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Abstrak. Menderita penyakit kronis seperti kanker payudara merupakan stressor 
fisik pemicu stress bagi wanita, terlebih lagi telah menjalani mastektomi (operasi 
pengangkatan payudara). Berbagai penelitian menunjukkan adanya efek negatif pada 
mereka secara psikis yang berpengaruh pada penurunan kualitas hidup. Namun 
demikian, kondisi berbeda nampak pada penderita kanker payudara yang telah 
menjalani mastektomi di Bandung Cancer Society (BCS). Mereka menilai berbagai 
pengalaman hidup yang patut untuk mereka merasa berterimakasih (gratitude), rasa 
berterimakasih ini mempengaruhi kesejahteraan psikologis (psychological well-
being) yang saat ini mereka alami, seperti menerima keadaan dirinya, mau menjalin 
hubungan positif dengan orang lain, mampu mengarahkan diri sendiri, dapat 
memilih dan mengelola lingkungan sesuai dengan kebutuhannya serta 
mengembangkan diri secara terus menerus. Tujuan penelitian ini yaitu memperoleh 
data empiris mengenai keeratan hubungan antara gratitude dengan psychological 
well-being, dengan subjek penelitian berjumlah 14 orang. Alat ukur yang digunakan 
berupa kuesioner, dengan skala likert yang item-itemnya disusun berdasarkan atas 
teori dan McCullough, Emmons dan Tsang (2002) untuk gratitude serta Ryff (1989) 
untuk psychological well-being. Hasil pengolahan data didapatkan rs sebesar 0.559. 
Disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup erat antara gratitude 
dengan psychological well-being pada penderita kanker payudara yang telah 
menjalani mastektomi di Bandung Cancer Society (BCS), artinya semakin tinggi 
gratitude maka akan semakin terpennhinya psychological well-being. Selain itu, 
diperoleh basil gratitude memiliki korelasi yang tinggi dengan positive relations 
with others, purpose in life, dan self acceptance (rs bergerak dan 0.621 hingga 
0.639), gratitude memiliki korelasi cukup dengan environmental mastery (rs=0.457), 
dan gratitude memiliki korelasi yang rendah dengan personal growth dan autonomy 
(rs=0.268 dan 0.247). 

Kata Kunci : gratitude, psychological well-being, mastektomi 

1. 	Pendahuluan 

Kanker merupakan salah satu penyakit yang mendapat banyak perhatian 
masyarakat dan sangat ditakuti, baik di Indonesia maupun di dunia. Pada tahun 2008, 
World Health Organization (WHO) mencatat telah terjadi 7,6 juta kematian di seluruh 
dunia yang diakibatkan oleh kanker dan hampir 13 juta kasus bare kanker didiagnosis 
setiap tahun. Kanker merupakan penyebab utama kematian di dunia 
(www.voaindonesia. corn). 

Terdapat berbagai macam jenis kanker yang telah teridentifikasi, salah satunya 
adalah kanker payudara. Kanker payudara ditandai dengan terjadinya perubahan sel 
kelenjar air susu dalam payudara normal menjadi sel yang bersifat buruk. Sel ini 
tumbuh sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian (Monty, 2012). 
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Kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling banyak dialami oleh 
wanita Indonesia. Fakta yang dirilis Ditjen P2PL Kemkes, tahun 2010 dan Globocan 
tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah wanita Indonesia yang terkena kanker payudara 
cukup memprihatinkan, yaitu sebanyak 8.227 kasus atau 16,85%. Memiliki penyakit 
seperti kanker payudara merupakan suatu hal yang sangat ditakuti khususnya pada 
wanita, hal tersebut juga berkaitan dengan organ yang diserang yaitu payudara yang 
merupakan identitas kesempurnaan seorang wanita. Selain itu, label sebagai penderita 
kanker akan terus menyertainya dikarenakan jaringan kanker tersebut dapat muncul 
kembali kapan saja. 

