya 

gagal. 

 

     

4. Saya mampu melakukan 

sesuatu sebaik kebanyakan 

orang lainnya. 

 

     

5. Saya merasa bahwa saya tidak 

memiliki banyak hal untuk 

dibanggakan. 

 

     

6. Secara keseluruhan, saya 

merasa puas dengan diri saya. 

 

     

7. Saya terkadang merasa tidak 

berguna. 

 

     

8. Terkadang saya berpikir saya 

bukan orang yang baik. 
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LEMBAR 2 

 

Bacalah setiap pernyataan dibawah ini dengan hati-hati. Kemudian pilih satu 

pernyataan pada setiap nomor yang paling sesuai dengan perasaan Anda pada 

minggu lalu, dan termasuk hari ini. Pastikan untuk membaca semua pernyataan 

pada setiap nomor sebelum membuat pilihan pada pernyataan berikutnya. 

Berilah tanda silang ( x ) pada setiap pernyataan yang Anda pilih. 

 

Contoh : 

 

NO. PERNYATAAN 

 A. Saya merasa tidak berguna. 

B. Saya merasa sedikit berguna. 

C. Saya merasa cukup berguna. 

D. Saya merasa berguna. 

E. Saya merasa sangat berguna. 
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NO. PERNYATAAN 

1. A. Saya merasa seperti orang yang gagal. 

B. Saya tidak merasa seperti orang yang berhasil. 

C. Saya merasa seperti saya lebih berhasil daripada kebanyakan orang. 

D. Ketika saya merenungkan kembali kehidupan saya, semua yang saya 

lihat adalah kemenangan. 

E. Saya merasa diri saya luar biasa berhasil. 

 

2. A. Saya biasanya berada pada suasana hati yang buruk. 

B. Saya biasanya berada pada suasana hati yang biasa saja. 

C. Saya biasanya berada pada suasana hati yang baik. 

D. Saya biasanya berada pada suasana hati yang sangat baik. 

E. Saya biasanya berada pada suasana hati yang luar biasa sangat baik. 

 

3. A. Hidup saya tidak memiliki tujuan atau makna. 

B. Saya tidak tahu tujuan atau makna hidup saya. 

C. Saya memiliki bayangan mengenai tujuan hidup saya. 

D. Saya memiliki gagasan yang bagus mengenai tujuan atau makna hidup 

saya. 

E. Saya memiliki gagasan yang jelas mengenai tujuan atau kehidupan 

saya. 

 

4. A. Saya jarang mendapatkan apa yang saya inginkan. 

B. Terkadang, saya mendapatkan apa yang saya inginkan, dan terkadang 

tidak. 

C. Agak lebih sering daripada tidak, saya mendapatan apa yang saya 

inginkan. 

D. Saya biasanya mendapatkan apa yang saya inginkan.  

E. Saya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. 

 

5. A. Saya memiliki kesedihan dalam hidup saya. 
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B. Saya tidak memiliki kesedihan maupun kesenangan dalam hidup saya. 

C. Saya memiliki lebih kesenangan daripada kesedihan dalam hidup saya. 

D. Saya memiliki lebih banyak kesenangan daripada kesedihan dalam 

hidup saya. 

E. Hidup saya dipenuhi dengan kesenangan. 

F.  

6. A. Hampir setiap waktu saya merasa bosan. 

B. Hampir setiap waktu saya merasa tidak bosan maupun tertarik pada 

apa yang saya kerjakan. 

C. Hampir setiap waktu saya merasa tertarik pada apa yang saya kerjakan. 

D. Hampir setiap waktu saya merasa cukup tertarik pada apa yang saya 

rasakan. 

E. Hampir setiap waktu saya merasa kagum dengan apa yang saya 

kerjakan. 

 

7. A. Saya merasa terkucilkan dari orang lain. 

B. Saya merasa tidak dekat maupun terkucilkan dari orang lain. 

C. Saya merasa dekat dengan teman-teman dan anggota keluarga. 

D. Saya merasa dekat pada banyak orang, meskipun saya tidak 

mengetahui mereka dengan baik. 

E. Saya merasa dekat pada semua orang di dunia. 

 
 

8. 

