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ABSTRACT 
 
 

Description Patients Acceptence Responses Diagnosed of Cervical Cancer in 
Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD DR.SOETOMO Surabaya 

 
 

Qualitatif Research 
 

By: Erna Susanti 
 
Introduction: Patients with cervical cancer in the early period of diagnosis (0-3 
months) often show denial, thus leaving the patient  lesscooperative with the 
treatment plan. Method: This study used a phenomenology study with 12 
participants. In-depth interviews assisted by voice recorder and field notes. 
Participants were patients diagnosed with cervical cancer (0-3 months) on IIA-
IIIB stage at Oncology Polyclinic in Surabaya taken by purposive sampling. 
Results: Nine themes were identified: self-acceptance, post-diagnosis response 
with sub theme of perception and psychological stress, knowledge, recovery 
effort, social support, obstacle factor, information source, and expectation. 
Participants experiencing a transition from healthy to sick conditions begin with 
a loss of response, negative perception and post-diagnosis psychological stress. 
Conclusion: The emotional stability of cervical cancer patients occurs 
fluctuatingly and the feelings of loss will again occur repeatedly even after 
reaching the acceptance state. Good self adjustment enhance repondent’s 
acceptance of their disease and bringing new hope for their life, so cervical 
cancer patients have a positive expectation in his life. Suggestion: The role of 
health workers is important in the adjustment of early diagnosed patients with 
cervical cancer by providing health education and consultation services related 
to the condition of the illness. 
 
Keyword : Patiens’ Acceptance, Cervical Cancer. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker serviks sampai saat ini merupakan salah satu penyebab kematian 

kaum perempuan di berbagai Negara (Derks et al., 2017). Penyakit kanker serviks 

tidak menimbulkan gejala di awal stadium sehingga penegakan diagnosa 

seringkali terlambat pada stadium lanjut (Vermandere et al., 2014). Penegakan 

diagnosa dan pengobatan  kanker serviks selalu disertai tantangan psikologis 

(Khalil et al., 2015). Program pengobatan kanker serviks baik berupa tindakan 

pembedahan, radioterapi, maupun kemoterapi telah diketahui memiliki toksisitas 

dan efek samping. Berbagai literatur mengemukakan efek negatif pada fisik dan 

fungsi psikologis yang memunculkan sikap penolakan pasien (Czerw, Bilińska 

and Deptała, 2016). Penolakan pasien awal terdiagnosa disebabkan program 

pengobatan yang berkesinambungan (sequelae), terlebih kanker serviks mayoritas 

didiagnosa pada usia subur dimana pasien masih aktif melakukan kegiatan seksual 

(Bae dan Park, 2015). Masalah yang ditemukan di Poli Onkologi Satu Atap 

(POSA) RSUD. Dr Soetomo Surabaya bahwa pasien kanker serviks pada periode 

awal terdiagnosa (0-3 bulan) seringkali menunjukan sikap penolakan (denial), 

sikap tersebut mengakibatkan pasien tidak kooperatif dengan rencana pengobatan. 

Kanker serviks dikenal sebagai penyakit yang mematikan. Pada tahun 

2012, WHO melaporkan insiden kanker serviks sebesar 14 juta kasus baru dan 7,6 

juta kasus meninggal dunia. Kanker serviks merupakan jenis kanker tersering 

kedua yang menyerang perempuan di negara berkembang dengan perkiraan 

jumlah 270.000 kasus kematian. Berdasarkan data tahun 2013, ditemukan fakta 
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bahwa setiap hari 20 wanita meninggal dunia akibat kanker serviks. Penyakit 

kanker serviks juga termasuk 10 penyakit mematikan di Indonesia (Desmaniarti & 

Avianti, 2014). Angka pravalensi nasional dari seluruh populasi usia di Indonesia 

tahun 2013 sebesar 1,4% atau diperkirakan berkisar 347.792 jiwa. Kasus kanker 

serviks tahun 2013 ditemukan tertinggi di propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah 

dengan kisaran prosentase 0,8% dari populasi wanita. Dari survey data di 

onkologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya mencatat kanker serviks sebagai kasus 

terbanyak pada kategori penyakit kanker yang menyerang wanita. Tahun 2014 

tercatat 820 pasien  terdiagnosa awal  kasus kanker  serviks, tahun 2015  tercatat  

729 pasien terdiagnosa awal kanker serviks, tahun 2016 tercatat sejumlah 858 

pasien terdiagnosa awal kanker serviks dan dari data enam bulan yaitu sejak 

Januari  hingga September 2017  tercatat jumlah pasien terdiagnosa awal kanker 

serviks sejumlah 569 orang.   

Penerimaan merupakan dasar bagi setiap orang untuk dapat menerima 

kenyataan hidup, semua pengalaman baik atau buruk. Penerimaan ditandai dengan 

sikap positif, adanya pengakuan atau penghargaan terhadap nilai-nilai individual 

tetapi menyertakan pengakuan terhadap tingkah lakunya Kubler Ross (1969) 

dalam Hidayat (2009). Pengkajian tingkat penerimaan pasien awal terdiagnosa 

kanker serviks melalui berbagai tingkatan aspek. Hal ini dikarenakan kanker 

serviks berdampak pada banyak aspek meliputi fisik, jiwa, sosial, dan spiritual 

yang merupakan dampak alamiah dari kanker. Pasien tidak hanya menghadapi 

gejala penyakit saja, tetapi juga dampak perubahan kualitas hidup, batasan 

autonomi dan kemandirian, serta perubahan peran individu dalam keluarga dan 

masyarakat (Czerw, Bilińska and Deptała, 2016). Fase awal kanker serviks, saat 
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muncul gejala hingga penegakan diagnosa, pasien dihadapkan dengan sesuatu 

yang baru, situasi yang tidak diketahuinya. Pemberian informasi saat penegakan 

diagnosis merupakan momen yang sangat penting. Beberapa faktor yang 

memperburuk kondisi stress psikologis pasien seperti kanker dengan prognosis 

yang buruk, kondisi hidup yang sulit, situasi sosial, dan usia pasien masih muda, 

bahkan hingga terjadi emosional trauma. Diagnosis dan pengobatan dapat 

berdampak pada isolasi sosial dan pikiran akan kematian. Pasien seringkali 

merasa adanya suatu stigma. Semua kondisi tersebut membetuk dan 

mempengaruhi penyesuaian dan penerimaan diri terhadap penyakit kanker serviks 

(Juczynski, 2014).   

Gambaran awal yang ditemukan di POSA RSUD Dr Soetomo, saat studi 

awal penelitian bulan Agustus 2017 melibatkan 10 pasien kanker serviks 

didapatkan informasi 9 pasien yang menyatakan muncul perdarahan setelah 

melakukan hubungan seksual dan belum mengetahui bahwa itu adalah tanda dari 

kanker serviks, sehingga waktu periksa dan ditegakan diagnosa kanker serviks 

telah berlanjut ke tahap stadium lanjut. Seluruh pasien setelah terdiagnosa kanker 

serviks cenderung meminta pendapat dan berbagi informasi dengan lingkungan 

sosial sekitarnya baik sesama pasien maupun dengan keluarga. Pasien 

mendapatkan banyak masukan yang berlebihan tentang kanker serviks dan 

pengobatan kemoterapi, seperti pandangan bahwa kemoterapi menyebabkan 

kerontokan rambut secara total, kemoterapi menyebabkan tubuh bertambah sakit, 

kanker serviks tidak bisa disembuhkan dan berbagai informasi negatif lainnya. 

Pemahaman tersebut menyebabkan pasien memilih untuk beralih ke pengobatan 

alternatif. Pengobatan alternatif hanya menangani gejala atau simptomatis saja, 
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bahkan pasien kembali ke rumah sakit dalam kondisi yang lebih berat dan 

prognosis yang buruk. 

Fenomena penolakan pasien yang ditemukan berupa pasien lebih memilih 

ke pengobatan alternatif setelah mendapatkan informasi di lingkungan sosialnya, 

juga setelah melihat pasien yang telah menjalani pengobatan cenderung semakin 

memburuk efek sampingnya. Pasien juga menyatakan penolakan terhadap kanker 

serviks karena telah mengaku menjaga kebersihan dan menjaga diri setia dengan 

satu pasangan tetapi tetap saja terserang kanker serviks. Penolakan pasien yang 

muncul berakibat pada respon fisik, psikologis, dan peran pasien. Respon fisik 

berupa muncul gejala sedih, gelisah, sulit konsentrasi, sulit tidur, otot-otot tubuh 

terasa tegang, badan terasa lemas, letih dan tidak berdaya (Desmaniarti, Z; 

Avianti, 2014). Studi awal penelitian bulan Agustus 2017 melibatkan 10 pasien 

kanker serviks di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya didapatkan gambaran awal 

bahwa pasien merasakan adanya perubahan psikologis berupa depresi dan isolasi 

terhadap lingkungan sosial. Perubahan peran muncul berupa perasaan tidak 

berdaya, merasa dirinya sudah dikucilkan dari tempat kerja, pasien dengan usia 

muda dan masih aktif secara seksual khawatir suaminya akan mencari wanita lain 

dan meninggalkannya. Pasien juga merasa takut tidak diterima dengan baik oleh 

keluarga terdekatnya seperti anak, saudara, dan orang tua seperti saat sehat 

dahulu. 

Penatalaksanaan kanker serviks utama adalah kemoterapi. Kemoterapi 

memiliki dampak yang nyata dalam berbagai bidang kehidupan antara lain 

dampak terhadap fisik dan psikologis (Ambarwati & Wardani, 2015).  Penegakan 

diagnosa dan program pengobatan yang lebih awal memiliki efektifitas yang lebih 
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besar dengan nilai keberhasilan relative mencapai 91,5% (D’Orazio, 2009). Meski 

demikian, kemampuan pasien untuk menerima kondisinya dan segera mengikuti 

program pengobatan secara kooperatif merupakan sebuah tantangan (Triharini, 

2009). Penelitian Khalil et al., (2015) pada 110 pasien kanker serviks berdasarkan 

analisa multivariate menunjukan adanya hubungan spiritual dan dukungan sosial 

terhadap penerimaan diri. Penanganan pada pasien kanker serviks pada stadium 

awal sangat memerlukan dukungan keluarga untuk meningkatkan sikap 

penerimaan pasien. Sikap penerimaan mencegah terjadinya kondisi kanker yang 

relaps dan jatuh pada kondisi stadium lanjut (Sogukopinar, 2013). Studi 

kuantitatif tentang respon fisik, psikologis, pada pasien kanker serviks cukup 

banyak ditemukan, akan tetapi masih belum memberikan gambaran yang 

mendalam tentang sikap individu dan makna dari penerimaan diri pasien kanker 

serviks. Proses penerimaan pasien kanker serviks baik pada fase awal diagnosa 

maupun program pengobatan lanjutan merupakan suatu pengalaman yang sangat 

individual, pengalaman tersebut berbeda antar wanita satu dengan lainnya. 

Keunikan pengalaman individual tersebut penting untuk dikaji secara mendalam 

menggunakan pendekatan studi fenomenologi. Ketidaktahuan kondisi psikologis 

pasien awal terdiagnosa kanker serviks berdampak pada keberlangsungan 

program terapi. Kesalahan dalam pendekatan psikologis dan strategi komunikasi 

menyebabkan pasien tidak kooperatif terhadap rencana pengobatan, sehingga 

dimungkinkan jatuh pada stadium lanjut dan memperburuk prognosis serta 

kualitas hidup pasien.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran penerimaan pasien awal terdiagnosa kanker serviks 

di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr.Soetomo Surabaya?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menjelaskan gambaran tentang penerimaan pasien awal terdiagnosa 

kanker serviks di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr.Soetomo Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

penerimaan pasien awal terdiagnosa kanker serviks, informasi ini dapat digunakan 

sebagai acuan dalam  meningkatkan kualitas hidup pasien terutama pada aspek 

psikologis pasien kanker serviks. Penelitian ini juga diharapakan sebagai 

pengembangan keilmuan keperawatan maternitas khususnya pada bidang 

onkologi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini akan disampaikan kepada bidang pendidikan RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya berupa laporan sebagai pengembangan bahan 

kajian ilmiah tentang penerimaan pasien awal terdiagnosa kanker serviks 

di Poli Onkologi Satu Atap, hasil penelitian dapat menjadi referensi 

gambaran psikologis pasien untuk menentukan strategi komunikasi dan 

pemberian informasi ketika penegakan diagnosa.  
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2. Pasien 

Partisipan dalam penelitian ini akan terlibat dalam proses wawancara 

dengan peneliti tentang gambaran penerimaan pasien saat awat terdiagnosa 

kanker serviks di POSA RSUD Dr. Soetomo, besar kemungkinan terjadi 

pertukaran informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan 

pasien. 

3. Peneliti 

Peneliti akan mendapatkan pengetahuan tentang gambaran penerimaan 

pasien awal terdiagnosa kanker serviks di Poli Onkologi Satu Atap 

(POSA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Kanker Serviks 

2.1.1 Definisi Kanker Serviks 

Kanker adalah istilah umum yang dipakai untuk menunjukkan neoplasma 

ganas, dan ada banyak tumor atau neoplasma lain yang tidak bersifat kanker. 

Neoplasma secara harfiah berarti “pertumbuhan baru”. Suatu neoplasma, adalah 

massa abnormal jaringan yang pertumbuhannya berlebihan dan tidak 

terkoordinasikan dengan pertumbuhan jaringan normal serta terus demikian 

walaupun rangsangan yang memicu perubahan tersebut telah berhenti 

(Wiknjosastro, 2015). 

Serviks adalah bagian dari rahim yang paling sempit, terhubung ke fundus 

uteri  oleh uterine isthmus. Serviks berasal dari bahasa latin yang berarti leher. 

Bentuknya silinder atau lebih tepatnya kerucut.Serviks letaknya menonjol melalui 

dinding vagina anterior atas. Bagian  yang memproyeksikan ke dalam vagina 

disebut sebagai portio vaginalis. Bagian luar dari serviks menuju ostium eksternal 

disebut ektoserviks. Lorong antara ostium eksterna ke rongga endometrium 

disebut sebagai kanalis endoservikalis (Heffner, LJ. Schust, 2014). 

Kanker Leher Rahim adalah tumor ganas yang mengenai lapisan 

permukaan (epitel) dari leher rahim atau mulut rahim, dimana sel – sel permukaan 

(epitel) tersebut mengalami penggandaan dan berubah sifat tidak seperti sel yang 

normal. Kanker serviks berkembang secara bertahap, tetapi progresif. Proses 

terjadinya  kanker ini dimulai dengan sel yang mengalami mutasi lalu 

berkembang menjadi sel displastik sehingga terjadi kelainan epitel yang disebut 
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displasia. Dimulai dari displasia ringan, displasia sedang, displasia berat, dan 

akhirnya menjadi karsinoma in-situ (KIS), kemudian berkembang lagi menjadi 

karsinoma invasif. Tingkat displasia dan KIS dikenal juga sebagai tingkat pra-

kanker. Dari displasia menjadi karsinoma in-situ diperlukan waktu 1-7 tahun, 

sedangkan karsinoma in-situ menjadi karsinoma invasif berkisar 3-20 

tahun.(Sogukopinar, 2013). . 

2.1.2 Epidemiologi Kanker Serviks 

Berdasarkan distribusi umur laporan FIGO (Internasional Federation Of 

Gynecology and Obstetrics) tahun 1988, kelompok umur 30-39 tahun dan 

kelompok umur 60-69 tahun terlihat sama banyaknya. Secara umum, stadium IA 

lebih sering ditemukan pada kelompok umur 30-39 tahun, sedangkan untuk 

stadium IB dan II sering ditemukan pada kelompok umur 40-49 tahun, stadium III 

dan IV sering ditemukan pada kelompok umur 60-69 tahun.(Norwitz, E. Schorge, 

2015) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSCM Jakarta tahun 1997-1998 

ditmukan bahwa stadium IB-IIB sering terdapat pada kelompok umur 35-44 

tahun, sedangkan stadium IIIB sering didapatkan pada kelompok umur 45-54 

tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Litaay, dkk dibeberapa Rumah Sakit di 

Ujung Pandang (1994-1999) ditemukan bahwa penderita kanker rahim yang 

terbanyak berada pada kelompok umur 46-50 tahun yaitu 17,4%. 

Menurut distribusi tempat, Frekwensi kanker rahim terbanyak dijumpai 

pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Bangladesh, Thailand, 

Vietnam dan Filipina. Di Amerika Latin dan Afrika Selatan frekwensi kanker     
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rahim juga merupakan penyakit keganasan terbanyak dari semua penyakit 

keganasan yang ada lainnya.(Wiknjosastro, 2015). 

2.1.3 Klasifikasi Kanker Serviks 

Menurut (Novel S Sinta,dkk,2010), klasifikasi kanker dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu (1) klasifikasi berdasarkan histopatologi, (2) klasifikasi 

berdasarkan terminologi dari sitologi serviks, dan (3) klasifikasi berdasarkan 

stadium-stadium klinis menurut FIGO (The International Federation of 

Gynekology and Obstetrics) : 

1). Klasifikasi berdasarkan histopatologi  

CIN 1 (Cervical Intraepithelial Neoplasia), perubahan sel-sel abnormal 

lebih kurang setengahnya. berdasarkan pada kehadiran dari dysplasia yang 

dibatasi pada dasar ketiga dari lapisan cervix, atau epithelium (dahulu 

disebut dysplasia ringan). Ini dipertimbangkan sebagai low-grade lesion 

(luka derajat rendah).  

CIN 2, perubahan sel-sel abnormal lebih kurang tiga perempatnya, 

dipertimbangkan sebagai luka derajat tinggi (high-grade lesion). Ia 

merujuk pada perubahan-perubahan sel dysplastic yang dibatasi pada dasar 

duapertiga dari jaringan pelapis (dahulu disebut dysplasia sedang atau 

moderat). 

CIN 3, perubahan sel-sel abnormal hampir seluruh sel adalah luka derajat 

tinggi (high grade lesion). Yaitu merujuk pada perubahan-perubahan 

prakanker pada sel-sel yang mencakup lebih besar dari duapertiga dari 

ketebalan pelapis cervix, termasuk luka-luka ketebalan penuh yang 
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dahulunya dirujuk sebagai dysplasia dan carcinoma yang parah ditempat 

asal.  

2.1.4 Etiologi Kanker Serviks 

Penyebab utama kanker serviks adalah virus yang disebut Human 

Papilloma (HPV). HPV tersebar luas, dapat menginfeksi kulit dan mukosa epitel. 

HPV dapat menyebabkan manifestasi klinis baik lesi yang jinak maupun lesi 

kanker. Tumor jinak yang disebabkan infeksi HPV yaitu veruka dan kondiloma 

akuminata sedangkan tumor ganas anogenital adalah kanker serviks, vulva, 

vagina, anus dan penis. Sifat onkogenik HPV dikaitkan dengan protein virus E6 

dan E7 yang menyebabkan peningkatan proliferasi sel sehingga terjadi lesi pre 

kanker yang kemudian dapat berkembang menjadi kanker (Cunnningham, FG. 

Mcdonald, 2014) 

Morfologi Human papilloma virus (HPVs) adalah virus DNA famili 

papillomaviridae. HPV virion tidak mempunyai envelope, berdiameter 55 nm, 

mempunyai kapsid ikosahedral. Genom HPV berbentuk sirkuler dan panjangnya 8 

kb, mempunyai 8 open reading frames (ORFs) dan dibagi menjadi gene early (E) 

dan late (L). Gen E mengsintesis 6 protein E yaitu E1, E2, E4, E5, E6 dan E7, 

yang banyak terkait dalam proses replikasi virus dan onkogen, sedangkan gen L 

mengsintesis 2 protein L yaitu L1 dan L2 yang terkait dengan pembentukan 

kapsid. Virus ini juga bersifat epiteliotropik yang dominan menginfeksi kulit dan 

selaput lendir dengan karakteristik proliferasi epitel pada tempat infeksi (Heffner, 

LJ. Schust, 2014). 
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2.1.5 Faktor Risiko Kanker Serviks 

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker 

serviks, antara lain adalah (Berek et al., 2015):  

1. Usia  

Saat ini telah diketahui di beberapa negara bahwa puncak insidensi lesi 

prakanker serviks terjadi pada kelompok usia 30-39 tahun, sedangkan kejadian 

kanker serviks terjadi pada usia di atas 60 tahun. Di Indonesia, telah dilakukan 

penelitian pada tahun 2002 mengenai puncak insidensi kanker serviks yaitu pada 

kelompok usia 45-54 tahun. Penelitian lain di RSCM (1997-1998) menunjukkan 

insidens kanker serviks meningkat sejak usia 25-34 tahun dan puncaknya pada 

usia 35-44 tahun, sementara di Indonesia (1988-1994) pada usia 45-54 tahun. 

Laporan FIGO pada tahun 1998 menyebutkan kelompok usia 30-39 tahun dan 60-

69 tahun terbagi sama banyaknya. 

 Pada panelitian lain secara retrospektif yang dilakukan oleh Schellekens 

dan Ranti di Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin Bandung untuk periode januari tahun 

2000 sampai juli 2001 dengan interval umur mulai 21 sampai 85 tahun (N=307), 

didapatkan usia rata-rata dari pasien karsinoma serviks yaitu 32 tahun. Ditempat 

yang sama S. Van Loon melakukan penelitian terhadapat 58 pasien dengan kanker 

serviks pada tahun 1996, dan mendapatkan pasien mayoritas yaitu 20,3% berusia 

40- 44 tahun dan usia rata-rata 46 tahun. Menurut Benson KL, 2% dari wanita 

yang berusai 40 tahun akan menderita kanker serviks dalam hidupnya. Hal ini 

dimungkinkan karena perjalanan penyakit ini memerlukan waktu 7 sampai 10 

tahun untuk terjadinya kanker invasif sehingga sebagian besar terjadinya atau 

diketahuinya setelah berusia lanjut. 
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2. Hubungan seks pada usia muda atau pernikahan pada usia muda 

Telah lama diketahui bahwa umur sangat berpengaruh terhadap proses 

reproduksi. Umur yang dianggap optimal untuk reproduksi antara 20-35 tahun. 

Pada usia 20-40 tahun, disebut sebagai masa dewasa dini yang disebut juga usia 

reproduktif. Sehingga pada masa ini diharapkan orang telah mampu untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan tenang secara emosional, 

perkembangan fisiknya, maupun kemampuannya dalam hal kehamilan baik 

kelahiran bayinya.  

Usia kawin muda menurut Rotkin, Chistoperson dan Parker serta Barron 

dan Richart jelas berpengaruh. Rotkin menghubungkan terjadinya karsinoma 

serviks dengan usia saat seorang wanita mulai aktif berhubungan seksual, 

dikatakan pula olehnya karsinoma serviks cenderung timbul bila saat mulai aktif 

berhubungn seksual pada saat usia kurang dari 17 tahun. Lebih dijelaskan bahwa 

umur antara 15-20 tahun merupakan periode yang rentan. Pada periode laten 

antara coitus pertama dan terjadinya kanker serviks kurang lebih dari 30 tahun. 

Periode rentan ini berhubungan dengan kiatnya proses metaplasia pada usia 

pubertas, sehingga bila ada yang mengganggu proses metaplasia tersebut misalnya 

infeksi akan memudahkan beralihnya proses menjadi displasia yang lebih 

berpotensi untuk terjadinya keganasan. Christoperson dan parker menemukan 

perbedaan statistik yang bermakna antara wanita yang menikah usia 15-19 tahun 

dibandingkan wanita yang menikah usia 20-24 tahun, pada golongan pertama 

cenderung untuk terkena kanker serviks. Barron dan Richat pada penelitian 

dengan mengambil sampel 7.000 wanita di Barbara Hindia Barat, Cenderung 

menduga epitel serviks wanita remaja sangat rentan terhadap bahan-bahan 
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karsinogenik yang ditularkan melalui hubungan seksual didanding epitel serviks 

wanita dewasa. 

Laporan dari berbagai pusat di Indonesia juga memperlihatkan hasil yang 

serupa dengan hasil penelitian di luar negeri. Marwi di Yogyakarta menemukan 

63,1% penderita karsinoma serviks menikah pada usia 15-19 tahun, hasil yang 

serupa juga dilaporkan oleh Sutomo di Semarang. 

3. Jumlah paritas lebih banyak lebih berisiko mengalami kanker  

Kehamilan yang optimal adalah kehamilan anak lebih dari tiga. Kehamilan 

setelah tiga mempunyai resiko yang meningkat. Pada primigravida umumnya 

belum mempunyai gambaran mengenai kejadian-kejadian yang akan dialami saat 

melahirkan dan merawat bayinya. Oleh sebab itu penting sekali mempersiapkan 

ibu dengan memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai kelahiran dan 

perawatan bayinya. Sedangkan pada ibu yang sudah pernah mempunyai anak 

akan mempunyai gambaran dan pengalaman dalam merawat bayinya, sehingga 

akan lebih siap dan tahu merawat bayinya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mubasir dkk, Pada tahun 1993 

menemukan lebih tinggi frekuensi kejadian kanker serviks pada pasien yang 

pernah melahirkan dari pada yang belum melahirkan. Multiparitas terutama 

dihubungkan dengan kemungkinan menikah pada usia muda, disamping itu 

dihubungkan pula dengan sosial ekonomi yang rendah dan higiene yang buruk.  

Sumber lain mengemukakan bahwa paritas tinggi merupakan salah satu 

faktor resiko terkena kanker serviks. Bukhari L dan Hadi A menyebutkan bahwa 

golongan wanita yang bersalin 6 kali atau lebih mempunyai resiko menderita 

kanker serviks 1,9 kali lebih besar dari pada golongan wanita yang bersalin antara 
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1-5 kali, meskipun hal ini merupakan faktor resiko namun hal tersebut harus 

dijadikan perhatian kita untuk mendeteksi terhadap golongan ini. Kehamilan dan 

persalinan yang melebihi 3 orang dan jarak kehamilan terlalu dekat akan 

meningkatkan kejadian kanker seriks. Susanto dan Suardi (1987) di Rumah Sakit 

Dr. Hasan Sadikin Bandung dalam penelitiannya mendapatkan paritas terbanyak 

pasien kanker serviks yaitu paritas lebih dari lima, Sahil MF (1993) mendapatkan 

pada paritas 6 atau lebih cenderung terkena kanker serviks. Multiparitas diduga 

menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Pada penelitian di Swedia 

memperlihatkan bahwa tingkat rekurensi meningkat pada paritas lebih dari tiga. 