Memiliki penyakit kanker payudara dan telah melakukan mastektomi merupakan 
stressor fisik biologik pemicu stress bagi. wanita. Berbagai penelitian mengkaji 
mengenai hal tersebut dan menghasilkan bahwa mereka menunjukkan gejala-gejala 
negatif terhadap kehidupannya. Namun demikian, kondisi berbeda dialami oleh 
sebagian besar penderita kanker payudara yang telah menjani mastektomi di Bandung 
Cancer Society (BCS). Mereka menunjukkan kondisi psikologis yang positif, bahkan 
mereka .memandang bahwa mereka hams dapat memberikan arti di setiap harinya baik 
untuk diri sendiri dan lingkungannya, dan mereka pun berusaha untuk dapat 
mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan lebih produktif dari sebelumnya. 

Nampak pada penderita kanker payudara yang telah menjalani mastektomi di 
Bandung Cancer Society (BCS) bahwa dengan kondisi fisik mereka saat ini tidak lekas 
membuat mereka memandang diri secara negatif, mereka menerima atas kekurangan 
fisiknya tersebut, dan bahkan merasa beruntung masih memiliki organ tubuh lainnya, 
menurut mereka kesehatannya merupakan hal yang penting sehingga kehilangan salah 
sate organ tubuh tidak menjadi suatu permasalahan besar. Selain itu, mereka mampu 
menjalin relasi dengan orang lain secara baik, mereka bahkan mau terbuka pada orang 
lain baik sesama penderita atau bukan, padangan mereka adalah mereka harus dapat 
berbagi sesuatu yang dapat menjadi kebaikan bagi orang lain, oleh karena itu Pula 
mereka menyenangi kegiatan sosial seperti membantu para anak-anak penderita kanker 
yang kesulitan biaya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dalam menjalankan aktivitas 
sehari-hari mereka berusaha untuk tidak bergantung pada orang lain, seperti menjalani  
pengobatan sendirian dan bahkan diantara mereka memutuskan sendiri untuk menjalani 
mastektomi, serta mereka pun senang mengevaluasi diri dengan membayangkan apa 
yang harus mereka perbaiki. 

Sebagai penderita kanker payudara mereka melakukan upaya untuk dapat 
mempertahankan din dengan mencari tempat yang dapat memberikan manfaat bagi 
dirinya, yaitu mereka memilih untuk bergabung dalam Bandung Cancer Society (BCS), 
mereka berpikir jika hanya berdiam diri meratapi penyakitnya dirumah tidak dapat 
mengembangkan dirinya serta kesehatannya. Saat ini tujuan hidupnya adalah dapat 
membahagiakan keluarga, lingkungannya dan dirinya dan berharap tidak meninggal 
dalam keadaan sakit kanker yang terus menerus memburuk, hal tersebut mengarabkan 
mereka untuk menjalankan pola hidup yang sehat. 

