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ABSTRAK
HUBUNGAN AKTIVITAS SEKSUAL DENGAN KEPUASAN SEKSUAL
PADA PENDERITA KANKER SERVIKS DI KOTA SURABAYA
PENELITIAN KORELASIONAL
Oleh : Ria Restu Resmi Rahayu
NIM. 131411133001
Pendahuluan: Seksualitas merupakan bagian yang penting dari kualitas
hidup keseharian penderita kanker serviks, baik sebelum, selama, dan setelah
pascaterapi kanker. Diagnosis dan pengobatan kanker serviks telah memberikan
perubahan pada fungsi seksual penderita, sehingga mengakibatkan perubahan
pada aktivitas seksual dan kepuasan seksualnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan aktivitas seksual dengan kepuasan seksual pada penderita
kanker serviks di Kota Surabaya. Metode: Penelitian ini berdesain korelasional.
Jumlah sampel sebanyak 76 orang penderita kanker serviks yang diperoleh
dengan teknik purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini
adalah aktivitas seksual yang diukur menggunakan kuesioner aktivitas seksual.
Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepuasan seksual yang dikur
menggunakan The Sexual Satisfaction Scale for Women (SSS-W). Analisis uji
statistik menggunakan Chi-square (α=0,05). Hasil: Sebagian besar responden
(73,6%) melaporkan bahwa mereka aktif secara seksual dan merasa puas dengan
kehidupan seksualnya saat ini. Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan
antara aktivitas seksual dengan kepuasan seksual pada penderita kanker serviks di
Kota Surabaya (p=0,02; c=0,257). Diskusi: Penderita kanker serviks tetap bisa
mendapatkan kepuasan seksual selain melalui hubungan intercourse. mereka bisa
mendapatkan kepuasan seksual melalui aktivitas seksual lainnya, seperti
berkencan, berpegangan tangan, berpelukan, atau berciuman. Oleh karena itu,
perawat harus menyusun program promosi kesehatan seksual pada penderita
kanker serviks dan pasangan.

Kata kunci : aktivitas seksual, kepuasan seksual, kanker serviks.
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ABSTRACT
THE CORRELATION BETWEEN SEXUAL ACTIVITY AND SEXUAL
SATISFACTION IN CERVICAL CANCER PATIENTS AT KOTA
SURABAYA
CORRELATIONAL STUDY
By : Ria Restu Resmi Rahayu
NIM. 131411133001
Introduction: Sexuality is an important part of daily-quality of life of
cervical cancer patients, both before, during, and after post-cancer treatment.
Diagnosis and treatment of cervical cancer has provided a change in the patient’s
sexual function, resulting in changes in sexual activity and sexual satisfaction.
This studi aims to determine the correlation between sexual activity and sexual
satisfaction in cervical cancer patiens at Kota Surabaya. Method: This study was
used correlational design. Total sample was 76 cervical cancer survivors obtained
by purposive sampling technique. The independent variable in this study was
sexual activity measured using a sexual activity questionnaire. The dependent
variable in this study was sexual satisfaction measured using The Sexual
Satisfaction Scale for Women (SSS-W). Statistical test analysis using Chi-square
(α=0,05). Result: Most of respondents (73,6%) reported that they were sexually
active and satisfied with their current sexual lives. Statistical test results showed a
relationship between sexual activity and sexual satisfaction in cervical cancer
patients in Kota Surabaya (p=0,02; c=0,257). Discussion: Cervical cancer
survivors can still get sexual satisfaction other than through sexual intercourse.
They can get sexual satisfaction through other sexual activities, such as dating,
holding hands, hugging, or kissing. Therefore, nurses must develop sexual health
promotion programs for cervical cancer patients and couples.

Keywords: sexual activity, sexual satisfaction, cervical cancer.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Kanker serviks merupakan kanker yang menjadi penyebab kematian utama

wanita di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Kanker serviks paling
banyak menyerang wanita usia 35-54 tahun, dan 44,75% diantaranya terdeteksi
pada stadium 3. Prevalensi tertinggi kanker serviks terjadi pada tahun 2013, yakni
0,8% dibandingkan dengan jenis kanker lain pada perempuan. Berdasarkan
estimasi jumlah penderita kanker serviks terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa
Timur dengan prevalensi 1,1% dan estimasi jumlah absolut 21.313 penderita
(Kemenkes RI, 2013). Kanker serviks dapat dideteksi dengan metode IVA
(Inspeksi Visual dengan Asam Asetat). Di Jawa Timur, perempuan yang diperiksa
IVA sebanyak 88.135 perempuan dan IVA positif sebanyak 7.013 perempuan. Di
Surabaya, tercatat perempuan dengan test IVA positif berjumlah 877 orang (Dinas
Kesehatan Kota Surabaya, 2016). Catatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya,
jumlah penderita kanker serviks di Surabaya terus menurun sejak 3 tahun terakhir.
Pada 2014, jumlah penderita sebanyak 265 orang, 2015 menurun menjadi 261
orang. Pada 2016 menurun drastis menjadi 226, sementara pada 2017 hingga
Maret, tercatat 192 orang (Kompas, 2017).
Menurut International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)
(2000), kanker serviks perlu diterapi dengan cara pembedahan, radiasi,
kemoterapi, dan kombinasi dari terapi modalitas tersebut. Pengobatan kanker
serviks memiliki implikasi jangka panjang, salah satunya adalah masalah
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seksualitas yang juga dapat berdampak pada kualitas hidup penderita kanker.
Secara umum, proses penyakit dan terapi untuk penderita kanker serviks dapat
membawa dampak seperti kelelahan, secara khusus penderita dapat mengalami
berbagai

ketidaknyamanan

akibat

munculnya

gejala

menopause

dini,

ketidakberfungsian reproduksi/infertilitas, serta disfungsi seksual akibat kerusakan
ovarium dan vagina, yaitu memendeknya ukuran, menurunnya elastisitas, dan
berkurangnya lubrikasi vagina. Secara psikologis, dampak buruk terapi kanker
adalah timbulnya gangguan kepuasan seksual, gangguan intimasi dengan
pasangan, kurang percaya diri, gangguan gambaran diri, dan berkurangnya rasa
feminimitas sebagai perempuan (Brotto, Heiman dan Goff, 2008)
Fokus utama dari pusat perawatan kanker adalah pemberantasan penyakit,
sedangkan konseling pasca-operasi, kesehatan seksual, dan efek pengobatan yang
berakibat pada fungsi seksual jarang dibahas karena beberapa hambatan yang
dirasakan oleh pasien dan penyedia layanan konseling. Wanita dengan kanker
ginekologi memiliki patologi yang secara langsung mempengaruhi organ seksual,
tidak mengherankan bahwa sebagian besar wanita dengan kanker ginekologi
melaporkan beberapa bentuk masalah seksual. Selain itu, tekanan psikologis dari
diagnosis kanker dan nyeri serta ketidaknyamanan setelah menjalani operasi dan
perawatan ajuvan juga dapat mempengaruhi kesehatan seksual. Memahami
perubahan potensial pada minat dan keinginan seksual setelah operasi dapat
membantu tenaga kesehatan untuk lebih mempersiapkan wanita dalam bertahan
hidup pasca operasi (Bretschneider, et al., 2017).
Seksualitas merupakan komponen dasar pada kehidupan manusia.
Seksualitas memiliki makna yang luas, tidak hanya terdiri dari aspek fisik dan

SKRIPSI

HUBUNGAN AKTIVITAS SEKSUAL...

RIA RESTU

3
IR – PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
psikologis, tetapi juga aspek sosial dan budaya. Seksualitas adalah sebuah konsep
yang mencakup seks, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme,
kesenangan, keintiman dan reproduksi (WHO, 2006), seksualitas diakui sebagai
kebutuhan dasar manusia (Maslow, 1954). Seksualitas berhubungan dengan
bagaimana

seseorang

merasa

diri

mereka

dan

bagaimana

mereka

mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada orang lain melalui tindakan yang
dilakukannya seperti sentuhan, ciuman, pelukan dan senggama seksual, dan
melalui perilaku yang lebih halus seperti isyarat gerak tubuh, etiket, berpakaian
dan tutur kata (Potter dan Perry, 2005)
Seksualitas merupakan bagian yang penting dari kualitas hidup keseharian
penderita kanker serviks, baik sebelum, selama, dan setelah pascaterapi kanker
(Hunges, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Pinar et al., (2015),
mengungkapkan bahwa seluruh respondennya mengatakan mengalami masalah
seksual berkaitan dengan citra tubuh, fungsi peran seksual, fungsi seksual, dan
kemampuan reproduksi. Pada citra tubuh, kebanyakan responden menyatakan
bahwa dirinya bukanlah wanita seutuhnya karena efek yang ditimbulkan oleh
pengobatan kanker serviks, seperti kerontokan rambut, merasa menua, dan tidak
terlihat menarik di depan suaminya. Menurut masyarakat, peran terpenting wanita
adalah memberikan keturunan, menjadi ibu, dan sebagai pasangan seksual.
Banyak wanita menganggap wanita adalah seseorang yang memiliki rahim dan
mampu melahirkan, maka dengan konsep seperti ini wanita dengan kanker serviks
terlebih usia muda dan belum memiliki anak dianggap “incomplete woman”
(Pinar et al., 2015).
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Kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi
dan sangat penting untuk diperhatikan oleh pasangan suami-istri baik ketika sakit
maupun sehat. Menurut Virginia Henderson menyatakan bahwa manusia memiliki
14 kebutuhan dasar hidup yang wajib dipenuhi untuk menjaga kelangsungan
hidupnya. Seksualitas adalah salah satu komponen penting kebutuhan dasar
manusia dari 14 kebutuhan dasar manusia tersebut. Gangguan-gangguan
seksualitas bisa dirasakan oleh satu pihak saja ataupun kedua pihak. Kanker pada
organ reproduksi wanita mempengaruhi fungsi seksual diperkirakan pada 50%
dari wanita-wanita termasuk kepuasan seksual (Afiyanti dan Pratiwi, 2016).
Permasalahan seksualitas ini dapat menetap lebih dari 10 tahun setelah pasien
terdiagnosa sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri dalam hal kualitas
hidup (Nuryadi dan Supriadi, 2012).
Melihat hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian kuantitatif mengenai hubungan aktivitas seksual dengan
kepuasan seksual pada penderita kanker serviks di Kota Surabaya.
1.2

Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara aktivitas seksual dengan kepuasan seksual pada
penderita kanker serviks di Kota Surabaya?
1.3

Tujuan Penelitian

1.3.1

Tujuan Umum

Menjelaskan hubungan aktivitas seksual dengan kepuasan seksual pada penderita
kanker serviks di Kota Surabaya.
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1.3.2 Tujuan Khusus
1. Mengidentifikasi aktivitas seksual pada penderita kanker serviks di Kota
Surabaya.
2. Mengidentifikasi kepuasan seksual pada penderita kanker serviks di Kota
Surabaya.
3. Menganalisis hubungan aktivitas seksual dengan kepuasan seksual pada
penderita kanker serviks di Kota Surabaya.
1.4

Manfaat Penelitian

1.4.1

Teoritis
Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan ilmu Keperawatan

Maternitas dan Komunitas dalam memberi intervensi tentang seksualitas pada
penderita kanker serviks.
1.4.2

Praktis

1. Bagi Responden
Mengetahui hubungan aktivitas seksual dengan kepuasan seksual pada
penderita kanker serviks di Kota Surabaya.
2. Bagi Perawat
Data dapat digunakan untuk menyusun asuhan keperawatan kesehatan
seksual pada penderita kanker serviks.
3. Bagi Puskesmas
Data dapat digunakan untuk menyusun program konseling tentang kesehatan
seksual pada penderita kanker serviks.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Konsep Kanker Serviks