4. Tingkat pendidikan rendah  

Tingkat pendidikan seseorang dapat mendukung atau mempengaruhi 

tingkat pengetahuan seseorang dan taraf pendidikan yang rendah selalu 

berhubungan dengan informasi dan pengetahuan yang terbatas, semakin tinggi 

pendidikan seseorang semakin tinggi pula pemahaman seseorang terhadap 

informasi yang didapat dan pengetahuannya pun akan semakin tinggi. Pendidikan 

yang rendah menyebabkan seseorang tidak peduli terhadap program kesehatan 

yang ada, sehingga mereka tidak mengenal bahaya yang mungkin terjadi. 

Walupun ada sarana yang baik belum tentu mereka tahu menggunakannya. 

Perilaku hidup sehat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

penduduk. Tingkat pendidikan yang masih rendah merupakan salah satu sebab 

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan serta 

pembentukkan perilaku sehat. 

Tingkat pengetahuan yang tinggi pada seseorang akan menjadikannya 

lebih kritis dalam menghadapi berbagai masalah. Sehingga pada wanita yang 
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mempunyai tingkat pendidikan yang baik akan membangkitkan partisipasinya 

dalam memelihara dan merawat kesehatannya. Wanita yang berpendidikan tinggi 

cenderung akan memperhatikan kesehatan diri dan keluarganya.  

Pendidikan dan pendapatan keluarga dihubungkan dengan nutrisi yang 

dikonsumsi sehari-hari, higiene serta kepatuhan untuk melakukan pemeriksaan 

secara teratur. Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang tidak mengenal 

bahaya yang mungkin terjadi. Walaupun ada sarana yang baik belum tentu mereka 

tahu menggunakannya. Dengan pendidikan yang tinggi maka semakin banyak 

seseorang mengetahui tentang permasalahan yang menyangkut perbaikan 

lingkungan dan hidupnya. 

5. Penggunaan jangka panjang (lebih dari 5 tahun) kontrasepsi oral  

Risiko noninvasif dan invasif kanker serviks telah menunjukkan hubungan 

dengan kontrasepsi oral. Bagaimanapun, penemuan ini hasilnya tidak selalu 

konsisten dan tidak semua studi dapat membenarkan perkiraan risiko dengan 

mengontrol pengaruh kegiatan sexual. Beberapa studi gagal dalam menunjukkan 

beberapa hubungan dari salah satu studi, bahkan melaporkan proteksi terhadap 

penyakit yang invasif. Hubungan yang terakhir ini mungkin palsu dan 

menunjukkan deteksi adanya bias karena peningkatan skrining terhadap pengguna 

kontrasepsi. Beberapa studi yang lebih lanjut kemudian memerlukan konfirmasi 

atau menyangkal observasi ini mengenai kontrasepsi oral 

6. Riwayat kanker serviks pada keluarga 

Bila seorang wanita mempunyai saudara kandung atau ibu yang 

mempunyai kanker serviks, maka ia mempunyai kemungkinan 2-3 kali lebih besar 

untuk juga mempunyai kanker serviks dibandingkan dengan orang normal. 
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Beberapa peneliti menduga hal ini berhubungan dengan berkurangnya 

kemampuan untuk melawan infeksi HPV. 

7. Berganti-ganti pasangan seksual 

Perilaku seksual berupa berganti pasangan seks akan meningkatkan 

penularan penyakit kelamin. Penyakit yang ditularkan seperti infeksi human 

papilloma virus (HPV) telah terbukti dapat meningkatkan timbulnya kanker 

serviks, penis dan vulva. Resiko terkena kanker serviks menjadi 10 kali lipat pada 

wanita yang mempunyai partner seksual 6 orang atau lebih. Di samping itu, virus 

herpes simpleks tipe-2 dapat menjadi faktor pendamping. 

8. Merokok 

Wanita perokok memiliki risiko 2 kali lebih besar terkena kanker serviks 

dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Penelitian menunjukkan, lendir 

serviks pada wanita perokok mengandung nikotin dan zat-zat lainnya yang ada di 

dalam rokok. Zat-zat tersebut akan menurunkan daya tahan serviks di samping 

merupakan ko-karsinogen infeksi virus. 

9. Defisiensi zat gizi 

Ada beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa defisiensi asam folat 

dapat meningkatkan risiko terjadinya displasia ringan dan sedang, serta mungkin 

juga meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks pada wanita yang makanannya 

rendah beta karoten dan retinol (vitamin A). 

2.1.6 Patofisiologi Kanker Serviks 

Petanda tumor atau kanker adalah pembelahan sel yang tidak dapat 

dikontrol sehingga membentuk jaringan tumor. Mekanisme pembelahan sel yang 

terdiri dari 4 fase yaitu G1, S, G2 dan M harus dijaga dengan baik. Selama fase S, 
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terjadi replikasi DNA dan pada fase M terjadi pembelahan sel atau mitosis. 

Sedangkan fase G (Gap) berada sebelum fase S (Sintesis) dan fase M (Mitosis). 

Dalam siklus sel p53 dan pRb berperan penting, dimana p53  memiliki 

kemampuan untuk mengadakan apoptosis dan pRb memiliki  kontrol untuk proses 

proliferasi sel itu sendiri (American Cancer Society, 2012).  

Infeksi dimulai dari virus yang masuk kedalam sel melalui mikro abrasi 

jaringan permukaan epitel, sehingga dimungkinkan virus masuk ke dalam sel 

basal. Sel basal terutama sel stem terus membelah, bermigrasi mengisi sel bagian 

atas, berdiferensiasi dan mensintesis keratin. Pada HPV yang menyebabkan 

keganasan, protein yang berperan banyak adalah E6 dan E7. mekanisme utama 

protein E6 dan E7 dari HPV dalam proses perkembangan  kanker serviks adalah 

melalui interaksi dengan protein p53 dan retinoblastoma (Rb). Protein E6 

mengikat p 53 yang merupakan suatu gen supresor tumor sehingga sel kehilangan 

kemampuan untuk mengadakan apoptosis. Sementara itu, E7 berikatan dengan Rb 

yang juga merupakan suatu gen supresor tumor sehingga sel kehilangan sistem 

kontrol untuk proses proliferasi sel itu sendiri. Protein E6 dan E7 pada HPV jenis 

yang resiko tinggi mempunyai daya ikat yang lebih besar terhadap p53 dan 

protein Rb, jika dibandingkan dengan HPV yang tergolong resiko rendah. Protein 

virus pada infeksi HPV mengambil alih perkembangan siklus sel dan mengikuti 

deferensiasi sel (American Cancer Society, 2012). 

Karsinoma serviks umumnya terbatas pada daerah panggul saja. 

Tergantung dari kondisi immunologik tubuh penderita KIS akan berkembang 

menjadi mikro invasif dengan menembus membrana basalis dengan kedalaman 

invasi <1mm dan sel tumor masih belum terlihat dalam pembuluh limfa atau 
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darah. Jika sel tumor sudah terdapat >1mm dari membrana basalis, atau <1mm 

tetapi sudah tampak dalam pembuluh limfa atau darah, maka prosesnya sudah 

invasif. Tumor mungkin sudah menginfiltrasi stroma serviks, akan tetapi secara 

klinis belum tampak sebagai karsinoma. Tumor yang demikian disebut sebagai 

ganas praklinik (tingkat IB-occult). Sesudah tumor menjadi invasif, penyebaran 

secara limfogen melalui kelenjar limfa regional dan secara perkontinuitatum 

(menjalar) menuju fornices vagina, korpus uterus, rektum, dan kandung kemih, 

yang pada tingkat akhir (terminal stage) dapat menimbulkan fistula rektum atau 

kandung kemih. Penyebaran limfogen ke parametrium akan menuju kelenjar limfa 

regional melalui ligamentum latum, kelenjar-kelenjar iliak, obturator, 

hipogastrika, prasakral, praaorta, dan seterusnya secara teoritis dapat lanjut 

melalui trunkus limfatikus di kanan dan vena subklavia di kiri mencapai paru-

paru, hati , ginjal, tulang dan otak (American Cancer Society, 2012). 

Perjalanan penyakit kanker serviks dari pertama kali terinfeksi 

memerlukan waktu sekitar 10-15 tahun. Oleh sebab itu kanker serviks biasanya 

ditemukan pada wanita yang sudah berusia sekitar 40 tahun.Ada empat stadium 

kanker serviks yaitu Stadium satu kanker masih terbatas pada serviks (IA dan IB), 

pada stadium dua kanker  meluas di serviks tetapi tidak ke dinding pinggul (IIA 

menjalar ke vagina/liang senggama, IIB menjalar ke vagina dan rahim), pada 

stadium III kanker menjalar ke vagina, dinding pinggul dan nodus limpa (IIIA 

menjalar ke vagina,IIIB menjalar ke dinding pinggul, menghambat saluran 

kencing, mengganggu fungsi ginjal dan menjalar ke nodus limpa), pada stadium 

empat kanker menjalar ke kandung kencing, rektum, atau organ lain (IVA: 

Menjalar ke kandung kencing, rectum, nodus limpa,  IVB: Menjalar ke panggul 
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and nodus limpa panggul, perut, hati, sistem pencernaan, atau paru-paru ) 

(American Cancer Society, 2012). 

2.1.7 Manifestasi Klinis 

Gejala klinis dari kanker serviks sangat tidak khas pada stadium dini. 

Biasanya sering ditandi sebagai fluos dengan sedikit darah, perdarahan postkoital 

atau perdarahan pervaginam yang disangka sebagai perpanjangan waktu haid. 

Pada stadium lanjut baru terlihat tanda-tanda yang ;ebih khas untuk kanker 

serviks, baik berupa perdarahan yang hebat (terutama dalam bentuk eksofilik), 

fluor albus yang berbau dan rasa sakit yang sangat hebat (Norwitz, E. Schorge, 

2015). 

Pada fase prakanker, sering tidak ditandai dengan gejala atau tanda-tanda 

yang khas. Namun, kadang dapat ditemui gejala-gejala berupa keputihan atau 

keluar cairan encer dari vagina. Getah yang keluar dari vagina ini makin lama 

makin berbau busuk karena adanya infeksi dan nekrosis jaringan. Perdarahan 

setelah senggama (post coital bleeding) yang kemudian berlanjut ke perdarahan 

yang abnormal. Timbulnya perdarah setelah masa menopause. Pada tahap invasif 

dapat muncul cairan berwarna kekuning-kuningan, berbau dan dapat bercampur 

dengan darah. Timbul gejala-gejala anemia akibat dari perdarahan yang abnormal. 

Timbul nyeri pada daeah panggul (pelvic) atau pada daerah perut bagian bawah 

bila terjadi peradangan pada panggul. Bila nyeri yang terjadi dari daerah pinggang 

ke bawah, kemungkinan terjadi hidronefrosis. Selain itu masih mungkin terjadi 

nyeri pada tempat-tempat lainnya. Pada stadium kanker lanjut, badan menjadi 

kurus karena kekurangan gizi, edema pada kaki, timbul iritasi pada kandung 

kemih dan poros usus besar bagian bawah (rectum), terbentuknya viskelvaginal 
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dan rektovaginal, atau timbul gejala-gejala lain yang disebabkan oleh metastasis 

jauh dari kanker serviks itu sendiri. 

2.1.8 Pencegahan Kanker Serviks 

Kanker serviks berkembang dari sebuah kondisi pra-kanker, maka 

tindakan pencegahan terpenting harus segera dilakukan. Pencegahan kanker 

serviks terdiri dari pencegahan primer dan sekunder (Sogukopinar, 2013). 

Pencegahan primer berupa menghindari faktor-faktor risiko yang sudah diuraikan 

di atas. Misalnya: Tidak berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan, 

penggunaan kondom (untuk mencegah penularan infkesi HPV), tidak merokok, 

selalu menjaga kebersihan, menjalani pola hidup sehat, melindungi tubuh dari 

paparan bahan kimia (untuk mencegah faktor-faktor lain yang memperkuat 

munculnya penyakit kanker ini) (Sogukopinar, 2013). Vaksin merupakan cara 

terbaik dan langkah perlindungan paling aman bagi wanita dari infeksi HPV tipe 

16 dan 18. Vaksin akan meningkatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk 

mengenali dan menghancurkan virus ketika masuk ke dalam tubuh, sebelum 

terjadi infeksi. Vaksin dibuat dengan teknologi rekombinan, vaksin berisi VLP 

(virus like protein) yang merupakan hasil cloning dari L1 (viral capsid gene) yang 

mempunyai sifat imunogenik kuat. 

Pencegahan sekunder kanker serviks dilakukan dengan deteksi dini dan 

skrining kanker serviks yang bertujuan untuk menemukan kasus-kasus kanker 

serviks secara dini sehingga kemungkinan penyembuhan dapat ditingkatkan. 

Perkembangan kanker serviks memerlukan waktu yang lama. Dari prainvasif ke 

invasive memerlukan waktu sekitar 10 tahun atau lebih. Pemeriksaan sitologi 

merupakan metode sederhana dan sensitif untuk mendeteksi karsinoma prakanker. 
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Bila diobati dengan baik, karsinoma prakanker mempunyai tingkat penyembuhan 

mendekati 100%. Diagnosa kasus pada fase invasif hanya memiliki tingkat 

ketahanan sekitar 35%. Program skrining dengan pemeriksaan sitologi dikenal 

dengan Pap mear test dan telah dilakukan di Negara-negara maju. Pencegahan 

dengan pap smear terbuki mampu menurunkan tingkat kematian akibat kanker 

serviks 50-60% dalam kurun waktu 20 tahun (Wiknjosastro, 2015). 

2.1.9 Penatalaksanaan Kanker Serviks 

Terapi karsinoma serviks dilakukan bilamana diagnosis telah dipastikan 

secara histologik dan sesudah dikerjakan perencanaan yang matang oleh tim yang 

sanggup melakukan rehabilitasi dan pengamatan lanjutan (tim kanker / tim 

onkologi) (Wiknjosastro, 2015). Tindakan pengobatan atau terapi sangat 

bergantung pada stadium kanker serviks saat didiagnosis.  

Terapi lesi prakanker serviks umunya tergolong NIS (Neoplasia Intraepital 

Serviks) dapat dilakukan dengan observasi saja, medikamentosa, terapi destruksi 

dan terapi eksisi (Cunnningham, FG. Mcdonald, 2014). Tindakan observasi 

dilakukan pada tes Pap dengan hasil HPV, atipia, NIS 1 yang termasuk dalam lesi 

intraepitelial skuamosa derajad rendah (LISDR). Terapi NIS dengan destruksi 

dapat dilakukan pada LISDR dan LISDT (Lesi intraeoitelial serviks derajat 

tinggi). Demikian juga terapi eksisi dapat ditujukan untuk LISDR dan LISDT. 

Perbedaan antara terapi destruksi dan terapi eksisi adalah pada terapi destruksi 

tidak mengangkat lesi tetapi pada terapi eksisi ada spesimen lesi yang diangkat 

(Sogukopinar, 2013). Terapi NIS dengan destruksi local bertujuan untuk 

memusnahkan daerah-daerah terpilih yang mengandung epitel abnormal yang 

nkelak akan digantikan dengan epitel skuamosa yang baru (Olivera, 2011). 
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Krioterapi adalah suatu cara penyembuhan penyakit dengan cara 

mendinginkan bagian yang sakit sampai dengan suhu 0 0C Pada suhu sekurang-

kurangnya 25 0C sel-sel jaringan termasuk NIS akan mengalami nekrosis. Sebagai 

akibat dari pembekuan sel-sel tersebut, terjadi perubahan tingkat seluller dan 

vaskular, yaitu: 1. sel-sel mengalami dehidrasi dan mengkerut; 2.konsentrasi 

elektrolit dalam sel terganggu; 3. Syok termal dan denaturasi kompleks lipid 

protein; dan 4. Status umum sistem mikrovaskular. Pada saat ini hampir semua 

alat menggunakan N20 (Olivera, 2011). 

Elektrokauter memungkinkan untuk pemusnahan jaringan dengan 

kedalaman 2-3mm. Lesi NIS 1 yang kecil di lokasi yang keseluruhannya terlihat 

pada umumnya dapat disembuhkan dengan efektif. Diatermi Elektroagulasi 

Radikal dapat memusnahkan jaringan lebih luas (sampai kedalaman 1 cm) dan 

efektif dibandingkan elektrokauter tapi harus dilakukan dengan anestesia umum. 

Tetapi fisiologi serviks dapat dipengaruhi, dianjurkan hanya terbatas pada NIS1/2 

dengan batas lesi yang dapat ditentukan. CO2 Laser adalah muatan listrik yang 

berisi campuran gas helium, nitrogen dan gas CO2 yang menimbulkan sinar laser 

dengan gelombang 10,6 u. Perbedaan patologis dapat dibedakan dalam 2 bagian, 

yaitu penguapan dan nekrosis (Olivera, 2011). Terapi NIS dengan eksisi berupa 

konisasi (cone biopsy) adalah pembuatan sayatan berbentuk kerucut pada serviks 

dan kanal serviks untuk diteliti oleh ahli patologi. Digunakan untuk diagnosa 

ataupun pengobatan pra-kanker serviks (Olivera, 2011). 

Punch Biopsi yaitu menggunakan alat yang tajam untuk menjumput 

sampel kecil jaringan serviks. Loop electrosurgical excision procedure (LEEP): 

menggunakan arus listrik yang dilewati pada kawat tipis untuk memotong 
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jaringan abnormal kanker serviks. Trakelektomi radikal (radical trachelectomy) : 

Dokter bedah mengambil leher rahim, bagian dari vagina, dan kelenjar getah 

bening di panggul. Pilihan ini dilakukan untuk wanita dengan tumor kecil yang 

ingin mencoba untuk hamil di kemudian hari (Olivera, 2011). Histerektomi adalah 

suatu tindakan pembedahan yang bertujuan untuk mengangkat uterus dan serviks 

(total) ataupun salah satunya (subtotal). Biasanya dilakukan pada stadium klinik 

IA sampai IIA (klasifikasi FIGO). Umur pasien sebaiknya sebelum menopause, 

atau bila keadaan umum baik, dapat juga pada pasien yang berumur kurang dari 

65 tahun. Pasien juga harus bebas dari penyakit umum (resiko tinggi) seperti: 

penyakit jantung, ginjal dan hepar (Olivera, 2011). Ada 2 histerektomi yakni total 

histerektomi berupa pengangkatan seluruh rahim dan serviks, dan radikal 

histerektomi berupa pengangkatan seluruh rahim dan serviks, indung telur, tuba 

falopi maupun kelenjar getah bening di dekatnya 

2.1.10  Terapi Kanker Serviks Invasif 

Terapi kanker serviks invasif dapat berupa pembedahan, radioterapi, dan 

kemoterapi. Radioterapi merupakan yang menggunakan sinar ionisasi (sinar X) 

untuk merusak sel-sel kanker. Terapi radiasi bertujuan untuk merusak sel tumor 

pada serviks serta mematikan parametrial dan nodus limpa pada pelvik. Kanker 

serviks stadium II B, III, IV diobati dengan radiasi. Metoda radioterapi 

disesuaikan dengan tujuannya yaitu tujuan pengobatan kuratif atau paliatif. 

Pengobatan kuratif ialah mematikan sel kanker serta sel yang telah menjalar ke 

sekitarnya dan atau bermetastasis ke kelenjar getah bening panggul, dengan tetap 

mempertahankan sebanyak mungkin kebutuhan jaringan sehat di sekitar seperti 

rektum, vesika urinaria, usus halus, ureter. Radioterapi dengan dosis kuratif hanya 
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akan diberikan pada stadium I sampai III B. Bila sel kanker sudah keluar rongga 

panggul, maka radioterapi hanya bersifat paliatif yang diberikan secara selektif 

pada stadium IV A (Wiknjosastro, 2015). Ada 2 macam radioterapi, yaitu berupa 

radiasi eksternal yakni sinar berasar dari sebuah mesin besar penderita tidak perlu 

dirawat di rumah sakit, penyinaran biasanya dilakukan sebanyak 5 hari/minggu 

selama 5-6 minggu. Sedangkan radiasi internal merupakan zat radioaktif terdapat 

di dalam sebuah kapsul dimasukkan langsung ke dalam serviks. Kapsul ini 

dibiarkan selama 1-3 hari dan selama itu penderita dirawat di rumah sakit. 

Pengobatan ini bisa diulang beberapa kali selama 1-2 minggu. Efek samping dari 

terapi penyinaran adalah iritasi rektum dan vagina, kerusakan kandung kemih dan 

rectum, ovarium berhenti berfungsi. 

Selama menjalani radioterapi penderita tidak boleh melakukan hubungan 

seksual. Kadang setelah radiasi internal, vagina menjadi lebh sempit dan kurang 

lentur, sehingga bisa menyebabkan nyeri ketika melakukan hubungan seksual. 

Untuk mengatasi hal ini, penderita diajari untuk menggunakan dilator dan 

pelumas dengan bahan dasar air. Pada radioterapi juga bisa timbul diare dan 

sering berkemih. Kemoterapi adalah penatalaksanaan kanker dengan pemberian 

obat melalui infus, tablet, atau intramuskuler. Obat kemoterapi digunakan 

utamanya untuk membunuh sel kanker dan menghambat perkembangannya. 

Tujuan pengobatan kemoterapi tegantung pada jenis kanker dan fasenya saat 

didiagnosis. Beberapa kanker mempunyai penyembuhan yang dapat diperkirakan 

atau dapat sembuh dengan pengobatan kemoterapi. Dalam hal lain, pengobatan 

mungkin hanya diberikan untuk mencegah kanker yang kambuh, ini disebut 

pengobatan adjuvant (Norwitz, E. Schorge, 2015). Beberapa kasus, kemoterapi 
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diberikan untuk mengontrol penyakit dalam periode waktu yang lama walaupun 

tidak mungkin sembuh. Jika kanker menyebar luas dan dalam fase akhir, 

kemoterapi digunakan sebagai paliatif untuk memberikan kualitas hidup yang 

lebih baik. Kemoterapi kombinasi telah digunakan untuk penyakit metastase 

karena terapi dengan agen-agen dosis tunggal belum memberikan keuntungan 

yang memuaskan Contoh obat yang digunakan pada kasus kanker serviks antara 

lain CAP (Cyclophopamide Adremycin Platamin), PVB (Platamin Veble 

Bleomycin) dan lain – lain. Cara pemberian kemoterapi dapat secara ditelan, 

disuntikkan dan diinfus.  

Obat kemoterapi yang paling sering digunakan sebagai terapi awal / 

bersama terapi radiasi pada stage IIA, IIB, IIIA, IIIB, and IVA adalah cisplatin, 

flurouracil. Sedangkan Obat kemoterapi yang paling sering digunakan untuk 

kanker serviks stage IVB /recurrent adalah : mitomycin. pacitaxel, 

ifosamide.topotecan telah disetujui untuk digunakan bersama dengan cisplastin 

untuk kanker serviks stage lanjut, dapat digunakan ketika operasi / radiasi tidak 

dapat dilakukan atau tidak menampakkan hasil; kanker serviks yang timbul 

kembali / menyebar ke organ lain. Kemoterapi dapat digunakan (Sogukopinar, 

2013) sebagai Terapi utama pada kanker stadium lanjut, terapi adjuvant/tambahan 

–setelah pembedahan untuk meningkatkan hasil pembedahan dengan 

menghancurkan sel kanker yang mungkin tertinggal dan mengurangi resiko 

kekambuhan kanker. Terapi neoadjuvan – sebelum pembedahan untuk 

mengurangi ukuran tumor untuk mengurangi gejala terkait kanker yang 

menyebabkan ketidaknyamanan dan memperbaiki kehidupan pasien (stadium 
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lanjut / kanker yang kambuh). Memperpanjang masa hidup pasien (stadium lanjut 

/ kanker yang kambuh) 

Efek samping dari kemoterapi berupa (1) lemas yang timbulnya mendadak 

atau perlahan dan tidak langsung menghilang saat beristirahat, kadang 

berlangsung terus sampai akhir pengobatan. (2) Mual dan muntah berlangsung 

singkat atau lama. Dapat diberikan obat anti mual sebelum, selama, dan sesudah 

pengobatan. (3). Gangguan pencernaan yang disebabkan oleh beberapa obat 

kemoterapi dapat menyebabkan diare, bahkan ada yang diare sampai dehidrasi 

berat dan harus dirawat kadang sampai terjadi sembelit. Bila terjadi diare 

disarankan mengurangi makan-makanan yang mengandung serat, buah dan sayur. 

Harus minum air yang hilang untuk mengatasi kehilangan cairan. Tetapi bila 

susah BAB maka perlu makan-makanan yang berserat dan jika memungkinkan 

olahraga. (4) Sariawan. (5) Kerontokan rambut bersifat sementara, biasanya 

terjadi dua atau tiga minggu setelah kemoterapi dimulai. Dapat juga menyebabkan 

rambut patah didekat kulit kepala. Dapat terjadi seminggu setelah kemoterapi. (6). 

Otot dan saraf yang disebabkan oleh beberapa obat kemoterapi sehingga 

menyebabkan kesemutan dan mati rasa pada jari tangan dan kaki. Serta 

kelemahan pada otot kaki.(7) Efek pada darah disebabkan oleh beberapa jenis 

obat kemoterapi ada yang berpengaruh pada kerja sumsum tulang yang 

merupakan pabrik pembuat sel darah merah, sehingga jumlah sel darah merah 

menurun. Yang paling sering adalah penurunan sel darah putih (leukosit). 