Sementara itu, mereka menghayati bahwa banyak hal dalam dirinya yang 
berkembang menjadi lebih baik dari semenjak sebelum divonis menderita kanker 
payudara hingga saat ini, saat ini mereka merasa lebih dapat meregulasi emosi, lebih 
produktif, sangat menghargai waktu, lebih peduli terhadap lingkungannya dan berusaha 
dalam mengoptimalkan kelebihannya Kondisi penderita kanker payudara yang telah 
menjalani mastektomi di Bandung Cancer Society (BCS) yang terpapar diatas 
menggambarkan dimensi dalam psychological well-being. 
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Disamping itu diperoleh juga informasi bahwa hampir segala pengalaman hidup 
yang dialami responden sejak mereka divonis menderita kanker payudara tidak lekas 
membuat mereka terpuruk, melainkan membuat mereka berusaha untuk bertahan hidup 
bahkan berusaha untuk mengoptimalkan diri di setiap waktunya dalam menghadapi 
berbagai situasi kehidupan. Hal tersebut nampak dari hasil wawancara awal mengenai 
gambaran reaksi emosi responden serta deskripsi mengenai sikap maupun perilaku 
responden sejak divonis kanker payudara. Di sisi lain, hasil wawancara pun 
menunjukkan bahwa mereka memiliki perasaan berterimakasih atas hampir setiap 
pengalaman hidupnya. Mereka menghayati berbagai pengalaman yang telah dilaluinya 
selalu memberikan kontribusi dalam hidupnya untuk menjadi lebih baik. Bahkan 
mereka melihat pengalaman hidupnya sebagai penderita kanker payudara dan 
melakukan mastektomi sebagai sesuatu yang memberikan dampak positif bagi dirinya. 
Mereka merasa berterimakasih atas kesempatan hidup yang diberikan Tuhan serta 
segala hikmah yang didapat, antara lain mereka merasa menjadi lebih dekat dengan 
keluarga, lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya, lebih mudah memaafkan orang 
lain, lebih dapat mengontrol emosi, lebih menghargai waktu dan menjalankan gaya 
hidup yang lebih sehat. Banyak hal yang membuat mereka merasa bahwa mereka patut 
untuk berterimakasih baik pada Tuhan maupun orang-orang sekitarnya. Mereka pun 
terbiasa merasa berterimakasih pada hal kecil sekali pun, seperti terpenuhinya 
kebutuhan biologisnya, serta pada berbagai aspek dalam kehidupannya seperti 
pekerjaannya dan kesehatannya. Rasa berterimakasih (gratitude) mempakan ciri klasik 
kepribadian positif, yang berorientasi terhadap memperhatikan dan memberikan 
penghargaan dalam hidup (Wood, Maltby, Stewart, & Joseph, 2008). 

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan yaitu 
memperoleh data empiris mengenai keeratan hubungan antara gratitude dengan 
psychological well-being beserta dimensi-dimensinya pada penderita kanker payudara 
yang telah menjalani mastektomi di Bandung Cancer Society (BCS). 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu berlandaskan pada 
fenomena yang dapat diklasifikasikan, teramati serta terukur, dan juga dapat digunakan 
untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiono, 2012). 

Bentuk penelitian ini yaitu penelitian korelasional. Sesuai dengan tujuan dan 
penelitian ini, yaitu ingin melihat keeratan hubungan antara gratitude dengan 
psychological well-being pada penderita kanker payudara yang telah menjalani 
mastektomi. Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu semakin tinggi gratitude maka akan 
semakin terpenuhinya psychological well-being pada penderita kanker payudara yang 
telah menjalani mastektomi di Bandung Cancer Society (BCS). Instrumen pengukuran 
untuk gratitude merupakan hasil modifikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan 
berdasarkan pada teori gratitude yang disusun oleh McCullough, Emmons, Tsang 
(2002) dan teori psychological well-being dari Carol D. Ryff (1989). Populasi dalam 
penelitian ini sebanyak 14 orang, yaitu orang-orang yang terdaftar di Bandung Cancer 
Society (BCS), yang menderita kanker payudara dan telah menjalani mastektomi. 
Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik korelasi Rank 
Spearman karena kedua variabel datanya ordinal. 
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2. 	Pembahasan 

	

2.1 	Landasan Teori 
Menurut Ryff (1989) psychological well-being merupakan realisasi dan 

pencapaian penuh dari potensi individu. Hal ini bukan hanya kepuasan hidup dan 
keseimbangan antara afek positif dan negatif, namun juga melibatkan persepsi dari 
keterlibatan tantangan-tantangan selama kehidupannya (Keyes, Shmotkin dan Ryff, 
2002). Menurut Ryff (1989) salah sate faktor yang mempengaruhi psychological well-
being yaitu evaluasi terhadap pengalaman hidup. Evaluasi terhadap pengalaman 
hidupnya yaitu bagaimana mereka menginterpretasi dan menilai kejadian-kejadian yang 
terjadi dalam hidupnya, dalam hal ini pengalaman hidupnya sebagai penderita kanker 
payudara yang telah menjalani mastektomi. Mereka mengevaluasi hampir setiap 
pengalanian hidupnya semenjak menjadi penderita kanker payudara dan menjalani 
mastektomi dengan perasaan berterimakasih (gratitude), dengan kata lain mereka 
menilai bahwa pengalaman hidupnya tersebut adalah suatu pemberian positif. 

