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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Kebahagiaan  

1. Pengertian Kebahagiaan. 

Dalam riset psikologi konsep bahagia terbagi menjadi dua perspektif, 

yaitu perspektif hedonic dan perspektif eudaimonic. Perspektif hedonic 

berfokus pada kesenangan dalam pencapaian suatu hal dan menghindari rasa 

sakit (Ryan & Deci, 2001). Sedangkan perspektif eudaimonic sebagai 

kesadaran subjektif, merujuk pada perasaan ketika seseorang benar-benar 

berfungsi (Ryan & Deci, 2001). Istilah kebahagiaan dalam penelitian ini lebih 

mengacu pada konsep hedonisme.  

Seligman (2002) mendefinisikan kebahagiaan sebagai emosi positif 

seseorang yang terkait dengan hal-hal membahagiakan yang dibagi kedalam 

tiga kategori, yaitu emosi positif terhadap masa lalu, emosi positif terhadap 

masa kini dan emosi positif terhadap masa depan. Lyubomirsky, Schkade dan 

Sheldon (2005) memaparkan individu yang bahagia cenderung lebih banyak 

menjadi orang yang berkembang, baik secara lahiriyah dan juga dalam hati, 

sehingga meningkatkan kebahagian merupakan suatu tujuan penting setelah 

kebutuhan dasar terpenuhi. Sedangkan Ryff dan Keyes (1995) mendefinisikan 

kebahagiaan sebagai optimalisasi fungsi-fungsi positif psikologis individu 

dalam menghadapi tantangan-tantangan berbeda yang dilalui individu. 

Sehingga dapat dilihat bahwa kebahagiaan adalah sebuah proses yang dicapai 

dengan aktif, evaluatif dan berjangka panjang (Ryff, 1989). 
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Kebahagiaan merupakan konsep yang sering digunakan secara 

bergantian dengan subjective well being (Diener,2003). Diener (1984) 

menyebutkan tiga kategori untuk mendefinisikan kesejahteraan dan 

kebahagiaan. pertama, kesejahteraan di definisikan oleh kriteria eksternal dan 

bersifat normatif. Kebahagiaan menurut ukuran normatif artinya memiliki 

beberapa kualitas yang diharapkan. Kedua, ilmuan sosial lebih memusatkan 

perhatian pada pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan menilai 

kehidupannya dengan istilah positif. Sebagaimana yang dikemukakan Shin dan 

Johnson (dalam Diener, 1984) bahwa kebahagiaan merupakan penilaian umum 

mengenai kualitas hidup individu berdasarkan kriterianya sendiri. Ketiga, 

kebahagiaan berarti memiliki lebih banyak perasaan positif daripada perasaan 

negatif (Bradburn, dalam Diener, 1984). 

Kebahagiaan merupakan evaluasi yang dilakukan seseorang terhadap 

hidupnya, mencakup segi afektif dan juga kognitif. Evaluasi afektif merupakan 

evaluasi mengenai seberapa sering seseorang mengalami emosi positif dan 

negatif. Sedangkan evaluasi kognitif sebagai komponen kebahagiaan yang 

mengarah pada penilaian kepuasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, 

seperti pekerjaan, keluarga, pernikahan dan lain sebagainya (Ryan dan Deci, 

2001). Dengan demikian, kebahagiaan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah tingginya emosi positif dibanding emosi negatif serta puas akan 

kehidupan yang dijalani. 

 

 



12 
 

2. Komponen Kebahagiaan. 

Diener, Scollon dan Lucas (2003) menyebutkan bahwa kebahagiaan 

memiliki 2 komponen, yaitu :  

a. Komponen Afektif 

Komponen afektif baik yang menyenangkan maupun yang tidak 

menyenangkan merupakan pengalaman-pengalaman dasar dari peristiwa 

yang sedang berlangsung dalam kehidupan seseorang. Evaluasi afektif  

terdiri dari emosi dan suasana hati (mood). Emosi bersifat lebih sementara 

yang terkait dengan peristiwa tertentu atau rangsangan internal, sedangkan 

mood memiliki rentang yang lebih lama dari pada emosi yang tidak terikat 

dnegan kejadian tertentu. 

b. Komponen kognitif (kepuasan hidup) 

Kepuasan hidup didefinisikan sebagai penilaian global tentang 

kualitas hidup individu. Individu dapat menilai kondisi hidupnya, 

mempertimbangkan pentingnya kondisi-kondisi ini dan mengevaluasi 

kehidupan mereka berkisar pada skala puas dan tidak puas. Berbeda 

dengan afek positif dan negatif yang merupakan komponen afektif 

kebahagiaan, kepuasan hidup merupakan komponen kognitif karena 

melibatkan proses kognitif dalam mengevaluasi kejadian yang terjadi 

dalam hidup. 