Penurunan sel darah terjadi setiap kemoterapi, dan test darah biasanya dilakukan 

sebelum kemoterapi berikutnya untuk memastikan jumlah sel darah telah kembali 

normal.  
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Terapi paliatif (supportive care) merupakan terapi yang lebih difokuskan 

pada peningkatan kualitas hidup pasien. Contohnya: Makan makanan yang 

mengandung nutrisi, pengontrol sakit (pain  control). Manajemen Nyeri Kanker 

Berdasarkan kekuatan obat anti nyeri kanker, dikenal 3 tingkatan obat (Kumar, 

Cotran, 2015) yaitu nyeri ringan (VAS 1-4) : obat yang dianjurkan antara lain 

Asetaminofen, OAINS (Obat Anti-Inflamasi Non-Steroid), nyeri sedang (VAS 5-

6) : obat kelompok pertama ditambah kelompok opioid ringan seperti kodein dan 

tramadol, nyeri berat (VAS 7-10) : obat yang dianjurkan adalah kelompok opioid 

kuat seperti morfin dan fentanyl. 

2.1.11 Prognosis 

Faktor-faktor yang menentukan prognosis (Wiknjosastro, 2015) adalah 

umur penderita, keadaan umum, tingkat klinik keganasan, sitopatologi sel tumor, 

kemampuan ahli atau tim ahli yag menanganinya, sarana pengobatan yang ada. 

Tabel 2.1 Tabel persentase prognosis harapan hidup pasien kanker serviks 
berdasarkan penyebarannya 

Stadium Penyebaran kanker serviks % Harapan Hidup  
5 Tahun 

0 Karsinoma insitu 100 
I Terbatas pada uterus 85 
II Menyerang luar uterus tetapi meluas ke dinding 

pelvis 
60 

III Meluas ke dinding pelvis dan atau sepertiga bawah 
vagina atau hidronefrosis 

33 

IV Menyerang mukosa kandung kemih atau rektum 
atau meluas keluar pelvis sebenarnya 

7 

 

Karsinoma Serviks yang tidak diobati atau tidak memberikan respons 

terhadap pengobatan, 95% akan mengalami kematian dalam 2 tahun setelah 

timbul gejala. Pasien yang menjalani histerektomi dan memiliki resiko tinggi 

terjadinya rekurensi harus terus diawasi karena lewat deteksi dini dapat diobati 
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dengan radioterapi. Setelah histerektomi radikal, terjadi 80% rekurensi dalam 2 

tahun (Kumar, Cotran, 2015). 

 

2.2 Konsep Penerimaan Diri  

Penerimaan merupakan dasar bagi setiap orang untuk dapat menerima 

kenyataan hidup, semua pengalaman baik atau buruk. Penerimaan ditandai dengan 

sikap positif, adanya pengakuan atau penghargaan terhadap nilai-nilai individual 

tetapi menyertakan pengakuan terhadap tingkah lakunya Kubler Ross (1969). 

Sikap penerimaan (acceptance) terjadi bila seseorang mampu menghadapi 

kenyataan daripada hanya menyerah pada tidak adanya harapan, sebelum 

mencapai tahapan penerimaan individu akan melalui beberapa tahapan 

penerimaan yang bergerak secara dinamis. 

2.2.1 Tahapan penerimaan diri 

Teori yang dikemukan Kubler-Ross (1969 dalam Hidayat, 2009) mengenai 

tahapan penerimaan diri dan berorientasi pada perilaku dan menyangkut lima 

tahap. 

1) Fase Penyangkalan (Denial) 

Reaksi pertama individu yang mengalami kehilangan adalah syok, tidak 

percaya, atau mengingkari kenyataan bahwa kehilangan benar-benar 

terjadi. Sebagai contoh, orang atau keluarga dari orang yang menerima 

diagnosis terminal akan terus berupaya mencari informasi tambahan. 

Reaksi fisik yang terjadi pada tahap ini adalah letih, lemah, pucat, mual, 

diare, gangguan pernapasan, detak jantung cepat, menangis, gelisah, dan 
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sering kali individu tidak tahu harus berbuat apa. Reaksi ini dapat 

berlangsung beberapa menit hingga beberapa tahun.  

2) Fase Marah (Anger) 

Pada fase ini individu menolak kehilangan. Kemarahan yang timbul sering 

diproyeksikan kepada orang lain atau dirinya sendiri. Orang yang 

mengalami kehilangan juga tidak jarang menunjukkan perilaku agresif, 

berbicara kasar, menyerang orang lain, menolak pengobatan, bahkan 

menuduh dokter atau perawat tidak kompeten. Respon fisik yang sering 

terjadi, antara lain muka merah, deyut nadi cepat, gelisah, susah tidur, 

tangan menggepal, dan seterusnya.  

3) Fase tawar menawar (Bargaining) 

Pada fase ini terjadi penundaan kesadaran atas kenyataan terjadinya 

kehilangan dan dapat mencoba untuk membuat kesepakatan secara halus 

atau terang-terangan seolah kehilangan tersebut dapat dicegah. Individu 

mungkin berupaya untuk melakukan tawar-menawar dengan memohon 

kemurahan Tuhan. 

4) Fase depresi (Depression) 

Pada fase ini pasien sering menunjukkan sikap menarik diri, kadang-

kadang bersikap sangat penurut, tidak mau berbicara menyatakan 

keputusasaan, rasa tidak berharga, bahkan bisa muncul keinginan bunuh 

diri. Gejala fisik yang ditunjukkan, antara lain, menolak makan, susah 

tidur, letih, turunnya dorongan libido, dan lain-lain. 

5) Fase penerimaan (Acceptance) 
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Pada fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan, pikiran 

yang selalu berpusat pada objek yang hilang mulai berkurang atau hilang. 

Individu telah menerima kenyataan kehilangan yang dialaminya dan mulai 

memandang kedepan. Apabila individu dapat memulai tahap tersebut dan 

menerima dengan perasaan damai, maka dia dapat mengakhiri proses 

berduka serta dapat mengatasi perasaan kehilangan secara tuntas. 

Kegagalan untuk masuk ke tahap penerimaan akan mempengaruhi 

kemampuan individu tersebut dalam mengatasi perasaan kehilangan 

selanjutnya.  

Fase-fase tahapan penerimaan diri berdasarkan teori Kubbler Ross (1969) 

bersifat fluktuatif dan tiap individu memiliki proses tahapan yang berbeda-beda, 

tidak semua tahapan dilalui oleh individu, dan tiap tahapan tidak selalu berurutan, 

bisa berbalik seiring perubahan psikologis individu. Berikut adalah skema proses 

tahapan berupa roller coaster dari teori Kubbler Ross yang menggambarkan posisi 

respon emosional individu. 

 

Gambar 2.1 Model respon emosi "Roller Coaster" tahapan penerimaan 
 berdasarkan teori Kubller Ross (1969) 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI



2.2.2 Respon negatif pasien awal terdiagnosis kanker serviks 

1) Stress 

Stres pada pasien kanker serviks terjadi akibat ketidakmampuan pasien 

dalam mengatasi ancaman psikologis yang ditimbulkan oleh kondisi 

penyakit kanker serviks yang dikenal sebagai penyakit mematikan 

(Nelson, 2008). Menurut hasil penelitian Destiana (2012) terhadap 97 

pasien kanker serviks, diperoleh hasil bahwa semua pasien mengalami 

stres dengan derajat yang bervariasi, antara lain 70,1% mengalami stres 

berat, 19,6% mengalami stres sedang dan 10,3% mengalami stres ringan. 

Stres ini ditandai adanya gejala sedih, gelisah, sulit konsentrasi, sulit tidur, 

otot-otot tubuh terasa tegang, badan terasa lemas, letih dan tidak berdaya, 

serta kesulitan dalam beraktifitas (Bintang, 2012). Kondisi tubuh yang 

tidak menyenangkan akibat stres dapat menyebabkan menurunnya 

produktifitas kerja (Diahsari, 2001). Penelitian tentang stres pada pasien 

kanker yang menjalani kemoterapi telah dilakukan. Penelitian Bintang 

(2012) menunjukkan bahwa 10% pasien kanker mengalami stres sedang 

dan 2,86% mengalami stres berat. Secara fisik stres dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan kimia tubuh seperti adrenalin, epinephrin dan nor 

epineprin. Kondisi ini terjadi akibat gangguan keseimbangan sistem energi 

tubuh dan peningkatan aktifitas sistem saraf simpatis. 

2) Koping destruktif 

Fitriana dan Ambarini (2012) bahwa salah satu bentuk mekanisme koping 

destruktif pada pasien antara lain menilai negatif penyakit yang diderita 

dimana pasien menganggapnya sebagai ancaman kehidupan dan penyakit 
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yang mematikan. Menurut penelitian Destiana (2012), 69,1% pasien 

kanker serviks menggunakan mekanisme koping yang destruktif dan 

hanya 30,9% pasien menggunakan koping yang konstruktif. Di samping 

itu, penggunaan koping yang destruktif dapat disebabkan oleh adanya 

beberapa sumber koping yang tidak efektif dan tidak adekuatnya sumber 

koping yang dimiliki pasien, antara lain kemampuan personal, dukungan 

sosial, asset/material dan keyakinan positif yang dimiliki pasien kanker 

serviks. 

2.2.3 Dampak penerimaan pasien kanker serviks 

Proses penerimaan pasien kanker serviks baik pada fase awal diagnosa 

maupun program pengobatan lanjutan merupakan suatu pengalaman yang sangat 

individual, pengalaman tersebut berbeda antar wanita satu dengan lainnya. 

Keunikan pengalaman individual tersebut penting untuk dikaji secara mendalam 

menggunakan pendekatan studi fenomenologi. Ketidaktahuan kondisi psikologis 

pasien awal terdiagnosa kanker serviks berdampak pada keberlangsungan 

program terapi. Kesalahan dalam pendekatan psikologis dan strategi komunikasi 

menyebabkan pasien tidak kooperatif terhadap rencana pengobatan, sehingga 

dimungkinkan jatuh pada stadium lanjut dan memperburuk prognosis serta 

kualitas hidup pasien. Berikut beberapa dampak dari penerimaan diri pasien awal 

terdiagnosa kanker serviks yang menunjukan respon negatif. 

1) Pengobatan alternatif 

Fenomena penolakan pasien yang ditemukan berupa pasien lebih memilih 

ke pengobatan alternatif setelah mendapatkan informasi di lingkungan 

sosialnya, juga setelah melihat pasien yang telah menjalani pengobatan 
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cenderung semakin memburuk efek sampingnya. Pemilihan pengobatan 

alternatif ini sebagai wujud incooperativeness dari pasien terhadap rencana 

program pengobatan. 

2) Penolakan terhadap diagnosis 

Pasien juga menyatakan penolakan terhadap kanker serviks karena telah 

mengaku menjaga kebersihan dan menjaga diri setia dengan satu pasangan 

tetapi tetap saja terserang kanker serviks. Penolakan pasien yang muncul 

berakibat pada respon fisik, psikologis, dan peran pasien. Respon fisik 

berupa muncul gejala sedih, gelisah, sulit konsentrasi, sulit tidur, otot-otot 

tubuh terasa tegang, badan terasa lemas, letih dan tidak berdaya 

(Desmaniarti, Z; Avianti, 2014).  

3) Gangguan psikologis 

Perubahan psikologis berupa depresi dan isolasi terhadap lingkungan 

sosial. Pasien mengungkapkan adanya gangguan psikologis yang sedang 

hingga buruk. 

4) Perubahan peran 

Perubahan peran muncul berupa perasaan tidak berdaya, merasa dirinya 

sudah dikucilkan dari tempat kerja, pada pasien dengan usia muda dan 

masih aktif secara seksual khawatair bahwa suaminya akan mencari 

wanita lain dan meninggalkannya. Pasien juga merasa takut tidak diterima 

dengan baik dengan keluarga terdekatnya seperti anak, saudara, dan orang 

tua seperti saat sehat dahulu. 

2.2.4 Upaya untuk meningkatkan penerimaan 

1) Dukungan keluarga 
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Penelitian Kusumaningrum et.al (2016) menunjukkan hasil bahwa 

sebagian besar responden yang merupakan keluarga penunggu pasien 

kanker serviks yang dirawat di ruang Merak RSUD Dr. Soetomo memiliki 

skor lima tugas kesehatan keluarga dalam kategori cukup. Kemampuan 

keluarga yang baik dalam melaksanakan lima tugas kesehatan keluarga 

dapat menjadikan keluarga sebagai pemberi perawatan yang efektif bagi 

anggota keluarga yang sakit (Friedman et al. 2003). Keluarga yang dapat 

menjalankan fungsi perawatan kesehatan untuk keluarga yang sakit dapat 

membantu anggota keluarga yang sakit mencapai kondisi yang lebih baik 

secara fisik maupun psikologis. Sebagian pasien kanker serviks di 

Indonesia datang pada stadium yang lanjut dan membutuhkan 

penatalaksanaan medis yang cepat sehingga keluarga tidak mempunyai 

banyak pilihan dan waktu dalam memutuskan hal yang harus dilakukan 

untuk anggota keluarga yang sakit. Kemampuan keluarga menjalankan 

lima tugas kesehatan keluarga tidak secara langsung mempengaruhi 

kualitas hidup pasien kanker serviks. Komponen seperti keadaan fisik, 

sosial, emosi, peran serta perhatian lain terkait sistem reproduksi lebih 

berperan untuk menentukan level dari kualitas hidup pasien kanker 

serviks. Kemampuan keluarga melaksanakan lima tugas kesehatan 

keluarga meskipun tidak berpengaruh secara langsung dalam membentuk 

skor kualitas hidup pasien kanker serviks dapat membantu pasien kanker 

serviks mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. 

2) Edukasi  
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Paket edukasi (pengaturan nutrisi, pengaturan aktivitas, aspek psikologis, 

serta latihan relaksasi otot progresif) dapat menurunkan keluhan fisik 

(mual, muntah, lemah dan lesu) dan respon psikologis (kecemasan dan 

depresi) pasien kanker serviks yang mendapatkan kemoterapi (Triharini, 

2009). 

2.2.5 Aspek-aspek penerimaan diri 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri Hurlock  

mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan diri 

adalah :  

1) Adanya pemahaman tentang diri sendiri 

Individu yang dapat memahami dirinya sendiri, maka ia dapat 

menerima dirinya.  

2) Adanya hal yang realistik  

Hal ini timbul jika individu menentukan sendiri harapannya dengan  

disesuaikan dengan pemahaman dengan kemampuannya. 

3) Tidak adanya hambatan di dalam lingkungan 

Walaupun seseorang sudah memiliki harapan yang realistik, tetapi jika 

lingkungan disekitarnya menghalangi, maka harapan individu tersebut 

akan sulit tercapai. 

4) Sikap-sikap anggota masyarakat yang menyenangkan 

Tidak menimbulkan prasangka, karena adanya penghargaan terhadap 

kemampuan sosial orang lain dan kesedian individu mengikuti 

kebiasaan lingkungan.  

5) Tidak adanya gangguan emosional yang berat 
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Akan terciptanya individu yang dapat bekerja sebaik mungkin dan  

merasa bahagia. 

6) Pengaruh keberhasilan yang dialami, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. 

Keberhasilan yang dialami individu akan dapat menimbulkan 

penerimaan diri dan sebaliknya jika kegagalan yang dialami individu 

akan dapat mengakibatkan adanya penolakan diri.  

7) Identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik. 

Individu yang mengidentifikasikan dengan individu yang memiliki 

penyesuaian diri yang baik akan dapat membangun sikap-sikap yang 

positif terhadap diri sendiri. 

8) Adanya perspektif diri yang luas 

Yaitu memperhatikan pandangan orang lain tentang diri perspektif 

yang luas ini diperoleh melalui pengalaman dan belajar.  

9) Pola asuh dimasa kecil yang baik 

Seorang anak yang diasuh secara demokratis akan cenderung 

berkembang sebagai individu yang dapat menghargai dirinya sendiri.  

10) Konsep diri yang stabil Individu yang tidak memiliki konsep diri yang 

stabil, akan sulit menunjukkan pada orang lain, siapa ia yang 

sebenarnya, sebab ia sendiri ambivalen terhadap dirinya.  

Penerimaan diri memiliki beberapa aspek, berikut aspek-aspek penerimaan  

diri menurut Sheerer menyebutkan aspek-aspek penerimaan diri, yaitu :  

1) Kepercayaan atas kemampuannya untuk dapat menghadapi hidupnya.  

2) Menganggap dirinya sederajat dengan orang lain.  
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3) Tidak menganggap dirinya sebagai orang hebat atau abnormal dan 

tidak mengharapkan bahwa orang lain mengucilkannya.  

4) Tidak malu-malu kucing atau serba takut dicela orang lain.  

5) Mempertanggung jawabkan perbuatannya.  

6) Mengikuti standar pola hidupnya dan tidak ikut-ikutan.  

7) Menerima pujian atau celaan secara objektif.  

8) Tidak menganiaya diri sendiri 

Ada faktor lain yang dapat menghambat penerimaan diri yaitu, konsep diri 

yang negatif, kurang terbuka dan kurang menyadari perasaan-perasaan yang 

seseungguhnya, kurang adanya keyakinan terhadap diri sendiri, merasa rendah 

diri. Sedangkan menurut menurut Sheerer menyebutkan faktor-faktor yang 

menghambat penerimaan diri, antara lain :  

1. Sikap anggota masyarakat yang tidak menyenangkan atau kurang 

terbuka  

2. Adanya hambatan dalam lingkungan.  

3. Memiliki hambatan emosional yang berat.  

4. Selalu berfikir negatif tentang masa depan.  

Sedangkan menurut Jesild mengemukakan beberapa aspek penerimaan 

diri, sebagai berikut:  

1) Persepsi mengenai diri dan penampilan  

2) Sikap terhadap kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan orang lain  

3) Perasaan inferioritas sebagai gejolak penerimaan diri  

4) Respon atas penolakan dan kritikan  

5) Keseimbangan antara “real self” dan “ideal self”  
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6) Penerimaan diri dan penerimaan orang lain  

7) Penerimaan diri, menuruti kehendak, dan menonjolkan diri  

8) Penerimaan diri, spontanitas, dan menikmati hidup  

9) Aspek moral penerimaan diri  

10) Sikap terhadap penerimaan diri  

 

2.3 Konsep Health belief model 

2.3.1 Pengertian health belief model 

             Health belief model dikemukakan pertama kali oleh Resenstock 1966, 

kemudian disempurnakan oleh Becker, dkk 1970 dan 1980 (Rosentrock et al. 

1988). Sejak tahun 1974, teori Health belief model merupakan formulasi 

konseptual untuk mengetahui  persepsi individu menerima atau tidak tentang 

kesehatan mereka. Variabel yang dinilai meliputi keinginan individu untuk 

menghindari kesakitan, kepercayaan adanya  usaha agar menghindari penyakit 

tersebut (Rosentrock et al. 1988). 

         Menurut World Health Organization (WHO) makna sehat atau health adalah 

suatu kondisi tubuh yang lengkap secara jasmani, mental, sosial, dan tidak hanya 

terbebas dari suatu penyakit dan ketidakmampuan atau kecacatan. Sedangkan 

menurut UU No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

          Belief dalam bahasa inggris artinya percaya atau keyakinan. Menurut 

peneliti belief adalah keyakinan terhadap sesuatu yang menimbulkan perilaku 

tertentu. Misalnya individu percaya bahwa memeriksakan diri sebelum sakit akan 
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berpengaruh terhadap nilai kesehatan. Jenis kepercayaan tersebut kadang tanpa 

didukung teori teori lain yang dapat dijelaskan secara logika. Model adalah 

panutan atau contoh dalam perilaku, cita-cita dan tujuan hidup yang akan dicapai 

individu. 

         Health belief model merupakan suatu konsep yang mengungkapkan alasan 

dari individu untuk mau atau tidak mau melakukan perilaku sehat (Janz & Becker, 

1984). Health belief model juga dapat diartikan sebagai sebuah konstruk teoretis 

mengenai kepercayaan individu dalam berperilaku sehat (Conner, 2005). Health 

belief model adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan 

kepercayaan individu terhadap perilaku hidup sehat, sehingga individu akan 

melakukan perilaku sehat, dapat berupa perilaku pencegahan maupun penggunaan 

fasilitas kesehatan 

2.3.2 Komponen health belief model 

Gambaran Health belief model (Becker, dkk 1970) terdiri dari 6 dimensi, 

diantaranya:  

1) Perceived susceptibility atau kerentanan yang dirasakan.,konstruk 

tentang resiko atau kerentanan (susceptibility) personal, Hal ini 

mengacu pada persepsi subyektif seseorang menyangkut risiko dari 

kondisi kesehatannya. 

2) Perceived severity atau kesriuasan yang dirasa. Perasaan mengenai 

keseriusan terhadap suatu penyakit, meliputi kegiatan evaluasi 

terhadap konsekuensi klinis dan medis (sebagai contoh, kematian, 

cacat, dan sakit) dan konsekuensi. 
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3) Perceived benefitsm, manfaat yang dirasakan. Penerimaan 

susceptibility sesorang terhadap suatu kondisi yang dipercaya dapat 

menimbulkan keseriusan (perceived threat) adalah mendorong untuk 

menghasilkan suatu kekuatan yang mendukung kearah perubahan 

perilaku. 

4) Perceived barriers atau hambatan yang dirasakan untuk berubah, atau 

apabila individu menghadapi rintangan yang ditemukan dalam 

mengambil tindakan tersebut. 

5) Health motivation dimana konstruk ini terkait dengan motivasi 

individu untuk selalu hidup sehat. Terdiri atas kontrol terhadap kondisi 

kesehatannya serta health value (Conner, 2005). 

6) Cues to action suatu perilaku dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi 

isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. 

(Becker dkk, 1997 dalam Conner & Norman, 2003) 

Health belief model dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor  

demografis (Rosenstock, 1974 dalam Conner & Norman, 2003), karakteristik  

psikologis (Conner & Norman, 2003), dan juga dipengaruhi oleh structural 

variable, contohnya adalah ilmu pengetahuan (Sarafino, 1994).  

Faktor demografis yang mempengaruhi health belief model individu 

adalah kelas sosial ekonomi. Individu yang berasal dari kelas sosial ekonomi 

menengah kebawah memiliki pengetahuan yang kurang tentang faktor yang 

menjadi penyebab suatu penyakit (Hossack & Leff, 1987 dalam Sarafino, 1994). 

Faktor demografis (Rosenstock, 1974 dalam Conner & Norman, 2003), 

karakteristik psikologis (Conner & Norman, 2003), dan structural variable 
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(Sarafino, 1994), pada akhirnya mempengaruhi health belief model pada individu 

yang mengalami fraktur.  

Edukasi merupakan faktor yang penting sehingga mempengaruhi health 

belief model individu (Bayat dkk, 2013). Kurangnya pengetahuan akan 

menyebabkan individu merasa tidak rentan terhadap gangguan, yang dalam suatu 

penelitian yang dilakukan oleh Edmonds dan kawan – kawan adalah osteoporosis 

(Edmonds dkk, 2012). Karakteristik psikololgis merupakan faktor yang 

mempengaruhi health belief model individu (Conner & Norman, 2003). Dalam 

penelitian ini, karakteristik psikologis yang mempengaruhi health belief model 

kedua responden adalah ketakutan kedua responden menjalani pengobatan secara 

medis. 

Beberapa faktor Health belief model berbasis kognitif (seperti keyakinan 

dan sikap) dan berkaitan dengan proses berfikir yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan individu dalam menentukan cara sehat individu. Dalam kajian 

psikologi kesehatan, persepsi individu dalam melakukan atau memilih perilaku 

sehat dikaji dalam teori Health belief model (HBM). HBM adalah model 

kepercayaan kesehatan individu dalam menentukan sikap melakukan atau tidak 

melakukan perilaku kesehatan (Conner, 2005). 

Teori Health belief model menghipotesiskan terdapat hubungan aksi 

dengan faktor berikut:  

1) Motivasi yang cukup kuat untuk mencapai kondisi yang sehat. 

2) Kepercayaan bahwa seseorang dapat menderita penyakit serius dan 

dapat menimbulkan sekuele. 
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3) Kepercayaan bahwa terdapat usaha untuk menghindari penyakit 

tersebut walaupun hal tersebut berhubungan dengan finansial.  

Health belief model juga dapat menjelaskan tentang perilaku pencegahan 

pada individu. Hal ini menjelaskan mengapa terdapat individu yang mau 

mengambil tindakan pencegahan, mengikuti skrining, dan mengontrol penyakit 

yang ada.  

Perilaku responden juga dapat ditinjau dari pendekatan modelling dan 

operant conditioning, sehingga perilaku berubah karena konsekuensinya 

(Sarafino, 1994). Modelling dilakukan dengan cara memperhatikan perilaku orang 

lain (Bandura, 1969), melakukan observasi dan melakukan modelling terhadap 

urutan perilaku dapat merubah perilaku hidup sehat secara efektif (Sarson dkk, 

1991).  

Aspek-aspek pokok perilaku kesehatan menurut Rosenstock adalah 

sebagai berikut:  

1) Ancaman 

(1) Presepsi tentang kerentanan diri terhadap bahaya penyakit (atau 

kesedian menerima diagnosa sakit)  

(2) Presepsi tentang keparahan sakit atau kondisi kesehatannya 

2) Harapan 

(1) Presepsi tentang keuntungan suatu tindakan  

(2) Presepsi tentang hambatan-hambatan untuk melakukan suatu 

tindakan. 

3) Pencetus tindakan : media, pengaruh orang lain dan hal-hal yang 

mengingatkan (reminder) 
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4) Faktor-faktor Sosio-demografi (pendidikan, umur, jenis kelamin atau 

gender, suku bangsa) 

5) Penilaian diri (Persepsi tentang kesanggupan diri untuk melakukan  

tindakan itu) 

 

2.4 Kerangka Pikir 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan fenomenologi dan akan 

mengeksplorasi pengalaman penerimaan diri terhadap perbaikan kualitas hidup 

pada pasien Kanker Serviks. Kerangka pikir penelitian terdiri dari faktor internal 

dan eksternal yang akhirnya membentuk tahapan penerimaan diri partisipan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 2.2 Kerangka pikir penelitian gambaran penerimaan pasien awal 

terdiagnosa kanker serviks di Poli POSA RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya berdasarkan teori Kubbler Ross (1969) 

 Faktor internal 
- Faktor umur 
- Peran dalam 

keluarga 
- Intelegensi 
- Kondsi fisik 

Faktor Eksternal 
- Keluarga 
- Lingkungan 
- Perubahan sosial 

budaya 
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Faktor internal terdiri dari umur, peran dalam keluarga, intelegensi, dan 

kondisi fisik. Sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga, lingkungan, dan 

perubahan sosial budaya. 