Menurut McCullough, Tsang, dan Emmons (2002), gratitude sebagai affective 
trait merupakan kecenderungan umum untuk menyadari dan merespon dengan emosi 
berterima kasih terhadap perbuatan baik orang lain dalam pengalaman-pengalaman 
positif yang dialami dan hasil-hasil yang diperoleh. Sementara itu, menurut Emmons & 
McCullough (2003) dalam Wood, et al (2008), respon perasaan berterimakasih terhadap 
sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan 
yang hedonistik atau tidak puas terhadap sesuatu, atau dengan kata lain mengarahkan 
seseorang pada psychological well-being. 

	

2.2 	Basil penelitian 
Dari hasil angket diperoleh seluruh penderita kanker payudara yang telah 

menjalani mastektomi di Bandung Cancer Society (BCS) berada pada kategori tinggi. 
Dengan kata lain, mereka merespon dengan perasaan berterimakasih terhadap 
pengalaman-pengalaman yang mereka alami sebagai penderita kanker yang telah 
menjalani mastektomi, dengan sering merasa berterimakasih balk pada hal besar 
maupun hal kecil sekalipun, pada banyak kejadian dalam hidup maupun pada berbagai 
komponen diluar dirinya seperti Tuhan maupun orang-orang sekitarnya. 

Dari angket diperoleh seluruhnya dalam kategori tinggi. Penderita kanker 
payudara yang telah menjalani mastektomi berada dalam kondisi yang dapat menerima 
kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi 
yang positif, menjadi pribadi yang mandiri serta mampu mengendalikan lingkungan dan 
terus tumbuh secara personal. Keadaan yang tergambar diatas dapat disebabkan oleh 
usia mereka yang telah memasuki dewasa madya. Selain itu, jenis kelamin wanita pun 
menunjukkan memiliki psychological well-being dibandingkan pria. Diketahui pula 
status sosial ekonomi terkait psychological well-being, penderita kanker payudara yang 
telah menjalani mastektomi ini memiliki pendidikan yang mayoritas telah lulus SLTA 
hingga S2, dan didukung dengan pekerjaan yang membuat mereka dikatakan mampu. 
Berdasarkan budaya, dukungan sosial dan religiusitas pun terkait pada terpenuhinya 
psychological well-being menurut Ryff (1989).Dari hasil perhitungan korelasi Rank 
Spearman (rs) antara Gratitude dengan Psychological Well-being beserta Dimensi-
Dimensinya diperoleh sebagai berikut : 

"Meningkatkan Kualitas Hidup yang Lebih Positif' 
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Tabel 1. 
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Korelasi Rank Spearman (rs) antara Gratitude dengan Psychological Well-being 
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Gratitude  dengan Psychological Well-being 0.559 Cukup 31.2% 