2.1.1. Definisi Kanker Serviks
Kanker merupakan pertumbuhan maligna disertai dengan pembelahan sel
abnormal, invasi jaringan sekitar, dan metastasis ke sisi yang jauh (Tambayong,
2009). Kanker adalah suatu kondisi dimana sel telah kehilangan kendali dan
mekanisme normal, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat,
dan tidak terkendali. Sel-sel membelah secara tidak normal tanpa kontrol dan
menyerang jaringan sehat di sekitarnya (National Cancer Institute, 2015).
Kanker serviks atau leher rahim adalah tumbuhnya sel-sel abnormal dan
tidak terkendali pada leher rahim. Sebagian besar kanker serviks dimulai pada
lapisan-lapisan sel serviks. Sel ini tidak langsung berubah menjadi kanker, akan
tetapi setelah terpapar zat karsinogen sel berkembang menjadi sel pra-kanker yang
selanjutnya menjadi sel kanker (Nurwijaya, 2010). Untuk berubah menjadi sel
kanker, sel pra-kanker serviks membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Sel prakanker dapat diketahui ketika melakukan tes Pap Smear yang hasil dari
pemeriksaan didapatkan sel-sel abnormal pada permukaan leher rahim. Kanker
rahim umumnya muncul di zona transformasi, yaitu dimana bagian serviks yang
dekat dengan uterus (endoserviks) dan bagian yang dekat dengan vagina
(eksoserviks) bertemu (American Cancer Society, 2016).
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2.1.2. Etiologi Kanker Serviks
Kanker serviks disebabkan oleh Human Papilloma Virus (HPV). HPV
adalah virus DNA yang berukuran 8.000 pasang basa berbentuk ikosahedral
dengan ukuran 55 nm, memiliki 72 kapsomer, dan 2 protein kapsid. Ukuran yang
sangat kecil ini menyebabkan virus mudah menular melalui mikro lesi atau sel
abnormal di vagina. Virus ini bersifat spesifik dan hanya tumbuh di dalam sel
manusia, contohnya pada sel epitel mulut rahim (Samadi, 2011).
HPV mempunyai presentase yang cukup tinggi dalam menyebabkan
kanker serviks yaitu 99,7% (Tilong, 2012). Infeksi HPV tipe 16 dan 18
menyebabkan kanker serviks sampai 70%. Urutan ketiga ditempati tipe 45 dan
tipe 31 diurutan keempat (Emilia, 2010)
2.1.3. Faktor Resiko
Penyebab utama kanker serviks adalah HPV, tetapi banyak faktor yang
mempercepat infeksi HPV sehingga muncul diagnosa kanker serviks. Faktor
tersebut adalah:
1. Perilaku seksual
Menurut Rasjidi, (2009) berganti-ganti pasangan seksual dan dininya usia
saat melakukan hubungan seksual berhubungan kuat dengan kanker serviks.
Selain itu, penularan virus HPV melalui hubungan seksual. Resiko akan
meningkat apabila memiliki pasangan dengan riwayat penyakit menular seksual.
2. Merokok
Menurut Moutinho (2011) sebuah penelitian menjelaskan bahwa perempuan
yang aktif merokok lebih dari 15 batang per hari meningkatkan resiko sampai 2
kali lebih besar daripada perempuan yang tidak merokok.
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3. Jumlah Partus dan Usia Saat Mengandung
Semakin sering perempuan partus maka semakin besar resikonya untuk
menderita kanker serviks. Semakin tua usia perempuan saat mengandung anak
pertamanya dan semakin muda usia saat melahirkan maka semakin tinggi resiko
terkena kanker serviks (Yuliatin dan Indah, 2011).
4. Kontrasepsi Oral
World Health Organization (WHO) mengungkapkan resiko relatif pemakaian
kontrasepsi oral sebesar 1,19 kali dan meningkat seiring dengan lamanya
pemakaian (Rasjidi, 2008). Sedangkan menurut American Cancer Society (2016)
penggunaan kontrasepsi oral dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun meningkatkan
resiko dua kali lipat. Kontrasepsi oral ini bertugas untuk mencegah kehamilan
dengan cara menghentikan ovulasi dan menjaga kekentalan lendir servikal
sehingga tidak dilalui sperma, hal ini memberikan efek negatif untuk kanker
serviks (Rasjidi, 2008).
5. Sosial dan ekonomi
Status sosial dan ekonomi dapat dilihat dari pendidikan dan pendapatan.
Perempuan dengan ekonomi lemah, kurangnya dukungan sosial, dan rendahnya
pendidikan enggan untuk melakukan pemeriksaan Pap Smear secara rutin di
fasilitas kesehatan (Norwitz dan Schorge, 2008). Pap Smear merupakan
pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi dini gejala prakanker serviks
dimana perempuan wajib memeriksakan dirinya yang telah aktif berhubungan
seksual.
2.1.4. Manifestasi Klinis
Gejala kanker serviks dibedakan menjadi dua, yaitu gejala awal dan lanjutan.
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1. Gejala awal
Prakanker sering tidak menunjukkan gejala karena proses penyakit yang
berada di lapisan epitel dan belum menimbulkan perubahan yang nyata dari
serviks. Pada akhirnya gejala yang dirasakan adalah perdarahan pervagina, yaitu
perdarahan pasca senggama dan perdarahan yang muncul diluar masa haid.
Perdarahan saat senggama disebabkan oleh gesekan sehingga menimbulkan luka,
karena normalnya serviks konsistensinya kenyal dan licin serta vagina masih
memiliki lubrikasi yang cukup. Sedangkan pada serviks yang abnormal
mengalami pembesaran diameter, rapuh, dan mudah iritasi (Setiani, 2009). Selain
perdarahan, muncul keputihan patologis yang berulang dan tidak sembuh bahkan
jika sudah diobati. Keputihan patologis adalah keputihan yang tidak normal,
biasanya berbau, gatal, dan panas karena telah bercampur dengan infeksi
sekunder.
2. Gejala lanjutan
Penderita akan mengalami nyeri yang menjalar ke pinggang, panggul atau
kaki, sering berkemih, nyeri saat buang air kecil dan buang air besar. Penyebaran
ke kelenjar getah bening tungkai bawah dapat menimbulkan edema tungkai bawah
atau terjadi uremia bila terjadi penyumbatan pada ureter (Anwar dan Prabowo,
2011). Penderita kanker serviks akan mengeluhkan nyeri ketika akan atau saat
melakukan hubungan seksual karena vagina mengalami adesi dan stenosis. Selain
nyeri, penderita merasakan vagina tegang dan melebar selama berhubungan
seksual atau saat penetrasi. Hal ini dikarenakan hilangnya rugae vagina pada
pasien dengan stenosis (Goldman et al., 2013).
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3.

Kanker telah menyebar
Timbul gejala sesuai organ yang terkena penyebaran kanker (Desen, 2008).

4.

Kambuh residif
Bengkak atau edema tungkai satu sisi, nyeri panggul menjalar ke tungkai, dan
obstruksi ureter (Desen, 2008).

Gambar 2.1. Tahapan Perkembangan Kanker Serviks (Schilling, 2014)
2.1.5

Klasifikasi Stadium Kanker Serviks

Federation International of Gynecology and Obstetric (FIGO) mengklasifikasikan
stadium kanker serviks seperti berikut:
Tabel 2.1. Stadium Kanker Serviks menurut FIGO
Stadium
Tanda-tanda
0

Karsinoma in-situ yaitu kanker yang masih terbatas pada lapisan
epitel mulut rahim dan belum punya potensI untuk menyebar ke
tempat atau organ lain.

I

Terbatas di serviks (penyebaran ke korpus uteri diabaikan)

IA

SKRIPSI

Invasi kanker ke stroma hanya dapat dikenali secara mikroskopik.
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Stadium

Tanda-tanda

IA1

Invasi ke stroma dengan kedalaman tidak lebih dari 3 mm dan lebar
tidak lebih dari 7 mm.

IA2

Kedalaman invasi ke stroma lebih dari 3 mm tapi kurang dari 5 mm
dan lebar tidak lebih dari 7 mm.

IB

Lesi terbatas di serviks atau secara mikroskopis lebih dari IA.

IB1

Besar lesi secara klinis tidak lebih dari 4 cm.

IB2

Besar lesi secara klinis lebih dari 4 cm.

II

Melibatkan vagina, tetapi belum sampai 1/3 bawah atau infiltrasi ke
parametrium belum mencapai dinding panggul.

IIA

Melibatkan vagina tapi belum melibatkan parametrium.

IIB

Infiltrasi ke parametrium, tetapi belum mencapai dinding panggul.

III

Tumor meluas ke dinding panggul dan/atau meliputi 1/3 distal vagina
dan/atau menyebabkan hydronephrosis atau tidak berfungsinya
ginjal.

IIIA

Tumor meluas ke 1/3 distal vagina dan infiltrasi parametrium belum
mencapai dinding panggul.

IIIB

Tumor menyebar ke dinding panggul dan/atau menyebabkan
hydronephrosis atau tidak berfungsinya ginjal.

IV

Perluasan ke luar organ reproduktif.

IVA

Keterlibatan mukosa kandung kemih atau mukosa rektum.

IVB

Metastase jauh atau telah keluar dari rongga panggul.

Sumber : Hacker dan Moore (2001)
2.1.6

Patofisiologi
Kanker rahim umumnya berkembang di zona transformasi, yaitu dimana

bagian serviks yang dekat dengan uterus (endoserviks) dan bagian yang dekat
dengan vagina (eksoserviks) bertemu (American Cancer Society, 2016). Hal ini
dikarenakan cepatnya pergantian sel sehingga menjadi tempat yang mudah
mengalami karsinogenesis jika terpapar karsinogen. HPV menginfeksi lewat

SKRIPSI

HUBUNGAN AKTIVITAS SEKSUAL...

RIA RESTU

12
IR – PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
mikrotrauma dan dapat diakibatkan oleh hubungan seksual (Sichero dan Villa,
2006).
Setelah HPV masuk, virus akan dilawan oleh sistem imun yang kemudian
HPV bereplikasi. HPV tipe 16 dan 18 memiliki genom yang dapat berintegrasi
dengan genom manusia dan menyebabkan replikasi protein E1 dan E2 HPV.
Protein tersebut membuat virus bereplikasi pada sel serviks (Norwitz dan Schorge,
2008)
Terjadinya kanker serviks dimulai dari lesi prakanker yang berkembang
dalam beberapa puluhan tahun sebelum akhirnya menjadi kanker. Lesi prakanker
disebut Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) (Kumar dan Pandey, 2013).
Displasia atau CIN merupakan perubahan yang terjadi pada epitel serviks. CIN
kemudian dibagi menjadi 3 derajat tergantung ketebalan epitel yang mengalami
perubahan. CIN 1 adalah displasia ringan yang ketebalannya mengenai sepertiga
tebal epitel. CIN 2 adalah displasia sedang dengan ketebalan epitel mencapai
setengah sampai dua pertiga. CIN III atau displasia berat atau karsinoma insitu
ketebalan epitel mencakup seluruh atau hampir seluruh tebal epitel. CIN dapat
berkembang menjadi kanker invasif (Katz et al., 2007). CIN I dikategorikan
sebagai Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL), sedangkan CIN II
dan III adalah High-grade Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL) (Kumar dan
Pandey, 2013).
2.1.7

