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ABSTRAK
Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self knowledge
yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan efikasi diri
yang dimiliki ikut memengaruhi individu dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan
untuk mencapai suatu tujuan termasuk di dalamnya perkiraan berbagai kejadian yang akan
dihadapi. Efikasi diri adalah kepercayaan individu pada kemampuannya meliputi kognitif,
motivasi dan sumber-sumber yang berhubungan dengan tingkah laku yang ditampilkan pada
situasi tertentu (Bandura, 1997 dalam Kyriaki, 2008).Efikasi diri memiliki peran yang besar
dalam menghadapi kondisi penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat
efikasi diri pada pasien kanker nasopharing. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif.
Penelitian dilaksanakan di. RSUP Haji Adam Malik Medan. Populasi sebanyak 451 orang dan
jumlah sample diperoleh 85 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Consecutive
sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner efikasi diri. Analisis
data menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien KNF
memiliki tingkat efikasi diri tinggi 51 orang (60,0%). Disarankan pada perawat agar dapat
mengatasi penyakit pasien dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang penatalaksanaan
kanker nasopharing, meningkatkan efikasi diri melalui seminar dan pelatihan, baik bagi pasien
maupun bagi keluarga pasien sehingga mereka dapat mengelola penyakitnya.
Kata kunci: efikasi diri, pasien kanker nasopharing

ABSTRACT
Self- Efficacy is one of knowledge aspect about self or self knowledge that giving
influence in daily human being life .It is because of Self- Efficacy can give influencing for
individu to make decision what they will do to reach the aim include estimate various of
incidents they will face. Self- Efficacy is an individual believing of their ability about
cognitive, motivation and resources related to the behaviour that shown in the certain situation.
(Bandura, 1997 in Kyriaki, 2008). Self- Efficacy has a major role in facing desease. The aim of
this study is to identification the degree of self-efficacy in the nasopharing cancer patients.This
study is a descriptif quantitative approach. This study has done at Haji Adam Malik General
Hospital Medan. Population of this study was 451 person and quantity of sample was 85
person. The sample for this study were selected through consecutive sampling technique. Data
collected through quessionaires of self-efficacy. The data obtained were analyzed through
univariate analysis. Result of this research indicated that patient of NPC had degree of selfefficacy is high 51 persons (60,0 %). Suggestion for Nurse in other that to solve self effication
of patient provided by health education about self-efficacy improvement through seminar and
workshop, whether for patient or their family so that they can adjust their disease.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Distribusi penyakit ini paling banyak dijumpai
pada ras Mongol, di samping Mediteranian,
dan beberapa ras di Afrika di bagian Utara. Di
Hongkong tercatat sebanyak 24 pasien kanker
nasofaring per tahun per 100.000 penduduk,
sedangkan angka rata-rata di Cina bagian
selatan berkisar antara 20 per 100.000
penduduk, dibandingkan dengan negara Eropa
atau Amerika Utara yang mempunyai angka
kejadian hanya 1 per 100.000 penduduk per
tahun. Angka kejadian KNF di Indonesia
cukup tinggi, yaitu sekitar 4,7 kasus baru per
tahun per 100.000 penduduk atau diperkirakan
sekitar 7000-8000 kasus per tahun di seluruh
Indonesia. Indonesia, menempati urutan ke-4
diantara keganasan yang terdapat di seluruh
tubuh. Santosa (1988) mendapatkan jumlah
716 (8,46%) penderita KNF berdasarkan data
patologi yang diperoleh di Laboratorium
Patologi anatomi FK Unair Surabaya (1973 –
1976) diantara 8463 kasus keganasan di
Seluruh tubuh (Kris,2009). Bahkan menurut
WHO bahwa pada tahun 2030 akan terjadi
lonjakan penderita kanker di Indonesia sampai
tujuh kali lipat. Jumlah penderita kanker yang
meninggal juga kian memprihatinkan. Untuk
daerah dengan penderita kanker terbanyak di
Indonesia adalah di Yogyakarta. Di daeerah
tersebut, tingkat prevalensi tumor mencapai
9,6 per 1000 orang. Angka tersebut jauh lebih
tinggi dari nilai rata-rata prevalensi nasional
yang sebesar 4,3 per 1.000 orang.
Angka kematian akibat penyakit
kanker masih tergolong tinggi meskipun
teknologi sudah semakin maju dalam
mendiagnosa dan mengobati penyakit kanker.
Data Statistik American Cancer Society (ACS)
(2013)
menyebutkan
bahwa
Kanker
Nasopharing (KNF) merupakan penyakit yang
jarang terjadi dan angka kejadian di Amerika
Serikat (AS) tiap tahun 1:100.000 penduduk.
Tahun 2013 diprediksi sekitar 2.900 kasus
akan terjadi di AS. Penyakit kanker
Nasopharing ini paling banyak terjadi di Asia
dan bagian Afrika Utara khususnya bagian
Cina Selatan. Hal ini juga terjadi pada bangsa
Alaska dan Kanada dan beberapa kelompok
Imigran seperti Imigran suku Cina dan Hmong.
Di Hongkong tercatat sebanyak 24 pasien
kanker nasopharing per tahun per 100.000
penduduk, sedangkan angka rata-rata di Cina
bagian selatan berkisar antara 20 per 100.000
penduduk.
Angka kejadian KNF di Indonesia
cukup tinggi, yaitu sekitar 4,7 kasus baru per
tahun per 100.000 penduduk atau diperkirakan
sekitar 7000-8000 kasus per tahun di seluruh