Gratitude dengan dimensi Positive Relations With Other 0.639 Tinggi 40.8% 

Gratitude dengan dimensi Purpose in Life 0.635 Tinggi 40.3% 

Gratitude dengan dimensi Self Acceptance 0.621 Tinggi 38.5% 

Gratitude dengan dimensi Environmental Mastery 0.458 Cukup 20.9% 

Gratitude dengan dimensi Personal Growth 0.268 Rendah 7.1% 

Gratitude dengan dimensi Autonomy 0.247 Rendah 6.1% 

Sesuai dengan hasil analisis korelasi antara gratitude dengan psychological well-
being, yaitu menunjukkan bahwa hipotesis yang dirumuskan diterima, yang artinya 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara gratitude dengan psychological well-
being pada penderita kanker payudara yang telah menjalani mastektomi di Bandung 
cancer Society (BCS). Dengan korelasi sebesar 0.559 yaitu cukup erat. Hasil dari 
penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ada 
keterkaitan antara gratitude dengan psychological well-being. Salah satunya dilakukan 
oleh Wood, Joseph, Maltby (2008) yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang unik 
antara gratitude dengan psychological well-being. Selain itu, penelitian lain yang 
dilakukan oleh McCullough dan Emmons (2007) menyebutkan bahwa kelompok 
responden yang berada dalam keadaan gratitude merasa lebih baik mengenai kehidupan 
mereka secara keseluruhan dan lebih optimis terhadap masa depan serta lebih merasa 
terhubung dengan orang lain dibandingkan kelompok responden yang tidak gratitude. 
Menurut Kashdan, et al., dalam Wood, et al., (2008), gratitude berhubungan dengan 
menerima keadaan diri, melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat setiap hari dan 
mengejar aktivitas yang mendorong secara instrinsik. Penelitian lain pun menyebutkan 
bahwa individu yang menekankan pada gratitude di laporan hariannya juga 
menunjukkan nilai yang tinggi pada psychological well-being (Emmons, Diener, 
Larson&Griffen;1985., Ryff&Keyes ;1995 dalam Emmons &McCullough, 2004). 

Dalam penelitian ini keeratan hubungan antara gratitude dengan psychological 
well-being adalah cukup, hal ini disebabkan karena masih terdapat faktor-faktor lain  
yang memberikan kontribusi pada terpenuhinya psychological well-being pada 
penderita kanker payudara yang telah menjalani mastektomi, yaitu sebesar 68.8%. 
Kemungkinan faktor lain tersebut yaitu religiusitas dan dukungan social yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara diketahui bahwa penderita kanker 
payudara yang telah menjalani mastektomi di Bandung Cancer Society (BCS) ini 
memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan merasa dekat dengan Tuhan sehingga 
mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keimanannya terhadap 
agamanya masing-masing, bagi yang beragama Katolik mereka melakukan pelayanan 
ketika waktu senggang, sementara yang beragama Islam mereka mengikuti kegiatan 
pengajian secara rutin. Ryff (1995) mengatakan bahwa individu yang memiliki tingkat 
religiusitas tinggi lebih mampu memaknai kejadian hidupnya secara positif sehingga 
hidupnya menjadi lebih bermakna. 
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Selain itu pula diketahui bahwa dukungan sosial dapat mempengaruhi 
psychological well-being seseorang, penderita kanker payudara yang telah menjalani 
mastektomi di Bandung Cancer Society (BCS) diduga memiliki dukungan sosial yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan penderita lain yang tidak bergabung dalam suatu 
komunitas. Gambaran tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Restia 
Santi (2011) terhadap penderita kanker payudara yang telah menjalani mastektomi di 
Bandung Cancer Society (BCS), hasil penelitiannya yaitu mereka memiliki dukungan 
sosial yang tinggi yaitu sebesar 70%. Dengan mendapatkan dukungan dari keluarga 
maupun komunitas secara tidak langsung dapat membantu menguatkan keinginan 
mereka untuk dapat bertahan hidup bahkan hidup lebih bermakna. 

Dan tabel hasil terlihat tingkat korelasi yang paling tinggi terdapat pada 
hubungan antara gratitude dengan positive relations with other disebabkan karena 
penderita kanker payudara yang telah menjalani mastektomi mengekspresikan perasaan 
berterimakasihnya atas kebaikan orang lain dengan berperilaku positif terhadap orang 
lain pula. Dengan kata lain, semakin sering merasa berterimakasih atas berbagai 
kejadian dalam hidupnya dan terhadap orang lain maupun Tuhan maka mereka akan 
semakin menjalin hubungan positif dengan orang lain dengan membuat hubungan yang 
hangat memuaskan dan saling percaya, memberikan kepeduliannya terhadap 
kesejahteraan orang lain, empati, memberikan kasih sayang, memiliki hubungan yang 
dekat dengan orang lain dan bersedia membuka dan menerima hubungan dengan orang 
lain. Seperti berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa para penderita 
kanker payudara yang telah menjalani mastektomi aktif melakukan kegiatan-kegiatan 
sosial seperti membantu anak-anak di RSHS yang menderita kanker, senang untuk 
berbagi pengalaman hidupnya kepada orang lain , senang ketika memiliki teman barn 
dan selalu berusaha untuk dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa penderita kanker payudara yang telah menjalani 
mastektomi mengakui bahwa apa yang mereka terima berasal dari luar diri dan mereka 
mengapresiasi hal tersebut dengan menjalin hubungan positif pada komponen di luar 
diri mereka, dalam hal ini yaitu orang lain. 