Penatalaksanaan Kanker Serviks

Pilihan pengobatan yang bisa dilakukan adalah pembedahan, terapi radiasi
(radioterapi), kemoterapi, atau kombinasi metode-metode tersebut (Ariani, 2015).
a. Operasi atau pembedahan.
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Perempuan dengan kanker serviks stadium I dan II dianjurkan untuk memilih
penatalaksanaan ini.
1) Trakelektomi radikal, yaitu mengambil leher rahim, bagian dari vagina, dan
kelenjar getah bening di panggul. Pilihan ini dilakukan untuk perempuan
dengan tumor kecil dan ingin mencoba untuk hamil dikemudian hari.
2) Histerektomi total, yaitu mengangkat leher rahim dan rahim.
3) Histerektomi radikal, yaitu dengan mengangkat leher rahim, beberapa
jaringan di sekitar leher rahim, rahim, dan bagian dari vagina.
4) Salpingo-ooforektomi, yaitu dengan mengangkat kedua saluran tuba dan
ovarium.
5) Mengangkat kelenjar getah bening untuk melihat apakah sel kanker telah
metastase ke kelenjar getah bening. Jika sudah mencapai ke kelenjar getah
bening, maka kemungkinan besar kanker telah menyebar ke bagian tubuh
yang lain.
Efek samping dari tindakan pembedahan adalah terjadinya pemendekan
vagina dan mungkin menyebabkan sensasi mati rasa pada daerah genital. Hal ini
membuat wanita merasa bukan wanita seutuhnya karena fungsi seksualnya telah
menurun. Selain itu vagina kehilangan kemampuan untuk mengeluarkan sekret
yang berfungsi sebagai lubrikan dan pelembab vagina (American Cancer Society,
2016).
b. Radioterapi
Terapi radiasi menggunakan energi x-ray atau partikel radiokatif yang tinggi
untuk membunuh sel kanker. Terapi diberikan pada penderita kanker sebagai
terapi utama untuk pengganti operasi/pembedahan ataupun dilakukan setelah
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operasi untuk mematikan sel kanker yang tersisa (American Cancer Society,
2016).
Dua jenis terapi yang sering digunakan untuk mengobati kanker serviks
meliputi, external beam radiation dan brachytherapy. External beam radiation
therapy (EBRT) adalah pemberian radiasi ke sel kanker dari luar tubuh, Terapi ini
sama seperti x-ray pada umumnya, tetapi dosis radiasinya lebih kuat. Biasanya
ketika radiasi digunakan sebagai pengobatan utama kanker serviks, EBRT dapat
dikombinasikan dengan kemoterapi. Brachytherapy atau terapi radiasi internal,
pemberian radiasi dilakukan di dalam atau dekat lokasi kanker. Terapi jenis ini
yang paling sering digunakan untuk mengobati kanker serviks. Sumber radiasi
ditempatkan disebuah alat yang dimasukkan ke vagina dan kadang di serviks.
Jenis terapi ini ada dua yaitu, brachytherapy dosis rendah yang dilakukan
beberapa hari di rumah sakit, dan brachytherapy dosis tinggi yang dilakukan pada
pasien rawat jalan sehingga tidak perlu rawat inap (American Cancer Society,
2016).
Efek samping dari tindakan ini adalah kelelahan, terganggunya sistem
pencernaan, diare, mual dan muntah, perubahan kulit, nyeri pada vagina,
perubahan menstruasi, dan penurunan jumlah darah. Efek samping jangka panjang
dari terapi radiasi ini adalah stenosis, kekeringan pada vagina, melemahnya
tulang, dan bengkak pada kaki (American Cancer Society, 2016).
c. Kemoterapi
Kemoterapi diberikan sebelum operasi untuk memperkecil ukuran kanker dan
diberikan setelah operasi untuk membersihkan sisa sel kanker. Obat kemoterapi
masuk ke aliran darah dan dapat menjangkau seluruh tubuh, sehingga membuat
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terapi ini berguna untuk membuhuh sel-sel kanker di sebagian besar tubuh. Terapi
ini kadang dikombinasikan dengan metode lain, seperti radiasi dan pembedahan.
Kemoterapi diberikan dalam bentuk tablet/pil, suntikan, atau infus dengan jadwal
pemberian mulai dari harian, mingguan atau bahkan sebulan sekali. Kemoterapi
bertugas membunuh sel-sel kanker, tetapi juga merusak sel atau jaringan yang
mirip karakteristiknya dengan sel kanker yang bereplikasi dengan cepat,
contohnya rambut. Penderita yang melakukan terapi ini akan mengalami
kerontokan rambut. Contoh lainnya adalah sel darah, yaitu kemoterapi
menurunkan kadar sel darah merah yang sehat, oleh karena itu penderita akan
lebih mudah terkena infeksi dan merasa sangat lemah serta lelah (American
Cancer Society, 2016).
2.3

Seksualitas pada Perempuan dengan Kanker Serviks
Seksualitas adalah istilah yang lebih luas. Seksualitas diekspresikan

melalui interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda
dan mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, fantasi, dan emosi.
Seksualitas berhubungan dengan bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka
dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada lawan jenis
melalui tindakan yang dilakukannya, seperti sentuhan, ciuman, pelukan, dan
hubungan seksual, dan melalui perilaku yang lebih halus, seperti isyarat gerakan
tubuh, etiket, berpakaian, dan perbendaharaan kata (Potter dan Perry, 2005).
Wanita yang didiagnosis dengan kanker serviks akan hidup selama
bertahun-tahun dengan gejala sisa penyakit dan pengobatannya. Banyak wanita
dengan kanker menginginkan aktivitas seksual, tetapi stres, kelelahan, perubahan
pada penampilan, menopausal symptoms, dan ketakutan serta kecemasan
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pasangan adalah beberapa faktor yang menjadi alasan wanita mengehentukan
aktivitas seksual selama pengobatan kanker (Marlene, 2013). Penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa sekitar 63% wanita yang dirawat karena kanker
serviks mengalami masalah dan perubahan seksual jangka panjang (Donovan et
al., 2007).
Perubahan fisik pada fungsi seksualitas yang dialami penderita adalah
kekeringan pada vagina yang akhirnya menyebabkan iritasi sehingga nyeri ketika
melakukan hubungan seksual. Nyeri saat bersenggama juga diakibatkan oleh
stenosis vagina yaitu vagina menjadi lebih sempit dan pendek. Perubahan lain
yang terjadi di vagina yaitu menurunnya elastisitas vagina dan berkurangnya
lubrikasi vagina. Selain itu, penderita dan pasangan akan merasa kurang nyaman
saat berhubungan seksual karena munculnya gejala menopause dini (Afiyanti,
Andrijono dan Gayatri, 2007).
Respon psikologis yang muncul yaitu penderita dan pasangan merasa
kurang puas saat melakukan hubungan seksual, gangguan intimasi dengan
pasangan, kurang percaya diri, gangguan gambaran diri, dan berkurangnya rasa
feminitas sebagai perempuan (Brotto, Heiman dan Goff, 2008).
2.4

Konsep Aktivitas Seksual

2.4.1. Definisi Aktivitas Seksual
Aktivitas seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat
seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis, bentuk-bentuk
aktivitas ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah
laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama (Sarwono, 2010).
Dalam hal ini aktivitas seksual diurutkan sebagai berikut:
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1) Berpacaran/berkencan
2) Berpegangan tangan
3) Mencium pipi pasangan
4) Berpelukan dengan pasangan
5) Mencium bibir pasangan
6) Dipegang/memegang payudara pasangan
7) Memegang alat kelamin pasangan
8) Melakukan senggama (Sarwono, 2010)
2.4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Seksual
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas seksual yaitu:
a.

Faktor fisik.
Klien dapat mengalami penurunan keinginan seksual karena alasan fisik.

Aktivitas seksual dapat menyebabkan nyeri dan ketidaknyamanan. Bahkan hanya
membayangkan bahwa seks dapat menyakitkan sudah menurunkan keinginan
seks. Penyakit dan keletihan adalah alasan seseorang untuk tidak merasakan
seksual. Medikasi dapat mempengaruhi keinginan seksual. Citra tubuh yang
buruk, terutama ketika diperburuk oleh perasaan penolakan atau pembedahan
yang mengubah bentuk tubuh, dapat menyebabkan klien kehilangan perasaannya
secara seksual (Potter dan Perry, 2005).
b.

Faktor Hubungan.
Masalah dalam berhubungan dapat mengalihkan perhatian seseorang dari

keinginan seks. Setelah kemesraan hubungan telah memudar, pasangan mungkin
mendapati bahwa mereka dihadapkan pada perbedaan yang sangat besar dalam
nilai atau gaya hidup mereka. Tingkat seberapa jauh mereka masih merasa dekat
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satu sama lain dan berinteraksi pada tingkat intim bergantung pada kemampuan
mereka untuk bernegoisasi dan berkompromi. Ketrampilan seperti ini memainkan
peran yang sangat penting ketika mengahadapi keinginan seksual dalam
berhubungan. Penurunan minat dalam aktifitas seksual dapat mengakibatkan
ansietas hanya karena harus mengatakan kepada pasangan perilaku seksual apa
yang diterima dan menyenangkan (Potter dan Perry, 2005).
c.

Faktor Gaya Hidup.
Faktor gaya hidup seperti, penggunaan atau penyalahgunaan alkohol atau

tidak punya waktu untuk mencurahkan perasaan dalam berhubungan, dapat
mempengaruhi keinginan secara seksual. Dahulu perilaku seksual yang dikaitkan
dengan, terutama dalam periklanan, alkohol dapat menyebabkan rasa sejahtera
atau gairah palsu dalam tahap awal seks. Namun demikian, banyak bukti sekarang
ini menunjukkan bahwa efek negatif alkohol terhadap seksualitas jauh melebihi
euforia yang mungkin dihasilkan pada awalnya (Potter dan Perry, 2005).
d.

Faktor Harga Diri.

Tingkat harga diri klien juga dapat menyebabkan konflik yang melibatkan
seksualitas.

Jika

harga

diri

seksual

tidak

pernah

dipelihara

dengan

mengembangkan perasaan yang kuat tentang seksual diri dan dengan mempelajari
keterampilan seksual, seksualitas mungkin menyebabkan perasaan negatif atau
menyebabkan tekanan perasaan seksual. Harga diri seksual dapat menurun dalam
banyak cara. Rendahnya harga diri seksual dapat juga diakibatkan oleh kurang
adekuatnya pendidikan seks, model peran yang negatif, dan upaya untuk hidup
dalam pengharapan pribadi atau kultural yang tidak realistik (Potter dan Perry,
2005).
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2.4.3. Alat Ukur Aktivitas Seksual
Untuk mengukur aktivitas seksual, kuesioner yang dipakai adalah
kuesioner baru yang dibuat khusus untuk penelitian ini. Kuesioner terdiri dari 2
pertanyaan mengenai keaktifan dan aktivitas seksual yang telah dilakukan.
Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner buatan sendiri yang sebelum
dilakukan pengambilan data akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas
kepada 10 sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel yang
akan diteliti.
2.5

Konsep Kepuasan Seksual

2.5.1. Definisi Kepuasan Seksual
Kepuasan seksual adalah suatu kebutuhan untuk hubungan pernikahan
yang kuat dan berkelanjutan, dan berhubungan dengan kesehatan mental,
kebahagiaan umum, dan interaksi sosial yang sukses (Gheshlaghi, 2014).
Kepuasan seksual adalah suatu bentuk kedekatan seksual yang dirasakan oleh
pasangan suami istri dalam wilayah interpersonal, yaitu dalam kualitas
komunikasi seksual, penyingkapan hubungan seksual, dan keseimbangan
hubungan seksual (Byers dan Demmons, 1999)
Lawrence dan Byers mendefinisikan kepuasan seksual sebagai sebuah
tanggapan afektif yang muncul dari evaluasi subjektif seseorang tentang dimensi
positif dan negatif terkait hubungan seksual seseorang. Kepuasan seksual terdiri
dari kepuasan emosi dan fisik. Kepuasan emosional termasuk kepuasan dengan
seksualitas

seseorang (perilaku seksual secara keseluruhan, ketegasan, sikap

terhadap seks, dll). Kepuasan fisik mencakup kepuasan fisik individu dan
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pelepasan seksual, emosi positif terhadap pasangan tidak terlalu penting dalam
mencapai kepuasan fisik (Stufhofer dan Sandfort, 2005).
2.5.2. Aspek-aspek Kepuasan Seksual
Menurut Byers dan Demmons (1999), berikut adalah aspek yang
mempengaruhi seseorang dalam memperoleh kepuasan seksual:
1. Komunikasi seksual
Yaitu komunikasi mengenai hubungan seksual yang memuaskan, teknik
seks, dan variasi serta titik sensitif seksual pasangan.
2. Pengungkapan seksual (sexual disclosure)
Meliputi aspek afeksi dan frekuensi aktivitas seksual.
3. Keseimbangan kedudukan seksual
Yaitu kedudukan yang sejajar dalam meminta dan menolak hubungan
seksual. Artinya tidak ada pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual.
Selain aspek-aspek di atas yang memengaruhi kepuasan seksual, terdapat
faktor fisik dan psikis yang turut memengaruhi kepuasan seksualitas (Irianto,
2014).
1.