Efikasi diri merupakan salah satu aspek
pengetahuan tentang diri atau self knowledge
yang paling berpengaruh dalam kehidupan
manusia sehari-hari. Efikasi diri (self-efficacy)
pertama kali diperkenalkan oleh Albert
Bandura (1986). Efikasi diri adalah
kepercayaan individu pada kemampuannya
meliputi kognitif, motivasi dan sumber-sumber
yang berhubungan dengan tingkah laku yang
ditampilkan pada situasi tertentu (Bandura,
1997 dalam Kyriaki, 2008). Efikasi diri
merupakan masalah kemampuan yang
dirasakan individu untuk mengatasi situasi
khusus sehubungan dengan penilaian atas
kemampuan untuk melakukan satu tindakan
yang ada hubungannya dengan tugas khusus
atau situasi tertentu. Hal ini disebabkan efikasi
diri yang dimiliki ikut memengaruhi individu
dalam menentukan tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
termasuk di dalamnya perkiraan berbagai
kejadian yang akan dihadapi. Efikasi diri
adalah suatu kenyataan seseorang mengenai
kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas
tertentu yang spesifik. Bandura (1997)
mengatakan bahwa persepsi terhadap efikasi
diri setiap individu berkembang dari
pencapaian secara
berangsur-angsur akan
kemampuan dan pengalaman tertentu secara
terus-menerus. Kemampuan memersepsikan
secara kognitif terhadap kemampuan yang
dimiliki memunculkan keyakinan atau
kemantapan diri yang akan digunakan sebagai
landasan bagi individu untuk berusaha
semaksimal mungkin mencapai target yang
telah ditetapkan.
Efikasi diri menunjukkan pada
keyakinan individu bahwa dirinya dapat
melakukan tindakan yang dikehendaki oleh
situasi tertentu dengan berhasil.
Karsinoma
Nasofaring
(KNF)
merupakan tumor ganas yang paling banyak
dijumpai diantara tumor ganas THT di
Indonesia, dimana KNF termasuk dalam lima
besar tumor ganas, dengan frekuensi tertinggi
(bersama tumor ganas serviks uteri, tumor
payudara, tumor getah bening dan tumor kulit),
sedangkan didaerah kepala dan leher
menduduki tempat pertama (KNF mendapat
persentase hampir 60% dari tumor di daerah
kepala dan leher, diikuti tumor ganas hidung
dan sinus paranasal 18%, laring 16%, dan
tumor ganas rongga mulut, tonsil, hipofaring
dalam persentase rendah (Pahala,2009).
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Indonesia. Indonesia menempati urutan ke-4
diantara keganasan yang terdapat di seluruh
tubuh. World Health Organization (WHO)
mengatakan bahwa pada tahun 2030 akan
terjadi lonjakan penderita kanker di Indonesia
sampai tujuh kali lipat. Jumlah penderita
kanker
yang
meninggal
juga
kian
memprihatinkan. Daerah dengan penderita
kanker terbanyak di Indonesia adalah di
Yogyakarta. Tingkat prevalensi tumor di
daerah tersebut, mencapai 9,6 per 1000 orang.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dari nilai ratarata prevalensi nasional yaitu sebesar 4,3 per
1.000 orang. Data dari registrasi kanker di
Indonesia
tahun
2003
berdasarkan
histopatologi menunjukkan bahwa karsinoma
nasopharing menempati urutan pertama dari
semua tumor ganas primer pada laki – laki dan
urutan ke 8 pada perempuan. Karsinoma
nasopharing merupakan tumor ganas daerah
kepala dan leher yang terbanyak ditemukan di
Indonesia, jumlahnya mencapai 60% dari
jumlah keseluruhan tumor ganas daerah kepala
dan leher (diikuti tumor ganas hidung dan
sinus paranasal 18%, laring 16% dan tumor
ganas rongga mulut, tonsil, hipofaring dalam
persentase rendah) (Pahala, 2009).
Angka
kejadian
karsinoma
nasopharing (KNF) selalu menempati urutan
pertama di bidang THT dan frekuensinya
hampir merata di setiap daerah. Di Rumah
Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta ditemukan
lebih dari 100 kasus per tahun. Di Rumah Sakit
Hasan Sadikin Bandung rata-rata 60 kasus per
tahun, Makassar 25 kasus per tahun,
Palembang 25 kasus per tahun, Denpasar 15
kasus per tahun, dan di Padang sebanyak 11
kasus per tahun. Frekuensi yang tidak jauh
berbeda juga ditemukan di Medan, Semarang,
Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia. Hal
ini menunjukkan bahwa kejadian tumor ganas
ini
merata
di
seluruh
Indonesia
(Roezin,Averdi,Syafril & Anida, 2006).
Data dari Medical Record (MR)
RSUP.H.Adam Malik Medan dan RSUD
Dr.Pirngadi Kota Medan (2014) dari bulan
Januari sampai dengan bulan Desember 2013,
terdapat 451 orang penderita KNF yang datang
kebagian THT RSUP HAM dan sebanyak 185
orang jumlah penderita KNF yang datang ke
RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan. Karsinoma
nasopharing lebih sering pada laki-laki
dibanding perempuan dan dapat mengenai
semua umur, dengan insidens meningkat
setelah usia 30 tahun dan mencapai puncak
pada umur 40-60 tahun. Kasus KNF pada
anak-anak dibawah 15 tahun juga pernah