 

2.5 Keaslian penelitian 

Pencarian artikel ilmiah alternatif kata kunci pada tabel 2.2 digunakan 

enam database (Pubmed, Willeys Library, Proquest, Scopus dan Google Scholar) 

digunakan untuk mencari artikel ilmiah yang memiliki kemiripan sebagai literatur 

pendukung utama dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan kemudian 

dikerucutkan berdasarkan judul, abstrak, dan hasil penelitian. Setelah 

memasukkan kata kunci dan memilih pilihan boolean/phrase, full text dan 

publication date lima tahun terakhir terdapat 1.232 jurnal. Pada jurnal Pubmed 

didapatkan 110 judul. Setelah dilakukan review terhadap judul, 29 jurnal ditelaah 

lebih lanjut. Namun hanya 1 jurnal yang selanjutnya digunakan sebagai 

pendukung setelah peneliti mereview abstrak hasil pencarian literatur. Pada jurnal 

Willeys Library didapatkan 72 judul. Setelah dilakukan review terhadap judul, 9 

jurnal ditelaah lebih lanjut. Namun hanya 1 jurnal yang selanjutnya digunakan 

sebagai pendukung setelah peneliti mereview abstrak hasil pencarian literatur. 

Pada jurnal Proquest didapatkan 54 judul. Setelah dilakukan review terhadap 

judul, 12 jurnal ditelaah lebih lanjut. Namun hanya 1 jurnal yang selanjutnya 

digunakan. Pada jurnal Scopus didapatkan 84 judul. Setelah dilakukan review 

terhadap judul, 31 jurnal ditelaah lebih lanjut. Namun hanya 2 artikel yang 

selanjutnya digunakan sebagai pendukung setelah peneliti mereview abstrak hasil 

pencarian literatur. Demikian juga pada google scholar didapatkan 19 judul jurnal 
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dan artikel, digunakan 5 judul jurnal sebagai literature penelitian yang utamanya 

penelitian di Indonesia.  

Tabel 2.2 Tabel keyword development pencarian jurnal pendukung 
keaslian penelitian 

Factors 
OR 
Psychosocial 
OR 
Family Support 

Acceptance 
OR 
Depression 
OR 
Kubbler Ross 

Cervical Cancer 
OR 
Chemotherapy 
OR 
Radiotherapy 

Berdasarkan hasil pencarian tersebut didapat 10 jurnal yang digunakan, 

dan didapatkan keaslian penulisan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.3 Keaslian penelitian gambaran penerimaan pasien awal 
terdiagnosa kanker serviks di Poli POSA RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya 

No Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 The Assessment of The 
Impact of Socio-
Economic Factors In 
Accepting Cancer 
Using The Acceptance 
of Illness Scale (AIS).  
(Czerw, Bilińska and 
Deptała, 2016) 

Desain: Cross Sectional 
Sampel: 74 pasien 
kanker pancreas dan 
kolorektal. 
Variabel: tingkat 
penerimaan diri pasien 
kanker 
Instrumen: basic demo- 
graphic questions 
(socio-economic fac- 
tors) and the AIS test 
Analisis: reliability 
statistics (Cronbach’s 
α), Levene’s 
homogeneity of 
variance test, Analysis 
of Variance (ANO-VA) 
and Mann-Whitney U 
test 

Rata-rata tingkat 
penerimaan pada kelompok 
studi adalah 17.56 poin, 
dimana memiliki nilai yang 
relative tinggi pada pasien 
kanker. Faktor 
sosioekonomi berperan 
dalam mempengaruhi hasil 
AIS baik pada pasien 
kanker metastase maupun 
tidak. Jenis kelamin, usia, 
tingkat pendidikan dan 
pekerjaan tidak 
mempengaruhi hasil AIS 
secara signifikan 

2 The influence of the 
‘cancer effect’ on young 
women’s responses to 
overdiagnosis in 
cervical screening 
(Phillips et al., 2016)   

D: Randomised 
experimental study 
S : 168 responden 
V: Cancer effect, 
overdiagnosis 
I : Kuesioner dan 
screening 
A :  ANOVA 

‘cancer effect’ dapat 
muncul pada wanita yang 
masih muda saat 
pemberian informasi hasil 
diagnosa tentang kanker  
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No Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

3 A Comparison of two 
psychological 
intervention for newly-
diagnosed 
gynecological cancer 
patients (Manne et al., 
2016) 

D : Quasy Experiment 
S : 352 responden 
V : Coping and 
communication 
enhancing intervention 
(CCI), Supportive 
Counseling (SC), Usual 
Care (UC) Depressive 
symptoms 
I : Kuesioner 
A : Multilevel modeling 

CCI memiliki manfaat 
untuk mengurangi gejala 
depresi dan distress pada 6 
bulan awal disbanding UC, 
sedangkan SC bermanfaat 
untuk mengelola 
kesejahteraan emosi. 

4 Determinants of 
Acceptance and 
Subsequent Uptake of 
the HPV Vaccine in a 
Cohort in Eldoret 
Kenya (Vermandere et 
al., 2014) 

Desain : Longitudinal 
study 
Sampel : 256 
perempuan di Kenya 
Variabel : Penerimaan 
terhadap vaksin HPV  
Instrumen : Observasi 
Analisa : Bivariat 

Meski data dasar 
penerimaan terhadap vaksi 
HPV sangat tinggi (88%) 
hanya 31.1% responden 
melakukan follow up 
vaksinasi secara tuntas. 
17.7% mundur/menolak 
thd program vaksinasi, 
51.2% menginginkan untuk 
vaksinasi tetapi terhambat 
masalah teknis. Pemberian 
informasi yang adekuat ttg 
manfaat vaksin memiliki 
pengaruh thd keputusan 
penggunaan vaksin. 
Keluhan efek samping, 
pertentangan dari pasangan 
(ayah dari anak 
perempuan) menjadi 
penyebab rendahnya 
follow-up.  

5 Prevalence and 
Associated Positive 
Psychological Variables 
of Depression and 
Anxiety among Chinese 
Cervical Cancer 
Patients : A Cross 
Sectional Study (Yang 
et al., 2014) 
 

Desain : Cross sectional 
Subjek : 224 pasien 
kanker serviks 
Variabel: Kecemasan 
dan depresi. 
Instrument :  
Kuesioner demografi 
dan klinis, Hospital 
anxiety and Depression 
scale, Herth Hope 
Index, Life Orientation 
Scale, dan Self-Efficacy 
scale 
Analisis : Sample t-test 
dan One Way ANOVA 

Prevalensi kejadian depresi 
dan kecemasan sebesar 
52,2% dan 65,6% pada 
pasien kanker serviks. Skor 
kecemasan secara 
bermakna lebih besar pada 
pasien dengan periode 4-6 
bulan setelah didiagnosa 
kanker stadium II. Analisis 
regresi menunjukan 
harapan, optimisme, dan 
self-efficacy tercatat 
memiliki perbedaan 
(variance) 31.3% thd 
depresi dan 35.6% thd 
kecemasan. 
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No Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

6 Peran keluarga dan 
kualitas hidup pasien 
kanker serviks 
(Kusumaningrum, 
Tiyas; Pradanie, 
Retnayu;Yunitasari, 
Esty; Kinanti, 2016) 

Desain : cross sectional 
Subjek : 28 responden 
pasien kanker serviks 
dan keluarga 
Variabel : Kualitas 
hidup pasien dan Lima 
tugas kesehatan 
keluarga (pengetahuan, 
kemampuan 
pengambilan keputusan, 
kemampuan 
memelihara lingkungan 
sehat, kemampuan 
menggunakan fasilitas 
kesehatan, dan 
kemampuan merawat 
keluarga) 
Instrumen : Kuesioner 
lima tugas keluarga dan 
Fact Cx 
Analisis : linear 
berganda 

Sebagian besar keluarga 
memiliki tugas kesehatan 
keluarga tingkat sedang, 
sedangkan mayoritas 
pasien juga memiliki 
kualitas hidup tingkat 
sedang. Tidak ada korelasi 
yang signifikan antara 
tugas kesehatan keluarga 
pada kualitas hidup pada 
pasien dengan kanker 
serviks. 

7 Karakteristik dan 
perilaku pencarian 
pelayanan kesehatan 
pasien kanker serviks di 
RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya (Ramadani, 
2016) 

D : Cross sectional 
S : 120 responden 
V : karakteristik (umur, 
pendidikan terakhir, 
total pendapatan 
keluarga, tingkat faktor 
risiko dan stadium 
kanker), perilaku 
pencarian pelayanan 
(pemanfaatan 
pengobatan tradisional, 
family support, dan 
tingkat pengetahuan 
tentang kanker serviks, 
kontak pertama 
responden dengan 
pelayanan kesehatan 
berdasarkan gejala 
awal, tempat pelayanan 
kesehatan, rentang 
waktu antara keluhan 
dengan pengobatan, dan 
waktu tempuh dari 
responden ke tempat 
pelayanan kesehatan 
tersebut) 
I : Kuesioner 
A : Deskriptif statistik 

Hasil penilitian dari 120 
responden menunjukkan 
bahwa 40% 
diantaranya berumur 50-59 
tahun, 47,5% 
berpendidikan rendah, 90% 
mempunyai total 
pendapatan keluarga yang 
rendah, 94,17% berada 
pada stadium IIB-IIIB, dan 
60,83% memiliki risiko 
tinggi. Perilaku responden 
dalam upaya pencarian 
pelayanan kesehatan 
menunjukkan bahwa 
40,8% memanfaatkan 
pengobatan tradisional/ 
alternatif disamping 
pengobatan medis, 60% 
mendapatkan dukungan 
yang tinggi dari keluarga, 
60,83% memiliki tingkat 
pengetahuan yang baik 
tentang kanker serviks, 
67,5% mengalami gejala 
awal berupa perdarahan 
yang tidak normal, 97,5% 
memeriksakan gejalanya 
pada penyedia layanan 
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No Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

medis, 65% melakukan 
pengobatan <1 bulan 
setelah adanya keluhan, 
dan 41,7% memiliki waktu 
tempuh <15 menit ke 
tempat pengobatan. 

8. Strategi Koping pada 
Pasien yang Baru 
Terdiagnosa Kanker 
(Widianti, Suryani and 
Puspasari, 2015) 

D : Deskriptif kualitatif 
S : 12 subyek 
V : Koping Strategi 
I : FGD 
A : Systemic analysis 

Beberapa strategi koping 
yang dilakukan oleh pasien 
kanker pada saat awal 
diagnosa antara lain 
menolak, mendekatkan diri 
kepada Allah SWT, 
mencari pendapat dari 
profesional kesehatan yang 
lain (second opinion), 
mendiskusikan situasi yang 
dialami dengan 
pasangan/keluarga 

9 Hubungan antara 
Dukungan Keluarga 
dengan Illness 
Perception pada Pasien 
Kanker Serviks Stadium 
Awal dan Menengah di 
RSUP Dr. Hasan 
Sadikin Bandung 
(Taqwim and Rahayu, 
2015) 

D : Cross sectional 
S : 40 responden 
V : Dukungan keluarga, 
Illness perception 
I : Kuesioner 
A : Spearman rank 

Terdapat hubungan yang 
sangat erat antara 
dukungan keluarga dengan 
illness perception pada 
pasien kanker serviks 
stadium awal dan 
menengah di RSUP Dr. 
Hasan Sadikin Bandung. 
 

10 Respons dan Koping 
Pasien Penderita 
Kanker Serviks 
Terhadap Efek 
Kemoterapi 
(Ambarwati, Winarsih 
Nur; Wardani, 2015) 

Desain : Kualitatif 
fenomenologi 
Sampel: 8 pasien 
dengan kanker serviks 
stadium II dan III. 
Variabel : Respon fisik, 
Koping Pasien 
Instrumen : Pedoman 
wawancara, observasi, 
alat perekam, catatan 
lapangan (field note) 
Analisis : Kualitatif 

Respons fisik pasien 
kanker serviks kemoterapi 
termasuk mual, muntah, 
sembelit, neuropati perifer, 
kelelahan, penurunan berat 
badan, alopecia, toksisitas 
kulit, nafsu makan 
menurun, nyeri, perubahan 
rasa di lidah. Koping 
pasien menggunakan cara-
cara tradisional, dan sangat 
sedikit farmakologis yang 
digunakan untuk 
menyelesaikan masalah. 
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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain riset kualitatif, yaitu suatu proses 

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodelogi yang menyelidiki 

suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat 

suatu gambaran kompleks, meneliti kata, laporan terinci dari pandangan 

responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Moleong, 2007). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu 

cabang dari filosofi yang menekankan pengalaman manusia sebagai objek 

penelitian. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi 

dari pengalaman. Sasarannya adalah untuk memahami pengalaman sebagaimana 

disadari. Peneliti harus mendekati objek penelitiannya dengan pikiran polos tanpa 

asumsi, praduga, prasangka, dan konsep (Raco, 2010) 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Sampling 

3.2.1 Populasi 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, Spradley 

menamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri tiga elemen yaitu : 

tempat (place), pelaku (actors), aktivitas (activity) yang berinteraksi secara 

sinergis. Populasi tidak digunakan dalam penelitian kualitatif karena penelitian 

kualitatif berangkat dari kasus tertentu disituasi sosial dan hasil kajiannya tidak 

akan diberlakukan ke populasi tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi 
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sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari 

(Sugiyono, 2009). 

3.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai narasumber, partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. 

Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut statistik, tetapi sampel 

teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasikan teori. Sampel 

dalam penelitian kualitatif disebut juga sebagai sampel konstruktif. Peneliti 

mengambil 12 partisipan sebagai sampel penelitian yang diperoleh serta telah 

mendapatkan jawaban jenuh dari seluruh responden. 

Kriteria inklusi adalah karakteristik subjek yang akan diteliti. Kriteria 

inklusi penelitian meliputi : 

1) Pasien awal terdiagnosis (< 3 bulan) kanker serviks stadium ll A- lll B. 

2) Usia dewasa yakni rentangan usia 21-50 tahun. 

3) Tercatat di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD. Dr. Soetomo Surabaya. 

4) Bisa diajak berkomunikasi dengan baik. 

3.2.3 Sampling 

Pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling 

secara Purposive Sampling. Purposive Sampling disebut juga Judgement 

Sampling. Purposive Sampling adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara 

memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti 

(tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili 

karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2008). Jadi, 
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dapat dikatakan bahwa purposive sampling adalah pengambilan sampel secara 

sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. 

 

3.3 Intrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data berupa pedoman 

wawancara, voice recorder, dan catatan  lapangan. Alat perekam berupa recorder 

ini dapat membantu peneliti mengingat sesuatu yang diucapkan partisipan. 

Sedangkan catatan lapangan (field note) digunakan untuk mencatat ekspresi 

wajah, bahasa tubuh, dan reaksi partisipan ketika berbicara. Catatan lapangan ini 

dibuat sepanjang wawancara oleh peneliti. Instrumen panduan wawancara di 

adopsi dari penelitian Mulyana (2016) dan dari teori kubler Ross dan Teori Belief 

Model yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti disesuaikan dengan topik kanker 

serviks.  

Pada proses wawancara tersebut sebelum memulai wawancara dilakukan 

pengisian : 

1) Kode klien 

Penamaan pada partisipasipan sebagai objek penelitian dengan 

memberikan kode untuk menjamin kerahasiaan. Pengkodean partisipan 

berdasarkan pada nomor urutan wawancara partisipan. 

2) Tanggal wawancara 

Pencatatan tanggal wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memvalidasi 

hari dan tanggal pelaksanaan wawancara dilakukan. 
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3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.4.1 Tempat Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menyeleksi responden berdasarkan kriteria 

inklusi di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Selanjutnya untuk waktu penelitian merupakan kesepakatan peneliti dengan 

partisipan. Peneliti mengupayakan untuk menyiapkan ruang diskusi khusus yang 

menjaga privasi dan menjaga agar lingkungan tenang di area Poli Onkologi Satu 

Atap (POSA). Jika partisipan menghendaki untuk wawancara di luar area POSA 

peneliti akan mengikuti sesuai kesepakatan demi kenyamanan pasien. 

3.4.2 Waktu Penelitian 

 Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan selama bulan November 

2017, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data selama tiga minggu hingga 

publikasi yaitu pada bulan Desember 2017. 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data   

1) Tahap persiapan 

Prosedur pengumpulan data dimulai setelah mendapatkan surat ijin 

penelitian dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Setelah 

mendapatkan ijin, mencari responden sesuai inklusi dan peneliti 

melakukan pendekatan. Partisipan yang sudah sesuai kriteria inklusi yang 

telah selesai melakukan kontrol didekati oleh peneliti untuk melakukan 

pendekatan. Pendekatan yang dilakukan pertama yaitu memberikan 

penjelasan kepada partisipan tentang maksud dan tujuan dari penelitian 

sebagaimana lampiran penjelasan penelitian untuk partisipan. Peneliti 
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kemudian memberikan informed consent kepada partisipan. Setelah 

partisipan menandatangani serta menyetujui pelaksanaan menjadi 

partisipan peneliti, kemudian menanyakan kepada partisipan kesediaan 

waktu partisipan untuk dilakukan wawancara. Partisipan menghendaki 

untuk wawancara diluar waktu saat ditemui (waktu bekunjung di poli 

onkologi), peneliti membuat kontrak waktu dan tempat di rumah partisipan 

sehingga kualitas wawancara dapat dipertahankan serta partisipan dapat 

fokus memberikan informasi dalam proses wawancara.  

2) Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini wawancara dilakukan dengan tiga fase : 

(1) Fase orientasi 

Fase orientasi dilakukan dengan memulai obrolan ringan agar partisipan 

lebih rileks untuk berbicara. Peneliti meminta ijin kepeada partisipan untuk 

menggunakan recorder selama wawancara. Selama wawancara peneliti 

membuat suasananya senyaman mungkin. Lokasi wawancara merupakan 

kesepakatan antara peneliti dengan partisipan, yakni di rumah partisipan. 

Peneliti dan partisipan saling berhadapan dan berjarak lebih kurang 50 cm. 

Setelah terjalin kepercayaan antara partisipan dan peneliti maka peneliti 

mulai melakukan wawancara mendalam. 

(2) Fase kerja 

Wawancara mendalam dilakukan dengan membuat prolog sesuai dengan  

menggali data demografi partisipan. Wawancara juga diselingi dengan 

obrolan dengan keluarga yaitu suami atau anak agar suasana lebih akrab 

dan nyaman. Peneliti juga mencoba memulai pembicaraan dengan 
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membangun bina hubungan saling percaya (BHSP) agar tercipta 

kepercayaan yang kuat dengan peneliti sehingga seluruh informasi mudah 

untuk didapatkan secara mendalam. Selanjutnya, peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada partisipan “Sudah berapa lama Ibu/Saudari menderita 

penyakit kanker serviks?, atau Apakah keluarga Ibu/Saudari ada yang 

menderita kanker serviks? Atau Bagaimana pandangan Ibu/Saudari 

mengenai penyakit kanker serviks?”. Pertanyaan tersebut untuk memulai 

proses wawancara agar bisa masuk ke pertanyaan inti sesuai dengan 

pedoman wawancara. Peneliti mengikuti arah jawaban yang diberikan oleh 

partisipan. Ketika partisipan tidak mampu memberikan informasi, peneliti 

mencoba memberikan ilustrasi yang hampir sama dengan pertanyaan 

peneliti kemudian mempersilahkan kembali partisipan untuk menjawab 

pertanyaan dari peneliti.  

Transkip dilakukan secara kata perkata dan dilihat lagi keakuratan datanya 

dengan mendengarkan kembali hasil rekaman wawancara serta 

menggabungkan dengan catatan lapangan dan membaca berulang-ulang 

hasil transkip. Hal ini dilakukan agar hasil transkip lebih akurat. 

(3) Fase terminasi 

Proses wawancara diterminasi ketika partisipan telah menjawab semua 

pertanyaan, peneliti menutup wawancara dengan mengungkapkan terima 

kasih kepada partisipan atas kesedian dan partisipasi partisipan dalam 

terlaksananya wawancara. Peneliti membuat kontrak kembali untuk 

pertemuan selanjutnya dengan partisipan yaitu dengan tujuan untuk 

melakukan validasi data. 
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3) Tahap terminasi 

Peneliti dating berkunjung kembali ke rumah partisipan dengan jadwal 

yang sudah disepakati. Tujuan peneliti datag kembali untuk melakukan 

validasi transkrip verbatim dan rekaman wawancara. Partisipan yang 

menyatakan isi wawancara sudah sesuai memberikan tandatangan pada 

transkrip. Kemudian peneliti menyerahkan tanda terima kasih kepada 

partisipan karena telah bersedia menjadi partisipan dalam penelitian ini. 
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3.6 Kerangka Kerja 

Kerangka kerja penelitian kualitatif gambaran penerimaan pasien awal 

terdiagnosa kanker serviks di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya direncanakan seperti gambar bagan berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Kerangka kerja penelitian gambaran penerimaan pasien awal 
terdiagnosa kanker serviks di Poli POSA RSUD Dr. Soetomo  

Proses pengumpulan data 

Pasien kanker serviks di 
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Sampel sesuai dengan 
kriteria inklusi 

Melakukan indepth 
interview dengan 
partisipan, tempat 

wawancara sesuai dengan 
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Melakukan validasi 
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kepada partisipan 

Menemukan tema dan sub 
tema 

Purposive sampling 

Melakukan transkrip data 

Menganlisis data 
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3.7 Analisis Data 

Metode kualitatif merubah data menjadi temuan (findings). Analisis berarti 

mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit yang lebih kecil, 

mencari pola dan tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiring. 

(Raco, 2010). 

Data lapangan hasil wawancara

Pengetikan data / teks

Membaca keseluruhan teks

Koding dan klasifikasi

Deskripsi, pola, tema
 

 
Gambar 3.2 Skema alur analisa data penelitian gambaran penerimaan pasien 

awal terdiagnosa kanker serviks di Poli POSA RSUD Dr. 
Soetomo  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat 
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induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis (Sugiyono, 2013). 

3.7.1 Proses Analisis data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 

(Sarwono, 2006). 

Mustakas (1994) dalam (Creswell, 2016) menyatakan penelitian 

fenomenologi menggunakan analisis pernyataan signifikan, pembentukan unit 

makna. Penelitian ini menggunakan metode analisis Creswell (2016) dimana 

terdapat 6 langkah analisis dalam ilustrasi gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Ilustrasi analisis data penelitian kualitatif gambaran 
penerimaan diri pasien awal terdiagnosis kanker serviks 

Validasi akurasi informasi 

Menginterpretasi tema 

Saling menghubungkan tema 
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Memberikan kode pada data 
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Membaca seluruh tulisan data 
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Data mentah 
(Transkrip, catatan lapangan, gambar, 

dll) 
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3.7.2 Langkah-langkah Proses Analisis data 

Pendekatan analisis model creswell di atas dapat dijabarkan dalam 

langkah-langkah analisis sebagai berikut :  

1) Langkah pertama. 

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini 

melibatkan transkrip wawancara, scaning materi, mengetik data lapangan, 

memilah, menyusun data tersebut ke dalam jenis yang berbeda tergantung sumber 

informasi. 

2) Langkah kedua. 

Membaca keseluruhan data, pertama membangun general sense atas 

informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. 

Gagasan apa yang terkandung, bagaimana nada gagasan tersebut, bagaimana 

kesan dari kedalaman, kredibilitas dan penuturan informasi. Apabila diperlukan 

tulis dalam catatan khusus tentang data yang diperoleh. 

3) Langkah ketiga. 

Memulai coding untuk semua data. Coding merupakan proses 

pengorganisasian data dengan mengumpulkan potongan (teks atau gambar) dan 

menuliskan kategori. Langkah coding sebagai berikut: 

(1) Membaca transkrip secara seksama, berusaha untuk menangkap gagasan 

inti dari transkripsi tersebut. 

(2) Memilih dokumen wawancara yang paling menarik, paling singkat, dan 

paling penting. Pelajari baik-baik lalu tanyakan pada diri sendiri “ini 

tentang apa” pikirkan makna besarnya. 
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(3) Membuat daftar dari semua topik yang diperoleh, masukan topik ke 

dalam kolom khusus, bisa sebagai topik utama, topik unik, atau topik 

khusus. 

(4) Ringkas topik tersebut menjadi kode – kode, lalu tulis kode tersebut 

dalam segmen/kategori. Amati kembali kategori yang sudah dibuat 

dengan teliti sehingga tidak ada yang terlewat. 

(5) Membuat satu kalimat/frasa/kata yang paling cocok untuk 

mengambarkan topik – topik yang sudah diperoleh sebelumnya, 

kemudian masukan topik tersebut dalam kategori–kategori khusus. 

Mencoba meringkas kategori yang ada dengan mengelompokan topik–

topik yang saling berhubungan satu dan yang lain. Membuat garis antar 

kategori untuk menunjukan keterhubungannya. 

(6) Jika masih memungkinkan, meringkas kembali kategori tersebut lalu 

disusun dalam bentuk kode. 

(7) Memasukan materi data ke dalam setiap kategori tersebut dan bersiap 

untuk melakukan analisis awal. 

(8) Apabila diperlukan dapat dilakukan coding kembali data yang sudah ada. 

4) Langkah ke empat  

Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang 

(partisipan), kategori, dan tema yang akan dianalisis. Proses ini melibatkan usaha 

penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, peristiwa, dan 

setting (ranah) tertentu. Tema yang dihasilkan sebaiknya diperkuat dengan 

berbagai kutipan sehingga menampilakn perspektif yang terbuka untuk dikaji 

ulang. 
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5) Langkah ke lima. 

