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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Stres

1. Pengertian stres

Setiap individu tidak akan pernah luput dari sebuah masalah, ini yang
membuat individu merasakan stres. Stres adalah setiap perubahan yang
memerlukan penyesuaian. Menurut Feldman (2005) stres adalah suatu proses
menilai suatu peristiwa sebagai suatu yang mengancam, menantang, ataupun
membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis,
emosional, dan perilaku.

Menurut Chaplin (2011) dalam kamus lengkap psikologi mendefinisikan
stres sebagai suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Selye
(dalam Novi, 2010) juga berpendapat bahwa stres adalah suatu keadaan yang
dihasilkan oleh perubahan lingkungan yang diterima sebagai suatu hal yang
menantang, mengancam, atau merusak terhadap keseimbangan dinamis seseorang
yang di akibatkan adanya masalah kesehatan yang individu alami, karena setiap
penyakit berat atau ringan pasti menimbulkan penderitaan dan ketegangan.
Sedangkan stres pada pasien penderita kanker serviks dapat dikatakan sebagai
suatu respon spesifik dari organisme terhadap stresor yang mengakibatkan
terjadinya suatu perubahan pada pasien. Perubahan tersebut dikarenakan kodisi
individu yang sebelumnya sehat kemudian diiagnosa menderita kanker serviks,
sehingga perubahan ini memicu ketegangan kondisi fisik serta psikis seseorang
yang mengidap kanker, situasi yang seperti inilah yang mengakibatkan
munculnya reaksi stres pada pasien kanker serviks.

Menurut Sarafino (dalam Sihotang, 2011) stres sebagai suatu keadaan atau
kondisi yang akan tercipta apabila transaksi individu yang mengalami stres dan
hal yang dianggap mendatangkan stres membuat individu yang bersangkutan
melihat ketidaksepadanan yang nyata atau tidak nyata antara kondisi atau sistem
sumber daya biologis, psikologis, dan sosial yang ada padanya.

Berdasarkan beberapa jurnal di atas disimpulkan bahwa stres adalah
ketidaksesuaian atara situasi yang diinginkan dimana terdapat kesenjangan antara
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tuntutan lingkungan dan kemampuan individu untuk memenuhi yang dinilai
potensial mengancam, membahayakan, menganggu dan tidak terkendali atau
melebihi kemampuan individu untuk melakukan coping.

1. Faktor- Faktor Penyebab Stres

Stres dapat disebabkan banyak faktor. Menurut Smet (dalam
Nurliyah, 2011) Faktor- faktor yang menyebabkan stres adalah:
1.) Variabel dalam kondisi individu: jenis kelamin, temperamen, faktor-
faktor genetik, inteligensi, pendidikan, suku, budaya, status ekonomi, dan
kondisi fisik. 2.) Karakteristik kepemimpinan: introvert-ekstrovert,
stabilitas emosi secara umum, tipe kepribadian A, ketabahan
(hardiness), locus of control (pusat kendali), kekebalan dan ketahanan. 3.)
Variabel sosial kognitif: dukungan sosial yang dirasakan, jaringan sosial
dan kontrol pribadi yang dirasakan. 4.) Hubungan dengan lingkungan
sosial, dukungan sosial yang diterima, integrasi dalam jaringan sosial. 5.)
Strategi koping : menentukan bagaimana keputusan yang diambil
berdasarkan emosi atau pemikiran yang matang.

Berdasarkan uraian diatas banyak faktor yang menyebabkan stres
pada diri seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat dialami oleh semua
individu, terutama pada individu yang mengalami sakit sangat rentan
terhadap stres, salah satu faktor yaitu karakterisktik kepemimpinan yang
didalamnya terdapat kepribadian introvet- ekstrovet, stabilitas emosi, tipe
kepribadian A, ketabahan (hardiness), locus of control (pusat kendali),
kekebalan dan ketahanan. Pada penderita kanker serviks ketabahan
(hardiness) sangat berpengaruh besar pada diri individu, penderita kanker
serviks membutuhkan ketabahan yang sangat kuat untuk menjalani
pengobatan demi kesembuhannya. Ketabahan (hardiness) ini juga sangat
berpengaruh memicu stres pada penderita kanker serviks apabila pasien
tidak memiliki ketabahan yg kuat pada dirinya untuk melawan penyakit
kanker serviks.