dilaporkan. Tumor ganas ini tidak mempunyai
gejala yang spesifik, seringkali tanpa gejala,
sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan
dalam diagnosa dan terapi. Lebih dari 70%
kasus gejala pertama berupa lymphadenopathy
cervical,
yang
merupakan
metastasis
karsinoma
nasofaring.
Penanggulangan
karsinoma nasopharing sampai saat ini masih
merupakan suatu problem, hal ini karena
etiologi yang masih belum pasti, gejala dini
yang tidak khas serta letak nasopharing yang
tersembunyi, sehingga diagnosa sering
terlambat (Asroel, 2002).
Kanker nasofaring atau dikenal juga
dengan kanker THT adalah penyakit yang
disebabkan oleh sel ganas (kanker) dan
terbentuk dalam jaringan nasofaring, yaitu
bagian atas faring atau tenggorokan. Pasienpasien yang mengalami kanker nasopharing
biasanya mengalami rasa sakit yang hebat di
sekitar kanker.Bila rasa sakit muncul,maka
pasien tersebut akan mengalami rasa cemas
akan kondisi tubuhnya,sehingga menimbulkan
perubahan pada kondisi fisik seperti TD
meningkat,jantung
berdebar-debar,keringat
dingin dll. Untuk mengatasi masalah tersebut
maka dibutuhkan suatu sikap atau prilaku yang
dapat
mengatasi
situasi
yang
tidak
menyenangkan tersebut dengan istilah effikasi
diri.
Seseorang yang memiliki efikasi diri
yang tinggi merasa mampu dan yakin terhadap
kesuksesan dalam mengatasi rintangan dan
menganggap ancaman sebagai suatu tantangan
yang harus dihadapi (Feist dan Feist, 2002).
Efikasi diri adalah kepercayaan individu pada
kemampuannya meliputi kognitif, motivasi dan
sumber-sumber yang berhubungan dengan
tingkah laku yang ditampilkan pada situasi
tertentu (Bandura, 1997 dalam Kyriaki, 2008).
PERTANYAAN PENELITIAN
Bagaimanakah tingkat Efikasi diri
pada pasien kanker Nasopharing yang sedang
berobat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji
Adam Malik Medan.
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis rancangan penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif yang menggunakan
metode deskriptif analitik untuk menilai
tingkat efikasi diri pada pasien kanker
Nasopharing .
Populasi dalam penelitian ini adalah
semua penderita kanker nasopharing yang
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sedang berobat di RSUP Haji Adam Malik
Medan yaitu berjumlah 451 orang.
Sampel dalam penelitian ini adalah
berjumlah 85 orang penderita kanker
nasopharing yang pada saat dilakukan
penelitian ini sedang berobat RSUP Haji Adam
Malik Medan.
Teknik sampling dalam penelitian ini
adalah Consecutive sampling. Di mana
Consecutive sampling yaitu pemilihan sample
dengan menetapkan subjek yang memenuhi
kriteria
penelitian
dimasukkan
dalam
penelitian sampai kurun waktu tertentu,
sehingga jumlah responden dapat terpenuhi
(Nursalam, 2008).
Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah 85 orang pasien kanker nasopharing.
Kuesioner dalam penelitian ini terdiri
dari: kuesioner yang berisi identitas responden
(nomor responden, initial responden, umur,
jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan,
penghasilan perbulan, status penikahan, lama
menderita kanker nasopharing dan stadium
kanker). Kuesioner untuk mengukur efikasi
diri pada pasien
kanker nasopharing
digunakan alat ukur yang disebut dengan GSE
(General Self Efficacy) yang dibuat oleh Ralf
Schwarzer dan Matthias Jerusalem (1995) dari
Universitas Freil, Berlin, yang memiliki 10
item dengan skor rentang 10 – 40, yang
dikategorikan skor: < 20: efikasi diri rendah,
skor: ≥ 20: efikasi diri tinggi. Skala efikasi diri
ini memiliki koefisien reliabilitas
(nilai
Cronbach alpha) antara: 0,75 sampai 0,90
sehingga dapat dikatakan reliabel. Skala ini
menggunakan skala Likert. Penilaian jawaban
terdiri dari: Sangat Setuju, Setuju, Kurang
Setuju dan Tidak Setuju.