Faktor fisik meliputi keadaan saat pasangan baru sembuh dari sakit atau
sedang menderita suatu penyakit tertentu, kondisi fisik yang menurun karena
bekerja, dan kondisi tubuh yang lemah karena kekurangan gizi yang dapat
menyebabkan penurunan stamina dan vitalitas.

2.

Faktor psikis meliputi emosi yang tidak stabil, keadaan marah, atau
banyaknya masalah yang sedang dihadapi sehingga menurunkan minat
terhadap seks (libido).
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2.5.3. Dampak Ketidakpuasan Seksual
Hubungan seksual

yang tidak

memuaskan

dapat

mengakibatkan

kesenjangan dalam hubungan personal pasangan dalam rumah tangga karena
kurangnya komunikasi dan pemuasan seksual yang membuat pasangan merasa
tidak nyaman, bosan, dan kurang peka seksual dengan pasangan sehingga
menimbulkan kecemasan (Sari, 2006) Selain itu pasangan akan mudah marah,
tersinggung, dan muncul perilaku negatif lainnya di kehidupan sosialnya (Kanedi
dan Sutyarso, 2014).
Ketidakpuasan seksualitas yang terus menerus mengakibatkan pasangan
kurang peka terhadap rangsangan seksual, sulit mencapai klimaks/orgasme,
bahkan kurang tertarik dalam berhubungan seksual dengan pasangan (Papalia,
Olds dan W. Feldman, 2008). Tidak dapat dipungkiri apabila sudah tidak tertarik
untuk berhubungan seksual dengan pasangan seksualnya, pasangan akan mencari
kenikmatan seksual di luar atau perselingkuhan (Khotari, 2001).
2.5.4. Alat Ukur Kepuasan Seksual
Kepuasan Seksual diukur dengan The Sexual Satisfaction Scale for Women
(SSS-W) adalah kuesioner baku yang berisi 30 pertanyaan. SSS-W menilai lima
domain yang berbeda, yaitu: kepuasan, komunikasi, kecocokan, kepedulian
terhadap hubungan dan pribadi. Rentang skor berkisar dari 24 hingga 120, dimana
semakin tinggi skor akan menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih besar
(Meston dan Trapnell, 2005) .
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2.6

Keaslian Penulisan
Artikel di bawah ini dicari menggunakan beberapa kata kunci, seperti,

sexuality, sexual activity, sexual dysfunction, cervical cancer, sexual health, dan
sexual satisfaction. Pencarian artikel dilakukan pada database Scopus dan Science
Direct. Periode artikel mulai dari tahun 2003 sampai 2017.
Tabel 2.2. Keaslian Penulisan
Metode
No.
1.

Judul Artikel;
Penulis; Tahun
Perubahan Keluhan
Seksual (Fisik dan
Psikologis) pada
Perempuan
Pascaterapi Kanker
Serviks Setelah
Intervensi
Keperawatan
(Afiyanti, dkk,
2011)

Hasil Penelitian

(Desain, Sampel, Variabel,
Instrumen, Analisis)
D : Quasy-experimental
S : 104 perempuan penderita
kanker serviks dengan
kriteria aktif secara seksual,
memiliki pasangan, dan
bersedia mengikuti
penelitian.
V : Intervensi keperawatan
seksual (independen) dan
keluhan disfungsi seksual
(dependen).
I : Kuisioner Female Sexual
Function Index (FSFI) dan
Sexual Satisfaction Scale
dari Meston 2005.

Responden mengatakan
memiliki penurunan
kepuasan seksual dan fungsi
seksual. Tidak ditemukan
perbedaan yang signifikan
secara statistik dalam minat
seksual, gairah seksual,
orgasme, dan peningkatan
lubrikasi vagina setelah
diberikan intervensi
meskipun semua variabel
dalam kelompok intervensi
meningkat secara klinis.

A : Wilcoxon Signed Test
dan Mann Whitney U-test
dengan derajat kemaknaan α
< 0,05.
2.

Sexual Inactivity in
Partnered Female
Cancer Survivors
(Jennifer, dkk,
2017)

D : Kuantitatif
S : Perempuan yang
mengunjungi klinik pada
tahun 2003 sampai 2010.
V : Aktivitas seksual
I : Kuisioner Fallowfield’s

SKRIPSI

Lebih dari seperempat
cervical cancer survivors dan
pasangan tidak aktif secara
seksual. Wanita yang tidak
aktif secara seksual lebih
tidak puas dengan kehidupan
seks mereka, dan merasa

HUBUNGAN AKTIVITAS SEKSUAL...

RIA RESTU

23
IR – PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Metode
No.

Judul Artikel;
Penulis; Tahun

Sexual Activity.
A : T-test, Fisher’s exact
test, dan chi-squared test.
3.

Assessment of
Sexual Activity and
Dysfunction in
Medically
Underserved
Women with
Gynecologic
Cancers (Andrea
Bradford, 2015)

Hasil Penelitian

(Desain, Sampel, Variabel,
Instrumen, Analisis)

D : Kuantitatif crosssectional study
S : Pasien di Klinik
Onkologi Gynecology
dengan kriteria bersedia
untuk mengikuti penelitian,
berusia 18 tahun atau lebih,
mampu membaca dan
menulis dalam Bahasa
Inggris atau Spanish.

kurang atraktif dan lebih
sadar diri tentang penampilan
mereka.
Mayoritas responden tidak
aktif secara seksual dalam 4
minggu terakhir karena
kurang keinginan untuk
melakukan hubungan seks
dan tidak memiliki pasangan.
Lebih dari seperempat
partisipan yang aktif secara
seksual diidentifikasi sebagai
kemungkinan kasus disfungsi
seksual.

V : Aktivitas seksual,
disfungsi seksual, distres
seksual, dan mencari
bantuan untuk masalah
seksual.
I : Kuisioner status aktivitas
seksual, Abbrevated Syadic
Adjustment Scale (DAS-4),
Dyadic Sexual
Communication Scale,
Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS),
Unwanted Childhood Sexual
Experiences Questionnaire,
Help seeking and self-help
for sexual problems, FSFI,
dan Female Sexual Distress
Scale.
A : Deskriptif analisis
3.

Sexual Activity and
Function in
Patients with
Gynecological
Malignancies After
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Metode
No.

Judul Artikel;
Penulis; Tahun
Completed
Treatment (Donata
Grimm et al.,
2015)

Hasil Penelitian

(Desain, Sampel, Variabel,
Instrumen, Analisis)
ginekologi.
V : Aktivitas seksual, fungsi
seksual, dan kualitas hidup.
I : Kuisioner Sexual Activity
Questionnaire (SAQ),
Female Sexual Function
Index (FSFI), Quality of Life
Questionnaire (QLQ-C30)

bahwa mereka mengalami
masalah fungsi seksual.
Namun, wanita yang aktif
seksual setelah
menyelesaikan semua terapi
memiliki fungsi seksual yang
baik, dan sebaliknya.

A : Student’s t tests dan Chi2
tests.
4.

Sexual Satisfaction
and Quality of Life
in Survivors of
Localized Cervical
and Ovarian
Cancers Following
Fertility-sparing
Surgery (Jessica L,
Chan et al., 2015)

D : Kuantitatif, Crosssectional Study
S : 470 penderita kanker
serviks dan ovarium dengan
rentang usia 18 sampai 40
tahun dari California Cancer
Registry.
V : Kepuasan seksual dan
kualitas hidup seksual
I : Kuisioner The
Satisfaction with Life Scale
dan The World Health
Organization Quality of Life
Assessment (WHOQOLBREF).

Pada wanita dengan kanker
serviks, 99 diantaranya
menjalani Fertility-sparing
Surgery (FSS), jika
dibandingkan dengan 84
wanita yang tidak menjalani
terapi ini tetapi mengambil
terapi hysterectomy, tidak
ada perbedaan yang
signifikan pada kepuasan
seksual atau seksual QOL.
Pada penelitian ini, 49%
responden (kanker serviks
dan ovarium) mengalami
ketidakpuasan seksualitas.

A : Student’s t-test.
5.

Longitudinal Study
of Sexual Function
and Vaginal
Changes After
Radiotherapy for
Cervical Cancer
(Pernille T. Jensen
et al., 2003).

D : Kuantitatif
S : 118 responden penderita
kanker serviks lanjut atau
kambuhan yang dirujuk
radioterapi ke Departemen
Onkologi Rumah Sakit
Herlev University.
V : Fungsi seksual dan
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Metode
No.

Judul Artikel;
Penulis; Tahun

perubahan vagina.
I : Kuisioner Sexual
Function-Vaginal Changes
Questionnaire dan
Treatment of Cancer Quality
of Life Questionnaire.
A : Mann-Whitney U test

SKRIPSI

Hasil Penelitian

(Desain, Sampel, Variabel,
Instrumen, Analisis)

memiliki ketertarikan
seksual, 35% responden
mengalami kekurangan
lubrikasi pada vagina, 55%
mengalami dispareunia
ringan sampai berat, dan
30% penderita tidak puas
dengan kehidupan seksual
mereka. Penurunan dimensi
vagina dialami oleh 50%
penderita, dan 45%
diantaranya tidak pernah atau
hanya sekali menyelesaikan
hubungan seksual. Meskipun
mengalami disfungsi seksual
dan terjadi perubahan pada
vagina, 63% dari responden
yang sebelumnya aktif secara
seksual, setelah menjalani
terapi mereka masih
berhubungan seksual, tetapi
frekuensinya menurun.
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BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL
3.1

Kerangka Konseptual
Penderita Kanker Serviks
Terapi Modalitas
Efek Samping Terapi

Fisik

Psikologis

Kerontokan rambut, perubahan
berat badan, bekas luka operasi,
perubahan hormon, amenore,
kekeringan, penyempitan, dan
pemendekan vagina. Gejala
menopause seperti hot flashes,
dispareunia, dan perubahan
respon seksual.

Penurunan libido, rasa
ketertarikan, feminitas, citra
tubuh, kecemasan, distres
keluarga.