Menyajikan kembali diskripsi/tema dalam laporan kualitatif dengan cara 

pendekatan secara naratif dalam menyampaikan laporan analisis meliputi 

kronologi peristiwa tema tertentu (lengkap dengan subtema, ilustrasi khusus, 

perspektif, dan kutipan) atau tentang hubungan antar tema. 

6) Langkah ke enam. 

Membuat interpretasi ke dalam penelitian kualitatif (interpretastion in 

qualitative research) atau memaknai data. 

 

3.8 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah melewati dua kai uji etik. Uji etik penelitian yang 

diselengarakan oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor sertifikasi etik No.542-KEPK 

pada tanggal 18 Oktober 2017 dan uji etik yang diselengarakan oleh  Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan (KEPK) RSUD Dr. Soetomo dengan nomor sertifikat 

660/Panke.KKE/XI/2017 pada tanggal 18 November 2017. 

Penerapan prinsip etik diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap 

hak-hak partisipan maupun perlindungan peneliti itu sendiri (D. F. Polit and Beck, 

2012). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2016 Tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Nasional Pasal 1 ayat 2 menyatakan etik penelitian dan pengembangan kesehatan 

adalah prinsip/kaidah dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan kesehatan yang meliputi : 1) prinsip menghormati harkat 

martabat manusia (respect for persons), 2) prinsip bermanfaat bagi orang lain 
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(beneficence) dan tidak merugikan (non-maleficence), dan 3) prinsip keadilan 

(justice). 

 

1) Respect for persons 

Prinsip etik respect for persons adalah partisipan memiliki kewenangan 

penuh dan hak dalam membuat keputusan secara sadar dan dapat dipahami 

dengan baik. Partisipan memiliki kebebasan tanpa ada paksaan untuk 

berpartisipasi maupun menolak keikutsertaan dalam penelitian ini ataupun 

mengundurkan diri saat proses penelitian (D. F. Polit and Beck, 2012). 

Peneliti menemui partisipan dikediamannnya untuk memberi penjelasan 

tujuan, manfaat, prosedur, serta peran calon partisipan. Peneliti juga meminta 

calon partisipan untuk menandatangani informed consent sebagai partisipan. 

Peneliti memberikan kesempatan partisipan mempertimbangkan keputusan 

untuk ikut serta atau menolak dalam penelitian. Jika calon partisipan tidak 

bersedia untuk terlibat dalam penelitian maka peneliti tidak memaksakan 

untuk menandatangani informed consent.  

Selain itu, peneliti juga memberikan kebebasan bagi partisipan untuk 

bercerita, jika memang ada hal-hal yang tidak ingin diutarakan penderita 

kanker serviks karena berkaitan dengan persoalan pribadi, maka peneliti tidak 

memaksakannya. Peneliti juga memberikan kebebasan kepada partisipan 

untuk mengundurkan diri dari penelitian. Kemudian, pemilihan lokasi 

wawancara ditawarkan kepada partisipan. Hal ini sebagai bentuk 

penghormatan terhadap hak partisipan dan demi kenyamanan dalam proses 

wawancara sehingga partisipan dapat menceritakan pengalamannya dengan 
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tenang. Untuk memenuhi prinsip anonymity, peneliti berkewajiban untuk 

tidak mempublikasikan identitas partisipan dengan mengganti nama 

partisipan dengan kode partisipan yaitu P1, P2, dan seterusnya. Sedangkan 

untuk confidentiality, peneliti menjamin kerahasian informasi dan data yang 

diperoleh partisipan. Hal ini dilakukan dengan menyimpan data yang hanya 

bisa diakses oleh peneliti dalam bentuk data rekaman, hasil analisis dan 

laporan yang akan disimpan dalam waktu 5 tahun dan kemudian 

dimusnahkan dengan menghapus setiap data rekaman. Sedangkan untuk data 

dalam bentuk hard copy juga akan disimpan oleh peneliti dan satu-satunya 

institusi yang memiliki hak publikasi atas izin peneliti adalah Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. 

2) Beneficence dan Non-Maleficence 

Prinsip etik beneficience (kemanfaatan) adalah salah satu prinsip dasar etik 

yang menegakkan tanggungjawab peneliti untuk meminimalisir kerugian, 

kesalahan maupun hal-hal yang sifatnya membahayakan partisipan dan 

memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh dari penelitian (D. F. Polit 

and Beck, 2012). Non-maleficence yaitu setiap tindakan harus berpedoman 

pada prinsip primum non nocere (yang paling utama jangan merugikan). 

Risiko fisik, psikologis, dan sosial hendaknya diminimalisir semaksimal 

mungkin. Dalam penelitian ini, prinsip beneficience dan non-maleficence 

diterapkan peneliti dalam menggali penerimaan diri partisipan. Partisipan 

diposisikan sebagai sumber data demi kepentingan peneliti dengan 

menghargai setiap ungkapan partipan sebagai masukan bagi pengembangan 

keperawatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran baru dalam 
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praktik keperawatan bahwa kebutuhan penderita kanker serviks tidak hanya 

aspek biologis yang di penuhi, melainkan aspek bio-psiko-sosio dan 

spiritualnya juga harus dikaji secara holisitik.  

3) Justice 

Prinsip etik justice yaitu semua partisipan diperlakukan dengan pendekatan 

dan prosedur yang sama, tanpa membedakan satu sama lain. Peneliti 

memberikan alur pertanyaan yang sama kepada setiap partisipan sesuai 

dengan panduan wawancara. Selama menggali data, peneliti tidak hanya 

bersikap sebagai seorang yang profesional dan berkepentingan terhadap data 

penelitian, akan tetapi peneliti juga memberikan bantuan kepada partisipan 

terkait hal-hal yang masih menjadi kesulitan bagi partisipan. Saat partisipan 

kurang memahami pertanyaan, maka peneliti berupaya agar pertanyaan 

menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu peneliti juga membantu partisipan 

jika mengalami kesulitan dalam menemukan kata yang sesuai dengan apa 

yang ingin diungkapkan tanpa berupaya untuk mengarahkan jawaban. Proses 

semacam ini diperbolehkan dalam penelitian fenomenologi (D. F. Polit and 

Beck, 2012). 

 

3.9 Keabsahan data 

Keabsahan data (trustworthiness) merupakan salah satu unsur yang sangat 

penting untuk menentukan kualitas output dari keseluruhan proses penelitian 

kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai melalui proses pengumpulan data yang 

tepat dengan cara proses triangulasi dan harus memiliki derajat kepercayaan 
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(credibility), keteralihan (transferability), keandalan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). 

1) Triangulasi dibagi menjadi empat macam yaitu triangulasi data, pengamat, 

teori, dan metode. Triangulasi data menggunakan berbagai sumber data, 

seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap  memiliki sudut pandang 

yang berbeda. Triangulasi pengamat mensyaratkan adanya pengamat di luar 

peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, 

pembimbing dosen bertindak sebagai pengamat (expert judgement) yang 

memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. Triangulasi teori 

berupa penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa 

data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai 

teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji 

terkumpulnya data tersebut. Triangulasi metode berupa penggunaan berbagai 

metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode 

observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang 

ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Dalam 

hal ini adalah melibatkan tenaga kesehatan dan keluarga yang serumah 

dengan partisipan untuk konfirmasi. 

2) Kepercayaan (credibility) data dibuktikan melalui proses klarifikasi kepada 

partisipan. Data yang telah dihimpun oleh peneliti ditunjukkan kepada 

partisipan untuk dibaca ulang dan dilakukan verifikasi terhadap keakuratan 

data. Partisipan berhak melakukan konfrontasi jika memang terdapat data 

yang tidak sesuai dengan konteks yang dimaksud dan peneliti wajib 
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melakukan perubahan. Data dinilai telah sesuai kemudian diparaf oleh 

partisipan pada naskah verbatim dan kemudian menandatangani persetujuan 

keakuratan data. Selain dari partisipan, peneliti juga melakukan teknik 

triangulasi untuk mencapai validitas data dengan mengumpulkan data dari 

sumber data yang berbeda yaitu keluarga yang tinggal serumah dengan 

participan . 

3) Transferability atau keteralihan merupakan validitas eksternal yang dinilai 

dari dapat atau tidaknya hasil penelitian untuk diterapkan pada tempat atau 

waktu yang lain dengan konteks situasi yang sama dengan saat penelitian 

dilakukan (Sugiyono, 2010). Untuk mencapai hal ini, peneliti menggali data-

data subyektif melalui pendekatan yang mengutamakan obyektivitas. 

Obyektivitas diperoleh melalui penerapan prinsip bracketing. Dalam 

menerapkan prinsip bracketing, peneliti telah mengesampingkan semua 

interpretasi pribadinya tentang fenomena yang sedang diteliti, terutama saat 

melakukan pengumpulan data dan analisis data. Peneliti sepenuhnya 

menggunakan sudut pandang partisipan sehingga deskripsi dari fenomena 

yang diamati adalah murni dari sudut pandang partisipan tanpa inferensi 

dengan sudut pandang peneliti. Transferability juga diperoleh melalui metode 

penggalian data yang sama antar partisipan, serta bentuk-bentuk pertanyaan 

yang sama. Alur wawancara pun telah dilakukan sama antar partisipan. 

4) Keandalan (dependability), bermakna sebagai reliabilitas atau kestabilan data 

dari masa ke masa dan kondisi ke kondisi. Salah satu teknik mencapai 

dependability adalah inquiry audit, melibatkan suatu penelaahan data dan 

dokumen-dokumen yang mendukung secara menyeluruh dan terperinci oleh 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI



seorang penelaah eksternal (Polit and Beck, 2012). Penelaah yang dilibatkan 

adalah pembimbing penelitian dan perawat yang bertugas di Poli Onkologi 

Satu Atap RSUD.Dr.Soetomo.  

5) Kepastian (confirmability), menekankan pada obyektivitas dan netralitas data. 

Tujuannya juga untuk mengujji mutu berkualitas atau tidaknya hasil 

penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati 

partisipan. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji 

dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

Peneliti melakukan konfirmasi dengan menunjukkan transkrip yang sudah 

ditambahkan catatan lapangan, tabel pengkategorian tema awal dan tabel 

analisis tema pada pembimbing penelitian dan partisipan. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang penerimaan pasienn 

awal terdiagnosa kanker serviks di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Hasil 

penelitian yang disajikan meliputi karakteristik partisipan yang terdiri dari 12 

partisipan. Selanjutnya hasil temuan dibahas dalam sub-bab pembahasan. 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya yang berada di jalan Mayjen. Prof.Dr. Moestopo 6-8 

Surabaya. RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit dengan klasifikasi A dan 

telah terakreditasi paripurna pada tahun 2017. POSA adalah bagian dari Instalasi 

Rawat jalan (IRJ) yang khusus menangani kasus onkologi dan sebagai rujukan 

Indonesia bagian timur. dalam pelayanaan pasien. RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

telah terakreditasi paripurna tahun 2017. 

Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya memiliki 

dua lantai yang terdiri dari Unit Rawat Jalan (URJ) Onkologi dan URJ Obat 

tradisional. URJ Onkologi meliputi Onkologi Bedah, Onkologi Kandungan, 

Onkologi Mata, Onkologi Medik, dan Onkologi Paru, Onkologi THT-KL, dan 

melayani one day care kemoterapi.  Sedangkan URJ Obat tradisional meliputi 

obat-obatan tradisional, akupuntur, dan aromaterapi. POSA memiliki jumlah 

tenaga sumber daya manusia sejumlah sebelas  perawat, dua bidan, tiga pekarya 

umum, lima, tiga tenaga transfer, dua analis, dan dua petugas administrasi. Jumlah 
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kunjungan pasien seluruh poli onkologi perhari sekitar 450-550 pasien dan hampir 

seluruhnya menggunakan faslitas BPJS. Kegiatan di POSA adalah melakukan 

pemeriksaan dan tindakan penegakkan diagnosa melalui core biopsi, biopsi 

nasoparing, pap smear, kolposkopi, dan pengambilan sampel darah serta unit 

farmasi. Jumlah kasus di Poli Onkologi Kandungan yang khusus terdiagnosa 

kanker serviks pada tahun 2017 didapatkan data bulan Januari sejumlah 81 pasien, 

Februari 68 pasien, Maret 74 pasien, April  64 pasien, Mei 51 pasien, Juni 28 

pasien, Juli 63 pasien, Agustus 81 pasien, September 54 pasien, Oktober 67 

pasien, November 74 pasien. Penjelasan hasil pemeriksaan biopsi dilakukan 

setelah diagnosa muncul. Informasi terkait diagnosa di jelaskan kepada pasien dan 

keluarga. Namun belum ada sistem edukasi atau motivasi kepada pasien dengan 

menyediakan ruang khusus, sehingga trauma psikologi pasien saat mengetahui 

terdiagnosa awal kanker servik belum teridentifikasi. Akibatnya masih banyak 

pasien terdiagnosa awal lebih cenderung mempercayai pengobatan alternatif.  

4.1.2 Karakteristik Partisipan  

Dalam penelitian ini diambil partisipan sebanyak 12 orang  yang memnuhi 

kriteria inklusi dengan jenis kelamin wanita dan dengan rentang usia dibawah 50 

tahun. 

Tabel 4.1 Karakteristik partisipan pada penelitian gambaran penerimaan 
pasien awal terdiagnosa kanker serviks di poli onkologi satu atap 
rsud.dr.soetomo surabya. 

No. Kode 
Partisipan 

Usia 
(tahun) Pekerjaan Pendidikan 

Lama 
menderita 

kanker 
serviks 

Pembiayaan 

1. P1 49 Petani SMP 2 minggu BPJS 
2. P2 48 Ibu rumah tangga SD 3 bulan SKTM 
3. P3 38 Ibu rumah tangga SMP 1 bulan BPJS 
4. P4 43 Ibu rumah tangga SMA 2 bulan BPJS 
5. P5 47 Petani SD 3 bulan BPJS 
6. P6 46 Buruh Penjahit SD 3 bulan BPJS 
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Dalam penelitian ini diambil partisipan sebanyak 12 orang  yang memnuhi 

kriteria inklusi dengan jenis kelamin wanita dan dengan rentang usia dibawah 50 

tahun. Pekerjaan partisipan bervariasi yaitu: lima orang ibu rumah tangga, satu 

orang PNS, empat orang petani, satu orang buruh penjahit, dan satu orang sebagai 

sales promotion girl. Sebagian besar partisipan yaitu: tiga orang memiliki tingkat 

pendidikan Sekolah Menengah Atas, dua orang  memiliki tingkat pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama, dan tujuh orang memiliki tingkat pendidikan Sekolah 

Dasar. Seluruh partisipan adalah suku Jawa. Pembiayaan yang dilakukan dalam 

pengobatan sebagian besar partisipan menggunakan BPJS dan dua partisipan 

menggunakan pembiayaan berbeda yaitu SKTM dan KIS. Agama yang dianut 

oleh partisipan adalah agama Islam. Partisipan telah menderita kanker serviks 

dengan rentang waktu mulai 2 minggu hingga 3 Bulan dan belum menjalani 

kemoterapi dan radiasi maupun yang sudah menjalani kemoterapi dan radiasi. 

 

4.1.3 Gambaran tema 

Tema yang muncul dirumuskan berdasarkan jawaban partisipan terhadap 

pertanyaan wawancara dan catatan lapangan (field note) selama proses wawancara 

berlangsung. Penelitian ini menghasilkan 9 (sembilan) tema yang dijabarkan 

sesuai tujuan penelitian. 

7. P7 24 Sales SMA 2 bulan BPJS 
8. P8 45 PNS SMA 1 bulan BPJS 
9. P9 45 Petani SD 2 bulan KIS 
10. P10 45 Ibu rumah tangga SD 3 bulan BPJS 
11. P11 48 Ibu rumah tangga SD 3 bulan BPJS 
12. P12 45 Petani SD 2 bulan BPJS 
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4.1.3.1 Penerimaan Diri. 

        Aspek penerimaan diri pasien kanker serviks didapatkan tema yaitu 

kehilangan. Kehilangan diartikan sebagai respon atas kehilangan kondisi sehat 

yang dimiliki oleh pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 0.1 Tema 1 : Kehilangan 

Berdasarkan gambar di atas pada dimensi penerimaan diri didapatkan tema 

kehilangan dan kategori denial, anger, bargaining, depression dan acceptance. 

Empat partisipan mengungkapkan mereka menerima akan kondisinya. Tiga 

partisipan masih belum menerima kondisi sakitnya, dua partisipan masih 

menyatakan menganggap tidak menderita penyakit kanker serviks (denial) dan 

satu orang partisipan masih dalam tahap bargaining.  

 Tema 1 : kehilangan 

Berduka dengan fase menyangkal (denying) terhadap kondisi kanker 

serviks stadium lla-lllb disampaikan oleh partisipan enam, sembilan dan sepuluh 

yang dijelaskan dalam transkrip wawancara sebagai berikut: 

 Penerimaan 
diri 

Tema 1  : 
Kehilangan 

Denial 

Anger 

Depression  

Respon 
Bergaining 

Acceptance 
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          “…..aku kok iso loro ngene yo, ya Alloh….” (P6) 
 
          “…..iya kenapa saya punya penyakit kayak gini….” (P9) 
 
          “….Saya nggak menyangka bisa sakit kayak gini bu……” (P10)  

Respons kehilangan pada fase marah (Anger) terhadap kondisi Kanker 

Serviks stadium lla-lllb disampaikan oleh partisipan delapan yang dijelaskan 

dalam transkrip wawancara sebagai berikut:  

          “…..ya pertama saya tahu itu kasarannya saya marah pada Allah. Kenapa      
kok aku dikasih penyakit kayak gini, Saudara 4 kok aku tok sing kenek koyok 
ngene iki ….” (P8) 

Respons kehilangan pada fase tawar menawar (Bargaining) atas kondisi 

penyakit Kanker Serviks disampaikan oleh partisipan satu melalui transkrip 

wawancara di bawah ini: 

           “….Saya terima sakitnya, ya Alloh paringi sembuh, kulo ngucapaken   
kiyambak. Ngucapaken teng hati, ee paringi sembuh ya Alloh……” (P1) 
 
          “….ya Alloh,,, kulo niki nek paringi panjang umur, sampeyan temok aken  
tombo kulo, nek sampean paringi mboten panjang umur, sampeyan paringi pejah 
sing khusnul khotimah. Kulo ngoten, berdoa ngooooten…” (P2) 

Respons kehilangan pada fase depresi (Depression) atas kondisi penyakit 

Kanker Serviks disampaikan oleh partisipan tiga, empat, dan enam melalui 

transkrip wawancara di bawah ini: 

           “…Sebulan gak bisa tidur. Makanku agak males. Aku makan dikit dikit. 
sampe sekarang. Paling 5-6 sendok an lah. Kalo minum ya tak paksa….” (P3) 
 
           “….perasaan saya itu kayak udah gak ada harapan …” (P4) 
 
           “……Tapi sejak itu,, saya yaaa... di makani itu gak enak, perut ini penuh 
gitu lho. Gak bisa tidur... kalo saya meninggal.. anak saya gimana..” (P6) 

Respons kehilangan pada fase penerimaan (Acceptance) atas kondisi 

penyakit kanker serviks disampaikan oleh partisipan dua, tiga dan duab belas, 

melalui transkrip wawancara di bawah ini: 
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           “……ngeten ngeten pasrah dumateng Alloh, Alloh yang nyukani sakit, 
alloh sing nyukani sabar…..” (P2) 
 
          “…semua penyakit itu Allah yang menentukan tapi kita juga berusaha dan 
bersyukur kalo sehat juga kita harus mentaatinya…” (P3) 
 
          “…….ya rasanya mesti menangis ya apa ya gejala nya ini itu, apa ya. 
Selanjutnya segala sesuatu dari Allah ya kita pasrah …..” (P12) 

 

4.1.3.2 Tema 2 : Respon Pasca Diagnosa 

        Pada faktor-faktor yang mempengaruhi aspek penerimaan diri  menurut 

Hurlock salah satunya adalah penyesuaian diri yang baik. Individu yang memiliki 

penyesuaian diri yang baik akan dapat membangun sikap-sikap positip terhadap 

diri sendiri. Pada dimensi penyesuaian diri didapatkan tema respon pasca 

diagnosa dengan kategori persepsi dan stres psikologis. Hampir semua partisipan 

memilki respon negatip ,namun peneliti memilih tiga partisipan untuk mewakili 

ungkapan semua partisipan.  

 

 

 

Gambar 4.2     Tema : 2  Respon  Pasca Diagnosa 

Pada sub tema persepsi diungkapkan oleh partisipan tiga, empat, dan lima 

dalam transkrip wawancara di bawah ini : 

          “...kebanyakan kalo di kemo itu pasti mati...”(P3) 
 
          “...pasti asumsinya orang kan jelek..nek wong lara ngene iki asumsine 
uwong kan elek..pernah jadi orang gak bener..padahal aku kan gak ngunu..”(P4) 
 
          “...kulo takut, takut... terose kanker servik.. nek yugo kulo niki kantun 
setunggal seng dereng kawin.. mboten saget ningali yugo kawin.(P5) 

Persepsi 

 

Stress Psikologi 

Respon Pasca Diagnosa 
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Pada sub tema stress psikologis diungkapkan oleh partisipan empat, enam, 

delapan, dua belas melalui transkrip wawancara di bawah ini : 

 
         “...saya masih takutt..jadi kalo malam saya harus ada yang nemenin. Anak 
saya yang kecil itu. Saya takuuttt..tapi nggak tahu takutnya apa..”(P4) 
 
         “..ya, sejak sakit ini lho bu saya tidak pernah sholat, suakitt..” (P6) 
 
        “..nah, saya tudak bisa tidur 2 mingguan... ...sebelum saya berangkat ke 
Surabaya memang saya istiqomah sholat tahajjud..” (P8) 
 
       “...ya,tiga hari saya ndak mau makan...” (P12) 

 

4.1.3.3 Tema 3 : Pengetahuan 

Faktor demografi, karakteristik individu, dan salah satunya adalah 

Struktural Variabel yaitu pengetahuan merupakan faktor yang mempengaruhi  

perubahan perilaku setiap individu dalam Health Belief Model. Dalam dimensi 

pengetahuan tentang Kanker Serviks di dapatkan Sub Tema Penyebab, Jenis 

Terapi, dan Gejala dan Tanda Kanker Serviks. Pada sub tema yaitu penyebab 

didapatkan kategori External dan genetik. Dari sub tema Jenis terapi didapatkan 

kategori Chemotheray dan Radiasi, Dari sub tema gejala dan tanda  didapatkan 

kategori Fluor Albus, perdarahan, dan nyeri. 
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Gambar 4.3   Tema 3 : Pengetahuan 

Pada sub tema penyebab di dapatkan kategori Genetik disampaikan oleh 

partisipan lima dan dua belas yang di ungkapkan melalui transkrip wawancara 

seperti di bawah ini: 

           “…semua orang punya bibit bu..jangan takut bu..gitu kata dokternya.”(P5) 
 
           “...Bulik saya sakit tumor di operasi...” (P 12) 

Pada sub tema penyebab  kategori eksternal diungkapkan oleh partisipan 

satu melalui transkrip wawancara dibawah ini: 

           “...salah satunya pernikahan dini, terus ada penggunaan pil KB terlalu     
lama, merokok...”(P1) 

Pada Sub tema jenis terapi dan di dapatkan  kategori kemoterapi dan 

radiasi yang disampaikan oleh partisipan enam dalam transkrip wawancara di 

bawah ini:  

          “..katanya di kemo itu di infus...ceritanya gak sama, ada yang rambutnya 
rontok,ada yang enggak...”(P6) 

Kategori Radiasi disampaikan oleh partisipan empat dalam wawancara : 

         “..di sinar iku diapakno seh...aku gak ngerti..”(P4) 

Tema 3 : 
Pengetahuan  

Penyebab Kanker 
Serviks  

Jenis Terapi Kanker 
Serviks 

Gejala dan Tanda 
Kanker Serviks  

      Genetik 

External 

Chemoterapy  

Radiasi 

Nyeri 

Fluor Albus 

     Perdarahan 
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Pada sub tema gejala dan tanda terdapat kategori Fluor Albus, Perdarahan, 

dan Nyeri. Pada kategori flour albus disampaikan oleh partisipan tujuh dan 

sepuluh yang diungkapkan melalui transkrip wawancara seperti dibawah ini: 

         “...keputihan  terus menerus..” (P7) 
 
         “.....Habis itu bukan darah tok, kadang putih.....” (P10) 

Pada kategori perdarahan disampaikan oleh partisipan kesebelas yang 

diungkapkan melalui transkrip wawancara seperti dibawah ini: 

         “...pertama mengeluarkan darah niku hitam. Sekarang niku merah..”(P5) 
 
         “......bulanan kok gak sembuh-sembuh,gak selesai-selesai...” (P11) 

Pada kategori nyeri diungkapkan dari wawancara partisipan empat dan 

lima :  

         “...kalo dibuat hubungan sakit...”(P4) 
 
         “..perut bagian bawah,sampe sini (menunjuk bagian atas simpisis) kados 
dikremes-kremes..”(P5) 

 

4.1.3.4 Tema 4 : Upaya  Mencari Kesembuhan     

Pada dimensi perceived suspectible (kerentanan) yang dirasakan dan 

menyangkut resiko dari nilai kesehatan partisipan yang terdiagnosa kanker 

serviks, sehingga didapatkan tema Upaya mencari kesembuhan dengan sub tema 

spiritual , sub tema berobat medis dan non medis.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4 Tema 4 : Upaya Mencari Kesembuhan 

Upaya 
Kesembuhan Spiritual 

Berobat Medis 

Berobat Non medis 
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 Tema 4 : Upaya  Mencari Kesembuhan 
 

Pada sub tema spiritual diungkapkan oleh partisipan delapan dalam 

transkrip wawancara di bawah ini : 

          “.....memang saya sholat, saya selalu tahajjud...” 
 