49 orang (57,6%) dan stadium III; 51 orang
(60,0%).
Tabel 1.
Karakteristik Responden Kanker Naso
faring di Rumah Sakit Umum Pusat Haji
Adam Malik Medan Tahun 2014
Karakteristik
Umur
35 tahun
35-50 tahun
>50 tahun
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SLTA
Tamat PT
Status Pernikahan
Menikah
Tidak Menikah
Pekerjaan
Pegawai Swasta
PNS/TNI/Polri
Petani/Pedagang/Bur
uh
IRT/Pensiunan/Sopir
Penghasilan
1 juta
2-3 juta
> 3 juta
Lama Sakit Kanker
< 1 tahun
1 tahun
>1 tahun
Stadium kanker
Stadium II
Stadium III
Stadium IV
Jenis Pengobatan
Kemoterapi
Kemoterapi
&
Radioterapi

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini dibagi kedalam
beberapa sub pokok bahasan yaitu Deskripsi
karakteristik responden dan analisa univariat.
Karakteristik Responden
Deskripsi Karakteristik Responden

Frek.

(%)

13
45
27

15,3
52,9
31,8

62
23

72,9
27,1

7
11
59
8

8,2
12,9
69,4
9,4

82
3

96,5
3,5

32
16
12

37,6
18,8
14,1

25

29,4

30
44
11

35,3
51,8
12,9

11
5
69

12,9
5,9
81,2

19
51
15

22,4
60,0
17,6

36
49

42,4
57,6

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata
responden berusia 46,25 tahun, penghasilan
Rp. 1.780.000 / bulan, dengan lama sakit 2,68
tahun.Umur responden paling muda 21 tahun
dan paling tua 76 tahun.

Mayoritas Responden berusia 35 -50
tahun; 45 orang ( 52,9%), jenis kelamin lakilaki; 62 orang (72,9%), tamatan Sekolah
Lanjutan Atas (SLTA) 59 orang (69,4%),
bekerja sebagai pegawai swasta; 32 orang
(37,6%), berpenghasilan 2-3 juta/bulan; 44
orang (51,8%), menikah ; 82 orang (96,5%),
lama sakit > 1 tahun; 68 orang (81,2%),
mendapatkan Kemotherapi dan Radiotherapi;
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Tabel 2.
Hasil Analisis Umur, Penghasilan
Responden dan Lama Sakit Kanker
Nasofaring di RSUP. H. Adam Malik
Medan 2014

menunjukkan bahwa sebagian besar responden
berjenis kelamin laki-laki yaitu 62 orang (72.9
%).
Tingkat Efikasi Diri pada Pasien Kanker
Nasopharing

Tingkat Efikasi Diri Pasien Kanker Nasofaring

Variabel

Tingkat Efikasi Diri Pasien Kanker
Nasopharing lebih banyak sebarannya pada
tingkat efikasi diri tinggi sebanyak 51 orang
(60,0%) dan tingkat efikasi diri rendah
berjumlah 34 orang (40,0 %).
Tabel 3.
Tingkat Efikasi Diri Pasien Kanker Nasofaring
di RSUP. H. Adam Malik Medan 2014
Kategori
Rendah
Tinggi

Frekuensi
34
51

%
40,0
60,0

Mean Modus Min –
Maks
(CI95
%)

Umur
(Tahun)

46,
25

47

21 – 76

Penghasilan/
Bulan (Rp)
Lama
Sakit
KNF (Tahun)

1,78

2

1–3

2,68

3

1-3

Menurut Lazarrus yang dikutip oleh
Nawangsari (2001) kecemasan yang dialami
oleh pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu: frustrasi, pengalaman yang tidak
menyenangkan, konflik, lingkungan dan
efikasi diri. Ketika seseorang mengalami stres,
ketakutan dan kecemasan yang tinggi,
biasanya mereka mempunyai efikasi diri yang
rendah. Sementara seseorang yang memiliki
efikasi diri yang tinggi merasa mampu dan
yakin terhadap kesuksesan dalam mengatasi
rintangan dan menganggap ancaman sebagai
suatu tantangan yang harus dihadapi (Feist dan
Feist, 2002). Beberapa penelitian menunjukkan
bahwa seseorang yang memiliki efikasi diri
yang tinggi akan menunjukkan hasil yang
positif dalam pengelolaan penyakitnya seperti
peningkatan partisipasi dalam program
pengobatan kanker dan melaporkan gejala
kecemasan yang rendah. Kyriaki (2008)
mengatakan dalam penelitiannya bahwa:
efikasi diri adalah kepercayaan individu pada
kesanggupannya secara bersamaan dengan
kognitif, motivasi dan sumber-sumber prilaku
yang diminta untuk menampilkan pada situasi
yang diberikan.
Alwisol (2004) menyatakan bahwa
efikasi diri sebagai persepsi diri sendiri
mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi
dalam situasi tertentu, efikasi diri berhubungan
dengan keyakinan bahwa diri memiliki
kemampuan melakukan tindakan yang
diharapkan. Bandura (1997) dalam Laura
(2005) mengatakan bahwa efikasi diri pada
dasarnya adalah hasil proses kognitif berupa
keputusan, keyakinan atau penghargaan