Perubahan
aktivitas seksual

Perubahan
kepuasan seksual
: Diukur

: Tidak diukur

Gambar 3.1. Kerangka konseptual kanker dan seksualitas (Bobak, Lowdermilk
dan Jensen, 2004)
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Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa penderita kanker serviks yang
menjalani terapi modalitas seperti kemoterapi, pembedahan, dan radiasi akan
mengalami dampak langsung pada fungsi seksual penderita. Perubahan fisik pada
seksualitas adalah kerontokan rambut, perubahan berat badan dimana semakin
menurun, bekas luka operasi, perubahan hormon, amenore, kekeringan,
penyempitan, dan pemendekan vagina. gejala menopause yang sering dirasakan
oleh penderita adalah hot flashes, dispareunia, dan perubahan respon seksual.
perubahan psikologis yang dialami oleh penderita adalah penurunan libido, rasa
ketertarikan pada seks, feminitas, citra tubuh, kecemasan, dan distres keluarga
(Bobak, Lowdermilk dan Jensen, 2004).
Gangguan seksualitas yang dirasakan akan mempengaruhi fungsi seksual
penderita dan akan memberikan perubahan pada aktivitas seksual dan perubahan
kepuasan seksual pada penderita.
3.2

Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :
H1

:

1. Ada hubungan antara aktivitas seksual dengan kepuasan seksual pada
penderita kanker serviks di Kota Surabaya.
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BAB 4
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan cara untuk menjawab suatu permasalahan
dengan menggunakan metode ilmiah. Pada bab ini akan dibahas mengenai: 1)
Desain penelitian; 2) Populasi, sampel, besar sampel, dan teknik sampling; 3)
Variabel penelitian dan definisi operasional; 4) Instrumen penelitian; 5) Lokasi
dan waktu penelitian; 6) Prosedur pengumpulan data; 7) Cara analisa data; 8)
Kerangka operasional; 9) Etik penelitian; dan 10) Keterbatasan.
4.1

Desain Penelitian
Desain penelitian ini menggunakan rancangan penelitian korelasional

(hubungan/asosiasi). Desain ini diambil karena peneliti mencari hubungan antara
variabel dependen dan independen yang dilakukan satu kali pada satu saat untuk
mengetahui prevalensi suatu fenomena (Nursalam, 2016). Dalam penelitian ini,
peneliti ingin mengetahui hubungan aktivitas seksual dengan kepuasan seksual
pada penderita kanker serviks di Kota Surabaya.
4.2

Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Sampling

4.2.1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto, 2013).
Jumlah populasi kanker serviks di Kota Surabaya tahun 2017 sebanyak 192 orang
(Kompas, 2017).
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4.2.2. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2013).
Dalam pemilihan sampel, peneliti menetapkan kriteria inklusi sebagai berikut :
1. Penderita kanker serviks stadium 1 dan 2.
2. Status menikah.
3. Tinggal satu rumah dengan suaminya.
4. Warga tetap Kota Surabaya yang terdaftar di Puskesmas yang menjadi lokasi
penelitian.
5. Mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan Bahasa Indonesia dan
Bahasa Jawa yang dipahami oleh peneliti.
4.2.3. Sampling
Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat
mewakili populasi. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan
teknik purposive sampling, yaitu memilih sampel diantara populasi sesuai dengan
kriteria yang diinginkan peneliti (Nursalam, 2016).
4.3

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

4.3.1. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah aktivitas seksual dan kepuasan seksual
penderita kanker serviks.
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4.3.2. Definisi Operasional Variabel
Tabel 4.1. Definisi operasional variabel
Variabel
Definisi
Operasional
Variabel Independen
Aktivitas Seksual Mengetahui
keaktifan seksual
responden dan
aktivitas seksual
yang dilakukan.

Parameter

1. Keaktifan
seksual
2. Aktivitas seksual
yang dilakukan

Alat Ukur

Kuesioner

Skala

Nominal

Skor

Keaktifan seksual
1 : Ya
2 : Tidak
Aktivitas seksual
1) Berpacaran/berkencan
2) Berpegangan tangan
3) Mencium pipi suami
4) Berpelukan dengan suami
5) Mencium bibir suami
6) Dipegang payudara oleh suami
7) Memegang alat kelamin suami
8) Melakukan senggama
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Variabel

Parameter

Alat Ukur

Skala

Kepuasan
Komunikasi
Kecocokan
Kepedulian
hubungan
5. Kepedulian
pribadi

The Sexual
Satisfaction
Scale for
Women
(SSS-W)

Ordinal

Definisi
Operasional

Variabel Dependen
Kepuasan Seksual Bentuk kedekatan
seksual yang
drasakan oleh
pasangan suami istri
dalam wilayah
interpersonal.

1.
2.
3.
4.

Skor

1 : Sangat tidak setuju
2 : Kurang setuju
3 : Tidak setuju
4 : Sedikit setuju
5 : Sangat setuju
Skor domain individual dihitung
dengan menambahkan skor item
individual yang tergabung dalam
domain. Total nilai = (Kepuasan +
Komunikasi + Kecocokan+
(Kepedulian Hubungan + Kepedulian
Pribadi/2)

Kepuasan seksual - puas : 72 – 120
Kepuasan seksual – tidak puas : < 71
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4.4

Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Kuesioner tersebut diantaranya, data demografi, aktivitas seksual, dan The Sexual
Satisfaction Scale for Women (SSS-W).
1. Data Demografi
Berisi inisial nama responden, usia, stadium kanker serviks, pengobatan yang
dijalani, keluhan yang masih dirasakan sampai sekarang, lama pernikahan, usia
suami, pekerjaan suami, daerah tempat tinggal, pendidikan terakhir, pekerjaan,
dan jumlah pendapatan keluarga per bulan yang disesuaikan dengan UMR kota
Surabaya.
2. Aktivitas Seksual
Untuk mengukur aktivitas seksual, kuesioner yang dipakai adalah kuesioner
baru yang dibuat khusus untuk penelitian ini. Kuesioner terdiri dari 2 pertanyaan
mengenai keaktifan dan aktivitas seksual yang dilakukan.
Tabel 4.2. Sistem penilaian aktivitas seksual
Domain
Pertanyaan
Skor
Aktivitas seksual
Dalam empat minggu terakhir 1 = Ya
apakah Anda melakukan aktivitas 2 = Tidak
seksual?
Jenis aktivitas seksual
Berpacaran/berkencan
Berpegangan tangan
Mencium pipi suami
Berpelukan dengan suami
Mencium bibir suami
Dipegang payudara oleh suami
Memegang alat kelamin suami
Mencium alat kelamin suami
Bersenggama
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3. The Sexual Satisfaction Scale for Women (SSS-W)
The Sexual Satisfaction Scale for Women (SSS-W) adalah kuesioner baku
yang berisi 30 pertanyaan yang meminta responden untuk menilai tingkat
kesepakatan mereka dengan serangkaian pernyataan pada 5 poin skala likert.
Rentang skor berkisar dari 24 hingga 120, dimana semakin tinggi skor akan
menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih besar. SSS-W menilai lima domain
yang berbeda, yaitu: kepuasan, komunikasi, kecocokan, kepedulian terhadap
hubungan, dan pribadi.
Tabel 4.3. Sistem penilaian Sexual Satisfaction Scale for Women (SSS-W)
Domain
Pertanyaan
Rentang Nilai
Kepuasan
1,2,3,4,5,6
6-30
Komunikasi
7,8,9,10,11,12
6-30
Kecocokan
13,14,15,16,17,18
6-30
Kepedulian Hubungan
19,20,21,22,23,24
6-30
Kepedulian Pribadi
25,26,27,28,29,30
6-30
Skor domain individual dihitung dengan menambahkan skor item individual yang
tergabung dalam domain. Total nilai = (Kepuasan + Komunikasi + Kecocokan+
(Kepedulian Hubungan + Kepedulian Pribadi/2)
Perhitungan skala likert untuk menentukan nilai interval dari kepuasan
seksual dengan rumus:
Interval skala (RS) =

m–n
B

=

120 - 24
2

=

48

Keterangan :
m = Angka tertinggi dalam skor jawaban
n = Angka terendah dalam skor jawaban
b = Banyaknya kelas/kategori jawaban
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Rumus di atas menentukan skor tiap interval penilaian, sehingga didapatkan
kriteria penilaian dari kepuasan seksual:
Kepuasan seksual - puas

: 72 – 120

Kepuasan seksual – tidak puas : < 71
4.5

Uji Validitas dan Reabilitas

4.5.1

Uji Validitas
Uji validitas adalah uji ketepatan dan kecermatan instrumen dalam

mengukur data yang akan diukur. Prinsip validitas yaitu pengukuran dan
ketepatan yang berarti prinsip andalan instrument dalam mengupulkan data
(Nursalam 2014). Uji validitas menggunakan uji chi-square dengan besar r tabel
tingkat signifikansi yang dijadikan satu patokan.
Item instrumen dianggap valid apabila diperoleh r tabel lebih dari 0,514.
Berikut hasil uji validitas instrumen masing –masing variabel:
1. Uji validitas instrumen kepuasan seksual The Sexual Satisfaction Scale for
Women (SSS-W).
Tabel 4.4. Uji validitas instrumen kepuasan seksual
Item
r tabel (15)
Kepuasan
P1.
0,562
P2.
0,781
P3.
0,581
P4.
0,751
P5.
0,819
P6.
0,515
Komunikasi
P7.
0,549
P8.
0,713
P9.
0,809
P10.
0,833
P11.
0,655
P12.
0,595
Kecocokan
P13.
0,632
P14.
0,681
P15.
0,572
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Item

Kepedulian Hubungan

Kepedulian Pribadi

P16.
P17.
P18.
P19.
P20.
P21.
P22.
P23.
P24.
P25.
P26.
P27.
P28.
P29.
P30.

r tabel (15)
0,551
0,551
0,603
0,518
0,660
0,734
0,720
0,850
0,519
0,576
0,550
0,641
0,688
0,910
0,627

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

4.5.2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta
atau kenyataan diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan
(Nursalam 2014). Uji reliabilitas yang digunakan yaitu Alpha Cronbach dan
dilakukan sebelum melakukan penelitian. Hasil dari uji reliabilitas adalah:
1. Nilai alpha 0,81-1,00 maka sangat reliabel.
2. Nilai alpha antara 0,61-0,80 maka reliabel
3. Nilai alpha antara 0,41-0,60 maka cukup reliabel.
4. Nilai alpha 0,21-0,41 maka agak reliabel.
5. Nilai alpha 0,00-0,20 maka kurang reliabel.
Berikut hasil uji reliabilitas pada instrumen penelitian :
Tabel 4.5. Uji reliabilitas instrumen kepuasan seksual.
No.
Domain
Cronbach’s Alpha
1. Kepuasan
0,688
2. Komunikasi
0,770
3. Kecocokan
0,599
4. Kepedulian Hubungan
0,760
5. Kepedulian Pribadi
0,648
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4.6

Lokasi dan Waktu Penelitian

4.6.1

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2018.
4.6.2

Tempat Penelitian
Pengambilan data penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas

Pacarkeling, Mojo, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Medokan Ayu, Tambakrejo,
dan Sidotopo Wetan.
4.7

Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data
Pada penelitian ini diawali dengan membuat surat perijinan dari bidang

akademik yang ditujukan ke Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya dengan
tembusan ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Kepala Puskesmas Kota
Surabaya. Surat Bakesbangpol dibawa ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk
mendapat surat tembusan ke Puskesmas Pacarkeling, Mojo, Tanah Kali
Kedinding, Kenjeran, Medokan Ayu, Tambakrejo, dan Sidotopo Wetan. Setelah
surat dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya jadi, peneliti menemui Kepala
Puskemas untuk menyerahkan surat dari Dinas Kesehatan dan Bakesbangpol serta
melakukan ijin melakukan penelitian pada penderita kanker serviks. Setelah
mendapat ijin dari Kepala Puskemas, peneliti meminta data pasien kanker serviks
di Puskesmas. Data pasien kanker serviks yang sesuai dengan kriteria inklusi
dicatat sebagai data responden. Peneliti meminta bantuan kepada rekan yang
berperan sebagai asisten peneliti. Sebelum terjun ke lapangan, asisten peneliti
telah dibriefing agar memiliki satu pandangan pada penelitian ini. Selanjutnya
peneliti dan asisten peneliti melakukan home visit ke penderita kanker serviks
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untuk melakukan penelitian. Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan
tujuan dari penelitian ini ke responden serta menjelaskan bahwa penelitian ini
mengenai hubungan seksualitas responden saat terdiagnosa kanker serviks dan
hasil jawaban responden dirahasiakan. Jika responden bersedia, responden
diminta untuk mengisi lembar informed consent yang ditandatangani oleh peneliti
dan responden sebagai bukti bahwa bersedia menjadi responden. Kemudian
responden dijelaskan cara pengisian lembar kuesioner dan jika ada kesulitan
dalam pengisian dapat ditanyakan ke peneliti. Kuesioner yang telah diisi dengan
lengkap diserahkan kembali kepada peneliti. Data yang sudah terkumpul
dilakukan tabulasi data untuk skoring dan coding, kemudian dilakukan analisa
data bivariat dengan uji chi-square.
4.8

Cara Analisis Data
Pada analisa statistik, variabel independen dan dependen diperoleh dalam

bentuk skala nominal dan ordinal. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui
apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan
melakukan uji chi-square dengan derajat kemaknaan α sebesar 0,05. Hasil uji
statistik dikatakan bermakna (signifikan) jika nilai p lebih kecil dari nilai α (p
value < 0,05).
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4.9

Kerangka Operasional
Mendata populasi partisipan perempuan penderita kanker
serviks di Kota Surabaya.
Populasi penderita kanker serviks di Kota Surabaya tahun
2017
Menggunakan teknik purposive sample, didapatkan sampel
penderita kanker serviks di Kota Surabaya, n = 76.
Mengisi lembar Informed Consent sebagai lembar persetujuan
menjadi responden dan kuesioner.