Berdasarkan dari kedua komponen tersebut maka Diener (1985) 

mengembangkan skala SWLS (Satisfaction With Life Scale) untuk 

mengungkap komponen kognitif, sedangkan komponen afektif biasanya 
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menggunakan menggunakan skala PANAS (Positive Affect and Negative 

Affect) yang dikembangkan oleh Watson, Clark dan Tellegen (1988). 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kebahagiaan. 

Riset-riset terdahulu menunjukkan terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Penelitian ini mengacu pada teori 

Sheldon dan Lyubomirsky (2004) membagi tiga determinan utama yang 

mempengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang. 

a. Set Poin  

Sumber pertama, set poin ini ditetapkan secara genetis dan 

diasumsikan tetap stabil dari waktu ke waktu dan tahan terhadap 

pengaruh atau kontrol dan memberikan pengaruh terbesar terhadap 

kebahagiaan disebut set poin yaitu kebahagiaan yang dipengaruhi oleh 

faktor genetis dan berperan sebesar 50% (Lyubomirsky, Sheldon, & 

Schkade, 2005). Sejalan dengan hasil penelitian Rotenberg (2013) 

memaparkan bahwa terdapat 44% sampai 52% varians dalam 

kesejahteraan atau kebahagiaan terkait dengan variasi genetik.  

Set poin dapat mencerminkan sifat kepribadian interpersonal, 

temperamental dan afektif yang relatif tidak berubah, seperti ekstraversi 

(Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005). Jika dilihat dari sisi 

kepribadian menurut hasil penelitian secara umum, individu dengan 

kepribadian ekstrovert dilaporkan lebih memiliki kebahagiaan dibanding 

introvert  (Argyle & Lou Lu, 1990; Furnham & Cheng, 1999; Lou Lu & 
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Hsin Hu,2005; Pishva, Ghalehban, Moradi & Hoseini, 2011; McCrae 

&Costa, 2014). Sedangkan individu yang neurotis dilaporkan tidak 

bahagia dibandingkan individu yang memiliki kestabilan emosi (Pishva, 

Ghalehban, Moradi & Hoseini, 2011; McCrae &Costa, 2014). 

b. Circumstances  

Circumstances merupakan sumber kebahagiaan secara tidak 

langsung, yaitu insidental namun fakta kehidupan seseorang yang relatif 

stabil. Circumstances berperan sebesar 10%. Sumber kebahagiaan ini 

mudah mengalami adaptasi sehingga berjangka pendek dan tidak 

bertahan lama (Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005). Kebahagiaan 

yang berasal dari Circumstances mengacu pada demografis dan 

geografis. Faktor demografis, bukti empiris menunjukkan umur dan 

kebahagiaan memiliki hubungan seperti huruf U. Semakin tinggi umur 

maka semakin rendah kebahagiaan hingga satu titik minimum tertentu 

setelah itu meningkatnya umur akan meningkatkan kebahagiaan dan titik 

terendah kebahagiaan diperkirakan berada pada umur sekitar 62 tahun 

(Rahayu, 2016). Hal ini dihubungkan dengan hasil penelitian munandar 

(2000) memaparkan terdapat perubahan dalam kehidupan psikologis 

pada usia lanjut, seperti perasaan tersisih, tak dibutuhkan lagi, tak dapat 

menerima kenyataan dimana penyakit yang tak kunjung sembuh dan lain 

sebagainya.  

Disisi lain seiring bertambahnya umur maka juga dapat terjadi 

peningkatan kebahagiaan, dalam hal ini usia lanjut dapat dihubungkan 
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dengan kematangan emosi sehingga lebih mampu beradaptasi bereaksi 

sesuai dengan tuntutan yang dihadapi (Hurlock 1959) termasuk 

menghadapi penyakit kanker payudara yang di derita oleh usia lanjut 

tersebut. 

Individu yang menikah cenderung lebih bahagia dari pada mereka 

yang tidak menikah karena pernikahan memberikan hubungan 

interpersonal yang baik antara suami istri dan adanya dukungan 

emosional dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan 

sehari hari (Rahayu, 2016).  

Agama mengisi manusia dengan harapan akan masa depan dan 

menciptakan makna dalam hidup. Oleh karena itu, individu yang religius, 

dalam artian menjalankan perintah agama dan mengikuti perintah 

keagamaan tertentu akan mendapatkan kontribusi yang positif terhadap 

kebahagiaannya dibandingkan yang tidak religius (Seligman, 2002; Chi 

Lun & Bond, 2013; Francis, Yablon, & Robbins, 2014) sehingga 

memiliki emosi positif yang baik. 