          “...saya bisa makan enak,tidur enak,saya perangi dengan keyakinan saya 
bahwa Allah tidak akan menguji hambaNYA ..”(P8) 

Pada sub tema berobat medis didapatkan kategori Dr.spesialis /bidan 

diungkapkan oleh  melalui partisipan empat dan duabelas. 

         “...ke dokter...”(P4) 
 
         “ ..kulo perdarahan niku kulo beto kesah ke bu Bidan..dipakai hubungan 
ada darah segar lagi, terus saya konsultasi ke dokter ida, Kandungan.....(12) 

Ungkapan partisipan tujuh dalam sub tema  berobat secara non medis 

kategori alternatif : 

        ”...apa kata orang pengobatan alternative,,..ya tak jalani.....(7) 

 

4.1.3.5 Tema 5 : Dukungan Sosial   

Pada tema dukungan sosial merupakan faktor pendorong (Health 

Motivation) untuk selalu hidup sehat,yang terdiri dari dua sub tema yaitu Bentuk 

Dukungan dan Sumber Dukungan. Pada tema dukungan sosial didapatkan sub 

tema sumber dukungan dan bentuk dukungan. Pada sub tema sumber dukungan 

didapatkan kategori keluarga, teman dan petugas kesehatan. Pada sub tema bentuk 

dukungan didapatkan kategori dukungan emosional, dukungan informatif dan 

dukungan instrumental.  
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                                   .  Bentuk Dukungan             Dukungan Emosional 
 
                                                                                  Dukunga Informative 
          
Dukungan Sosial                                                      Dukungan Instrumental 
                                        
 
                                                                                        Dukungan Keluarga                
                                     
                                       Sumber Dukungan                   Dukungan Teman 
 
                                                                                        
                                                                                       Petugas Kesehatan 
 
                            Gambar 4.5   Tema : 5  Dukungan Sosial 
 
Tema 5 : Dukungan Sosial 

1. Sumber dukungan 

Pada sub tema dukungan terdapat kategori teman yang di ungkapkan oleh 

partisipan delapan melalui transkrip wawancara di bawah ini : 

          “...saat saya selesai kemo itu teman-teman tanya “obate di gowo opo 
gak?”..saat beli makanan itu menjaga makanan saya...” 

Pada sub tema sumber dukungan terdapat kategori keluarga. Dukungan 

dari keluarga yang dilakukan oleh anak partisipan disampaikan oleh partisipan 

satu, dua, lima, enam, dan dua belas yang dapat dilihat dalam transkrip 

wawancara sebagai berikut: 

        “….anak-anak bertiga ndukung kulo, iyo-iyo,,,berobat nang kunu ae..”(P1) 
 
        “……Bapak ya gitu, wes gak opo opo tah mak,, pancene wes takdire 
pengeran. sarane dokter yo ayo dilakoni….” (P2) 
 
        “...kullo lillahi ta’ala menawi ibu berobat ten ngriku...”(P5) 
 
        “……Dari suami, wes tah bu, ayo berobat ae, sopo ngerti iki tombo 
sampeyan. Wes ojok atek mikir ngene-ngunu…” (P6) 
 
       “……dukungan ya terutama itu dari anak saya dan suami…” (P12) 
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Dukungan dari petugas kesehatan disampaikan oleh partisipan tiga dan 

enam yang diungkapkan dalam transkrip wawancara berikut ini: 

          “…Perawatnya baik-baik.. mensupport.. harus sembuh gitu, ibu kalo ke 
sana itu.. ibu harus rutin yaa minum obat. …” (P3) 
 
         “…..Lho bu, jangan pasrah, ibu harus berusaha. Semangat 45… (dukungan 
dokter yang memeriksa)” (P4) 

2. Bentuk dukungan 

Dalam sub tema bentuk dukungan didapatkan tiga kategori yaitu kategori 

dukungan emosional, dukungan informative dan dukungan instrumental.  

Pada kategori dukungan emosional disampaikan oleh partisipan dua,tujuh, 

dan sepuluh seperti  dalam transkrip wawancara di bawah ini: 

           “….wes ojok atek kepikiran sesok, waras maak, waras,, ngeten. Yugo kulo 
niku.berobat nggih, Dadine ati kulo niku semangat…” (P2) 
 
          “….semangat, Ma. Istighfar, masih kecil udah ngerti keadaan mamanya..” 
(P7) 
         “...ya semua keluarga dan anak, semua ngasih semangat ,nggak boleh 
sedih. Pokoknya buat rileks aja.gitu kata anak-aak saya...”(P 10) 

Dukungan informatif disampaikan oleh partisipan satu yang diungkapkan 

dalam transkrip wawancara di bawah ini: 

         “..nggeh kulo enten sing ngarahaken dikengken teng suroboyo..”(P1) 

Dukungan instrumental disampaikan oleh partisipan empat dan lima yang 

diungkapkan dalam transkrip wawncara di bawah berikut: 

        “….… waktu kemo dianter bapak…” (P4) 
 
       “....lah iyoh,nang berobat teng ngriko niko looh..duek opooo...wes tah 
mak..engko lak isok di toleki....”(P5) 
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4.1.3.6 Tema 6 : Sumber informasi 

Pada tema sumber informasi merupakan salah satu faktor pendorong 

dalam penerimaan diri pasien kanker serviks. Dari Tema sumber informasi 

didapatkan sub tema petugas kesehatan, media informasi dan orang lain.  

 

Sumber Informasi          Petugas Kesehatan            Dokter Spesialis/Bidan 

                          Media Informasi                     internet 

                                                                        Televisi 

                          Orang Lain                            sesama pasein kanker Serviks 

               Gambar  4.6.   Tema 6 : Sumber Informasi 

Pada sub tema petugas kesehatan didapatkan bahwa informasi tentang 

perawatan kanker serviks didapatkan dari dokter. Hal tersebut disampaikan oleh 

partisipan dua dan tujuh yang dapat dilihat dalam transkrip wawancara berikut: 

          “….sarane dokter yo ayo dilakoni (informasi yang diperoleh) ….” (P2) 
 
          “…waktu di Ibnu Sina disuruh kesini lho nggak mau langsung itu 
(informasi yang diperoleh)..” (P7) 

 
Pada sub tema media informasi didapatkan dua kategori yaitu kategori 

internet dan seminar, pada kedua kategori tersebut disampaikan oleh partisipan 

satu dan delapan  yang diungkapkan dalam transkrip wawancara di bawah ini: 

           “…anak saya itu langsung cari di internet...” (P1) 
 
          “….kan diseminar-seminar itu….” (P8) 

 

           Pada sub tema orang lain didapatkan kategori tetangga dan saudara yang 

disampaikan oleh partisipan  satu, empat, dan enam yang diungkapkan melalui 

transkrip wawancara seperti di bawah ini:  
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          “...terose arek lamongan niku,masio sampyan mene yo dikonokno ngene 
bu....”(P 1) 
 
          “….kan katanya (teman) itu gonta ganti pasangan bisa sakit gitu. kayak 
jupe itu toh kan gonta ganti pasangan….” (P6) 
 
          “….kalau kemo kata orang-orang itu kebanyakan meninggal, tetanggaku 
itu  menanggal orangtua ya kanker serviks itu. ya habis kemo meninggal….” (P4) 

Sumber informasi didapatkan kategori Petugas kesehatan  seperti dokter  Spesialis 

atau Bidan seperti yang diungkapkan partisipan empat : 

          “.....selama ibu masih nuruti dokter,mau berobat,jangan ke alternative, 
saya yakin...ibu bisa sembuh....” (P4) 

 

4.1.3.7 Tema 7 : Komitmen 

Pada tema Komitmen juga merupakan salah satu faktor pendorong dalam 

penerimaan pasien terdiagnosa awal kanker serviks. Dari tema komitmen 

didapatkan  terdapat sub tema hindari pencetus, berobat rutin, mengikuti aturan 

dokter dan optimis. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7.  Tema : 7 Komitmen 
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komitmen didapatkan sub tema hindari pencetus, berobat rutin, mengikuti aturan 

dokter dan optimis. 

Pada sub tema hindari pencetus diungkapkan oleh partisipan dua belas 

           “...makan sudah saya jaga, mie, bakso saya tidak suka.. saya punya 
handuk kecil dipakai setelah pipis..” (P12) 

Pada sub tema berobat rutin diungkapkan oleh partisipan lima 

          “...kulo niki tombo ten pundi maleh nek mboten ten ngriki..”(P5) 

Pada sub tema mengikuti aturan dokter diungkapkan oleh partisipan tujuh 

melalui transkrip wawancara di bawah ini : 

         “...sarane dokter yo ayo dilakoni..” (P7) 

Pada sub tema optimis diungkapkan oleh partisipan enam dan sembilan 

melalui transkrip wawancara di bawah ini : 

         “...eee tibake penyakit ngenten niki katah.. kulo yakin sembuh..” (P6) 
 
         “...sekarang masih mikir? Sudah ndak. Sekarang sudah ndak kepikiran? 
Sudah mantap?..iya..” (P9) 

 

4.1.3.8 Tema 8 : Hambatan  

Pada pasien yang terdiagnosa awal kanker serviks terdapat hambatan 

(perceived barriers) yang dirasakan dalam mengambil tindakan. Dari tema 

harapan dapatkan sub tema ancaman, material dan non material. 

 

 

 

 

Gambar 4.8.  Tema 8 : Hambatan 
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Pada sub tema ancaman diungkapkan oleh partisipan satu dan dua belas 

melalui wawancara di bawah ini : 

          ” .. kebanyakan kan kanker serviks kan kalo di kemo kan kebanyakan 
meninggal dunia...” (P12) 

Pada sub tema material diungkapkan oleh partisipan satu dan lima dalam 

wawancara di bawah ini : 

          “...Kulo lilllahi ta’ala menawi ibu berorat ten ngriku...” (P1) 
 
          “..anak-anak rembukan,ditambakno,pokoke ndang waras,gak usah mikir-
mikir buuk..mengko kenek di toleki” (P5) 

Pada sub tema non material diungkapkan oleh partisipan empat dalam 

transkrip wawancara di bawah ini : 

          “....ya ...nunggu anak-anak yang antar” (P4) 

 

4.1.3.9 Tema 9 : Harapan 

Dalam hal tujuan hidup didapatkan satu tema yaitu Harapan. Pada tema 

kesembuhan ini terdapat kategori dapat beraktivitas kembali, sehat, menjalankan 

peran serta mewujudkan keinginan. 

 

 

 

 

 Gambar 0.9  Tema 9 harapan 

Pada dimensi tujuan hidup didapatkan tema harapan dan kategori 

beraktivitas kembali, sehat, menjalankan peran dan mewujudkan keinginan.  
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Tema kedelapan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah harapan. 

Pada kategori dapat beraktivitas kembali disampaikan oleh partisipan tujuh dan 

dua belas, yang diungkapkan melalui transkrip wawancara di bawah ini: 

           “….nanti kalau sembuh udah nggak kerja diluar lagi, mau ikut tante di 
mebel sama tante nggak dibolehin kerja diluar, suruh ikut tante sama budhe aja. 
Biar bisa lihat anak tiap hari, udah gitu aja. Biasanya keluar tiap hari sama anak 
sama mama. Sekarang nggak bisa apa-apa, Cuma tiduran terus. Kan disini 
sebenernya pingin jalan kalau pagi, nggak kuat sininya (menunjuk ke perut) sakit 
(sambil menangis)…” (P7) 
 
           “………ya ibadah ditambahi toh, mungkin Allah ngasih cobaan kita karna 
kita punya kekurangan mungkin kurang ibadah nya mungkin kesalahan apa yang 
kita jalani itu kan rahasia Allah…..” (P12) 

 Kategori sehat diungkapkan oleh partisipan delapan yang diungkapkan 

melalui transkrip di bawah ini: 

           “….Kepinginan kulo nggih kepingin sembuh. Lek sembuh yo kepingine 
yang terbaik ngoten lho, yang ndak punya keluhan, yang gak itu, gak punya sakit 
sakitan , wes tah kepinginnya sembuh total. Kepingin awak kulo sehat…..” (P5) 
 
           “…ya pertama pingin sembuh, terus mudah-mudahan penyakit ini jangan 
nempel lagi pada saya. Wes itu aja mudah-mudahan…” (P8) 

Kategori menjalankan peran disampaikan oleh partisipan enam seperti 

yang diungkapkan dalam transkrip wawancara di bawah ini: 

          “….Ya kepingin sembuh...kepingin seperti kemarin kemarin lah.. sebelum 
sakit kan. Saya ini kenpingin sama anak-anak... yaa... bisa inilah..lihat anak-anak 
sekolah. Pokoke sekarang kepingine sembuh. ….” (P6) 

Kategori mewujudkan keinginan disampaikan oleh partisipan nomor dua 

dan sembilan seperti transkrip di bawah ini: 

           “….…awak kulo sehat. Saget melakukan ibadah. Kepingin ya kepingin 
haji, tapi wong orang gak mampu. Nek enten rejeki dari Tuhan.…” (P2) 
 
           “…..pengen sedekah…” (P9) 
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4.2 Pembahasan 

Pembahasan ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian. Interpretasi hasil penelitian dilakukam dengan 

membandingkan hasil penelitian yang telah didapatkan dengan konsep, teori dan 

hasil penelitian yang sesuai dengan konteks penelitian untuk dilakukan analisis 

persamaan dan perbedaan. Kemudian, peneliti akan membahas keterbatasan 

penelitiaan. 

4.2.1 Interpretasi hasil penelitian 

Hasil penelitian ini mengidentifikasi sembilan tema. Tema tersebut 

teridentifikasi berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah 

memperoleh gambaran tentang penerimaan pasien awal terdiagnosa kanker 

serviks di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr.Soetomo Surabaya. 

Gambaran tentang penerimaan pasien awal terdiagnosa kanker serviks dapat 

digambarkan dari penerimaan diri (self acceptance), respon pasca diagnosa, 

Pengetahuan (knowledge), upaya kesembuhan, komitmen, dukungan sosial, 

sumber informasi, Hambatan, dan tujuan hidup (purpose in life).  

4.2.1.1 Penerimaan diri (self acceptance) 

Reaksi pertama individu yang mengalami kehilangan adalah syok, tidak 

percaya, atau mengingkari kenyataan bahwa kehilangan benar-benar terjadi. 

Sebagai contoh, orang atau keluarga dari orang yang menerima diagnosis terminal 

akan terus berupaya mencari informasi tambahan. Reaksi fisik yang terjadi pada 

tahap ini adalah letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernapasan, detak 

jantung cepat, menangis, gelisah, dan sering kali individu tidak tahu harus berbuat 

apa. 
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Berdasarkan hasil wawancara, partisipan merasakan perasaan denial, 

anger, bargaining, depression, and acceptance. Tiga partisipan menyatakan 

merasa tidak percaya jika sudah terdiagnosa kanker serviks, satu orang partisipan 

menyatakan bahwa merasa marah saat didiagnosa kanker serviks, empat orang 

partisipan melakukan tawar menawar dengan keadaanya yang sudah terdiganosa 

kanker serviks, tiga orang partisipan mengalami depresi telah didiagnosa kanker 

serviks, dan tiga orang menerima keadaannya yang tersignosa kanker serviks. 

Tahapan penerimaan diri berdasarkan teori Kubbler Ross (1969) yaitu 

dimulai dengan reaksi penolakan (denial) dengan bentuk syok, tidak percaya, atau 

mengingkari kenyataan bahwa kehilangan benar-benar terjadi. Reaksi ini dapat 

berlangsung beberapa menit hingga beberapa tahun. Reaksi penolakan dibarengi 

dengan reaksi marah (anger) karena menolak kehilangan. Kemarahan yang timbul 

sering diproyeksikan kepada orang lain atau dirinya sendiri. Individu yang mulai 

lelah dengan kemarahan akan mulai melakukan tawar-menawar (bargaining) pada 

kondisi yang dialaminya. Individu mungkin berupaya untuk melakukan tawar-

menawar dengan memohon kemurahan Tuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Widianti, Suryani and Puspasari, (2015) yang mendapatkan 

hasil strategi koping yang dilakukan oleh pasien kanker pada saat awal diagnosa 

antara lain menolak dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Setelah individu lelah dalam tawar-menawar, individu mulai menunjukkan 

sikap menarik diri, kadang-kadang bersikap sangat penurut, tidak mau berbicara 

menyatakan keputusasaan, rasa tidak berharga, bahkan bisa muncul keinginan 

bunuh diri. Hal tersebut menunjukkan individu sedang mengalami depresi. Tahap 

akhir (acceptance) yaitu individu mulai me-reorganisasi perasaan kehilangan, 
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pikiran yang selalu berpusat pada objek yang hilang mulai berkurang atau hilang. 

Individu telah menerima kenyataan kehilangan yang dialaminya dan mulai 

memandang kedepan. Kegagalan untuk masuk ke tahap penerimaan akan 

mempengaruhi kemampuan individu tersebut dalam mengatasi perasaan 

kehilangan selanjutnya. 

Tahapan penerimaan diri berdasarkan teori Kubbler Ross (1969) bersifat 

fluktuatif dan tiap individu memiliki proses tahapan yang berbeda-beda. Dalam 

penelitian ini semua tahapan dilalui oleh partisipan dan tiap tahapan selalu 

berurutan, namun bisa berbalik seiring perubahan psikologis partisipan. Partisipan 

dapat kembali lagi pada tahap penerimaan dengan fase yang berbeda-beda, hal ini 

terjadi pada semua partisipan. 

4.2.1.2 Respon Pasca Diagnosa 

Pada dasarnya setiap orang yang di diagnosa penyakit keganasan misal 

seperti kanker serviks pasti akan mengalami stres baik secara psikologis maupun 

fisik. Stres merupakan masalah umum manusia. (Kupryanov  dan  Zhdanov 2014) 

menyatakan bahwa stres yang ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan 

modern. Berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh cannon “the fight on fight” 

respons pada tahun 1914 (Bartlett, 1998) Cannon menyatakan bahwa stres adalah 

diartikan sebagai respons tubuh terhadap sesuatu hal. Cannon menyatakan bahwa 

stres adalah sebagai gangguan homeostatsis yang menyebabkan perubahan pada 

keseimbangan fisiologis yang dihasilkan dari rangsangan terhadap fisik dan 

psikologis. Sesuai dengan penelitian (Kralik, Price, & Telford, 2010) yang 

menyatakan bahwa cara pandang seseorang terhadap diri dan penyakitnya 

mempengaruhi seseorang dalam menyesuaikan diri dengan perawatan diri yang 
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harus dilakukan. Dalam hal ini respon stress yang terjadi pada pasien yang 

terdiagnosa awal kanker serviks akan menimbuikan dampak respon fisik seperti 

yang dialami sulit makan, gangguan tidur, hingga bermingu-mingu bahkan 

berbulan-bulan. Kondisi ini jika tidak segera di tangani maka akan memperparah 

penyakitnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widianti, 

Suryani and Puspasari, (2015) yang mendapatkan hasil strategi koping yang 

dilakukan oleh pasien kanker pada saat awal diagnosa yaitu menolak.  

Reaksi koping individu yang menolak kenyataan diagnosis penyakit yang 

dirasa membahayakan bagi kehidupannya mengakibatkan individu letih, 

menangis, gelisah, dan sering kali individu tidak tahu harus berbuat apa. Hal ini 

memberikan dampak kurang baik terhadap upaya penyesuain diri untuk 

melakukan pengobatan. 

4.2.1.3 Pengetahuan (knowledge) 

Pada tema pengetahuan didapatkan beberapa sub tema antara lain 

penyebab, tanda dan gejala, dan rasa nyeri pada perut bagian bawah .Berdasarkan 

wawancara dengan partisipan, terdapat satu partisipan yang dapat menyebutkan  

tentang penyebab kanker serviks. Sedangkan ke sebelas partisipan menganggap 

bahwa berganti-ganti pasangan adalah satu-satunya penyebab penyakit kanker 

serviks. Sehingga persepsi yang negatip tentang dirinya dipertahankan  dan 

menjadi budaya asumsi pasien menderita kanker serviks. Oleh karena itu, sangat 

diperlukan pengetahuan tentang penyebab, tanda dan gejala yang timbul serta 

tujuan terapi yang akan diberikan. Menurut Notoatmojo (2007) ada 6 tingkatan 

pengetahuan, yaitu: tahu (know), memahami (comprehention) mampu 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, Aplikasi (aplication) 
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mampu menerapkan materi pada situasi sebenarnya. Analisis (Analysis) mampu 

menjabarkan, Sintesis (Synthesis) mampu menyusun formula baru, dan Evaluasi 

(Evaluation) mampu menilai. Faktor usia dan pekerjaan sangat mempengaruhi 

usaha partisipan dalam mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini partisipan 

dengan usia paling muda mampu menyebutkan penyebab serta tanda dan gejala 

dengan baik. Partisipan dengan latar belakang PNS mendapatkan paparan 

informasi yang lebih baik dibandingkan dengan partisipan lainnya. 

Selain itu sebagian besar partisipan mengungkapkan dampak dari kanker 

serviks yang dapat menyebabkan kematian. Dalam teori Health belief model hal 

ini merupakan dimensi perceived severity atau kesriuasan yang dirasa oleh 

partisipan dalam menghadapi penyakitnya. Perasaan mengenai keseriusan 

terhadap suatu penyakit, meliputi kegiatan evaluasi terhadap konsekuensi klinis 

dan medis (sebagai contoh, kematian, cacat, dan sakit) dan konsekuensi. Hal ini 

memberikan dampak positif pada individu untuk berusaha mencari tahu mengenai 

penyakitkatnya dan mengobati penyakitya. 

4.2.1.4 Upaya kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, pasien yang terdiagnosa awal kanker 

serviks mengupayakan kesembuhan terhadap penyakit yang dideritanya. Hal 

tersebut Nampak dari ungkapan dari sebagian besar partisipan pergi ke pelayanan 

kesehatan terdekat dari tempat tinggal untuk mendapatkan pengobatan atau pergi 

kepengobatan alternatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ramdani (2016) yang mendapatkan hasil sebagian besar partisipan berupaya 

pencarian pelayanan kesehatan, memanfaatkan pengobatan tradisional/ alternatif 
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disamping pengobatan medis, memeriksakan gejalanya pada penyedia layanan 

medis, serta melakukan pengobatan. 

Sesuai dengan Teori Health Belief Model adalah merupakan suatu konsep 

yang mengungkapkan alasan dari individu untuk mau atau tidak mau melakukan 

perilaku sehat (Janz&Becker, 1984). Healh Belief Model terdiri dari 6 dimensi 

yaitu mengacu pada kerentanan penyakit yang diderita (perceived suspectibility), 

(perceived severity) keseriusan atau berat penyakit yang dirasa, (perceived 

Benefism) manfaat untuk meningkatkan kesehatan, (perceived Barriers) hambatan 

yang dirasakan sebagai akibat penyakit yang diderita, (Health Motivation) 

motivasi dari dalam diri untuk sehat, dan (Cues to Action) perilaku untuk 

meningkatkan kesehatan dari individu. 

Kesdaran diri dari partisipan dalam melakukan upaya kesehatan 

dipengaruhi oleh dimensi kerentanan penyakit yang dirasa, keseriusan atau berat 

penyakit yang dirasa, manfaat atau kerugian yang dirasakan, hambatan yang 

dirasakan akibat penyakitnya, motivasi dari dalam diri untuk mengatasi 

penyakitnya, dan perilaku atau usaha dari individu untuk meningkatkan 

kesehatannya. 

4.2.1.5 Dukungan sosial  

Dukungan sosial dapat berperan meningkatkan kualitas hidup pada 

penderita kanker serviks  dengan meregulasi proses psikologis dan memfasilitasi 

perubahan perilaku (Yuan et al, 2009). Pada penelitian ini sumber dukungan yang 

didapat oleh partisipan dari keluarga dan petugas kesehatan. Bentuk dukungan di 

sini terdiri dari dukungan emosional, informatif dan instrumental. 
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Hasil penelitian Antari et al (2012) menunjukkan bahwa dukungan sosial 

berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien kanker serviks. Sejalan dengan 

penelitian Fathiyah (2004) menunjukkan bahwa dukungan sosial berkaitan erat 

dengan kondisi psikologis dan kesehatan seseorang. ada sub tema sumber 

dukungan terdapat kategori keluarga, tiga partisipan mengatakan bahwa mendapat 

dukungan dari keluarga yang dilakukan oleh anak partisipan, dan tujuh partisipan 

mendapat dukungan dari keluarga yang dilakukan oleh suami partisipan setelah 

didiagnosa kanker serviks.  

Health motivation merupakan aspek dalam Health Belief Model dimana 

konstruk ini terkait dengan motivasi individu untuk selalu hidup sehat. Terdiri atas 

kontrol terhadap kondisi kesehatannya serta health value (Conner, 2005). Bentuk 

dukungan yang didapat juga bermacam-macam antara lain dukungan emosional, 

dukungan informatif dan dukungan instrumental. Berdasarkan wawancara dari 

partisipan sebanyak 3 partisipan mendapat dukungan emosional, satu partisipan 

mendapat dukungan informatif, dan satu partisipan mendapat dukungan 

instrumental setelah terdiagnosa kanker serviks. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Taqwim and Rahayu (2015) yang mendapatkan hasil terdapat 

hubungan yang sangat erat antara dukungan keluarga dengan illness perception 

pada pasien kanker serviks stadium awal dan menengah di RSUP Dr. Hasan 

Sadikin Bandung.  

Dukungan social sangat membantu individu dalam penerimaan 

penyakitnya. Selain itu, individu menjadi termotivasi oleh dukungan dari 

keluarga, orang-orang sekitar dan petugas kesehatan. Dukungan informatif dan 

instrumental sangat membantu individu dalam mengenaili dan menindaklanjuti 
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penyakitnya, sedangkan dukungan emosional membantu pasien dalam menerima 

keadaannya dan berusaha menghadapi penyakitnya. 