Variabel Independen

Mengidentifikasi aktivitas
seksual menggunakan kuesioner
aktivitas seksual.

Variabel Dependen

Mengidentifikasi kepuasan
seksual menggunakan kuesioner
the Sexual Satisfaction Scale for
Women (SSS-W)

Data terkumpul dan dilakukan analisa data dengan uji statistik
chi-square dengan α = 0,05.

Menarik kesimpulan dan menganalisis hasil data

Penyajian data dan hasil

Gambar 4.1 Kerangka operasional penelitian
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4.10. Etik Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subyek tidak boleh
bertentangan dengan etika. Setelah mendapatkan persetujuan dari Fakultas
Keperawatan Universitas Airlangga, peneliti melakukan penelitian dengan
memperhatikan dan menekankan pada masalah etika seperti yang dijelaskan di
bawah ini.
4.10.1. Surat Persetujuan (Informed Consent)
Diberikan kepada responden yaitu perempuan penderita kanker serviks
yang telah memenuhi kriteria inklusi sebelum melakukan penelitian. Setiap calon
responden diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian serta diminta
kesediaannya menjadi responden. Apabila bersedia, maka responden harus
menandatangani surat persetujuan. Apabila tidak bersedia, maka peneliti tidak
akan memaksa dan tetap menghormati hak responden. Keikutsertaan dalam
penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan.
4.10.2. Tanpa Nama (Anonimity)
Yaitu peneliti tidak akan mencantumkan nama responden pada lembar
pengumpulan data. Peneliti hanya menggunakan nomer kode responden pada
lembar tersebut untuk menjaga kerahasiaan responden.
4.10.3. Kerahasiaan (Confidentially)
Yaitu kerahasiaan informasi yang diperoleh dari responden akan dijamin
oleh peneliti, hanya data tertentu yang disampaikan tanpa menyebut nama
responden.
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4.11. Keterbatasan
Peneliti menyadari bahwa kelemahan atau hambatan yang dihadapi oleh
peneliti adalah:
1. Dari 82 alamat yang dimiliki, 6 alamat diantaranya responden telah
meninggal.
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BAB 5
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dengan judul “Hubungan
Aktivitas Seksual dengan Kepuasan Seksual pada Penderita Kanker Serviks di
Kota Surabaya”. Penelitian ini mengambil 76 responden penderita kanker serviks
di Kota Surabaya. Akan dibagi tiga bagian pada penyajian hasil, meliputi: 1)
Gambaran umum lokasi penelitian. 2) Karakteristik demografi responden yang
menampilkan karakteristik responden yaitu usia, stadium kanker serviks,
pengobatan yang dijalani, lama menjalani terapi, usia dan pekerjaan suami, lama
pernikahan, pendidikan terakhir, pekerjaan, jumlah pendapatan keluarga per
bulan, dan keluhan yang sampai saat ini masih dialami. 3) Variabel yang diukur
meliputi variabel aktivitas seksual dan kepuasan seksual.
5.1. Hasil Penelitian
5.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di 7 wilayah Puskesmas, yaitu Puskesmas
Pacarkeling, Mojo, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Medokan Ayu, Tambak
Rejo, dan Sidotopo Wetan. Peneliti mengambil wilayah Puskesmas ini karena
menurut data Dinkes Kota Surabaya tahun 2016 mengatakan bahwa Puskesmas
yang dijadikan lokasi penelitian memiliki hasil tes IVA positif terbanyak di Kota
Surabaya. Sejauh ini tidak ada program khusus bagi penderita kanker serviks
selain

sebagai
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5.1.2. Karakteristik Demografi Responden
Pada bagian ini dijelaskan mengenai karakteristik responden yang meliputi
usia, stadium kanker serviks, pengobatan yang dijalani, lama menjalani terapi,
usia suami, pekerjaan suami, lama pernikahan, pendidikan terakhir, pekerjaan,
jumlah pendapatan keluarga per bulan, dan keluhan yang sampai saat ini masih
dialami.
Tabel 5.1 Distribusi frekuensi karakteristik responden penderita kanker serviks
Karakteristik
Perlakuan
Responden
n
Presentase
Usia responden
1. 27 – 40 tahun
15
19,7 %
2. 41 – 54 tahun
51
67,1 %
3. 55 – 67 tahun
10
13,2 %
Stadium kanker serviks
1. Stadium 1
25
32,9 %
2. Stadium 2
51
67,1 %
Pengobatan
yang 1. Radioterapi
10
13,1 %
dijalani
2. Kemoterapi
17
22,3 %
3. Pembedahan
23
30,2 %
4. Kombinasi
26
34,2 %
Lama menjalani terapi
1. 1 – 2 tahun
59
77,6 %
2. 2 – 4 tahun
17
22,3 %
Usia suami
1. 30 - 42 tahun
13
17,1 %
2. 43 – 55 tahun
48
63,1 %
3. 56 - 57 tahun
15
19,7 %
Pekerjaan suami
1. Pegawai negeri
8
10,5 %
2. Swasta
41
53,9 %
3. Wiraswasta
27
35,5 %
4. Tidak bekerja
0
0%
Lama pernikahan
1. 1 – 5 tahun
2
2,6 %
2. 6 – 10 tahun
6
7,8 %
3. 10 – 20 tahun
14
18,4 %
4. >20 tahun
54
71,0 %
Pendidikan
terakhir 1. SD
4
5,2 %
responden
2. SMP
14
18,4 %
3. SMA/SMK
53
69,7 %
4. Perguruan Tinggi
5
6,5 %
Pekerjaan responden
1. Pegawai Negeri
1
1,3 %
2. Pegawai Swasta
17
22,3 %
3. Wiraswasta
8
10,5 %
4. Tidak bekerja
50
65,7 %
Jumlah
pendapatan 1. <3.500.000
68
89,4 %
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keluarga per bulan
Keluhan yang sampai
saat ini masih dialami

Karakteristik
Responden
2. 3.500.000-5.000.000
3. >5.000.000
1. Tidak ada
2. Nyeri abdomen
3. Lemas

n
6
2
57
13
6

Perlakuan
Presentase
7,8 %
2,6 %
75 %
17,1 %
7,8 %

Berdasarkan tabel 5.1 didapatkan hasil bahwa responden sebagian besar
berusia 41–54 tahun, yaitu sebesar 67,1%. Sebagian besar responden menderita
kanker serviks stadium 2, yaitu sebesar 67,1%. Pengobatan yang paling banyak
dijalani oleh responden adalah terapi kombinasi dengan presentase 34,2%.
Sebagian besar responden telah menjalani terapi selama 1-2 tahun dengan
presentase 77,6%. Pekerjaan suami didominasi oleh pegawai swasta dengan
presentase sebesar 53,9%. Responden didominasi dengan pendidikan terakhir
SMA, yaitu sebesar 69,7%. Sebesar 65,7% responden tidak bekerja atau menjadi
ibu rumah tangga. Jumlah pendapatan keluarga responden per bulan adalah < Rp
3.500.000,- dengan presentase sebesar 89,4%. Kebanyakan responden tidak
mengalami keluhan saat dilakukan wawancara, yaitu sebesar 75%.
5.1.3. Data Variabel Diukur
Data khusus yang diteliti pada penelitian ini adalah aktivitas seksual dan
kepuasan seksual pada penderita kanker serviks di Kota Surabaya.
1. Aktivitas Seksual
Tabel 5.2 Distribusi frekuensi aktivitas seksual pada penderita kanker serviks
di Kota Surabaya.
No.
Pertanyaan
n
%
1.
Aktivitas
1. Aktif
69
90,8%
Seksual
2. Tidak Aktif
7
9,2%
2.
Jenis aktivitas Berpacaran/berkencan
15
19,7%
seksual
Berpegangan tangan
60
78,9%
Mencium pipi pasangan
43
56,5%
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No.

Pertanyaan
Berpelukan dengan pasangan
Mencium bibir pasangan
Bersenggama

n
60
5
3

%
78,9%
6,5%
3,9%

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebanyak 69 orang responden aktif
secara seksual. Jenis aktivitas seksual yang paling banyak dilakukan oleh
responden adalah berpegangan tangan, berpelukan, dan mencium pipi
pasangan.
2. Kepuasan Seksual
Tabel 5.3. Distribusi frekuensi kepuasan seksual pada penderita kanker
serviks di Kota Surabaya
No.
Kepuasan Seksual
n
%
1. Puas
59
77,6%
2. Tidak Puas
17
22,3%
Total
76
100%

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa mayoritas penderita kanker serviks puas
dengan kehidupan seksual mereka yaitu dengan jumlah 59 orang (77,6%).
Sisanya merasa tidak puas dengan kehidupan seksualnya, yaitu sebanyak 17
orang (22,3%).
3. Tabulasi Silang Aktivitas Seksual dan Kepuasan Seksual
Tabel 5.4. Tabulasi silang aktivitas seksual dan kepuasan seksual penderita
kanker serviks di Kota Surabaya
Kepuasan Seksual
Total
Aktivitas Seksual
Puas
Tidak Puas
n
%
n
%
n
%
56
73,6%
13
17,1%
69
90,7
Aktif
3
3,9%
4
5,3%
7
9,2
Tidak Aktif
59
77,5
17
22,4
76
99,9
Total
p=0,02
c=0,257
Chi-square

Pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden aktif dan puas
dengan kehidupan seksualnya, yaitu sebesar 73,6%. Setelah dilakukan uji statistik
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koefisien kontingensi Chi-square dapat diketahui bahwa nilai koefisien
kontingensi adalah 0,257 dengan nilai signifikansi 0,02 yang berarti bahwa
terdapat hubungan sedang (Sudjana, 1996).
5.2.