Di negara-negara yang sangat miskin, dimana kemiskinan dapat 

mengancam nyawa, memang kaya bisa lebih berarti bahagia. Namun, 

dinegara yang lebih makmur, tempat hampir semua orang memperoleh 

kebutuhan dasar, peningkatan kekayaan tidak begitu berdampak pada 

kebahagiaan. Individu yang menempatkan uang di atas goal (tujuan) 

yang lainnya juga akan cenderung menjadi kurang puas dengan 

pemasukan dan kehidupannya secara keseluruhan (Seligman, 2002). 
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Selanjutnya faktor kebahagiaan yang mengacu pada geografis, 

seperti rumah wilayah tempat tinggal, barang yang dimiliki dan 

kenyamanan yang dinikmati (Sheldon & Lybomirsky, 2004). Semakin 

aman kondisi lingkungan tempat tinggal maka semakin besar 

kenyamanan sehingga semakin besar tingkat kebahagiaan 

(Rahayu,2016). 

c. Intentional Activities  

Intentional Activities merupakan aktivitas disengaja dimana 

ketika dilakukan akan memberikan efek kebahagiaan pada pelakunya. 

Dimana sumber ini paling tepat sebagai sarana yang menjanjikan untuk 

mengubah tingkat kebahagiaan seseorang. Sumber kebahagiaan ini 

berperan sebesar 40% (Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005). 

Aktivitas yang dilakukan agar memberikan efek kebahagiaan ialah 

aktivitas yang dilakukan dengan sengaja dan penuh usaha. Usaha 

dilakukan tersebut melibatkan tiga hal yaitu perilaku, kehendak dan 

kognitif. 

Salah satu faktor kognitif yang dapat mempengaruhi kebahagiaan 

adalah berpikir positif. Semakin banyak berlatih berpikiran positif maka 

akan dapat mempertahankan kebiasaan hidup positif yaitu bahagia 

(Thatcher, 2014; Panahi, 2016). Pikiran positif dapat mengurangi 

gangguan psikologis dengan mengatasi tekanan dan penanggulangan 

yang efektif seperti evaluasi ulang pemecahan masalah hal ini yang 
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menghantarkan individu untuk dapat mencapai kebahagiaan (Moaser, 

2016). 

Perilaku menolong dapat mempengaruhi kebahagiaan. Individu 

yang terlibat dalam kegiatan prososial cenderung bahagia (Rahayu, 

2016). Hal ini disebabkan dengan membantu orang lain dapat 

mengalihkan perhatian dari permasalahan yang dialami. Selain itu 

memberi juga dapat mengurangi efek negatif dari stres (Khanna, Sharma, 

Chauan & Pragyendu, 2017). 

Kehendak, seperti mengejar tujuan hidup juga mempengaruhi 

kebahagiaan. Ketika individu dapat memenuhi tujuan tertentu, dalam 

telic theories dipandang individu tersebut akan memiliki well being yang 

tinggi (Diener & Ryan, 2008). 

 

B. Berpikir Positif 

1. Pengertian Berpikir Positif 

Berpikir positif merupakan suatu kesatuan cara berpikir sehat yang 

sifatnya menyeluruh. Seseorang yang memiliki cara berpikir positif maka akan 

menghasilkan buah pikiran yang positif, sekaligus menghimpun harapan, rasa 

optimis, dan daya cipta, dengan demikian orang yang memiliki cara pikir yang 

positif akan menggerakkan dunia sekitarnya secara positif pula (Peale, 2006). 

Elfiky (2012) Berpikir positif adalah sumber kekuatan dan kebebasan. Sebagai 

sumber kekuatan individu dapat menemukan solusi yang tepat sedangkan 
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sebagai sumber kebebasan yaitu individu mampu terbebas dari penderitaan dan 

kurungan pikiran negatif serta pengaruhnya pada fisik. 

Lebih lanjut Albrecht (1992) menyatakan berpikir positif sebagai 

perhatian yang tertuju pada subyek positif dan menggunakan bahasa positif 

untuk membentuk dan mengungkapkan pikiran. Individu yang berpikir positif 

akan mengarahkan pikirannya kepada hal-hal positif, berbicara tentang 

kesuksesan dari pada kegagalan, cinta kasih dari pada kebencian, kebahagiaan 

dari pada kesedihan, keyakinan dari pada ketakutan, kerjasama dari pada 

pertengkaran, kepuasan dari pada kekecewaan, kebaikan dari pada kejahatan, 

berita baik dari pada berita buruk, kebenaran dari pada kesalahan, dan 

memecahkan masalah dari pada mencari masalah.  