PEMBAHASAN
Dalam bagian ini akan dijelaskan dan
diulas hasil penelitian dan hasil analisis serta
menghubungkannya dengan pertanyaan dan
tujuan penelitian. Pembahasan meliputi
interpretasi dan diskusi hasil penelitian,
keterbatasan penelitian, serta implikasi hasil
penelitian.
Analisis Univariat
Karakteristik Demografi Responden
Berdasarkan
hasil
penelitian
menunjukkan bahwa karakteristik responden
kanker nasopharing adalah mayoritas berusia
35 -50 tahun berjumlah 45 orang
( 52,9 %),
jenis kelamin laki-laki berjumlah 62 orang (
72,9 %) dengan tingkat pendidikan tamat
Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) berjumlah 59
orang (69,4 %) dan mayoritas bekerja sebagai
pegawai swasta berjumlah 32 orang (37,6 %).
Berdasarkan
karakteristik
penghasilan,
mayoritas responden memiliki penghasilan 2-3
juta/bulan berjumlah 44 orang (51,8 %),
mayoritas responden menikah berjumlah 82
orang (96,5 %), mayoritas responden
mengalami sakit > 1 tahun, berjumlah 68 orang
(81,2 %). Mayoritas responden mendapatkan
pengobatan Kemotherapi dan Radiotherapi
berjumlah 49 orang (57,6 %) dan mayoritas
responden berada pada stadium III berjumlah
51
orang
(60,0
%).Hasil
penelitian
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tentang sejauh mana individu memperkirakan
kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas
atau tindakan tertentu yang diperlukan untuk
mencapai hasil yang diinginkan. Seseorang
dengan efikasi diri tinggi percaya bahwa
mereka mampu melakukan sesuatu untuk
mengubah kejadian-kejadian di sekitarnya,
sedangkan seseorang dengan efikasi diri
rendah menganggap dirinya pada dasarnya
tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang
ada disekitarnya. Dalam situasi yang sulit,
orang dengan efikasi diri yang rendah
cenderung mudah menyerah. Sementara orang
dengan efikasi diri yang tinggi akan berusaha
lebih keras untuk mengatasi tantangan yang
ada. Hal ini dapat dilihat pada penelitian yang
dilakukan oleh Laura (2005) bahwa efikasi
diri didefenisikan sebagai prilaku percaya diri
dalam kemampuan untuk mengatasi rintangan.
Efikasi diri merupakan suatu keyakinan
individu akan kemampuan dirinya dalam
menghadapi situasi yang sulit untuk
melakukan tugas–tugas perawatan diri dan
berusaha untuk mencapai tujuannya yaitu
kesembuhan (Mystakidou, 2013). Pada pasien
dengan kanker kepala dan leher yang memiliki
efikasi diri yang lebih tinggi mempunyai
peluang lebih lama untuk bertahan hidup dan
mempunyai peluang kambuhnya penyakit
lebih rendah (Kyriaki, 2008).
Berdasarkan hasil penelitian terhadap
85 responden kanker nasopharing di RSUP
Haji Adam Malik Medan, menunjukkan bahwa
responden yang memiliki efikasi diri yang
tinggi tidak berpeluang memiliki kecemasan.
Hasil analisis univariat dari penelitian ini
menunjukkan bahwa tingkat efikasi diri pasien
KNF di RSUP H. Adam Malik Medan adalah
tinggi.
Berdasarkan
hasil
penelitian,
didapatkan bahwa faktor internal dari diri
individu sangat berpengaruh terhadap Efikasi
diri . Bandura (1997) dalam Laura (2005)
mengatakan bahwa efikasi diri pada dasarnya
adalah hasil proses kognitif berupa keputusan,
keyakinan atau penghargaan tentang sejauh
mana individu memperkirakan kemampuan
dirinya dalam melaksanakan tugas atau
tindakan tertentu yang diperlukan untuk
mencapai hasil yang diinginkan.

a.