Pembahasan

5.2.1. Analisis Aktivitas Seksual
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penderita kanker
serviks aktif melakukan aktivitas seksual. Jenis aktivitas seksual yang sering
dilakukan adalah berpegangan tangan, berpelukan, dan berciuman dengan
pasangannya. Responden melakukan aktivitas seksual tersebut dikarenakan
kurang berfungsinya organ genital, efek samping dari terapi, dan usia yang sudah
mendekati lansia.
Setiap pengobatan memberikan dampak fisik tersendiri bagi para penderita
kanker serviks. Diantaranya adalah pengobatan sinar atau radiasi dapat diberikan
secara gabungan External Beam Radioterapy (EBRT) dan Intra Cavity
Brachytherapy (ICBT) menyebabkan kekeringan pada vagina, kerusakan sistem
vaskular dan persarafan yang menyebabkan gangguan arousal dan orgasme.
Pengobatan kemo (kemoterapi) menyebabkan rambut yang rontok, menurunnya
konsentrasi menyebabkan penderita menjadi pelupa dan menyebabkan penurunan
hormon estrogen, penurunan hormon tersebut dapat menyebabkan sindrom
postmenopause serta meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis dan penyakit
kardiovaskuler. Pengobatan berupa histerektomi dapat menyebabkan perempuan
kehilangan fungsi menstruasi, infertilitas, dan disfungsi seksual. Stadium
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kankerlah yang paling sering dijadikan standar dalam pemberian terapi kanker
serviks (Afiyanti dan Pratiwi, 2016).
Studi-studi sebelumnya melaporkan bahwa pascaterapi kanker serviks,
kebanyakan perempuan mengalami penurunan hasrat atau minat untuk kembali
melakukan aktivitas seksual (Hunges, 2009). Mengalami nyeri saat berhubungan
seksual (dispareunia) juga dialami oleh penderita kanker serviks. Kondisi ini
menyebabkan terjadi penurunan frekuensi melakukan hubungan seksual (Afiyanti,
Andrijono dan Gayatri, 2007).
Penelitian yang dilakukan oleh Bradford et al., (2015) mengatakan bahwa
mayoritas responden (65,8%) tidak melakukan aktivitas seksual dengan
pasangannya dalam 4 minggu terakhir. Sekitar sepertiga responden menunjukkan
telah melakukan aktivitas seksual dengan pasangan dalam 4 minggu sebelumnya.
Uji analisa multivariat menunjukkan hanya usia dan total skor pada the HADS
Depression Subscale yang mempengaruhi kurangnya aktivitas seksual pada
responden. Menurut Bradford et al., (2015) relatif sedikit respondennya yang
melanjutkan aktivitas seksual rutin dalam mengahadapi masalah seksualnya.
Belum ditemukan alasan yang jelas, apakah terbatasnya akses ke bantuan
profesional, perilaku dari pasangan, atau faktor lainnya.
Menurut asumsi peneliti perubahan fisik maupun psikologis pada penderita
kanker serviks yang diakibatkan oleh terapi membawa perubahan pada fungsi
seksual penderita. Hal ini membuat penderita kanker serviks melakukan
penyesuaian dalam melakukan aktivitas seksual, dimana sebelum didiagnosa
kanker serviks aktivitas seksual yang dilakukan adalah hubungan seksual
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bersenggama, setelah didiagnosa dan menjalani terapi aktivitas yang dilakukan
adalah berkencan, berpegangan tangan, berciuman, dan berpelukan.
5.2.2. Analisis Kepuasan Seksual
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penderita kanker
serviks merasakan kepuasan seksual dengan kehidupan seksualnya saat ini. Hal ini
dibuktikan dengan jawaban pada kuesioner kepuasan seksual.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarlis, Dewi dan Wofers
(2018) bahwa secara umum tingkat kepuasan seksual respondennya tidak
terpenuhi karena seseorang dengan kondisi fisik yang buruk (kanker serviks)
memiliki kepuasan seksual yang buruk dan sebaliknya. Kepuasan seksual hanya
bisa didapatkan pada saat hubungan seksual melalui respon-respon seksual.
Tang, et.al. (2010) menemukan bahwa penderita kanker serviks
melaporkan penurunan dorongan seksual dan kepuasan seksual. Diantara
responden yang aktif secara seksual, penderita jarang melakukan masturbasi,
ciuman, membelai, dan berfantasi seksual dalam 4 minggu terakhir. Penderita
menghindari hubungan seksual dan aktivitas seksual lainnya, seperti masturbasi,
untuk mengindari trauma pada genitalnya dan menyimpan energinya untuk
pemulihan.
Menurut Donovan, et.al (2007), penderita kanker serviks mengatakan
kurang tertarik dengan seks, banyak yang mengalami disfungsi seksual, dan
kurang puas dengan kehidupan seksualnya. Alasannya adalah terapi yang
membuat penderita kurang minat dengan seksual, perasaan citra tubuh yang
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negatif, kepercayaan diri yang rendah, dan kecemasan tentang fungsi seksual
(Vrzackova, Weiss, & Cibula, 2010)
Menurut asumsi peneliti, kepuasan seksual tidak hanya dinilai dari siklus
respon-respon seksual, yaitu mulai dari tahap istirahat, rangsangan, plateu,
orgasme, dan resolusi. Hal ini dikarenakan kepuasan seksual tidak hanya
hubungan intim suami istri saja, tetapi meliputi kedekatan secara emosional,
komunikasi atas keterbukaan seks, kepuasan seutuhnya dalam pernikahan, dan
kualitas hubungan (Zulaikah, 2008).
5.2.3. Analisis Hubungan Aktivitas Seksual dengan Kepuasan Seksual pada
Penderita Kanker Serviks di Kota Surabaya
Hasil

penelitian

dengan

uji

statistik

menggunakan

chi-square

menunjukkan adanya hubungan aktivitas seksual dengan kepuasan seksual pada
penderita kanker serviks di Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan pada kuesioner
aktivitas seksual, bahwa kepuasan seksual tidak hanya didapatkan dari aktivitas
intercourse atau bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Tetapi,
kepuasan seksual bisa didapatkan dari aktivitas seperti berkencan, berpegangan
tangan, mencium pipi dan bibir, serta berpelukan.
Menurut Byers dan Demmons (1999), terdapat beberapa aspek yang
mempengaruhi

seseorang

dalam

memperoleh

kepuasan

seksual,

seperti

komunikasi seksual, pengungkapan seksual, dan kesimbangan kedudukan seksual.
Selain itu, terdapat faktor fisik dan psikis yang turut memengaruhi kepuasan
seksualitas (Irianto, 2014).
Aspek komunikasi dan pengungkapan seksual dapat dibuktikan pada
domain komunikasi dan kecocokan dalam kuesioner kepuasan seksual. Pada
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pertanyaan nomor 8 dan 11, sebagian besar responden mengatakan terbuka dalam
mendiskusikan tentang seks dan mudah mengatakan perasaan dan emosinya
kepada pasangan. Pada pertanyaan nomor 16 dalam domain kecocokan, sebagian
besar responden merasa cocok dengan kebutuhan dan keinginan seksual. Sehingga
komunikasi dan kecocokan seksual dapat memberikan kepuasan seksual kepada
responden.
Faktor fisik meliputi keadaan saat pasangan baru sembuh dari sakit atau
sedang menderita suatu penyakit tertentu. Penyakit kanker serviks telah
memberikan perubahan fungsi seksual penderita, hal ini membuat kepuasan
seksualnya terganggu. Akan tetapi, dengan pengertian aktivitas seksual yang
dijelaskan oleh peneliti, penderita kanker serviks masih bisa melakukan aktivitas
seksual selain bersenggama sehingga kepuasan seksual masih bisa dirasakan oleh
penderita.
Faktor psikis meliputi emosi yang tidak stabil, keadaan marah, atau
banyaknya masalah yang sedang dihadapi sehingga menurunkan minat seks
(libido). Faktor ini dapat dilihat dari domain kepedulian pribadi pada variabel
kepuasan seksual, yaitu sebagian besar responden tidak merasa frustasi, tidak
puas, tidak mencari kepuasan seksual di luar hubungan, dan tidak mempengaruhi
perasaan tentang dirinya dan kesejahteraannya. Sehingga dalam penelitian ini
emosi responden telah stabil dan berada di tahap acceptance (penerimaan).
Mayoritas responden dan suami berusia > 40 tahun. Sesuai dengan
penelitian yang dilakukan Afiyanti, et.al. (2011) bahwa semakin meningkat usia
maka semakin menurunkan minat dan tingkat kepuasan dalam melakukan
hubungan seksual. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian Murwaningsih
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(2013) bahwa usia tidak mempengaruhi dalam hubungan seksual, tetapi pada
kenyataannya adalah semakin bertambah usia maka minat untuk berhubungan
akan semakin menurun karena penurunan pada hormon.
Menurut asumsi peneliti, semakin bertambahnya usia pada usia lanjut
maka minat untuk hubungan seksual akan semakin menurun, sehingga
menyebabkan terganggunya pemenuhan kepuasan seksual. Namun, hal ini
dibantah dengan hasil penelitian, yaitu sebagian besar responden dengan umur
diatas 41 tahun mengatakan dalam empat minggu terakhir melakukan aktivitas
seksual dan merasa puas dengan kehidupan seksualnya.
Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan seksual adalah jenis pengobatan
yang dijalani oleh penderita. Sebanyak 32 orang yang menjalani terapi utama dan
kombinasi pembedahan mengatakan aktif seksual dan puas dengan kehidupan
seksualnya. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Greenwald
(2008) tentang Sexuality and Sexual Function in Long-term Survivors of Cervical
Cancer, yaitu 81,1% respondennya aktif secara seksual, mempunyai keinginan,
gairah, menikmati, dan puas dengan aktivitas seksual daripada penderita yang
tidak menjalani histerektomi.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2017) bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan seksual pada kelompok usia
perkawinan singkat dan usia perkawinan lama, hal ini berarti bahwa kelompok
subjek usia perkawinan singkat memiliki tingkat kepuasan seksual yang lebih
tinggi daripada kelompok subjek usia perkawinan lama. Berbeda dengan
penelitian ini bahwa responden yang lama menikahnya lebih dari 10 tahun
menunjukkan hasil puas dengan kehidupan seksualnya. Hal ini didukung dengan
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penelitian Putri dan Maulina (2016) bahwa kehidupan pernikahan yang dijalani
oleh respondennya setelah menjalani pengobatan kanker dipersepsikan puas.
Alasannya adalah responden merasa cukup dengan apa yang didapatkannya dalam
pernikahan dan mencoba untuk saling mengerti serta menerima kekurangan
masing-masing pasangan.
Marastuti (2012) menjelaskan bahwa kejadian penyakit kronis tidak
menular di dunia lebih banyak dialami oleh masyarakat pada golongan ekonomi
menengah ke bawah. Masyarakat dengan status ekonomi yang rendah lebih
bersiko memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini berhubungan dengan
menurunnya aktivitas seksual, karena aktivitas seksual merupakan salah satu
aspek dari kualitas hidup (Maryam, 2015). Hasil penelitian menunjukkan
pendapatan keluarga perbulan tidak mempengaruhi aktivitas seksual dan kepuasan
seksual, karena pada hasil uji statistik ditemukan responden merasa puas dengan
kehidupan seksualnya.
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BAB 6
SIMPULAN DAN SARAN
6.1.

Simpulan
Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai

Hubungan Aktivitas Seksual dengan Kepuasan Seksual pada Penderita Kanker
Serviks di Kota Surabaya adalah :
1. Sebagian besar penderita kanker serviks di Kota Surabaya masih aktif
melakukan aktivitas seksual. Jenis aktivitas seksual yang paling banyak
dilakukan adalah berpegangan tangan, berpelukan, dan berciuman dengan
pasangannya.
2. Sebagian besar penderita kanker serviks di Kota Surabaya yang aktif secara
seksual merasa puas dengan kehidupan seksualnya saat ini.
3. Penderita kanker serviks di Kota Surabaya yang aktif secara seksual tetap bisa
mendapatkan kepuasan seksual selain hubungan intercourse. Aktivitas
seksual tersebut diantaranya berkencan, berpegangan tangan, mencium pipi,
bibir, dan berpelukan. Penyakit kanker serviks telah memberikan perubahan
fungsi seksual penderita, hal ini membuat kepuasan seksualnya terganggu.
Akan tetapi, dengan pengertian aktivitas seksual yang dimaksud oleh peneliti,
penderita kanker serviks masih bisa melakukan aktivitas seksual selain
bersenggama sehingga kepuasan seksualnya masih bisa dirasakan.
6.2.