Berdasarkan uraian di atas bahwa dapat disimpulkan berpikir positif 

merupakan cara berpikir seseorang yang tertuju pada hal-hal yang positif dan 

menggunakan bahasa yang positif untuk mengungkapkan pikirannya, sehingga 

mampu menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan seseorang dalam menjalani 

kehidupan.  

2. Aspek-Aspek Berpikir Positif 

Albrecht (1980) mengemukakan aspek-aspek berpikir positif terdiri 

dari: 

a. Perhatian Positif (Positive Attention) 

Perhatian positif adalah cara individu untuk mengarahkan pikirannya 

kepada hal-hal positif. Perhatian positif berhubungan dengan kemampuan 

individu untuk mengubah hal-hal negatif yang ada dalam dirinya menjadi 
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hal-hal yang sifatnya positif. Misalnya kegagalan dengan keberhasilan, 

kekuatiran akan problema dengan gagasan jalan keluar, kekuatan dengan 

harapan dan frustrasi dengan ide baru untuk masa mendatang. 

b. Verbalisasi Positif (Positive Verbalization) 

Verbalisasi positif adalah cara individu menggunakan bahasa positif 

untuk membentuk dan mengungkapkan pikiran. Verbalisasi positif terbagi 

menjadi empat, yaitu : 

1) Harapan yang positif (positive expectations) 

Melakukan sesuatu dengan lebih memusatkan perhatian pada 

kesuksesan dan meramalkan sukses lewat verbal. Berbicara tentang 

sukses, prestasi dan tentang kepercayaan diri  dengan menggunakan 

frasa seperti “saya bisa melakukannya”, “kenapa tidak?” dan “mari kita 

coba”. 

2) Afirmasi diri (self affirmation) 

Memusatkan perhatian pada kekuatan diri, melihat diri lebih positif 

dengan dasar pikiran bahwa setiap individu sama berartinya dengan 

individu lain. 

3) Pernyataan yang tidak menilai (non judgement talking) 

Suatu pernyataan yang lebih menggambarkan, bukan menilai buruk 

atau gagal ketika menghadapi suatu peristiwa. Dalam hal ini adalah 

suatu pernyataan yang lebih menggambarkan keadaan dari pada menilai 

keadaan. Pernyataan ini dimaksudkan sebagai pengganti pada saat 

seseorang cenderung untuk memberikan pernyataan yang negatif 
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terhadap sesuatu, menggambarkan keadaan bukan menilai buruk atau 

gagal ketika menghadapi suatu peristiwa. 

4) Penyesuaian diri yang realistik (realityc adaptation) 

Mengakui kenyataan dan berusaha menjauhkan diri dari 

penyesalan, frustrasi, dan menyalahkan diri. Dalam penyesuaian diri 

yang realitas ini menunjukkan kesadaran seseorang tentang sesuatu 

yang sedang terjadi pada suatu keadaan dan kemampuan untuk 

menyesuaikan diri. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aspek verbalisasi 

positif dengan menurunkan menjadi empat indikator yaitu harapan yang 

positif, afirmasi diri, pernyataan yang tidak menilai dan penyesuaian 

diri yang realistik. Hal ini dilakukan karena empat indikator yang 

terkandung di dalam aspek verbalisasi positif telah mencakup ataupun 

mewakili indikator-indikator yang terdapat pada aspek perhatian positif. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Diagnosis dan proses pengobatan kanker payudara membawa perubahan 

pada kehidupan pribadi pada penderitanya baik dalam aktivitas sehari-hari, 

pekerjaan, hubungan, peran keluarga, dan terkait dengan stres psikologis yang 

tinggi (Baqutayan, 2012). Selanjutnya Malik dan Kiran (2013) memaparkan 

prevalensi tertinggi dari dampak kanker payudara yaitu depresi dan kecemasan.  

Stres menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan fungsi kekebalan 

tubuh dan sebagai mediator perkembangan kanker karena peningkatan respon 
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stres dapat mempengaruhi banyak bagian dari kaskade dan molekuler berkaitan 

dengan stres terhadap proses perkembangan kanker dan metastasis (Smith, 

Lutgendorf & Sood, 2010).  