4.2.1.6 Sumber informasi 

Pada tema sumber informasi didapatkan sub tema petugas kesehatan, 

media informasi dan orang lain. Berdasarkan wawancara dengan partisipan, dua 

partisipan mendapat sumber infomasi dari dokter, dua partisipan mendapat 

sumber informasi dari internet dan seminar, satu partisipan mendapat sumber 

informasi dari teman, and dua partisipan mendapat sumber informasi darii 

tetangga dan saudara mengenai kanker serviks. Pengetahuan dan informasi dapat 

memotivasi pasien untuk mencari perawatan yang tepat dan menginspirasi pasien 

melakukan sesuatu yang berkaitan dengan penyakitnya (Kiberenge, Ndegwa, & 

Muchemi, 2010). 

Rosenstock menyebutkan pencetus tindakan dalam aspek perilaku 

kesehatan terdiri dari media, pengaruh orang lain dan hal-hal yang bersifat 

mengingatkan (reminder). Hal tersebut meningkatkan harapan individu untuk 

mendapatkan kesehatan yang lebih baik dari ancaman terkait kerentanan diri 

individu terhadap diagnose awal penyakit. Selain itu faktor persepsi tentang 

keuntungan suatu tindakan, persepsi tentang hambatan-hambatan melakukan suatu 

tindakan, persepsi kesanggupan diri dalam melakukan kegiatan dan faktor sosio-

deografi mempengaruhi faktor harapan pasien dalam mencapai kesembuhan. 

Informasi sangat penting bagi individu dalam kondisi sakit. Kesalahan 

pemberian dan penerimaan informasi dari pemberi dan penerima informasi dapat 

memberikan persepsi negative atau pemikiran yang tidak sesuai dengan kenyataan 

yang ada bagi penerima informasi. Berdasarkan hal tersebut individu penerima 
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informasi akan berupaya mencari jalan lain terlebih dahulu seperti ke pengobatan 

alterntif dan lain sebagainya. Ketika sudah mengalami kebuntuan dalam 

pengobatan alternative individu baru menempuh pengobatan medis dengan 

kondisi yang sudah lebih berat dari sebelmnya. 

4.2.1.7 Komitmen 

Tema Komitmen merupakan pernyataan untuk tetap patuh pada regimen 

pengobatan yang meningkatkan kesehatan, dan keseriusan penyakit. Green dalam 

Nursalam (2013) menjelaskan faktor-faktor predisposisi merupakan faktor 

internal yang ada pada diri individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang 

mempermudah individu untuk berperilaku yang terwujud dalam pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan norma. merupakan faktor internal 

yang ada pada diri individu, keluarga, kelompok. Pada sub tema optimis, penyakit 

biasa dan ancaman. Perilaku kesehatan pada dasarnya ditentukan dari keyakinan 

pribadi atau persepsi tentang penyakit dan bagaimana strategi untuk mengurangi 

terjadinya suatu penyakit. Persepsi pribadi dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan individu. Upaya yang ada dalam 

diri individu untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya, antara lain 

bagaimana seseorang merasakan atau meyakini bahwa dirinya rentan terhadap 

suatu penyakit maupun bahaya/seriusnya penyakit yang dapat diderita oleh 

seseorang. 

 

4.2.1.8 Faktor pendorong dan penghambat 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi Penerimaan. Faktor 

penghambat dan pendorong terkait Penerimaan yang didapatkan dalam penelitian 
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ini ditemukan dukungan, sikap komitmen, keyakinan, dukungan, material dan non 

material seperti masalah transportasi yaitu fasilitas yang mendampingi partisipan 

pergi berobat, Ancaman yaitu anggapan partisipan bahwa jenis terapi yang 

diberikan, dan dari segi keuangan. Sheerer menyebutkan faktor-faktor yang 

menghambat penerimaan diri, antara lain sikap anggota masyarakat yang tidak 

menyenangkan atau kurang terbuka, adanya hambatan dalam lingkungan, 

memiliki hambatan emosional yang berat, selalu berfikir negatif tentang masa 

depan. Hal ini sejalan dengan Fitriana dan Ambarini (2012) bahwa salah satu 

bentuk mekanisme koping destruktif pada pasien antara lain menilai negatif 

penyakit yang diderita dimana pasien menganggapnya sebagai ancaman 

kehidupan dan penyakit yang mematikan. Menurut penelitian Destiana (2012), 

69,1% pasien kanker serviks menggunakan mekanisme koping yang destruktif 

dan hanya 30,9% pasien menggunakan koping yang konstruktif. Di samping itu, 

penggunaan koping yang destruktif dapat disebabkan oleh adanya beberapa 

sumber koping yang tidak efektif dan tidak adekuatnya sumber koping yang 

dimiliki pasien, antara lain kemampuan personal, dukungan sosial, asset/material 

dan keyakinan positif yang dimiliki pasien kanker serviks. 

Faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi proses penrimaan diri 

individu terhadap penyakitnya. Faktor tersebut saling terkait untuk membangun 

koping yang positif dalam individu. Faktor internal terdiri dari sikap komitmen, 

persepsi terhadap diri sendiri dan kemampuan personal. Sementara, faktor 

eksternal terdiri dari dukungan, keyakinan, dukungan, material dan non material. 
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4.2.1.9 Tujuan hidup (Purpose of life) 

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan tema harapan dan kategori 

beraktivitas kembali, sehat, menjalankan peran dan mewujudkan keinginan, dua 

partisipan menyatakan bahwa ingin dapat beraktivitas kembali setelah terdiagnosa 

kanker serviks, dua partisipan menyatakan bahwa ingin sembuh kembali setelah 

terdiagnosa kanker serviks, satu partisipan menyatakan bahwa ingin menjalankan 

peran kembali setelah terdiagnosa kanker serviks, dan dua partisipan menyatakan 

bahwa ingin mewujudkan keinginan setelah terdiagnosa kanker serviks. Seligman 

(2005) dalam Maghfirah (2013) menyatakan bahwa optimisme dan harapan 

memberikan daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi depresi. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yang et al (2014) yang 

mendapatkan hasil menunjukan harapan, optimisme, dan self-efficacy tercatat 

memiliki perbedaan terhadap depresi dan 35 kecemasan. 

Perubahan peran muncul berupa perasaan tidak berdaya, merasa dirinya 

sudah dikucilkan dari tempat kerja, pada pasien dengan usia muda dan masih aktif 

secara seksual khawatair bahwa suaminya akan mencari wanita lain dan 

meninggalkannya. Partisipan ingin merasa diterima dengan baik dengan keluarga 

terdekatnya seperti anak, saudara, dan orang tua seperti saat sehat dahulu. 

 

4.2.2  Integrasi hasil penelitian  

Transisi dari kondisi sehat ke kondisi sakit akan mempengaruhi pasien 

kanker serviks. Suatu proses transisi dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor 

penghambat dalam transisi itu sendiri. Suatu proses transisi diawali dengan tipe 

dan pola transisi, dimana dalam penelitian ini diartikan sebagai perubahan dari 

kondisi sehat dan sakit yaitu diagnosa penyakit kanker serviks. Perubahan tersebut 
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menyebabkan suatu respons terhadap kondisi transisi yaitu suatu respons 

kehilangan kondisi sehat dimana setiap orang memiliki respons yang berbeda.  

Tingkat kesadaran seseorang akan pengalaman transisi digambarkan 

melalui kesesuaian antara proses dan respons serta apa yang mendasari sebuah 

respons yang menjadi persepsi seorang pasien kanker Serviks dalam melakukan 

sebuah proses transisi. Kondisi ini menyebabkan seorang pasien Kanker Serviks 

mengambil suatu keputusan dan melakukan kontrol diri tentang apa yang harus 

dilakukan dan apa yang harus dihindari terkait perawatan diri pada pasien Kanker 

Serviks.  

Kondisi transisi adalah keadaan yang mempengaruhi cara seseorang 

melalui sebuah proses transisi. kondisi transisi ini diartikan sebagai faktor 

pendorong dan penghambat proses transisi. Kondisi transisi ini mencakup faktor 

personal, faktor komunitas, atau faktor sosial yang mungkin memfasilitasi atau 

menghambat proses transisi dan hasil yang sehat. Dalam penelitian ini didapatkan 

seperti respon pasca diagnosa, pengetahuan, upaya mencari kesembuhan, sumber 

informasi, dukungan sosial, hambatan, sikap komitmen, tujuan hidup/ harapan dan  

Indikator hasil yang akan dicapai berupa kondisi Penerimaan yang baik yang 

diartikan sebagai pencapaian suatu keterampilan peran dan kenyamanan dengan 

perilaku yang diperlukan dengan situasi yang baru.  

 

4.3  Keterbatasan Penelitian 

 Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti masih memiliki keterbatasan 

yaitu: 
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1).  Keterbatasan waktu penelitian berdampak tidak terpenuhinya jumlah sampel 

yang ditentukan yaitu 15 partisipan. Dalam penelitian ini partisipan yang 

memenuhi kriteria inklusi didapat sebanyak 12 orang. 

2).  Keterbatasan ketersediaan sumber referensi keperawatan terkait Gambaran 

penerimaan pada pasien kanker serviks membuat peneliti harus menggunakan 

referensi selain keperawatan dan hal tersebut akan mempengaruhi sudut 

pandang peneliti dalam menyusun skripsi. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian studi kualitatif gambaran tentang penerimaan 

pasien awal terdiagnosa kanker serviks di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) 

RSUD Dr.Soetomo Surabaya didapatkan sembilan tema, yaitu penerimaan 

diri, respon pasca diagnosa, pengetahuan, upaya mencari kesembuhan, 

dukungan sosial, sumber informasi, komitmen, hambatan, dan harapan. 

2. Dalam penelitian ini semua tahapan dilalui oleh partisipan dan tiap tahapan 

selalu berurutan, namun bisa berbalik seiring perubahan psikologis partisipan. 

Partisipan dapat kembali lagi pada tahap penerimaan dengan fase yang 

berbeda-beda, hal ini terjadi pada semua partisipan.  

 

5.2. Saran 

5.2.1. Bagi layanan kesehatan 

Pihak rumah sakit sebagai tempat rujukan pasien kanker serviks stadium 

IIa-IIIb menyediakan ruang khusus untuk jasa konseling terhadap masalah 

psikososial pada pasien kanker serviks stadium IIa-IIIb juga bisa dilakukan 

perawat.  

Pihak puskesmas perlu memberikan edukasi terkait kanker serviks kepada 

penderita dan masyarakat karena masih adanya persepsi lain mengenai 

pengobatan kanker serviks. Selain itu, puskesmas sebagai layanan FKTP 
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memberikan untuk jasa konseling terhadap masalah psikososial pada pasien 

kanker serviks stadium IIa-IIIb. 

5.2.2. Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Perawat dapat mengembangkan pendekatan konseling psikologis pada 

pasien yang baru didiagnosa kanker serviks stadium IIa-IIIb serta mendampingi 

proses transisi hingga pasien kanker serviks stadium IIa-IIIb dapat mandiri 

melakukan perawatan diri. 

5.2.3. Bagi penelitian 

 Peneliti disarankan juga menggali lebih jauh lagi hubungan antara 

penerimaan diri pasien kanker serviks stadium IIa-IIIb dengan kontrol diri, proses 

aktivasi pasien kanker serviks stadium IIa-IIIb hingga terjadi engagement 

perawatan diri, dimensi-dimensi engagement pada pasien kanker serviks stadium 

IIa-IIIb, waktu yang diperlukan pasien Kanker serviks stadium IIa-IIIb untuk 

melalui tahapan kehilangan, melakukan adaptasi dengan perilaku baru, waktu 

yang diperlukan pasien kanker serviks stadium IIa-IIIb dalam proses engagement, 

perceived support yang dirasakan oleh pasien kanker serviks stadium IIa-IIIb 

terhadap kondisinya dan kepatuhan mengikuti perawatan diri. 

 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI



DAFTAR PUSTAKA 

Ambarwati, Winarsih Nur; Wardani, E. K. (2015) ‘Respons dan Koping Pasien 
Penderita Kanker Serviks Terhadap Efek Kemoterapi (Response and 
coping physically to side effect cemotherapy in women suffered cervical 
cancer)’, Jurnal Ners, 10(1 April 2015), pp. 48–60. 

Bae, H. and Park, H. (2015) ‘Sexual function , depression , and quality of life in 
patients with cervical cancer’, Support Care Cancer Springer. doi: 
10.1007/s00520-015-2918-z. 

Bandura, A. (1969). Social learning of moral judgments. Journal of Personality 
and Social Psychology, 11, 275-279 

Bartell, J.(2016). When Maps Ignore The Territory: An Examination of Gendered 
Language in Cancer Patient Literature. A Dissertation of University of 
South Florida 

Berek, J. S. et al. (2015) Gynecologic Oncology Sixth Edition Illustrations and 
design by. China: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. 

Bintang, Y.A., 2012. Gambaran tingkat kecemasan, stres dan depresi pada pasien 
kanker yang menjalani Kemoterapi Pada Salah Satu RS di Kota 
Bandung, Student e-Journals. (1) 

Conner, M., Norman, P. (2005). Predicting Health Behaviour (2 nd. Edition. 
Rev.). Buckingham: Open University Press 

Conner, M and Norman, P. (2003). Predictiong Health Behaviour, Research and 
Practice with Social Cognition Model. Buckingham: Open Univeristy 
Press 

Cunnningham, FG. Mcdonald, P. (2014) Buku Obstetric Williams. ; Karsinoma 
Serviks. Edisi 22. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

Czerw, A. I., Bilińska, M. and Deptała, A. (2016) ‘The assessment of the impact 
of socio-economic factors in accepting cancer using the Acceptance of 
Illness Scale ( AIS )’, contemporary oncology, 20 (3), pp. 261–265. doi: 
10.5114/wo.2015.54901. 

D’Orazio, L. M. (2009) ‘Psychosocial Adjusment Of Latina Cervical Cancer 
Patients’, A Thesis Presented to the Faculty Of The Graduate School 
University Of Southern California, (May). 

Derks, M. et al. (2017) ‘Long-Term Morbidity and Quality of Life in Cervical 
Cancer Survivors A Multicenter Comparison Between Surgery and 
Radiotherapy as Primary Treatment’, International Journal of 
Gynecological Cancer, 27(2), pp. 350–356. doi: 
10.1097/IGC.0000000000000880. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI



Desmaniarti, Z; Avianti, N. (2014) ‘Spiritual Emotional Freedom Technique 
(SEFT) Menurunkan Stres Pasien Kanker Serviks’, Jurnal Ners, 9(1 
April 2014), pp. 91–96. 

Destiana, F., 2012. Hubungan Mekanisme Koping dengan Tingkat Stres Pasien 
Kanker Serviks di Ruang Obgyn Gedung Kemuning Lantai III RS Hasan 
Sadikin Bandung, Karya Tulis Ilmiah, tidak dipublikasikan. Politeknik 
Kesehatan Kemenkes Bandung. 

Diahsari, E.Y., 2001. Kontribusi stres pada produktifi tas kerja. Anima, 
Indonesian Psychological Journal vol. 16: 360 – 371 

Felton BJ, Revenson TA, Hinrichsen GA: AIS-Acceptance of illness scale. 
Measurement tools in promotion and health psychology Edited 
ByJuczynski. 2001. Warsaw : Laboratory psychological test of polish 
association. 

Fitriana, N., dan Ambarini, 2012. Kualitas Hidup pada Penderita kanker serviks 
yang menjalani pengobatan radioterapi. Jurnal Psikologi Klinis dan 
Kesehatan Mental, Vol 1. No.12 

Heffner, LJ. Schust, D. (2014) At A Glance Sistem Reproduksi. Edisi Kedu. 
Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Hurlock, Elizabeth B, 1993. Psikologi Perkembangan Anak Jilid 1, Jakarta: 
Erlangga. 

Jin, Hongbin. (2006). Cancer Among Asian American Population in The United 
States: Incidence And Survival Disparities. Disertation of Master Public 
Health Univesity of Nevada, Las Vegas. 

Juczyński Z (2014). Measurement tools in the promotion and psycholo- gy of 
health. Pracownia Testów Psychologicznych, Warsaw; 164 [in Polish].  

Khalil, J. et al. (2015) ‘Impact of cervical cancer on quality of life : beyond the 
short term ( Results from a single institution )’, Gynecologic Oncology 
Research and Practice. Gynecologic Oncology Research and Practice, 
pp. 1–7. doi: 10.1186/s40661-015-0011-4. 

Kumar, Cotran, R. S. (2015) Buku Ajar Patologi Vol. 1. Edisi 7. Jakarta: Penerbit 
Buku Kedokteran EGC. 

Kusumaningrum, T; Pradanie, R;Yunitasari, E; Kinanti, S. (2016) ‘Peran 
Keluarga Dan Kualitas Hidup Pasien Kanker Serviks (The Role of 
Family and Quality of Life in Patients with Cervical Cancer ) Tiyas 
Kusumaningrum *, Retnayu Pradanie *, Esti Yunitasari *, Sih Kinanti ** 
* Divisi Keperawatan Maternitas , Fakultas Kep’, Jurnal Ners, 11(No.1 
April 2016), pp. 112–117. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI



Manne, S. L. et al. (2016) ‘Gynecologic Oncology A comparison of two 
psychological interventions for newly-diagnosed gynecological cancer 
patients ☆’, Gynecologic Oncology. Elsevier Inc. doi: 
10.1016/j.ygyno.2016.11.025. 

Martaadisoebrata (2011) Carcinoma Cervix. Bandung: Elstar Offset. 

Mesher, D. Cuschieri, K. Hibbits, S. Et.al. (2014). Type-Specific HPV Prevalence 
in Invasive Cervical Cancer in the UK Prior to National HPV 
Immunisation Programme: Baseline for Monitoring The Effects of 
Immunisation. Original Article. The Journal of BMJ Vol 68.135-140. 
London UK. 

Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 

Mulyana (2016). Gambaran perilaku remaja putri nongkrong di warung kopi di 
kota Bangun, Samarinda, Kalimantan Timur. Surabaya: Skripsi 
Universitas Airlangga 

Nelson, E.L., Lari, B.W., dan Kathryn, O., 2008. Stress, Immunity, and Cervical 
Cancer: Biobehavioral Outcomes of a Randomized Clinical Trail. Journal 
American Association for Cancer Researc. 14 (7), 

Norwitz, E. Schorge, J. (2015) At a Glance Obstetri & Ginekologi. Edisi Kedu. 
Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Notoatmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: 
Rineka Karya. 

Notoatmodjo. (2005). Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka 
Cipta. 

Nursalam. (2013). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan : Pendekatan Praktis 
Edisi 3. Jakarta: Salemba Medika. 

Olivera, J. (2011) ‘Human Papiloma Virus’, The New England Journal of 
Medicine,361,p.19.Availableat:http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NE
JMe0907480. 

Phillips, K. et al. (2016) ‘Patient Education and Counseling The in fl uence of the 
“ cancer effect ” on young women ’ s responses to overdiagnosis in 
cervical screening’, Patient Education and Counseling. Elsevier Ireland 
Ltd, (2015). doi: 10.1016/j.pec.2016.04.002. 

Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan 
Keunggulan. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI



Rosentrock, I. M., Stretcher, V. J., & Becker, M. H. (1988). Social Learning 
Theory and the Health Belief Model. Health Educ, 15(2), 175-83. 

Sarafino, E. P. (1994). Health psychology. New York : John Wiley & Sons, Inc. 

Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: 
Graha ILmu . 

Setiawan (2012) Kamus Kedokteran Dorland. Edition 29. Jakarta: Penerbit Buku 
EGC. 

Sogukopinar, N. E. A. (2013) ‘Cervical Cancer Prevention and Early Detection’, 
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 4, pp. 15–21. Yang, Y. 
et al. (2014) ‘Prevalence and Associated Positive Psychological 
Variables of Depression and Anxiety among Chinese Cervical Cancer 
Patients : A Cross-Sectional Study’, PLOS ONE | www.plosone.org, 9(4). 
doi: 10.1371/journal.pone.0094804. 

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, 
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI



 

Lampiran 1 Surat Permohonan Fasilitas Survey Pengambilan Data Awal 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI



Lampiran 2 Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Penelitian 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI



 

Lampiran 3 Surat Uji Etik Penelitian 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI



 

Lampiran 4 Surat Keterangan Lolos Kaji Etik 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI
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Lampiran 6 Lembar Penjelasan Penelitian 

 

LEMBAR  PENJELASAN  PENELITIAN  BAGI  PARTICIPAN  PENELITIAN 

Saya yang bertanda-tangan  di bawah ini : 
Nama Peneliti              :  Erna Susanti 
Alamat                 :  Jl. Karang Asem 12-A No.10  Surabaya 
Pendidikan              :  S1-NERS Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya 
Status                          :  Mahasiswa Alih Jenis 
Nomor Kontak      :  081231333172 
Alamat e-mail         :  susansby9gmail.com 
Judul Penelitian       :  Penerimaan Pasien Awal Terdiagnosa Kanker Serviks Di     
                                        Poli Onkologi Satu  Atap RSUD.DR.Soetomo Surabaya. 
 
A .Tujuan Penelitian dan Penggunaan hasilnya  
     Tujuannya adalah Menganalisa Gambaran tentang penerimaan pasien awal 
terdiagnosa  kanker serviks  di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD 
Dr.Soetomo Surabaya.  
Penggunaan Hasil dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas 
hidup  pasien terutama aspek psikologis pasien kanker serviks. 
B. Perlakuan yang diterapkan Pada Subyek Penelitian 
    Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif tanpa memberikan perlakuan. 
 
C.Manfaat Penelitian  
    1.  Manfaat Teoritis 
         Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran  tentang 

penerimaan  pasien  awal  terdiagnosa kanke serviks, informasi ini dapat 
digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien 
terutama pada  aspek psikologis  pasien  kanker serviks. Penelitian ini juga 
diharapkan sebagai pengembangan keilmuan keperawatan maternitas 
khususnya pada bidang onkologi. 

    2.  Manfaat Praktis 
         1.Manfaat bagi Rumah Sakit 

               Untuk laporan kepada bidang LitBang sebagai  Pengembangan   bahan 
kajian  ilmiah tentang  pasien awal terdiagnosa kankers serviks, hasil 
penelitian dapat  digunakan sebagai strategi komunikasi dan pemberian 
informasi ketika penegakkan  diagnosa.  

         2.Bagi participan  
            Sebagai pertukaran informasi untuk meningkatkan pengetahuan pasien. 
         3.Bagi peneiti 
            Untuk mendapatkan pengetahuan tentang gambaran pasien  awal 

terdiagnosa kanker  serviks. 
D. Metode dan prosedure kerja penelitian 
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      Pendekatan kualitatif dengan desain riset kualitatif dengan  studi 
fenomenologi, yaitu memahami pengalaman participan. Sedangkan tekhnik 
pengumpulan data dengan wawancara,observasi  dan   rekaman. 

 
 
E.  Bahaya Potensial 
      Resiko atau bahaya potensial yang mungkin timbul tidak ada,karena peneliti   

tidak  memberikan  Perlakuan dalam penelitian . 
 
F. Tindak lanjut jika terjadi insiden saat dilaksanakan penelitian 
    Tidak akan teradi insiden  karena  tidak ada perlakuan oleh peneliti . 
 
G. Pernyataan Persetujuan sebagai Subyek  Penelitian 
     Sebelum dilakukan penelitian, subyek penelitian menandatangani pernyataan     

persetujuan penelitian yang diketahui oleh saksi sejumlah dua orang. 
Penandatanganan persetujuan ini akan  didahului dengan penjelasan jenis 
penelitian,prosedur penelitian serta hak dan kewajiban sebagai 
partisipan.Penandatanganan  surat persetujuan ini bersifat sukarela dan tanpa 
tekanan  atau paksaan dari pihak manapun. Jika subyek penelitian menolak 
penandatanganan surat persetujuan sebagai partisipan,maka subyek tidak akan      
dikutsertakan sebagai partisipan dalam penelitian ini.  

 
H.  Jaminan Kerahasiaan 

            Peneliti tetap menjaga kerahasiaan participan dengan tidak menyebarkan data     
demografi  pasen   ketika publikasi dan dalam penelitian cukup menggunakan  
koding  berupa Q1, Q2, Q3 dan  seterusnya untuk mewakili identitas  
participan.  

 
I.   Hak untuk menolak untuk menjadi subyek penelitian 
      Sesuai     dengan   kriteria    Respect  for person  peneliti  harus  menghargai  

hak-hak Partisipan maka perlunya dijelaskan tentang  tujuan penelitiandan  
informasi  lengkap diawal  pertemuan,dan jika partisipan menolak menjadi 
subyekp enelitian, peneliti harus  menghargai   hak partisipan tersebut.   

 
J.   Partisipasi berdasarkan kesukarelaan dan hak untuk mengundurkan diri 
      Menjelaskan kepada partisipan diawal  pertemuan bahwa untuk menjadi 

subyek    penelitian berdasarkan sukarela dan tidakada unsur paksaan,jika 
suatu saat partisipan   menyatakan  keberatan   maka partisipan berhak 
mengundundurkan diri dan sudah   disediakan form    pengunduran diri. 

 
K. Subjek dapat dikeluarkan dari penelitian 
     Bila Anda tidak mentaati instruksi yang diberikan oleh para peneliti,anda dapat  
     dikeluarkan  setiap  saat dari penelitian ini 
 
L. Penggunaan bahan biologik sisa 
     Tidak ada bahan biologik sisa karena tidak menggunakan bahan dalam 

penelitian ini  dan Sumber   biaya penelitian  adalah  murni dari biaya pribadi 
peneliti  
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M. Ganti Rugi/Kompensasi subyek penelitian 
      Tidak ada kompensasi/ganti rugi dalam penelitian ini namun oleh karena 

keikutsertaan partisipan secara sukarela akan diberikan souvenir setelah 
peneliti melakukan wawancara dan verbatim. 