 

 

 

A. Pada dasarnya, saya mengerjakan dengan kurang baik. 

B. Pada dasarnya, saya mengerjakan dengan tidak baik maupun dengan 

tidak buruk. 

C. Pada dasarnya, saya mengerjakan dengan agak baik. 

D. Pada dasarnya, saya mengerjakan dengan cukup baik. 

E. Pada dasarnya, saya mengerjakan dengan sangat luar biasa baik. 

 
9. A. Saya malu dengan diri saya sendiri. 

B. Saya tidak malu dengan diri saya sendiri. 

C. Saya bangga dengan diri saya sendiri. 

D. Saya sangat bangga dengan diri saya sendiri. 

E. Saya luar biasa bangga dengan diri saya sendiri. 
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10. A. Waktu berlalu dengan lambat saat saya mengerjakan hampir setiap hal.  

B. Waktu berlalu dengan cepat saat beberapa hal saya kerjakan dan 

dengan lambat untuk hal yang lain. 

C. Waktu berlalu dengan cepat saat hampir setiap hal yang saya kerjakan. 

D. Waktu berlalu dengan cepat saat semua hal saya kerjakan. 

E. Waktu berlalu dengan cepat saat semua hal saya kerjakan, bahkan saya 
tidak menyadarinya. 
 

11. A. Pada hal yang besar, keberadaan saya mungkin menyakiti dunia. 

B. Keberadaan saya tidak menolong atau menyakiti dunia. 

C. Keberadaan saya memiliki sedikit efek positif pada dunia. 

D. Keberadaan saya membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. 

E. Keberadaan saya memiliki kekekalan, kebesaran, dan dampak yang 
positif pada dunia. 
 

12. A. Saya tidak mengerjakan hampir setiap hal dengan sangat baik. 

B. Saya mengerjakan dengan baik hampir pada setiap hal yang saya 

sedang kerjakan. 

C. Saya mengerjakan dengan baik pada beberapa hal yang saya sedang 

kerjakan. 

D. Saya mengerjakan dengan baik hampir pada hal yang saya sedang 

kerjakan. 

E. Saya benar-benar baik dengan apapun yang saya sedang kerjakan. 

 
13. A. Saya memiliki sedikit atau tidak semangat. 

B. Semangat saya pada tingkat yang tidak tinggi maupun rendah. 

C. Saya penuh dengan semangat. 

D. Saya merasa bersemangat mengerjakan hampir segala sesuatu. 

E. Saya memiliki banyak semangat yang saya rasakan saya dapat 

mengerjakan hampir banyak hal. 

 

14. A. Saya tidak menyukai pekerjaan saya (dibayar atau tidak dibayar). 

B. Saya merasa biasa dengan pekerjaan saya. 
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C. Pada kebanyakan sisi, saya menyukai pekerjaan saya. 

D. Saya benar-benar menyukai pekerjaan saya. 

E. Saya sungguh-sungguh mencintai pekerjaan saya. 

 

15. A. Saya pesimis dengan masa depan saya. 

B. Saya tidak optimis maupun pesimis dengan masa depan saya. 

C. Saya merasa agak optimis dengan masa depan saya. 

D. Saya merasa cukup optimis dengan masa depan saya. 

E. Saya merasa luar biasa optimis dengan masa depan saya. 

 

16. A. Saya mencapai sedikit hal dalam kehidupan. 

B. Saya mencapai tidak banyak hal pada kehidupan daripada kebanyakan 

orang. 

C. Saya mencapai agak lebih hal pada kehidupan daripada kebanyakan 

orang. 

D. Saya mencapai banyak hal pada kehidupan daripada kebanyakan 

orang. 

E. Saya mencapai banyak sekali hal pada kehidupan daripada kebanyakan 

orang. 

 

17. A. Saya tidak bahagia dengan diri saya sendiri. 

B. Saya antara bahagia maupun tidak bahagia dengan diri saya sendiri 

(netral). 

C. Saya bahagia dengan diri saya sendiri. 

D. Saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri. 

E. Saya tidak bisa menjadi lebih bahagia dengan diri saya sendiri. 

 

18. A. Kemampuan saya tidak pernah tertantang oleh situasi yang saya 

hadapi. 