Selain itu depresi dan kecemasan juga memperburuk keadaan dan 

kesehatan penderita kanker payudara. Blazer (dalam Arjadi, 2012) memaparkan 

bahwa salah satu dampak serius dari depresi adalah penurunan fungsi keseharian 

yang dapat mempercepat kematian. Selain itu kecemasan juga dapat 

mempersingkat hidup pasien (Baqutayan, 2012) sehingga penderita kanker 

payudara harus berupaya untuk bahagia karena orang yang bahagia akan hidup 

lebih lama (Veenhoven, 2008; Danner, Snowdon & Friesen, 2001). Hal tersebut 

dikarenakan kebahagiaan yang dirasakan secara langsung dapat meningkatkan 

fungsi neuroendokrin dan sistem kardiovaskular (Martin, Ryfff & Steptoe dalam 

Sadler, Miller, Christiaensen & McGue, 2011)  selain itu secara tidak langsung 

dengan menghambat terjadinya stress (Presman & Cohen dalam Sadler, Miller, 

Christiaensen & McGue, 2011). 

Penderita kanker payudara perlu untuk bahagia. Ketika penderita kanker 

payudara merasa bahagia dengan kehidupan yang dimiliki maka akan 

mendapatkan banyak manfaat, baik berkenaan dengan kesehatan mental maupun 

fisiknya. Salah satu manfaat kebahagiaan yang diperoleh oleh penderita kanker 

payudara adalah dapat meningkatkan kesehatan karena orang bahagia memiliki 

sistem kekebalan tubuh yang baik (Barak, 2006; Machado dkk, 2015). Oleh sebab 

itu penting bagi penderita kanker payudara untuk mengupayakan kebahagiaan 

dalam kondisi apapun dalam hidupnya. 
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Determinan yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan salah satunya adalah 

kognitif yang berorientasi pada kemampuan berpikir individu (Sheldon & 

Lyubomirsky, 2005). Pemikiran yang positif dapat mempengaruhi kebahagiaan 

individu, dengan berpikir positif individu dapat merasakan kebahagiaan 

dibandingkan dengan berpikiran negatif terhadap masalah yang diderita. Elfiky 

(2009) ketika individu berfikir positif akan memusatkan perhatian pada upaya 

mencari solusi dengan cara-cara yang rasional dan perasaan yang tenang, 

mempelajari masalah yang dialami, memperbaiki sikapnya hingga dapat 

berperilaku positif sehingga masalah justru mengantarkan pada kondisi yang lebih 

baik.  

Albrecht (1992) menyatakan berpikir positif sebagai perhatian yang tertuju 

pada subyek positif dan menggunakan bahasa positif untuk membentuk dan 

mengungkapkan pikiran. Penderita kanker payudara yang berpikir positif 

memiliki harapan yang tinggi, afirmasi yang baik, pernyataan yang tidak menilai 

dan menyesuaikan diri secara realistik. Artinya ketika penderita kanker payudara 

berpikir positif maka muncullah ketertarikan dalam melakukan sesuatu, bergairah, 

antusias yang merupakan bentuk dari emosi positif dan dapat meminimalisir 

emosi negatif serta memiliki kepuasan dalam menjalani kehidupan sehingga 

penderita payudara dapat mencapai kebahagiaan. 

Pemikiran positif membuat penderita kanker payudara dapat menerima 

kenyataan yang terjadi, tidak akan menyalahkan diri dan berpikiran buruk atau 

berpikiran negatif terhadap permasalahan hidup yang dihadapi. Shyh (2012) 

memaparkan berpikiran negatif secara signifikan akan menambah variasi emosi 
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negatif seperti depresi, stress, kecemasan, rendahnya kepuasan hidup, dan 

rendahnya kebahagiaan. Sebaliknya, berpikir positif signifikan akan menambah 

variasi emosi positif pada kebahagiaan dan kepuasan hidup. 

Mathews (1986) individu yang menginginkan hidupnya bahagia, tentunya 

harus membentuk pola pikirnya menjadi pola pikir positif. Artinya proses kognitif 

memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur kebahagiaan seseorang. 

Sejalan dengan Sausa dan Lyubomirsky (2001) bahwa untuk menghasilkan 

persepsi hidup yang puas dibutuhkan pemikiran, wawasan dan persepsi-persepsi 

tertentu dalam memandang kehidupan secara positif. 

Kebahagiaan dapat dirasakan dengan bersikap menerima, berusaha untuk 

tetap maju, dan berpikir untuk mencari solusi dari segala kemungkinan hingga 

pikiran itu menjadi kebiasaan hidupnya. Dengan demikian berpikir positif sangat 

penting dimiliki oleh individu khususnya penderita kanker payudara untuk 

memunculkan afek positif agar dapat menghindari afek negatif dan merasakan 

kepuasan hidup sehingga dapat meraih kebahagiaan di dalam hidupnya. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif  

antara berpikir positif dengan kebahagiaan pada penderita kanker payudara.  

 

 

 

 


