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ABSTRAK 

Ariqa Ayni Alfianita Subagiyo, 111311133024, Post-traumatic Growth Pasca 
Histerektomi pada Penderita Kanker Serviks Usia Dewasa Madya, Skripsi, 
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2017. xxii + 318 halaman, 23 lampiran. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan post-traumatic growth pada  
penderita kanker serviks pasca histerektomi usia dewasa madya. Post-traumatic 
growth atau pertumbuhan pasca trauma adalah  konstruk positif yang dialami 
individu setelah trauma dan berasal dari elaborasi dan konseptualisasi kejadian 
yang dialami indvidu dan direpresentasi pada kenyataan (Tedeschi & Calhoun, 
2004). Peneliti menggunakan domain post-traumatic growth Tedeschi  dan 
Calhoun (2004) yaitu hubungan individu dengan orang lain, prioritas hidup baru, 
kekuatan pribadi, perubahan spiritual, dan apresiasi  individu terhadap kehidupan 
sebagai panduan dalam mengidentifikasi gambaran post-traumatic growth  pada 
perempuan dewasa madya yang menderita kanker serviks sehingga mengalami 
histerektomi. 

Penelitian ini melibatkan tiga subjek perempuan usia dewasa yang 
menderita kanker serviks dan menerima pengobatan histerektomi (pengangkatan 
rahim) dan tiga significant others. Ketiga subjek merupakan ibu rumah tangga, 
subjek pertama berusia 59 tahun, subjek kedua berusia 49 tahun dan subjek ketiga 
56 tahun. Ketiga subjek memiliki post-traumatic growth yang sangat tinggi ketika 
diukur menggunakan post-traumatic growth inventory. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrinsik. Teknik 
penggalian data yang digunakan adalah wawancara dengan pedoman umum. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa post-traumatic growth  dicapai 
oleh perempuan dewasa madya yang menderita kanker serviks dalam kondisi 
berbeda-beda. Perempuan dewasa madya memiliki hubungan lebih dekat dengan 
orang lain sebagai dukungan sosial menghadapi penyakit yang diderita. 
Perempuan dewasa madya pasca histrektomi memiliki pengembangan 
kemampuan dan minat baru. Perempuan dewasa madya lebih menghargai hidup 
yang dimiliki karena memiliki motivasi hidup yaitu anak, mensyukuri umur yang 
dimiliki dan menggunakan waktu dengan baik. Sebagian besar perempuan dewasa 
madya memunculkan perubahan spiritual sedangkan sebagian lainnya 
memunculkan kondisi pribadi lebih kuat. 
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