B. Kemampuan saya adakalanya tertantang oleh situasi yang saya hadapi. 

C. Kemampuan saya terkadang tertantang oleh situasi yang saya hadapi. 

D. Kemampuan saya sering tertantang oleh situasi yang saya hadapi. 

E. Kemampuan saya selalu tertantang oleh situasi yang saya hadapi. 
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19. A. Saya menghabiskan semua waktu saya untuk melakukan hal yang tidak 

penting. 

B. Saya banyak menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang penting 

maupun tidak penting. 

C. Saya menghabiskan beberapa banyak waktu setiap hari melakukan hal 

yang penting. 

D. Saya menghabiskan kebanyakan waktu saya setiap hari untuk 

melakukan hal yang penting. 

E. Saya menghabiskan dengan nyata hampir setiap saat setiap hari untuk 

melakukan hal yang penting. 

 

20. A. Jika saya menetapkan nilai pada kehidupan, saya akan menjadi 

tertinggal. 

B. Jika saya menetapkan nilai pada kehidupan, saya akan menjadi biasa-

biasa saja. 

C. Jika saya menetapkan nilai  pada kehidupan, saya akan menjadi yang 

agak terdepan. 

D. Jika saya menetapkan nilai pada kehidupan, saya akan menjadi yang 

terdepan. 

E. Jika saya menetapkan nilai pada kehidupan, saya akan menjadi jauh 

kedepan 

 

21. A. Saya mengalami banyak kesakitan daripada kesenangan. 

B. Saya mengalami kesakitan dan kesenangan pada ukuran yang sama. 

C. Saya mengalami banyak kesenangan daripada kesakitan. 

D. Saya mengalami sangat banyak kesenangan daripada kesakitan. 

E. Kehidupan saya dipenuhi dengan kesenangan. 

 

22. A. Saya tidak menikmati rutinitas harian saya. 

B. Saya merasa biasa saja dengan rutinitas harian saya. 

C. Saya menyukai rutinitas harian saya, namun saya bahagia untuk pergi 

menjauh dari ini. 

D. Saya menyukai rutinitas harian kehidupan saya sangat banyak yang 
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mana saya jarang lelah dengan ini. 

E. Saya menyukai rutinitas harian kehidupan saya sangat banyak yang 

mana saya hampir tidak pernah lelah dengan ini. 

23. A. Kehidupan saya buruk. 

B. Kehidupan saya biasa saja. 

C. Kehidupan saya baik. 

D. Kehidupan saya sangat baik. 

E. Kehidupan saya sangat hebat. 

 

 

 

 

*TERIMAKASIH SEMOGA SEHAT SELALU* 
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Harga Diri 

Dimensi Bobot Nomor Item Jumlah Item 

Positif 50% 1,2,4,6 4 

Negatif 50% 3,5,7,8 4 

TOTAL 100% 8 

 

Aspek Bobot Nomor Item Jumlah Item 

Self-Liking 42,9% 1,2,8 3 

Self-Competence 57,1% 3,4,6,7 4 

TOTAL 100% 7 

 

 

Kebahagiaan 

Aspek Bobot Nomor Item Jumlah Item 

Kebahagiaan masa lalu 37,5% 
1,6,7,9,11,17,18,20

,22 
9 

Kebahagiaan masa sekarang 41,7 
2,5,8,10,13,15,19,2

3,24 
9 

Optimisme masa yang akan 

datang 
20,8% 4,12,14,16,21 5 

TOTAL 100% 23 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Skala Harga Diri dan Kebahagiaan 
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Skala Harga Diri 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,831 8 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_1 20,34 17,210 ,581 ,810 

item_2 20,46 16,617 ,672 ,798 

item_3 20,27 18,127 ,561 ,815 

item_4 20,57 17,886 ,368 ,837 

item_5 20,46 16,144 ,567 ,811 

item_7 20,55 17,706 ,446 ,826 

item_9 20,52 15,963 ,589 ,808 

item_10 20,70 14,870 ,737 ,784 
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Skala Kebahagiaan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,890 23 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_1 67,96 132,373 ,424 ,887 