Dikaitkan pula dengan faktor usia, pada usia dewasa madya dimensi hubungan 
positif dengan orang lain  mengalami peningkatan (Ryff&Keyes, 1995) Emmons juga 
mengatakan bahwa gratitude memiliki kaitan dengan perilaku prososial, seseorang yang 
gratitude akan memiliki kepedulian lebih besar pada lingkungan atau orang lain 
(Emmons, 2004). 

Berdasarkan hasil pengujian korelasi antara gratitude dengan dimensi-dimensi 
dari psychological well-being menunjukkan terdapat pula korelasi yang bernilai cukup 
yaitu pada gratitude dengan environmental mastery dan bernilai rendah pada hubungan 
antara gratitude dengan personal growth dan autonomy. Hal diatas dapat disebabkan 
karena penderita kanker payudara yang telah menjalani mastektomi memiliki 
kecenderungan dependen atau tergantung pada orang-orang disekitarnya. Oleh karena 
itu, merasa berterimakasih atas pengalaman hidupnya tidak secara signifikan 
mempengarphi kondisi seseorang untuk memiliki kemampuan dalam menguasai dan 
mengelola lingkungan, memanfaatkan dengan efektif kesempatan disekitanya, dapat 
memilih dan membuat lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi, melihat 
diri sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang, mampu mengambil keputusan secara 
mandiri, mampu melewatkan tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak dengan cara 
tertentu serta mampu mengatur perilaku sendiri. 

"Meningkatkan Kualitas Hidup yang Lebih Positif' 



Hubungan Gratitude Dengan Psychological Well-Being Pada ... I 223 

Indikator perilaku-perilaku tersebut menggambarkan mengenai kekuatan diri 
dalam lingkungannya. Sementara itu, diketahui pula bahwa pada pasien atau seseorang 
yang menderita penyakit kronis sangat membutuhkan peran orang lain disekelilingnya 
sehingga fokus terhadap pengembangan diri yang dilakukan oleh diri semdiri menjadi 
berkurang. Hasil tersebut diperkuat oleh teori dari Emmons (2007) yang menyebutkan 
bahwa untuk dapat gratitude, individu perlu mengetahui bahwa tidak ada seorang pun 
dari mereka yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dan orang lain 
atau interdependen yaitu perasaan senang atas penggantungan dirinya kepada orang 
lain. 

3. 	Penutup 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat hubungan cukup erat antara gratitude dengan psychological well-being 
pada penderita kanker payudara yang telah menjalani mastektomi di Bandung 
Cancer Society (BCS). 

2. Hubungan antara gratitude dengan positive relations with others, purpose in life 
dan self acceptance memiliki keeratan hubungan yang tinggi secara signifikan. 

3. Hubungan antara gratitude dengan environmental mastery memiliki keeratan 
yang cukup, serta dengan personal growth dan autonomy memiliki keeratan 
hubungan yang rendah. 

4. Diketahui pula bahwa seluruh penderita kanker payudara yang telah menjalani 
mastektomi di Bandung Cancer Society (BCS) ini memiliki keyakinan terhadap 
agama, yang membuat mereka berperilaku berdasarkan yang diperkenankan dan 
dianjurkan oleh agama masing-masing, mereka pun mengakui bahwa mereka 
secara rutin mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di luar rumah. 
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