2. Ciri- Ciri Stres

Stres berhubungan dengan kesehatan dan mental. Individu yang
mengalami stres bisa merasakan kekhawatiran kronis dalam dirinya.
Individu tersebut akan menunculkan perilaku mudah marah, tidak dapat
rileks, dan tidak kooperatif. Menurut Anorgana (dalam Nurliyah, 2011)
gejala-gejala dari stres adalah:

1. Gejala fisikal: sakit kepala, sakit maag, mudah kaget, banyak keluar
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keringat dingin, gangguan pola tidur, lesu, letih, kaku leher sampai
punggung, dada terasa panas atau nyeri, rasa tersumbat pada
kerongkongan, gangguan psikoseksual, nafsu makan menurun, mual,
muntah, gejala kulit, bermacam- macam gangguan menstruasi,
keputihan, kejang-kejang, pingsan dan sejumlah gejala lain.

2. Gejala emosional: pelupa, sukar konsentrasi, sukar mengambil
keputusan, cemas, was-was, khawatir, mimpi-mimpi buruk, mudah
marah atau jengkel, mudah menangis, pikiran bunuh diri, gelisah dan
padangan putus asa.

3. Gejala sosial: makin banyak makan, menarik diri dari pergaulan sosial,
mudah bertengkar dan membunuh.
Lazarus (dalam Aggraini, 2015) gejala stres dikemukakan dalam segi

individu yang penting, yaitu gejala fisikal, gejala emosional, gejala
intelektual dan gejala interpersonal. a.) Gejala fisikal: sakit kepala, pusing-
pusing, susah tidur, sakit punggung bagian bawah, diare atau sembelit,
sering buang air kecil, otot tegang terutama bagian leher dan bahu,
pencernaan terganggu, keluar keringat dingin, perubahan selera makan
lelah atau kehilangan energi, bertambah banyak melakukan kesalahan atau
kekeliruan dalam hidup. b.) Gejala emosional: gelisah atau cemas, sedih,
depresi, mudah menangis, mood berubah-ubah dengan cepat, mudah marah,
gugup, rasa harga diri menurun, merasa tidak aman, mudah tersinggung. c.)
Gejala intelektual : sulit konsetrasi, sulit mengambil keputusan, mudah lupa,
pikiran kacau, daya ingat menurun, melamun secara berlebihan, kehilangan
rasa humor, produktifitas dan tingkat kerja menurun. d.) Gejala
interpersonal: kehilangan kepercayaan pada orang lain, mudah meyalahkan
orang lain, mudah membatalkan janji-janji atau tidak memenuhinya, suka
mencari-cari kesalahan orang lain, mendiamkan orang lain.

4. Stres Pada Penderita Kanker Serviks
Dikemukakan oleh Misgianto dan Susilawati (2014) bahwa angka harapan

hidup penderita kanker serviks stadium III dan IV sangat kecil karena berakibat
serius pada kehidupan. Penderita sering mengalami penderitaan fisik dan
psikososial dan berbagai masalah lain bahkan kematian penderitanya. Masalah
fisik yang terjadi pada penderita kanker serviks adalah adanya nyeri, perubahan
warna kulit dan konstipasi. Apabila kanker serviks sudah mengalami stadium
lanjut, maka gejala yang akan timbul antara lain pendarahan setelah melakukan
hubungan seksual, pendarahan spontan yang terjadi di antara periode menstruasi
rutin, timbulnya keputihan yang bercampur darah dan berbau, nyeri panggul, dan
gangguan bahkan tidak bisa buang air kecil, nyeri ketika berhubungan seksual.
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Selain masalah fisik penderita kanker serviks sering mengalami masalah social
karena diagnosa dokter tentang penyakitnya yang tak dapat disembuhkan.
Masalah social yang mucul adalah isolasi sosial, gangguan peran, adanya
ketergantungan, kehilangan control, dan kehilangan produktifitas.

Stres adalah ketidak sesuaian atara situasi yang diinginkan dimana terdapat
kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan kemapuan individu untuk
memenuhinya. Pada penderita kanker serviks hal tersebut sangat berpengaruh
dalam dirinya karena ketidakmampuannya berfungsi secara sosial karena
perubahan fisik, seperti sakit kepala, nyeri pada panggul, gangguan saluran
kecing, pendarahan. Hal tersebut dapat memunculkan masalah-masalah sosial
yang pada dirinya. Masalah sosial seperti, kehilangan fungsi sebagai perempuan,
menarik diri dari lingkungan, dan kehilangan produktifitas.