item_2 68,33 131,206 ,491 ,885 

item_4 67,25 132,355 ,405 ,887 

item_5 68,39 132,956 ,411 ,887 

item_6 68,17 127,756 ,513 ,885 

item_7 68,15 130,011 ,462 ,886 

item_8 67,70 133,544 ,462 ,886 

item_9 67,31 132,667 ,472 ,886 

item_10 68,21 134,220 ,343 ,889 

item_11 67,84 130,667 ,404 ,888 

item_12 67,97 133,099 ,415 ,887 

item_13 67,99 132,708 ,403 ,887 

item_14 67,93 127,853 ,594 ,882 

item_15 68,06 131,505 ,544 ,884 

item_16 67,19 129,955 ,561 ,883 

item_17 67,89 129,080 ,580 ,883 

item_18 68,03 130,416 ,591 ,883 

item_19 67,86 131,422 ,455 ,886 

item_20 68,52 133,835 ,445 ,886 

item_21 67,69 130,814 ,447 ,886 

item_22 68,21 129,337 ,544 ,884 

item_23 67,92 127,193 ,580 ,883 

item_24 67,79 129,787 ,569 ,883 
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LAMPIRAN 5 

Tabel Skoring dan Uji Normalitas 
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S (X) (Y)   T    F        Kel SL SC 

1 34 67 3,92 -1,98 1,00 12 17 

2 26 57 3,92 -1,98 2,00 7 18 

3 35 104 3,92 -1,98 2,00 14 16 

4 32 73 3,92 -1,98 2,00 12 17 

5 36 68 3,92 -1,98 1,00 12 19 

6 25 72 3,92 -1,98 2,00 11 11 

7 32 96 3,92 -1,98 1,00 13 16 

8 36 100 3,92 -1,98 1,00 14 17 

9 38 103 3,92 -1,98 1,00 13 20 

10 24 98 3,92 -1,98 1,00 8 15 

11 37 71 3,92 -1,98 1,00 13 19 

12 38 69 3,92 -1,98 1,00 13 20 

13 29 88 3,92 -1,98 1,00 13 12 

14 34 101 3,92 -1,98 1,00 13 17 

15 38 90 3,92 -1,98 2,00 14 19 

16 36 102 3,92 -1,98 2,00 13 19 

17 26 65 3,92 -1,98 2,00 11 11 

18 38 90 3,92 -1,98 1,00 14 19 

19 29 80 3,92 -1,98 1,00 10 15 

20 37 91 3,92 -1,98 2,00 14 18 

21 35 103 3,92 -1,98 1,00 13 18 

22 26 71 3,92 -1,98 1,00 10 14 

23 32 81 3,92 -1,98 2,00 12 15 

24 28 80 3,92 -1,98 1,00 10 14 

25 34 80 3,92 -1,98 1,00 13 17 

26 37 82 3,92 -1,98 2,00 14 18 

27 34 93 3,92 -1,98 1,00 12 17 

28 38 92 3,92 -1,98 2,00 14 19 

29 27 75 3,92 -1,98 1,00 9 13 

30 27 72 3,92 -1,98 1,00 9 14 

31 27 94 3,92 -1,98 2,00 14 12 

32 32 100 3,92 -1,98 1,00 15 16 

33 35 95 3,92 -1,98 1,00 15 19 

34 28 89 3,92 -1,98 1,00 12 13 

35 32 96 3,92 -1,98 1,00 14 17 

36 27 91 3,92 -1,98 1,00 11 14 

37 33 101 3,92 -1,98 1,00 13 17 

38 36 85 3,92 -1,98 1,00 14 17 

39 29 78 3,92 -1,98 1,00 12 14 

40 36 83 3,92 -1,98 1,00 15 16 
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41 30 66 3,92 -1,98 1,00 14 15 