Saran
Hal-hal yang dapat disarankan berdasarkan kesimpulan yang telah

dipaparkan di atas adalah:
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1. Bagi Responden
Apabila hasil dari penelitian menunjukkan bahwa responden tersebut
mengalami ketidakpuasan seksual, responden dan pasangan disarankan
untuk membangun komunikasi dan keintiman seksual agar kualitas hidup
responden semakin meningkat.
2. Bagi Perawat
Pemberian pendidikan kesehatan seksual kepada penderita kanker serviks
memiliki banyak dampak untuk penderita dan pasangannya, contohnya
bagaimana cara memperlakukan dan mendukung istri yang sedang sakit
dengan menunjukkan perhatian dan sikap yang hangat kepada istri.
3. Bagi Puskesmas
Memberikan layanan konseling tentang kesehatan seksual pada penderita
kanker serviks dan pasangannya sehingga kualitas hidup penderita
meningkat.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Melakukan penelitian tentang kepuasan suami yang memiliki pasangan
penderita kanker serviks. Sehingga didapatkan gambaran kepuasan seksual
dari penderita kanker serviks maupun pasangan.
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Lampiran 1 Sertifikat Etik
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Lampiran 2 Surat Izin Pengambilan Data Penelitian
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Lampiran 3 Lember Permintaan Menjadi Responden
LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir Program Studi Pendidikan
Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, saya:
Nama

: Ria Restu Resmi Rahayu

NIM

: 131411133001
Akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Aktivitas Seksual

dengan Kepuasan Seksual pada Penderita Kanker Serviks di Kota Surabaya”.
Saya memohon kesediaan ibu untuk mengisi lembar kuesioner yang telah saya
persiapkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan saya akan menjamin
kerahasiaan jawaban yang Anda berikan. Informasi yang Anda berikan hanya
akan dipergunakan dalam mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan
digunakan untuk hal yang lain.
Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya
memohon untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan.
Partisipasi Anda sangat saya hargai, dan atas perhatian serta kesediaannya saya
ucapkan terimakasih.
Surabaya, ....................

Ria Restu Resmi Rahayu
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Lampiran 4 Informed Consent
INFORMED CONSENT
(PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Umur :
Alamat :
No. HP :
Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai:
1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Aktivitas Seksual dengan Kepuasan
Seksual pada Penderita Kanker Serviks di Kota Surabaya”.
2. Tidak ada perlakuan dan tidak ada bahaya yang akan timbul jika menjadi
responden.
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian.
4. Waktu penjelasan dan pengisian kuesioner maksimal 30 menit.
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai responden penelitian.
6. Kerahasiaan informasi yang diberikan.
Dan setelah mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan segala sesuatu
yang berhubungan dengan penelitian tersebut, maka dengan ni secara sukarela dan
penuh kesadaran serta tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan
bersedia/tidak bersedia *) menjadi subyek penelitian.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari
pihak manapun.
Surabaya, ................................
Peneliti
Responden

Ria Restu Resmi Rahayu

(.........................................)
Saksi

(…………………….)
*) coret salah satu.
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Lampiran 5 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN
HUBUNGAN AKTIVITAS SEKSUAL DENGAN KEPUASAN SEKSUAL
PADA PENDERITA KANKER SERVIKS DI KOTA SURABAYA
Nomor kode responden

: .............. (diisi oleh peneliti)

Tanggal pengisian

: ..............

Petunjuk: Isilah dan berilah tanda () pada pilihan jawaban yang sesuai dengan
keadaan Anda saat ini!
Bagian 1 (Data Demografi)
1.

Usia

:

2.

Stadium kanker serviks: a.

Stadium 1

c.

Stadium 3
b. Stadium 2
d. Stadium 4
Pengobatan yang dijalani : a. Radioterapi
c. Pembedahan
b. Kemoterapi
d. Kombinasi

3.

________
4.
5.
6.

Lama menjalani terapi
Usia suami
Pekerjaan suami
d. Tidak bekerja
b. Pegawai swasta

: __________
: __________
: a. Pegawai Negeri
e. Lainnya

(sebutkan)__
c. Wiraswasta
Lama pernikahan
: __________
Pendidikan terakhir : a. Tamat SD
d.

7.
8.
Tamat Perguruan Tinggi

b. Tamat SMP

e. Lainnya

(sebutkan)______
9.

c. Tamat SMA/SMK
Pekerjaan
d. Tidak bekerja
b. Pegawai swasta

:a. Pegawai Negeri
e. Lainnya

(sebutkan)__
c. Wiraswasta
SKRIPSI
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10.

Jumlah pendapatan keluarga per bulan :
< Rp 3.500.000 c.
>Rp

a.
5.000.000

Rp 3.500.000 – Rp 5.000.000
Keluhan yang sampai saat ini

b.
11.

masih dialami :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____
Bagian 2 (Aktivitas Seksual)
Berikan tanda centang () pada jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda.
1. Dalam empat minggu terakhir, apakah Anda melakukan aktivitas seksual?
 Ya
 Tidak
2. Aktivitas seksual apa yang Anda dan suami Anda lakukan? (centang pada
jawaban yang Anda lakukan)
 Berpacaran/berkencan
 Berpegangan tangan
 Mencium pipi suami
 Berpelukan dengan suami
 Mencium bibir suami
 Dipegang payudara oleh suami
 Memegang alat kelamin suami
 Melakukan senggama
Bagian 3 (Kepuasan Seksual)
Beri tanda () pada satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda!
Petunjuk pengisian :
Berilah tanda () pada salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda!


5 = sangat tidak setuju

2=

4 = sedikit tidak setuju

1=

setuju sedikit

sangat setuju


3 = netral

Untuk pernyataan dengan tanda *) isi dengan petunjuk di bawah ini:


1 = sangat tidak setuju

4=

2 = sedikit tidak setuju

5=

setuju sedikit

sangat setuju

No.
SKRIPSI
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No.

Pernyataan

1.

Saya merasa puas dengan kehidupan seks saya
saat ini *
Saya sering merasa ada sesuatu yang hilang dari
kehidupan seks saya saat ini.
Saya sering merasa tidak memiliki kedekatan
emosional yang cukup dalam kehidupan seks
saya.
Saya merasa puas dengan keintiman seksual
(ciuman, hubungan seksual, dll.) dalam hidup
saya *
Saya tidak memiliki masalah penting tentang
seks (gairah, orgasme, frekuensi, kecocokan,
komunikasi, dll.) *
Secara keseluruhan, seberapa memuaskan atau
tidak memuaskannya kehidupan seks Anda saat
ini?
Suami saya sering menolak ketika saya mencoba
mendiskusikan seks.
Suami saya dan saya tidak membahas seks
secara terbuka satu sama lain.
Saya merasa sangat nyaman mendiskusikan seks
kapan pun suami saya menginginkannya *
Suami saya merasa sangat nyaman
mendiskusikan seks kapan pun saya mau *
Saya mudah mengatakan perasaan dan emosi
saya kepada suami *
Suami saya mudah mengatakan perasaan dan
emosinya kepada saya *
Saya sering merasa suami saya tidak peka
tentang keinginan seksual saya.
Saya sering merasa bahwa suami saya dan saya
tidak cukup cocok secara seksual.
Saya sering merasa bahwa keyakinan dan sikap
suami saya tentang seks terlalu berbeda dari
saya.
Saya terkadang berpikir suami saya dan saya
tidak cocok dengan kebutuhan dan keinginan
mengenai keintiman seksual.
Saya terkadang merasa bahwa suami saya dan
saya mungkin tidak tertarik secara fisik satu
sama lain.
Saya terkadang berpikir suami saya dan saya
tidak cocok dalam gaya seksual kami.
Saya khawatir suami saya akan menjadi frustrasi
dengan masalah seksual saya.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
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No.

Pernyataan

20.

Saya khawatir bahwa masalah seksual saya akan
berakibat buruk pada hubungan saya.
Saya khawatir bahwa suami saya mungkin
berselingkuh karena masalah seksual saya.
Saya khawatir bahwa suami saya secara seksual
tidak terpenuhi.
Saya khawatir bahwa suami saya tidak
memandang saya sebagai seorang wanita karena
masalah seksual saya.
Saya merasa seperti saya telah mengecewakan
suami saya karena masalah seksual ini.
Kesulitan seksual saya membuat saya frustasi.
Kesulitan seksual saya membuat saya merasa
tidak puas secara seksual.
Saya khawatir bahwa kesulitan seksual saya
dapat menyebabkan saya mencari kepuasan
seksual di luar hubungan saya.
Saya sedih bahwa kesulitan seksual dapat
mempengaruhi perasaan saya tentang diri
sendiri.
Saya sedih bahwa kesulitan seksual saya dapat
mempengaruhi kesejahteraan saya.
Kesulitan seksual saya mengganggu saya.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

1

2

Jawaban
3
4

5

―Terimakasih atas kerjasamanya―

SKRIPSI

HUBUNGAN AKTIVITAS SEKSUAL...

RIA RESTU

IR – PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas

Kepuasan_P1

Kepuasan_P2

Kepuasan_P3

Pearson
Correlatio
n
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlatio
n
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlatio
n
Sig. (2tailed)
N

Correlations
Kepuasan_P Kepuasan_P Kepuasan_P Kepuasan_P Kepuasan_P Kepuasan_P Total_Kepuasa
1
2
3
4
5
6
n
.317
.229
.519*
.522*
-.110
.562*
1

15
.317

.249

.411

.047

.046

.697

.029

15
1

15
.670**

15
.452

15
.681**

15
.290

15
.781**

.006

.091

.005

.294

.001

15
1

15
.499

15
.498

15
-.104

15
.581*

.058

.059

.713

.023

15

15

15

15

.249
15
.229

15
.670**

.411

.006

15

15

15

65
SKRIPSI

HUBUNGAN AKTIVITAS SEKSUAL...

RIA RESTU

IR – PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
.519*

.452

.499

.047

.091

.058

15
.522*

15
.681**

15
.498

15
.404

.046

.005

.059

.136

15
-.110

15
.290

15
-.104

15
.232

15
.220

.697

.294

.713

.406

.432

15
.562*

15
.781**

15
.581*

15
.751**

15
.819**

15
.515*

.029

.001

.023

.001

.000

.049

N
15
15
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

15

15

15

15

Pearson
Correlatio
n
Kepuasan_P4
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlatio
n
Kepuasan_P5
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlatio
n
Kepuasan_P6
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlatio
Total_Kepuasa n
n
Sig. (2tailed)

1

.404

.232

.751**

.136

.406

.001

15
1

15
.220

15
.819**

.432

.000

15
1

15
.515*

.049
15
1

15
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Lampiran 7 Hasil Uji Reliabilitas
1.

Kep
uasan
Reliability Statistics
Cronbach's N of Items
Alpha
.688
6

2.

4. Kepedulian Hubungan

Ko

Reliability Statistics
Cronbach's N of Items
Alpha
.760
6

munikasi
5. Kepedulian Pribadi
Reliability Statistics
Cronbach's N of Items
Alpha
.770
6
3.

Reliability Statistics
Cronbach's N of Items
Alpha
.684
6
Kec

ocokan
Reliability Statistics
Cronbach's N of Items
Alpha
.599
6
67
SKRIPSI

HUBUNGAN AKTIVITAS SEKSUAL...

RIA RESTU

68
IR – PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Lampiran 8 Hasil Uji Statistik Hubungan Aktivitas Seksual dengan Kepuasan
Seksual
Case Processing Summary
Cases
Valid
Missing
Total
N
Percent
N
Percent
N
Percent
keaktifan *
76 100.0%
0
0.0%
76 100.0%
Kepuasan

keaktifan * Kepuasan Crosstabulation
Count

Aktif
keaktifan Tidak
Aktif
Total

Kepuasan
Puas Tidak Puas
56
13
3
4
59

17

Total
69
7
76

Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. Exact Sig. (2- Exact Sig. (1(2-sided)
sided)
sided)
5.369a
1
.020
3.390
1
.066
4.453
1
.035
.041
.041
5.299
1
.021

Pearson Chi-Square
Continuity Correctionb
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
76
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.57.
b. Computed only for a 2x2 table
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Lampiran 8 Hasil Uji Statistik Tabulasi Silang
Symmetric Measures
Value
Nominal by
Contingency
Nominal
Coefficient
N of Valid Cases

SKRIPSI

Approx.
Sig.
.257
.020
76
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