Pada
Pendidikan
Keperawatan
(Nursing Education)
Hasil penelitian ini dapat menambah
khasanah keilmuan keperawatan sebagai dasar
untuk mengembangkan intervensi keperawatan
yang lebih aplikatif dengan berfokus pada diri
pasien khususnya tentang efikasi diri.Institusi
pendidikan
juga
diharapkan
mampu
mengembangkan metode asuhan keperawatan
pada pasien KNF yang bersifat komprehensif
meliputi biopsikososiokulturalspiritual.
b.Pada Pasien
Hasil penelitian ini dapat memberi
masukan yang baik kepada pasien KNF
bagaimana cara meningkatkan Efikasi diri
sehingga
mereka
dapat
menghadapi
penyakitnya, mereka dapat hidup dengan
nyaman tanpa rasa takut akan penyakit dan
prosedur pengobatan yang dijalani dan proses
pengobatan dapat dilakukan sebaik-baiknya
dengan tepat waktu dan terjadwal sehingga
regimen pengobatan kanker berhasil sempurna.
c.Pada Praktek Keperawatan
Hasil penelitian ini dapat menjadi
dasar bagi perawat untuk meningkatkan asuhan
keperawatan. Berdasarkan penelitian ini,
sebagai seorang perawat medikal bedah
diharapkan mampu mengaplikasikan asuhan
keperawatan secara komprehensif dimulai dari
pengkajian sampai evaluasi. Pada saat
pengkajian
faktor
psikososial
perlu
ditambahkan pengkajian terkait efikasi diri
pada pasien KNF sebagai dasar untuk
membuat
perencanaan
dan
intervensi.
Intervensi yang dapat dilakukan pada pasien
KNF untuk meningkatkan efikasi diri pasien
KNF antara lain dengan melakukan pelatihan
meningkatkan efikasi diri, atau mengadakan
seminar tentang efikasi diri sehingga
diharapkan pasien KNF dapat meningkat
efikasi dirinya sehingga kesehatannya dapat
meningkat.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki
keterbatasan antara lain:

berbagai

a. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data dalam
penelitian ini seperti kuesioner efikasi diri
menggunakan kuesioner yang berasal dari luar
negeri yang kemudian peneliti modifikasi
dengan menerjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia namun peneliti tidak melakukan
back translation terhadap kuesioner tersebut.

Implikasi Hasil Penelitian
Secara lebih jelas implikasi hasil
penelitian ini bagi keperawatan, pelayanan
keperawatan dan pendidikan keperawatan
adalah sebagai berikut.
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Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan
penafsiran terhadap pernyataan-pernyataan
kuesioner.

(37,6 %). Berdasarkan karakteristik
penghasilan, mayoritas responden memiliki
penghasilan 2-3 juta/bulan berjumlah 44
orang (51,8 %), mayoritas responden
menikah berjumlah 82 orang (96,5 %),
mayoritas responden mengalami sakit > 1
tahun, berjumlah 68 orang (81,2 %).
Mayoritas
responden
mendapatkan
pengobatan Kemotherapi dan Radiotherapi
berjumlah 49 orang (57,6 %) dan mayoritas
responden berada pada stadium III
berjumlah 51 orang (60,0 %).
2) Lebih dari setengah jumlah responden
memiliki efikasi diri yang tinggi 51 orang
(60,0%).

b. Proses Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan di Poli
THT KL dan di Ruang Radiotherapi RSUP
Haji Adam Malik Medan yaitu pada saat
responden sedang menunggu di panggil untuk
mendapatkan pemeriksaan oleh dokter.
Dengan demikian beberapa responden kurang
konsentrasi dalam mengisi kuesioner karena
terfokus menunggu panggilan perawat dan
terkesan terburu-buru mengisi kuesioner,
sehingga di khawatirkan menjawab pertanyaan
asal jadi. Sebagian besar responden memiliki
keluhan telinga berdengung, penglihatan kabur
dan susah membaca kuesioner, sehingga
sebagian besar mereka meminta untuk
dibacakan dan peneliti yang mengisi sendiri
kuesioner sesuai jawaban dari responden.
Disamping itu juga kondisi fisik responden
yang kurang fit, menyebabkan berulang kali
mengeluarkan sekret kental dari hidung,
sehingga bolak-balik membersihkan hidungnya
dengan tissue, menyebabkan responden tidak
dapat konsentrasi menjawab kuesioner.
Selama penelitian, jumlah pasien KNF
tidak terlalu banyak, sehingga untuk
memenuhi
jumlah
sample,
peneliti
menggunakan waktu yang lama yaitu 1 bulan
agar tercapai jumlah sample 85 orang. Di
samping itu pula kebanyakan pasien KNF yang
datang berobat adalah pasien yang sama dan
berulang terkadang 2-3 kali dalam sebulan
sehingga peneliti harus betul-betul meyakinkan
bahwa kuesioner di berikan kepada pasien
yang berbeda sebagai responden.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran
dari peneliti adalah sebagai berikut:
a. Bagi Pendidikan keperawatan
Perlu lebih menekankan materi efikasi
diri dalam proses pembelajaran agar setiap
mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu
tentang efikasi diri yang telah dipelajarinya
untuk memberikan asuhan keperawatan
pada pasien KNF khususnya, dan pasien
dengan penyakit kanker dan kronis pada
umumnya sehingga asuhan keperawatan
lebih aplikatif dengan berfokus pada pasien
dan bersifat komprehensif.
b. Bagi Pasien
1) Agar mematuhi dan disiplin dalam program
pengobatan kanker baik pengobatan
Kemotherapi maupun Radiotherapi sesuai
siklus pengobatan sehingga diperoleh hasil
yang maksimal dalam membunuh sel-sel
kanker.
2) Agar mengkonsumsi diet yang adekuat
seperti meningkatkan asupan gizi sehat dan
seimbang, tinggi kalori dan banyak
mengkonsumsi buah-buahan segar agar
diperoleh kesehatan yang optimal.
3) Agar menghindari makanan yang
mengandung zat-zat karsinogen seperti ikan
asin dan makanan yang diawetkan serta
menghindari zat-zat polutan seperti asap
dan bahan kimia lainnya agar terhindar dari
penyakit kanker.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai
tingkat efikasi diri pada pasien kanker
nasopharing di RSUP. H. Adam Malik Medan,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1)Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
bahwa karakteristik responden kanker
nasopharing adalah mayoritas berusia 35 50 tahun berjumlah 45 orang ( 52,9 %),
jenis kelamin laki-laki berjumlah 62 orang
(72,9 %) dengan tingkat pendidikan tamat
Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) berjumlah
59 orang (69,4 %) dan mayoritas bekerja
sebagai pegawai swasta berjumlah 32 orang