42 33 77 3,92 -1,98 1,00 11 18 

43 33 86 3,92 -1,98 1,00 12 16 

44 28 69 3,92 -1,98 1,00 9 15 

45 30 81 3,92 -1,98 1,00 10 16 

46 29 81 3,92 -1,98 2,00 10 15 

47 31 72 3,92 -1,98 2,00 12 15 

48 37 90 3,92 -1,98 1,00 14 18 

49 34 92 3,92 -1,98 1,00 13 17 

50 33 78 3,92 -1,98 2,00 12 17 

51 28 88 3,92 -1,98 1,00 13 12 

52 36 77 3,92 -1,98 1,00 14 17 

53 25 82 3,92 -1,98 2,00 10 14 

54 33 82 3,92 -1,98 1,00 11 17 

55 20 59 3,92 -1,98 2,00 8 10 

56 29 86 3,92 -1,98 1,00 13 15 

57 32 80 3,92 -1,98 2,00 12 18 

58 32 62 3,92 -1,98 2,00 14 13 

59 24 89 3,92 -1,98 2,00 10 13 

60 30 89 3,92 -1,98 2,00 10 16 

61 28 74 3,92 -1,98 1,00 10 17 

62 30 81 3,92 -1,98 2,00 13 13 

63 34 86 3,92 -1,98 1,00 13 19 

64 33 82 3,92 -1,98 1,00 13 18 

65 36 87 3,92 -1,98 1,00 14 20 

66 37 100 3,92 -1,98 1,00 14 19 

67 32 95 3,92 -1,98 2,00 14 15 

68 34 78 3,92 -1,98 1,00 14 19 

69 36 80 3,92 -1,98 1,00 15 20 

70 30 94 3,92 -1,98 1,00 12 17 

71 39 109 3,92 -1,98 1,00 14 20 

72 26 75 3,92 -1,98 1,00 10 14 

73 22 75 3,92 -1,98 1,00 6 15 

74 31 105 3,92 -1,98 1,00 12 15 

75 36 99 3,92 -1,98 1,00 12 19 

76 32 83 3,92 -1,98 1,00 13 17 

77 27 66 3,92 -1,98 2,00 10 14 

78 28 83 3,92 -1,98 2,00 10 14 

79 28 75 3,92 -1,98 2,00 11 13 

80 32 82 3,92 -1,98 1,00 13 18 

81 32 92 3,92 -1,98 2,00 12 18 
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82 31 73 3,92 -1,98 2,00 11 16 

83 39 94 3,92 -1,98 1,00 14 20 

84 34 106 3,92 -1,98 1,00 14 18 

85 32 84 3,92 -1,98 1,00 12 17 

86 32 84 3,92 -1,98 2,00 12 16 

87 27 76 3,92 -1,98 1,00 12 11 

88 35 82 3,92 -1,98 2,00 13 18 

89 31 66 3,92 -1,98 1,00 10 17 

90 38 104 3,92 -1,98 2,00 14 19 

91 33 93 3,92 -1,98 1,00 12 17 

92 39 68 3,92 -1,98 1,00 14 20 

93 26 65 3,92 -1,98 1,00 9 15 

94 37 70 3,92 -1,98 1,00 12 20 

95 34 76 3,92 -1,98 1,00 12 18 

96 36 85 3,92 -1,98 1,00 15 16 

97 30 71 3,92 -1,98 1,00 12 16 

98 23 67 3,92 -1,98 1,00 7 14 

99 27 80 3,92 -1,98 1,00 11 15 

100 32 80 3,92 -1,98 1,00 12 17 

101 33 85 3,92 -1,98 1,00 11 19 

102 36 92 3,92 -1,98 1,00 12 19 

103 39 90 3,92 -1,98 1,00 15 19 

104 33 83 3,92 -1,98 2,00 12 17 

105 22 66 3,92 -1,98 1,00 7 11 

106 36 89 3,92 -1,98 2,00 15 20 

107 34 104 3,92 -1,98 2,00 11 19 

108 40 89 3,92 -1,98 2,00 15 20 

109 18 86 3,92 -1,98 1,00 5 12 

110 35 84 3,92 -1,98 1,00 13 20 

111 26 97 3,92 -1,98 1,00 9 16 

112 20 63 3,92 -1,98 1,00 9 6 

113 36 76 3,92 -1,98 1,00 15 17 

114 28 62 3,92 -1,98 2,00 15 8 

115 32 78 3,92 -1,98 1,00 10 18 

116 29 81 3,92 -1,98 2,00 9 16 

117 17 62 3,92 -1,98 1,00 6 7 

118 32 86 3,92 -1,98 2,00 12 16 
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Keterangan. S : Subjek    Kel : Kelompok Tahun  