      
 
 
 
                                                                                    Surabaya, 
Yang menerima penjelasan                                         Yang memberi penjelasan 
 
 
 
(..........................................)                                               ( Erna Susanti ) 
 
 
 
 
             Saksi I                                                                   Saksi II     
                                                                                                                           
 
 
 
 
(.....................................)                                               (..................................) 
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Lampiran 7 Lembar Persetujuan Menjadi Partisipan 

 

 
PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

( INFORMED   CONSENT ) 
 
Lembar Persetujuan mengikuti Penelitian 
Saya yang bertanda-tangan dibawah ini : 
               Nama                              :  ........................................................... 
               Umur                               :  ........................................................... 
               Alamat                            :  ........................................................... 
               Telp/Email                      :  ........................................................... 
               Fakultas/Instansi             : ............................................................ 
Sesudah menndengarkan penjelasan yang diberikan dan diberikan kesempatan 
unuk menanyakan yang belum dimengerti,dengan memberikan : 
                                                      PERSETUJUAN 
Mengikuti penelitian sebagai subyek penelitian dengan judul penelitian : 
Penerimaan Pasien Awal Terdiagnosa kanker Serviks  di Poli onkologi Satu Atap  
RSUD.DR.SOETOMO Surabaya. 
Dan sewaktu-waktu saya berhak mengundurkan diri. 
Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. 
 
                                                                                Surabaya, 
                                                                                Yang Membuat Pernyataan 
 
 
 
 
 
                                                                             (                                                    ) 
 
 
 
 
                  Saksi   I                                                                 Saksi  II 
 
 
 
 
 
(                                            )                              (                                                    ) 
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Lampiran 8 Lembar Pengunduran Diri Partisipan 

 

 
LEMBAR  PENGUNDURAN  DIRI 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama     :   .................................................................................... 
Umur     :   .................................................................................... 
Alamat   :   .................................................................................... 
Telp/Email  :   ....................................................................................  
Fakultas/Instansi :  ..................................................................................... 
 
Dengan ini menyatakan MENGUNDURKAN  DIRI sebagai subyek penelitian 
Dengan judul penelitian : 
“ Penerimaan pasien Awal Terdiagnosa kanker Serviks di Poli onkologi Satu Atap 
RSUD DR.SOETOMO  Surabaya. “ 
Demikian lembar pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran dan 
tanpa paksaan. 
 
 
                                                                             Surabaya, 
                                                                             Yang Membuat Pernyataan 
 
 
 
 
 
                                                                            (                                                     ) 
 
 
 
 
         Saksi  I                                                                      Saksi  II 
 
 
 
 
 
 
(                                           )                            (                                                       ) 
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Lampiran 9 Kuesioner Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN AWAL TERDIAGNOSA  
KANKER SERVIKS DI POLI ONKOLOGI SATU ATAP (POSA)  

RSUD DR.SOETOMO SURABAYA 
 
 
 

STUDI FENOMENOLOGI 
 
 
 
 

OLEH : 

Erna Susanti 
NIM. 131611123016 

 
 
 

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN NERS 
FAKULTAS KEPERAWATAN 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 
2017 

KUESIONER PENELITIAN 
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia    : 49 Tahun  

2. Pendidikan        : SMP   

3. Nomor telepon : -   

4. Alamat   : Ds.Gedeg -  Berat Wetan, Mojokerto   

5. Pekerjaan  : Petani  

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  : Oktober 2017 ( 2 Minggu) 

7. Stadium kanker serviks    : lll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  : Pro Chemoterapi-Radiasi 

9. Orang yang tinggal satu rumah  : Suami – Anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kode Responden 

P 1 
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia    : 47 Tahun  

2. Pendidikan        : SD   

3. Nomor telepon : -  

4. Alamat   : Kliter Banjarwungu-Tarik-sda   

5. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga  

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  : Agustus 2017 ( 3 Bulan ) 

7. Stadium kanker serviks    : lll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  : Pro Chemo - Radiasi 

9. Orang yang tinggal satu rumah  : Suami  
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia    : 38 Tahun  

2. Pendidikan        : SMP   

3. Nomor telepon : -  

4. Alamat   : Sawah Pulo I/51 Surabaya   

5. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga  

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  :  Oktober 2017 

7. Stadium kanker serviks    :  ll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  :  Pro Kemoterapi  

9. Orang yang tinggal satu rumah  :  Suami dan Anak 
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia    : 43 Tahun  

2. Pendidikan        : SMA   

3. Nomor telepon : -   

4. Alamat   : Krian - Sepanjang  

5. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga  

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  : September 2017 

7. Stadium kanker serviks    : lll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  : Pro Kemoterapi I 

9. Orang yang tinggal satu rumah  : Suami, Anak, Ibu, Bude 
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia    : 47 Tahun  

2. Pendidikan        : SD  

3. Nomor telepon : -  

4. Alamat   : Amburan Kandangan Cerme  

5. Pekerjaan  : Petani  

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  : 30 September 2017  

7. Stadium kanker serviks    : lll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  :  Pro Chemoterapi – Dj Stent 

9. Orang yang tinggal satu rumah  : Suami,Anak, dan Menantu 
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia    : 46 Tahun  

2. Pendidikan        : SD   

3. Nomor telepon : -  

4. Alamat   : Pandugo Vl – A/19( Rumah Saudara)   

5. Pekerjaan  : Buruh penjahit  

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  :  Oktober 2017 

7. Stadium kanker serviks    :  lll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  :  Pro Kemoterapi I 

9. Orang yang tinggal satu rumah  :  Suami, dan Anak 
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia    : 24 Tahun  

2. Pendidikan        : SMA   

3. Nomor telepon : -  

4. Alamat   : Jl.Raya Domas 16, Menganti - Gresik  

5. Pekerjaan  : Sales Promotion Girl  

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  : 30 Agustus 2017 

7. Stadium kanker serviks    : lll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  : Pro Kemoterapi 

9. Orang yang tinggal satu rumah  : Suami - Anak 
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia    : 45 Tahun  

2. Pendidikan        : SMA  

3. Nomor telepon : -   

4. Alamat   : Babat- Gang Anggrek 1  Babat- Lamongan   

5. Pekerjaan  : Pegawai Negeri Sipil  

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  : Agustus 2017 

7. Stadium kanker serviks    : ll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  : Pro Kemoterapi II 

9. Orang yang tinggal satu rumah  : Suami - Anak 
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia                                 : 45 Tahun 

2. Pendidikan                             : SD  

3. Nomor telepon                               : -   

4. Alamat                                 : Tlogosari-Bondowoso 

5. Pekerjaan                                : Petani 

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  : Oktober 2017 

7. Stadium kanker serviks    : lll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  : Pro Kemoterapi I  

9. Orang yang tinggal satu rumah  : Suami - Anak 
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia                                 : 45 Tahun 

2. Pendidikan                             : SD  

3. Nomor telepon                               : -   

4. Alamat                                 : Tlogosari-Bondowoso 

5. Pekerjaan                                : Petani 

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  : Oktober 2017 

7. Stadium kanker serviks    : lll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  : Pro Kemoterapi I  

9. Orang yang tinggal satu rumah  : Suami - Anak 
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia    : 48 Tahun 

2. Pendidikan        : SD   

3. Nomor telepon : -   

4. Alamat   : Ds.Soso, Kec.Gandusari – Blitar RT 01/ RW 05  

5. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  : September 2017 

7. Stadium kanker serviks    : lll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  : Pro Kemoterapi II 

9. Orang yang tinggal satu rumah  : Suami, dan Anak 
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DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

 

Petunjuk: Isilah lembar berikut ini: 

Data Partisipan 

1. Usia                                    : Pareni/45 Tahun.  

2. Pendidikan                                         : SD   

3. Nomor telepon                                  : -   

4. Alamat                                  :  Krajan Curah Malang  

5. Pekerjaan                                 :  Petani  

6. Waktu pertama terdiagnosa kanker serviks  :  September 2017 

7. Stadium kanker serviks    :  lll b 

8. Pengobatan yang sedang dijalani  :  Pro Kemoterapi II 

9. Orang yang tinggal satu rumah  :  Suami, dan Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Kode Partisipan 
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PANDUAN WAWANCARA BAGI PENELITI 

 
Pertanyaan Pembuka 
Saya sangat tertarik dengan pengalaman Ibu/Saudari tentang proses penerimaan 
awal terdiagnosa kanker serviks. Mohon Ibu/Saudari mau menjelaskan kepada 
saya apa saja yang terkait dengan pengalaman tersebut, termasuk perasaan, 
peristiwa, pendapat, dan pikiran yang Ibu/Saudari alami. 

1. Sudah berapa lama Ibu/Saudari menderita penyakit kanker serviks? 
2. Apa yang Ibu/Saudari ketahui tentang kanker serviks? 
3. Apakah keluarga Ibu/Saudari ada yang menderita kanker serviks? 

Bagaimana pandangan Ibu/Saudari mengenai penyakit kanker serviks? 
Pertanyaan untuk memandu wawancara adalah sebagai berikut: 

1. Ceritakanlah pengalaman Ibu/Saudari ketika didiagnosa kanker serviks? 
Bagaimana perasaan Ibu/Saudari setelah didiagnosa menderita kanker 
serviks? Bagaimanan perasaan Ibu/Saudari saat ini? 

2. Bagaimana perasaan dan penerimaan Ibu/Saudari menghadapi 
pengalaman baru berkaitan dengan perawatan penyakit kanker serviks? 
Apa tantangan terbesar/masalah tersulit dalam perawatan penyakit 
kanker serviks menurut Ibu/Saudari? Apa yang Ibu/Saudari lakukan 
kemudian? 

3. Ceritakanlah keputusan-keputusan yang Ibu/Saudari anggap keputusan 
sendiri terkait perawatan penyakit kanker serviks? Dalam pengambilan 
keputusan, siapa yang berpengaruh terhadap diri Ibu/Saudari? 

4. Bagaimana pengaruh penyakit kanker serviks dan perawatannya 
terhadap keluarga dan orang lain (teman, saudara, pekerjaan)? 

5. Apa yang Ibu/Saudari ketahui tentang layanan kesehatan terkait 
penyakit kanker serviks yang Ibu/Saudari derita? Bagaimana 
Ibu/Saudari memanfaatkan layanan tersebut? 

6. Apa tujuan dan keinginan terbesar Ibu/Saudari? Apakah tujuan dan 
keinginan tersebut terhambat dengan Ibu/Saudari menderita penyakit 
kanker serviks? 

Setelah semua pertanyaan dijawab oleh partisipan, peneliti memberikan reward 
positive, melakukan terminasi wawancara. Bersama partisipan melakukan kontrak 
waktu untuk validitas hasil wawancara. 
Mengucapkan salam kepada partisipan dan menutup sesi wawancara 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN  

(Field Note) 

Partisipan              : ……………………………………… 

Tanggal                 : ……………………………………… 

Setting                   : ……………………………………… 

Observer                : ……………………………………… 

Suasana tempat saat wawancara berlangsung : 

……………………………..……………………………..…………………………
…..……………………………..……………………………..……………………
………..……………………………..……………………………..………………
……………..……………………………..…………………………….. 

Posisi partisipan dengan peneliti : 

……………………………..……………………………..…………………………
…..……………………………..………………………………………. 

Lembar catatan lapangan ini mencatat segala respon non verbal partisipan selama 
diwawancara 

Deskripsi : 
……………………………..……………………………..…………………………
…..……………………………..……………………………..……………………
………..……………………………..……………………………..………………
……………..……………………………..……………………………..…………
…………………..……………………………..……………………………..……
………………………..……………………………..……………………………..
……………………………..…………………………….. 

Refleksi 

……………………………..……………………………..…………………………
…..……………………………..……………………………..……………………
………..……………………………..……………………………..………………
……………..……………………………..……………………………..…………
…………………..……………………………..……………………………………
…..……………………………..……………………………..……………………
………..……………………………..…………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kode Responden 
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Lampiran 10 Data Partisipan 

DATA PARTISIPAN  
PADA PENELITIAN: GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN AWAL TERDIAGNOSA KANKER SERVIKS DI POLI 

ONKOLOGI SATU ATAP RSUD.DR.SOETOMO SURABYA. 

No. Kode 
Partisipan 

Jenis 
Kelamin 

Usia 
(tahun) 

Status 
perkawinan Pekerjaan Pendidikan Suku 

Lama 
menderita 

kanker 
serviks 

Pembiayaan 

1. P1 Wanita 49 kawin Petani SMP Jawa 2 minggu BPJS 

2. P2 Wanita 48 kawin Ibu rumah tangga SD Jawa 3 bulan SKTM 

3. P3 Wanita 38 Kawin Ibu rumah tangga SMP Jawa 1 bulan BPJS 

4. P4 Wanita 43 Kawin Ibu rumah tangga SMA Jawa 2 bulan BPJS 

5. P5 Wanita 47 kawin Petani SD Jawa 3 bulan BPJS 

6. P6 Wanita 46 kawin Buruh Penjahit SD Jawa 3 bulan BPJS 

7. P7 Wanita 24 kawin Sales SMA Jawa 2 bulan BPJS 

8. P8 Wanita 45 kawin PNS SMA Jawa 1 bulan BPJS 

9. P9 Wanita 45 kawin Petani SD Jawa 2 bulan KIS 

10. P10 Wanita 45 kawin Ibu rumah tangga SD Jawa 3 bulan BPJS 

11. P11 Wanita 48 kawin Ibu rumah tangga SD Jawa 3 bulan BPJS 

12. P12 Wanita 45 kawin Petani SD Jawa 2 bulan BPJS 
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Lampiran 11 Analisis Data Penelitian 

ANALISIS DATA PENELITIAN 
GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN AWAL TERDIAGNOSA KANKER SERVIKS DI POLI ONKOLOGI SATU ATAP 

RSUD.DR.SOETOMO SURABAYA 

No.  TEMA SUB TEMA KATEGORI KATA KUNCI 
Partisipan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  Penerimaan Denial 

 
 

 … dalam hati saya,kok bisa ya 
saya sakit gini... 

   V     V V   

   Anger  ...ya pertama saya tahu itu 
kasarannya saya marah pada 
Alah. Kenapa kok aku dikasih 
penyakit kayak gini, saudara 4 
kok aku tok sing kenek koyok 
ngene iki.... 

       V     

   Bargaining 
 
 

 … saya terima sakitnya, ya Alloh 
paringi sembuh, kulo 

ngucapaken kiyambak. 
Ngucapaken teng ati,  ee paringi 

sembuh ya Allloh… 

V            
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     ...ya Alloh..kulo niki nek 
diparingi panjang umur, 

sampeyan paringi temok aken 
tombo kulo, nek sampeyan 

paringi mnoten panjang umur, 
sampeyan paringi pejah sing 

khusnul khotimah..kulo ngoten, 
berdoa ngooooten... 

 V           

   Depresi  ...sebulan gak bisa tidur. 
Makanku agak males. Aku 
makan dikit-dikit sampe 

sekarang.Paling 5-6 sendok an 
lah. Kalo minum ya tak paksa... 

  V          

     ...Perasaan saya itu kayak udah 
gak ada harapan... 

   V         

     ...Tapi sejak itu, saya yaa...di 
makani itu gak enak, perut ini 

penuh gitu lho. Gak bisa 
tidur...kalo saya meninggal ,anak 

saya gimana.. 

     V       

   Acceptance  …. Ngeten-ngeten pasrah 
dumateng Allah, Alloh yang 

nyukani sakit, Alloh sing 
nyukani sabar….. 

 V           

     ...Semua penyakit itu Alloh yang 
menentukan tapi kita juga 

berusaha dan bersyukur kalo 
sehat juga kita harus 

mentaatinya... 

  V          
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     ...Ya rasanya mesti menangis ya, 
apa ya gejalanya ini, itu apa 

ya... Selanjutnya segala sesuatu 
dari Alloh, ya kita pasrah... 

           V 

     “..perasaan kulo niki nggeh 
seneng mawon ndungo, mugi-
mugi ndang kepethuk tombo 

kulo. Niki kulo tombo teng pundi 
malih nek mboten teng ngriki, 

kulo yakin sembuh..” 

 V           

     “..sekarang masih mikir? Sudah 
ndak..sekarang sudah ndak 
kepikiran? Sudah mantap? 

Iya..?” 

        V    

2.  Respon pasca Diagnosa persepsi  “....kebanyakan kalo di kemo itu 
pasti mati..” 

  V          

     ..pasti asumpsinya orang kan 
jelek...nek wong lara ngene iki 

asumpsine uwong kan 
elek..pernah jadi orang gak 

bener..padahal aku gak ngunu... 

   V         

     “...kulo takut, takut... terose 
kanker servik.. nek yugo kulo 
niki kantun setunggal seng 
dereng kawin.. mboten saget 
ningali yugo kawin...” 

 

    V        
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   Stress 
Psikolgis 

 ..nah, saya gak bisa tidur, dua 
mingguan.... ...Sebelum saya 

berangkat ke surabaya memang 
saya istiqomah,saya sholat 

tahajjud 

       V     

      ..saya masih takutt..jadi kalo 
malam saya harus ada yang 

nemenin.Anak saya yang kecil 
itu. Saya takuuttt..tapi nggak 

tahu takutnya apa.(gelisah 

   V         

     ..ya sejak saya sakit ini lho 
bu,,saya tidak pernah 

sholat,,suuakitt... 

     v       

     ..ya 3 hari saya ndak mau 
makan.. 

           V 

3.  Pengetahuan  Penyebab Genetik ...Semua orang punya bibit... 
bu...jangan takut bu...gitu kata 

dokternya.. 

   V         

   Gejala/Tanda 
Pertama Kali 
Muncul 

Flour Albus ..Habis itu bukan darah tok, 
kadang putih... 

     V       

     “......keputihan,,.”      V       
    Perdarahan ...Bulanan kok gak sembuh-

sembuh,gak selesai-selesai 
          V  

     “...pertama mngeluarkan darah 
niku hitam. Sekarang niku 

merah..” 

    V        

     “...pertama mngeluarkan darah 
niku hitam. Sekarang niku 

merah..” 

    V        
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    Nyeri  ..kalo dibuat hubungan sakit....    V         
     “...perut bagian bawah, sampe 

sini..(menunjuk atas simpisis) 
kados dikremes-kremes,...” 

    V        

   Penyebab Genetik ...Semua orang punya bibit... 
bu...jangan takut bu...gitu kata 

dokternya.. 

    V        

     ..bulik saya sakit tumor dioperasi 
.. 

           V 

    Eksternal ....Salah satunya merokok, 
..pernikahan dini, terus ada 

penggunaan PIL KB yang terlalu 
lama... 

V            

   Jenis Terapi 
 

Kemoterapi ..katanya di chemo itu di infus. 
..ceritanya gak sama, ada yang 

rambutnya rontk, ada yang 
enggak.. 

     V       

    Radiasi “...radiasi iku di apakno seh..gak 
ngerti aku...” 

 

   V         

4.  Upaya Kesembuhan Spiritual 
 

 ”.....memang saya istiqomah,saya 
sholat tahajjud... 

saya bisa makan enak tidur enak 
saya perangi dengan keyakinan 
saya bahwa Alloh tidak akan 

menguji hambaNYA diluar batas 
kemampuan hambaNYA...” 

 

        V    

   Berobat Medis  “...ke dokter...”    V         
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     ..kulo perdarahan niku kulo beto 
kesah ke bu Bidan.....dipakai 

hubungan ada darah segar 
lagi,terus saya konsultasi ke 

dokter ida, kandungan 

           V 

   Non Medis  ..apa kata orang pengobatan 
alternative..ya tak jalani.    

      v      

5.  Dukungan Sosial Bentuk 
Dukungan 

Emosional “...wes ojok atek  kepikiran 
sesuk, wara mak..waras.. 

           V 

     ….kalo bapak sudah di jelaskan 
sama dokternya di posa, jangan 
berhubungan badan karena ada 
benjolan jadi nanti perdarahan 
banyak lho. Bapak memahami. 

Jadi sampe sekarang tidak 
berhubungan.... 

  V          

     “..semangat ,Ma. Istighfar, masih 
kecil sudah ngerti keadaan 

mamanya..” 

      V      

     .....ya semua keluarga dan anak 
semua ngasih semangat,nggak 

boleh sedih,pokoknya buat rileks 
aja, gtu kata anank-anak saya.. 

         V   

                  
                  
                  
    Informatif ..Nggeh kulo enten sing 

ngarahaken dikengken teng 
suroboyo.. 

v            
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    Instrumental ..lah iyoh,nang berobat teng 
ngriko niko looh..duek 

opoo....wes tah mak..engko lak 
iso di toleki.. 

    v        

   Sumber 
dukungan 

teman 
 

“..saya selesai kemo itu teman-
teman tanya, “obate di gowo opo 

gak?”..saat beli makanan itu 
menjaga makanan saya..” 

       V     

    Keluarga 
 

‘...anak-anak bertiga ndukung 
kulo,iyo-iyo ..berobat nang kunu 

ae...” 

V            

     “...bapak ya gitu, wes gak opo-
opo tah mak, pancene wes 

takdire pengeran, sarane dokter 
yo ayo dilakoni..” 

            

     ..Kulo lillahi ta’ala menawi ibu 
berorat ten ngriku... 

    V        

     “....dari suami, wes tah bu, ayo 
berobat ae, sopo ngerti iki tombo 

sampyan..wes ojok atek mikir 
ngene-ngunu..” 

 

     V       

     “...dukungan itu ya terutama dari 
anak saya dan suami..” 

           V 

    Petugas kesehatan 
 

“....perawatnya baik-
baik..mensupport..harus sembuh 

gitu,ibu kalau ke sana itu..ibu 
harus rutin minum obat ya..” 

  V          

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PENERIMAAN PASIEN. . . ERNA SUSANTI



     ‘...lho bu, jangan pasrah, ibu 
harus berusaha.Semangat 
45..gitu kata dokternya 

   V         

6.  Sumber Informasi Petugas 
Kesehatan 

Dokter 
Spesialis/Bidan 

..selama ibu masih nuruti dokter, 
mau berobat, jangan ke 

alternative, saya yakin...ibu bisa 
sembuh... 

   V         

     “...sarane dokter yo ayo di 
lakoni..informasi dari ... 

 V           

     |”...waktu di Ibsu sina di suruh 
ke sini lho nggak mau langsung 
itu informasi yang diperoleh..” 

      V      

     ‘..ke karangmenjangan alatnya 
lebih lengkap... 

   V         

   Media 
Informasi 

Internet ..dengan anak saya yang pertama 
langsung dibrowsingkan tentang 

kanker serviks ini... 

V       V     

    Seminar ..saya kan sering ikut seminar di 
kabupaten... 

       V     

    Televisi “...kulo ningali ten TV niku lho, 
sing jupe niku lho terose 

ngoten..” 

    V        

   Orang lain Sesama Penderita 
kanker Serviks 

..terose arek lamongan 
niku,masio sampyan mene yo di 

konokno ngene bu.. 

V            

7.  Komitmen Hindari 
Pencetus 

 ..makan saya sudah jaga,mie 
bakso saya tidak suka...Suka 
punya handuk kecil dipakai 

setelah pipis... 

           V 
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   Berobat Rutin  
 
 

..kulo niki tombo ten pundi 
malih nek mboten ten ngriki. 

    V        

   Mengikuti 
Aturan Dokter 
 

 ..sarane dokter yo ayo dilakoni..       V      

   Optimis  ..ee tibake penyakit ngeten niki 
kahtah,..kulo yakin sembuh 

      V      

     ...sekarang masih mikir? Sudah 
ndak. Sekarang sudah ndak 

kepikiran? Sudah mantap?..iya.. 

        V    

8..  Hambatan Ancaman  .. kebanyakan kan kanker serviks 
kan kalo di kemo kan kebanyak 

meninggal dunia... 

           v 

     Kata saudaraku, kata 
ponakan...mbak ojok sampe 
pisan-pisan sampeyan kemo, 
temen ojok kemo.iku sel-sel 

polahe mati kabeh. Akire 
sampeyan isok lumpuh, isok 

gini, gini, gini..jadi takutnya itu 
dari itu aku...….… 

     V       

     “..trus eling jupe, kanker serviks 
kan meninggal..” 

     V       

   Material 
 
 

keuangan ..Kulo lillahi ta’ala menawi ibu 
berorat ten ngriku... 

V            
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     ..anak-anak 
rembukan,ditambakno,pokoke 
ndang waras,gak usah mikir-
mikir buuk..mengko kenek di 
toleki 

    V        

   Non Material 
 
 

transportasi ‘...ya ...nunggu anak-anak yang 
antar 

   V         

9.  Harapan  Dapat beraktivitas 
kembali 

…nanti kalau sembuh udah 
nggak kerja diluar lagi, mau ikut 
tante di mebel sama tante nggak 
dibolehn kerja diluar, suruh ikut 

sama budhe aja. 

      V
v 

     

     “...Ya ibadahe di tambahi toh,..”            V 
    sehat “..kepinginan kulo nggih 

kepingin sembuh. Lek sembuh 
yo kepingin yang  terbaik ngoten 
lho, yang ndak punya keluhan, 
yang gak itu, gak punya sakit-
sakitan, wes tah kepinginanya 
sembuh total,  kepingin awak 

kulo sehat..”terus mudah-
mudahan penyakit ini jangan  

    V        

     “..kepinginan kulo nggih 
kepingin sembuh. Lek sembuh 

yo kepingin yang  terbaik ngoten 
lho, yang ndak punya keluhan, 
yang gak itu, gak punya sakit-
sakitan, wes tah kepinginanya 
sembuh total,  kepingin awak 

kulo sehat  

    V        
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     ..perasaan kulo niki nggeh 
seneng ndungo mawon mugi-
mugi ndang kepethuk tombo 

kulo.kulo niki tombo ten pundi 
malih nek mboten teng 

ngriki,kulo yakin akan sembuh.. 

V            

     …ya pertama ingin sembuh,terus 
mudah-mudahan penyakit ini 

jangan nempel lagi pada saya … 

       v     

    Menjalankan 
peran 

Ya,kepingin sembhuh..kepingin 
seperti kemarin lah..sebelum 

sakit kan. Saya kepingin sama 
anak-anak ..yaa ..bisa inilah.lihat 

anak..anak..sekolah.pokoke 
sekarang kepingine sembuh,… 

     v       

    Mewujudkan 
keinginan 

… ..awak kulo sehat.Saget 
melakukan ibadah .Kepingin ya 
kepingin Haji,tapi wong orang 

gak mampu.Nek enten rejeki dari 
Tuhan... 

 v     v      
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