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Tumor jinak payudara merupakan penyakit yang menakutkan bagi perempuan. 

Ketika individu perempuan tidak mendapatkan informasi yang tepat mengenai 

tumor jinak payudara yang dialami, maka akan menimbulkan penafsiran yang 

salah. Bagi perempuan, payudara merupakan organ kelamin sekunder dan 

mempuyai arti psikologis tersendiri bagi masing-masing perempuan. Individu 

dewasa awal lebih menggunakan informasi yang ia dapatkan, tidak lagi untuk 

dirinya sendiri, mereka menggunakan apa yang mereka ketahui untuk mengejar 

target, seperti karir, pendidikan dan keluarga. (Papalia, 2008: 657) Perempuan 

yang telah memasuki masa dewasa awal mengalami masa transisi mulai dari fisik, 

sosial dan pendidikan. Konsep diri  sendiri menurut Carl Rogers adalah keadaan 

individu dalam mempresentasikan pola persepsi yang terorganisasi dan konsisten. 

Individu dapat memahami objek dan pengalaman eksternal, dan memberikan 

makna kepada keduanya.  

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui cara perempuan dewasa awal 

penderita tumor jinak payudara memaknai konsep diri mereka. Tujuan kedua 

adalah untuk mengetahui konsep diri mereka setelah divonis menderita tumor 

jinak pada payudara mereka. Disamping itu, manfaat penelitian ini adalah 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi ilmu psikologi 

kepribadian pada tahap dewasa awal mengenai konsep diri dan dapat menjadi 

rujukan bagi individu yang menderita tumor jinak payudara untuk melihat konsep 

dirinya kembali. 

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan dokumentasi. Subyek 

yang digunakan dalam penelitian adalah perempuan dewasa awal penderita tumor 

jinak payudara yang belum melakukan pengangkatan tumor payudara.  

Hasil dari penelitian ini adalah konsep diri perempuan dewasa awal yang terkena 

tumor jinak payudara selalu mengalami perubahan dari konsep diri awal sebelum 

divonis hingga setelah divonis. Perubahan konsep diri tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yakni internal dan eksternal..Faktor internal yang mempengaruhi 

adalah diri identitas, diri pelaku, diri penerimaan,. Faktor eksternal yang 

mempengaruhi adalah diri fisik, diri etik-moral, diri keluarga, diri sosial. Konsep 

diri juga terbagi menjadi dua bentuk yaitu konsep diri positif dan konsep diri 

negatif.  


