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BAB 4

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan

yang disampaikan dalam bentuk tabel dan narasi. Data yang telah terkumpul

ditabulasi dan dikelompokkan sesuai dengan variabel, dianalisa, dan

diinterpretasikan sehingga menghasilkan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian data dibagi menjadi tiga bagian

yaitu gambaran umum lokasi penelitian, data umum tentang karakteristik

responden yang meliputi pendidikan, umur, pekerjaan, status kawin dan agama.

Sedangkan data khusus tentang konsep diri dan tingkat kecemasan wanita

penderita kanker payudara yang menjalani operasi mastektomi di Poliklinik

Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Poliklinik Onkologi Satu Atap (POSA)

RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang berada di jalan Mayjen. Prof.Dr. Moestopo 6-

8 Surabaya. RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit dengan klasifikasi A dan

telah terakreditasi paripurna pada tahun 2017. POSA adalah bagian dari Instalasi

Rawat jalan (IRJ) yang khusus menangani kasus onkologi dan sebagai rujukan

Indonesia bagian timur. dalam pelayanaan pasien. RSUD Dr. Soetomo Surabaya

telah terakreditasi paripurna tahun 2017. Poliklinik Onkologi Satu Atap (POSA)

RSUD Dr. Soetomo Surabaya memiliki dua lantai yang terdiri dari Unit Rawat

Jalan (URJ) Onkologi dan URJ Obat tradisional. URJ Onkologi meliputi

Onkologi Bedah, Onkologi Kandungan, Onkologi Mata, Onkologi Medik, dan

Onkologi Paru, Onkologi THT-KL, dan melayani one day care kemoterapi.
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Sedangkan URJ Obat tradisional meliputi obat-obatan tradisional,

akupuntur, dan aromaterapi. POSA memiliki jumlah tenaga sumber daya manusia

sejumlah sebelas perawat, dua bidan, tiga pekarya umum, lima, tiga tenaga

transfer, dua analis, dan dua petugas administrasi. Jumlah kunjungan pasien

seluruh Poliklinik onkologi perhari sekitar 450-550 pasien dan hampir seluruhnya

menggunakan faslitas BPJS. Kegiatan di POSA adalah melakukan pemeriksaan

dan tindakan penegakkan diagnosa melalui core biopsi, biopsi nasoparing, pap

smear, kolposkopi, dan pengambilan sampel darah serta unit farmasi. Informasi

terkait diagnosa di jelaskan kepada pasien dan keluarga.

Jumlah penderita kanker payudara merupakan angka tertinggi di ruang

POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya, kanker payudara termasuk dalam devisi

bedah onkologi. Penatalaksanaan kanker payudara dilakukan dengan operasi

mastektomi dan kemoterapi yang dilakukan oleh dokter spesialis dan perawat

yang berpengalaman dan penuh dedikasi. Penderita kanker bukan hanya kondisi

pasien kesehatan yang terganggu tetapi juga memerlukan waktu dan finansial

yang berkelanjutan sehingga perlu untuk memberikan dukungan dan dorongan

dalam pengobatan. Pelaksanaan operasi mastektomi pada pasien kanker payudara

di ruang POSA dilaksanakan sesuai dengan indikasi yang ada. Peneliti

memanfaatkan waktu saat pemberian obat dan perawatan lanjutan pasien post

mastektomi di ruangan POSA untuk melakukan penelitian.
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4.2 Data umum

4.2.1 Karakteristik responden

1. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan di
Poliklinik Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr. Soetomo
Surabaya pada Februari 2018

No Pendidikan frekuensi (f) Persentasi (%)
1 SD 31 47.0
2 SMP 6 9.1
3 SMA 23 34.8
4 PT 6 9.1

Jumlah 66 100.0
Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan hasil hampir setengah

responden berependidikan SD sebanyak 31 responden (47,0%),

sebagian kecil responden berpendidikan SMP sebanyak 6 responden

(9,1%), hampir setengah responden berpendidikan SMA sebanyak 23

(34,8%) dan sebagian kecil responden berpendidikan perguruan tinggi

sebanyak 6 responden (9,1%).
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2. Karakteristik responden berdasarkan umur

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di
Poliklinik Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr. Soetomo
Surabaya pada Februari 2018

r : Data Primer (2018)

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan hasil sebagian kecil responden

dengan umur 21-30 tahun sebanyak 1 responden (1,5%), sebagian kecil

rsponden dengan umur 31-40 tahun sebanyak 8 responden (12,1%)

hampir setengah responden berumur 51-50 tahun sebanyak 27

responden (40,9%) dan hampir setengah responden dengan umur 30

tahun sebanyak 30 responden (45,5%).

3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan di
Poliklinik Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr. Soetomo
Surabaya pada Februari 2018

No Pekerjaan frekuensi (f) Persentasi (%)
1 PNS 5 7.6
2 Wiraswasta 9 13.6
3 Pegawai swasta 9 13.6
4 Petani 5 7.6
5 Ibu RT 38 57.6

Total 66 100.0
Sumber : Data Primer (2018)

No Umur frekuensi (f) Persentasi (%)

1 21-30 1 1.5

2 31-40 8 12.1

3 41-50 27 40.9

4 >50 30 45.5

Total 66 100.0
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Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan hasil sebagian kecil responden

bekerja sebagai PNS sebanyak 5 responden (7,6%), sebagian kecil

bekerja sebaga wiraswasta sebanyak 9 responden (13,6%), sebagian

kecil bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 9 responden (13,6%),

sebagian kecil bekerja sebagai petani sebanyak 5 responden (7,6%), dan

sebagian besar sebagai IRT sebanyak 38 responden (57,6%).

4. Karakteristik responden berdasarkan status kawin

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Kawin di
Poliklinik Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr. Soetomo
Surabaya pada Februari 2018

No Status kawin frekuensi (f) Persentasi (%)
1 Belum kawin 3 4.5
2 Kawin 52 78.8
3 Janda 11 16.7

Total 66 100.0
Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan hasil sebagian kecil responden

belum kawin sebanyak 3 responden (4,5%), sebagian besar dengan

status kawin sebanyak 52 responden (78,8%), sebagian kecil dengan

status janda sebanyak 11 responden (16,7%).