c. Bagi Pelayanan Keperawatan
1) Perawat perlu menambahkan pengkajian
mengenai efikasi diri sebagai pengkajian
faktor psikososial pada pasien KNF.
2) Perawat dapat meningkatkan efikasi diri
pasien
dengan
cara
meningkatkan
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As’ad. (2000). Ilmu sumber daya manusia,
psikologi industri. Edisi 4. Jakarta:
Liberta

pengetahuan pasien melalui pendidikan
kesehatan yang terstruktur tentang KNF dan
penatalaksanaannya. Untuk Poli THT KL
bekerja sama dengan tim PKRS
(Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit)
RSUP H. Adam Malik Medan perlu
ditambah sarana dan prasarana untuk
melakukan pendidikan kesehatan kepada
pasien seperti tersedianya audiovisual di
ruang tunggu Poli THT KL. Pendidikan
kesehatan juga bisa dilakukan di ruang
rawat inap pada pasien dan keluarganya.
3) Perawat dapat memberikan dukungan secara
moril maupun spiritual untuk pasien dan
keluarganya dalam mengelola penyakit
pasien dengan memberikan perhatian lebih
dan dapat menenangkan pasien atau
keluarganya yang mengalami efikasi diri
rendah sehingga dapat meningkatkan
efikasi diri pada pasien KNF.
4) Perawat dapat meningkatkan efikasi diri
pasien melalui berbagai cara yaitu dengan
mengadakan seminar dan pelatihan efikasi
diri.

Asroel,

H.A., (2002). Penatalaksanaan
Radioterapi
Pada
Karsinoma
Nasofaring. USU digital library :
Bagian Tenggorokan Hidung dan
Telinga Universitas Sumatera Utara.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The
exercise of control. New York: W.H.
Freeman and Company.
Benight, C.C., & Bandura, A., (2004). Social
cognitive theory of post traumatic
recovery: the role of perceived selfefficacy.
Behaviour
Rehabilitasi
Theraphy 42:1129–1148
Brennan,
B.
(2005).
Nasopharyngeal
carcinoma. United Kingdom: Orphanet
Encyclopedia.
http://www.orpha.net/data/patho/GB/u
k-NPC.pdf

d. Bagi Peneliti Selanjutnya
Agar dapat meneruskan penelitian
yang sama dengan tehnik kualitatif dan
melakukan tehnik wawancara yang
mendalam pada saat mengkaji efikasi diri
pasien kanker nasopharing sehingga
diperoleh hasil penelitian yang lebih baik
dan lebih akurat dari sebelumnya.

Chan,

AT.,
(2010).
Nasopharyngeal
carcinoma. Ann Oncology.; 21 Suppl
7:vii 308-312

Chang, ET., & Adami HO., (2006). The
enigmatic
epidemiology
of
nasopharyngeal carcinoma. Cancer,
Epidemiol
Biomarkers
Preview.;15:1765–1777.

DAFTAR PUSTAKA
Edwina, S., & Martyn, J., (2013). An
exploration of self-efficacy and selfmanagement in COPD patients

Alwisol, (2004). Psikologi kepribadian – Edisi
Revisi. Malang : UMM Press
American Joint Committee on Cancer, (2010).
Pharynx in AJCC cancer staging
Manual, 7th edition., New York,
Springer;:41–49.