Uraian diatas menggambarkan permasalahan yang sangat mungkin dialami
oleh penderita kanker serviks karena perubahan fisik dan sosial pada dirinya
karena penyakit yang dideritanya. ini merupakan gejala stres yang dialami oleh
penderita kanker serviks.

B. Hardiness

1. Pengertian Hardiness

Kepribadian tahan banting merupakan keadaan diri yang membuat orang itu
memiliki ketabahan dan daya tahan, lazimnya disebut hardiness. Dikemukakan
oleh Harjana (dalam Sudiantara, 2012) Orang yang tahan banting atau memiliki
hardiness mampu menghadapi dan menerima kesukaran, kesulitan, masalah
dengan tabah. Orang yang memiliki kepribadian ini tahan mengalami tekanan,
penderitaan dan kemalangan. Orang dengan kepribadian kurang tangguh lebih
mudah terkena stres daripada orang yang berkepribadian tangguh. Hal ini terjadi
karena pola pemikiran yang berbeda terhadap suatu peristiwa.

Konsep hardiness sendiri pertama kali dikemukakan oleh Kobasa (1982).
Menurut Kobasa (dalam Suryaningsih dan Khairiyah, 2013) hardiness adalah
konstalasi karakteristik kepribadian yang membuat individu menjadi lebih kuat,
tahan, stabil, dan optimis dalam menghadapi stres dan mengurangi efek negatif
yang dihadapi. Kobasa memulai dengan adanya perbedaan- perbedaan
interpersonal dalam kontrol pribadi dan mengkombinasikan variabel ini dengan
yang lain. agar dapat dihasilkan tipe kepribadian yang lebih komprehensif.
Menurut Hadjam (dalam Khairiyah, 2013) menyebut hardiness mengacu pada
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kemampuan individu yang bertahan dalam menghadapi stres tanpa
mengakibatkan gangguan yang berarti, lebih lanjut dikatakan bahwa hardiness
sangat berperan dalam menentukan tingkah laku penyesuaian individu dalam
menghadapi stres.

Schultz (2002), menjelaskan bahwa individu yang memiliki tingkat
hardiness yang tinggi memiliki sikap yang membuat mereka lebih mampu
dalam melawan stres. Individu dengan hardy personality percaya bahwa mereka
dapat mengontrol atau mempengaruhi kejadian-kejadian dalam hidupnya.
Mereka secara mendalam berkomitmen terhadap pekerjaannya dan aktivitas-
aktivitas yang mereka senangi, dan mereka memandang perubahan sebagai
sesuatu yang menarik dan menantang lebih daripada sebagai sesuatu yang
mengancam.

Maddi dan Kobasa (dalam Lestari, 2012), mengemukakan bahwa individu
yang mempunyai kepribadian tahan banting memiliki kontrol diri, komitmen,
dan siap dalam menghadapi tantangan artinya perubahan-perubahan yang terjadi
dalam diri maupun diluar diri dilihat sebagai suatu kesempatan untuk tumbuh
dan bukan sebagai suatu ancaman terhadap dirinya.

Berdasarkan beberapa pedapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepribadian
hardiness merupakan karakteristik kepribadian yang mempunyai daya tahan
terhadap kejadian-kejadian yang menimbulkan stres. Terutama pada penderita
kanker serviks, hardiness sangat dibutuhkan karena membuat individu
mempunyai penyesuaian diri yang adaptif dan positif.

2. Aspek-Aspek Hardiness

Ada beberapa Aspek dalam kebribadian. Aspek dari kepribadian tahan
banting menurut Kobasa (dalam Sihotang, 2011) adalah: a.) Komitmen
(commitment) yakni kecenderungan individu untuk melibatkan diri kedalam
apapun yang dilakukan atau dihadapi. Orang yang memiliki komitmen
mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi
dan menemukan makna dari peristiwa, hal dan orang- orang di lingkungan
mereka. b.) Kontrol (control), yakni kencenderungan seseorang untuk
memengaruhi atau mengontrol peristiwa- peritiwa yang dialami dengan
berbagai pengalaman. Individu yang memiliki kontrol kuat akan selalu lebih
optimis dalam mengahadapi hal- hal di luar dirinya daripada individu yang
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memiliki kontrol kuat akan selalu lebih optimis dalam menghadapai hal-hal
diluar dirinya daripada individu yang memiliki kontrol rendah. Individu dengan
kontrol yang tinggi akan cenderung lebih berhasil dalam mengahadapi masalah-
masalah daripada individu yang kontrol rendah. c.) Tantangan (challenge),
Tantangan adalah keyakinan seseorang bahwa perubahan yang terjadi
merupakan sesuatu yang normal dan antisipasi terhadap adanya perubahan lebih
dapat merangsang terjadinya pertumbuhan daripada ancaman terhadap rasa
keamaan diri.