(X) : Harga Diri       (1,00 = ≤ 2 tahun)  

(Y) : Kebahagiaan       (2,00 = > 2 tahun) 

F : F Tabel    SL : Jumlah Self-Liking 

T : T Tabel    SC : Jumlah Self-Competence 
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Uji Normalitas dan Grafik 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Harga_Diri Happiness 

N 118 118 

Normal Parametersa,b 
Mean 31,57 83,14 

Std. Deviation 4,824 11,893 

Most Extreme Differences 

Absolute ,129 ,049 

Positive ,053 ,038 

Negative -,129 -,049 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,400 ,528 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,040 ,944 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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LAMPIRAN 6 

Analisa Uji Linear Regresi Sederhana 
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Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,438a ,192 ,185 10,738 

a. Predictors: (Constant), Harga_Diri 

b. Dependent Variable: Happiness 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3172,000 1 3172,000 27,509 ,000b 

Residual 13375,830 116 115,309   

Total 16547,831 117    

a. Dependent Variable: Happiness 

b. Predictors: (Constant), Harga_Diri 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 49,064 6,571  7,467 ,000 

Harga_Diri 1,079 ,206 ,438 5,245 ,000 

a. Dependent Variable: Happiness 
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LAMPIRAN 7 

Surat Izin Penelitian 
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LAMPIRAN 8 

Daftar Tanda Tangan  

Subjek Penelitian 
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LAMPIRAN 9 

Informed Consent 
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PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN 

 

1. Saya adalah Citra Ayu Meilinda Jurusan Psikologi dengan ini meminta anda untuk 

berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul “Harga Diri terhadap 

Happiness pada Pasien Pasca Mastektomi”. 

2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh harga diri terhadap happiness 

(kebahagiaan) pada pasien pasca mastektomi. 

dapat memberi manfaat secara tidak langsung terhadap peningkatan kebahagiaan 

pasien. Penelitian ini akan berlangsung selama 30 menit dan sampel berupa pasien 

pasca mastektomi yang akan diambil dengan cara skala kuisioner. 

3. Prosedur pengambilan sample skala kuisioner, cara ini mungkin menyebabkan anda 

mengingat beberapa kejadian pada masa lalu dan beberapa pernyataan membuat 

tersinggung tetapi anda tidak perlu kuatir karena pernyataan sudah diujikan kepada 

beberapa orang dan apabila ada efek samping dari penelitian saya maka akan 

dilakukan intervensi semua biaya perawatan yang dikarenakan sebagai akibat dari 

tindakan penelitian akan ditanggung oleh peneliti. 

4. Keuntungan yang anda peroleh dalam keikutsertaan anda adalah memberi motivasi 

dan merenungkan mengenai pikiran serta sikap anda terhadap diri anda di masa 

lalu, masa sekarang dan masa depan. 

5. Seandainya anda tidak menyetujui cara ini maka anda dapat memilih cara lain 

kuisioner dibacakan oleh peneliti atau anda boleh tidak mengikuti penelitian ini 

sama sekali, dan tidak akan mempengaruhi pelayanan rumah sakit terhadap anda. 

6. Nama dan jati diri anda akan tetap dirahasiakan.  

7. Keputusan ini dibuat pasien setelah menerima penjelasan dari peneliti. 

 

PENELITI 

 

        (CITRA AYU MEILINDA) 
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PERNYATAAN PERSETUJUAN UNTUK 

BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa: 

 

1. Saya telah mengerti tentang apa yang tercantum dalam lembar persetujuan diatas 
dan telah dijelaskan oleh peneliti 

2. Dengan ini saya menyatakan bahwa secara sukarela bersedia / tidak bersedia *) 
untuk ikut serta menjadi salah satu subjek penelitian yang berjudul  
HARGA DIRI TERHADAP HAPPINESS PADA PASIEN PASCA MASTEKTOMI 

 

 

 

 

 

 

 

Malang/Kediri,……….2016  

 

Peneliti   Saksi 1   Yang membuat pernyataan 

 

 

 

(Citra Ayu Meilinda)  (…………………………) (……………………………………) 

NIM. 201210230311342 
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