Esther, M., Medrano, S., Carmen,, M., Sua´rez,
S., & Marı´a, D.C., (2013). Spanish
Version of the Broome Pelvic Muscle
Self-Efficacy Scale : Validity and
Reliability

American
Cancer
Society,
(2011).
Nasopharyngeal cancer, Atlanta, Ga:
American Cancer Society.

Feist, J., & Feist, G.J., (2002). Theories of
Personality (5th – ed), Boston,
Mc.Graw Hill.

American Cancer Society, (2013). Cancer
Facts & Figures 2013. Atlanta, Ga:
American Cancer Society.

Greene, FL., Page, DL., Fleming, ID., Fritz,
AG., Balch, CM., Haller, DG., &
Morrow, M., (2002). AJCC Cancer
Staging Manual. 6th edition. New
York: Springer – Verlag;

Ariwibowo, H. (2013), Faktor risiko
karsinoma nasofaring, Indonesia,
CDK-204/ volume 40 no. 5.
12

Guigay, J., Temam, S., Bourhis, J., Pignon,
J.P. & Armand, J.P., (2006).
Nasopharyngeal
carcinoma
and
therapeutic management: the place of
chemotherapy. Annals of Oncology 17
(Supplement
10):
x304–x307,.
doi:10.1093/annonc/mdl278.

Nursalam, (2008). Konsep dan penerapan
metodologi
penelitian
ilmu
keperawatan, Pedoman skripsi, tesis
dan instrumen penelitian keperawatan,
Edisi kedua, Penerbit Salemba Medika
Pahala,

Hamid, A. Y. S., (2008). Buku ajar riset
keperawatan: Konsep, etika, &
intrumentasi. Edisi 2. Jakarta, EGC
Hastono, S.P. (2007). Analisis data kesehatan.
Jakarta. FKM UI

H.M., (2009). Expressi vascular
endothelial growth faktor pada
karsinoma nasofaring. Available from:
http://repository.usu.ac.id/handle/1234
56789/6425 (Accessed 25 Januari
2014).

Polit, D.F. & Beck, C.T., (2012). Essential of
nursing research : methods appraisal
and
utilization,
(sixt
edition).
Lippincott Williams & Wilkins.

Jeyakumar & Anita, (2006). Review of
nasopharyngeal carcinoma. ENT-Ear,
Nose & Throat Journal March.

Roezin, Averdi, Syafril & Anida, (2006).
“Karsinoma Nasofaring”. Disunting
oleh Efiaty Arsyad Soepardi dan
Nurbaiti Iskandar. Buku Ajar Ilmu
Kesehatan
Telinga
Hidung
Tenggorokan Kepala & Leher, Edisi
Keenam. Jakarta : FKUI.

Jerusalem, M., & Schwarzer, R., (1992). Selfefficacy as a resource factor in stress
appraisal processes.In R. Schwarzer
(Ed.), Self-efficacy: Thought control of
action (pp. 195-213). Washington, DC
Kangas, M., Henry, JL., & Bryant, RA.,
(2005). The course of psychological
disorders in the 1st year after cancer
diagnosis. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 73 (4), 763-768.

Sharon, L.M., (2006). Cancer-specific selfefficacy and psychosocial and
functional adaptation to early stage
breast cancer (Ann Behaviour Medical,
31(2):145–154)

Kaplan & Sadock, (1997). Sinopsis psikiatri
ilmu pengetahuan prilaku.Psikiatri
klinis.Jilid I,Edisi VII, Binarupa
Aksara, Jakarta.

Sugiyono,
(2010),
Metode
penelitian
kuantitatif dan kualitatif. R & D.
Bandung: Alfabeta

Kyriaki, M., Efi P., Eleni T., Antonis G., &
Lambros V. (2008). General perceived
self-efficacy: validation analysis in
Greek cancer patients Support Care
Cancer (2008) 16:1317–1322. DOI
10.1007/s00520-008-0443-z.
Springer-Verlag.

Wei,WI,
&
Sham,
J.S.T,
(2005).
Nasopharyngeal
carcinoma.
Lancet.:365:2041- 2054.
Wulan,

Laura, Q. R., Kerry S. C., Steve V., Steve M.,
Victor L., & Prabodh S. (2005).
Exercise barrier and task self-efficacy
in breast cancer patients during
treatment. Original article. Support
Care
Cancer,
14:84–90
DOI
10.1007/s00520-005-0851. SpringerVerlag.
Notoatmodjo,
S.,
(2005).
Metodologi
penelitian kesehatan. Jakarta: Rineka
Cipta.
13

M., & Ferryan, S., (2013).
Karakteristik
penderita
kanker
nasofaring di rumah sakit H. Adam
Malik Medan tahun 2011, E – Jurnal
FK-USU Volume 1 No. 1

14