C. Kanker Serviks

1. Pengertian Kanker Serviks
Kanker serviks (kanker leher rahim) adalah tumbuhnya sel-sel tidak

normal pada leher rahim. Syatrianai (2011) Kanker serviks adalah kanker yang
terjadi pada serviks uterus, yakni suatu daerah pada reproduksi wanita yang
merupakan pintu masuk kearah rahim yang terletak antara rahim (uterus)
dengan liang senggama (vagina). Dikatakan oleh Anugrah (dalam Yuniar, 2009)
Kanker serviks merupakan kanker yang menyerang organ reproduksi. Oleh
karena itu, kanker serviks telah menjadi momok bagi kaum hawa. Ancaman
mandul alias tak bisa menghasilkan keturunan menjadi mimpi buruk bagi
mereka. Kondisi demikian sangat merugikan sehingga tidak berlebihan apabila
dikatakan “Cancer is a public health problem”. Kanker serviks dimulai
dalam sel pada permukaan serviks atau leher rahim. Dengan berjalannya
waktu, kanker serviks dapat menyerang lebih jauh ke dalam serviks dan
jaringan didekatnya. Sel-sel kanker dapat menyebar dengan melepaskan diri
dari tumor aslinya. Mereka memasuki pembuluh darah atau pembuluh getah
bening, yang mempunyai cabang keseluruh jaringan tubuh. Sel-sel kanker
dapat menempel dan tumbuh pada jaringan lain untuk membentuk tumor baru
yang dapat merusak jaringan tersebut (Fatmawatie, 2013).

Menurut Misgiyanto (2014), Human Papiloma Virus (HPV) merupakan
faktor inisiator dari kanker serviks yang dapat menyebabkan terjadinya
gangguan sel serviks. Kurangnya pengetahuan tentang kanker servik memicu
jumlah penderita kanker yang menyerang leher rahim ini semakin bertambah
(Wulandari, 2008).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan kanker serviks
adalah kanker yang terjadi pada serviks uterus, yakni suatu daerah pada
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reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk kearah rahim yang terletak
antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina). Yang disebabkan oleh
Human Papiloma Virus (HPV).

2. Proses Terjadinya Kanker Serviks

Virus HPV merupakan parasit yang tumbuh didalam sel, termasuk golongan
virus DNA yang mempunyai untaian ganda berupa golongan genom yang
melingkar dengan ukuran 8000 dalton. HPV dibagi menurut resiko dalam
menimbulkan kanker serviks, yaitu sebagai berikut a) Resiko rendah : tipe 6, 11,
42, 43, disebut dengan tipe non-onkogenik. Jika terinfeksi, hanya menimbulkan
lesi jinak, misalnya kutil dan jeger ayam; b) Resiko tinggi : tipe 16, 18, 31, 33,
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, disebut tipe onkogenik. Jika terinfeksi dan
tidak diketahui ataupun tidak diobati, bisa menjadi kanker. HPV resiko tinggi
ditemukan pada hampir 99% semua kasus kenker seviks (Samadi, 2011).

3. Penanganan Kanker Serviks

Tahap ini merupakan tahap terpenting ketika individu diagnosa menderita
kanker serviks, penanganan yang pertama yaitu mencari pengobatan yang
terbaik san memenuhi standart. Pengobatan penyakit ini memerlukan perhatian
penuh, kesabaran, biaya/finansila yang cukup besar serta dukungan keluarga dan
orang-orang yang dicintai. Jenis pengobatan yang bisa dilakukan adalah oprasi,
radioterapi, kemoterapi atau kombinasi dari ketiganya. Pada umumnya
pembedahan/ oprasi dilakukan pada stadium awal yaitu pada stadium I dan II.
Kemoterapi adalah pengobatan mengunakan obat sitotastik yaitu obat untuk
meghentikan pertumbuhan dan memtaikan sel yang di gunakan untuk merawat
kanker. Obat kemoterapi selain bekerja pada sel tumor juga berpengaruh pada
sel tubuh normal yang lain. Efek merugikan terhadap jaringan normal ini
merupakan konsekuensi pemberian obat sitotastik. Radioterapi adalah
pengobatan pasien kanker yang mengunakan sinar radio aktif. Sel dihentikan
pertumbuhannya dengan mengunakan sinar X atau partikel–partikel atom. Pada
pengobatan ini memilki efek antara lain biasanya pada kulit, peradangan/satitis
pada kandung kemih, proctosimoiditis (peradangan pada rektum), eteritis
(radang pada usus halus dan usus besar), dan suspensi pada sumsum tulang
sehingga pasien akan menjadi anemia (Samadi, 2011).
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D. Hubungan Kepribadian Hardiness Dengan Stres Pada Penderita Kanker
Serviks

Suatu peristiwa yang sama dapat memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap
individu. Hal ini karena setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda
dalam menginterpretasi suatu stimulus. Demikian pula reaksi yang diberikan tiap
individu terhadap keadaan yang menekan. Individu yang sehat mentalnya
seharusnya mampu menemukan cara yang sesuai dan efektif untuk mengatasi
masalah yang dihadapinya.

Setiap individu memiliki strategi yang berbeda-beda dalam mengatasi
suatu tantangan, masalah atau ancaman dalam kehidupannya. Salah satu strategi
yang digunakan adalah kepribadian. Kepribadian juga membantu individu dalam
menghadapi stres secara efektif dan membantu individu tidak mudah terserang
penyakit (Santrock, 2005). Peran kepribadian yang banyak diteliti berhubungan
dengan stres salah satunya adalah hardiness.

Hardiness adalah salah satu dari tipe kepribadian yang tahan
terhadap stres. Individu yang memiliki hardiness dianggap dapat menjaga
individu tetap sehat meskipun mengalami kejadian- kejadian yang penuh dengan
stres. Individu yang memiliki hardiness dapat mengurangi pengaruh kejadian- kejadian
hidup yang mencekam dengan meningkatkan penggunaan strategi penyesuaian, antara
lain dengan menggunakan sumber- sumber sosial yang ada di lingkungannya untuk
dijadikan tameng, motivasi, dukungan dalam mengatasi masalah ketegangan yang
dihadapinya dan memberikan kesuksesan sehingga individu tersebut tidak jatuh sakit
atau memberikan keluhan fisiknya, menurutHadjam (2004).

Penelitian senada juga dilakukan oleh Contrada (dalam Sihotang, 2011)
yang mengatakan bahwa hardiness memberikan sumbangan yang baik terhadap
respon kardiovaskular dalam situasi stres.

Kegagalan mendapatkan solusi membuat individu mengalami gangguan
dalam beradaptasi. Gangguan ini apabila tidak diatasi akan menimbulkan gangguan
psikologis pada individu seperti stres.

Stres adalah suatu keadaan atau kondisi yang tercipta apabila transaksi
individu yang mengalami stres dan hal yang dianggap mendatangkan stres
membuat orang yang bersangkutan melihat ketidaksepadanan yang nyata atau tidak
nyata antara kondisi atau sistem sumber daya biologis, psikologis dan sosial yang
ada padanya menurut Sarafin (dalam Fitriana, 2011). Sedangkan stres pada pasien
kanker serviks dapat dikatakan sebagai suatu respon spesifik dari organisme
terhadap stressor yang mengakibatkan terjadi suatu perubahan pada pasien.
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Perubahan tersebut dikarenakan kondisi individu yang sebelumnya sehat kemudian
diangnosa menderita kanker serviks, sehingga perubahan ini memicu ketegangan
kondisi fisik serta psikis seseorang yang mengidap kanker. Stres ditandai dengan
empat gejala-gejala stres yaitu gejala emosional, gejala kognitif, gejala fisik, dan
gejala sosial. Sedangkan sumber-sumber stres yang sering dijumpai dalam
kehidupan sehari-hari antara lain adalah sumber-sumber stres di dalam diri
seseorang, sumber-sumber stres di dalam keluarga, sumber-sumber stres di dalam
pekerjaan, dan sumber-sumber stres dari lingkungan.

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, fakta-fakta yang diangkat serta teori-teori
yang dijelaskan, maka hipotesa pada penelitian ini adalah “Ada hubungan antara
kepribadian hardiness dengan stres pada penderita kanker serviks”.


