
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kanker merupakan salah satu penyakit utama penyebab kematian 

di dunia. Tahun 2012 diperkirakan terdapat 14 juta kasus baru kanker dan 

8,2 juta kematian akibat kanker di dunia (RISKESDAS-RI, 2017). World 

Health Organization (WHO) dalam RISKESDAS-RI (2017) melaporkan 

lima besar jenis kanker yang ditemukan pada laki-laki di dunia pada tahun 

2012, yaitu kanker paru, prostat, kolorektum, kanker perut (stomach 

cancer), dan kanker hati. Kasus pada perempuan yang terbanyak adalah 

kanker payudara, kolorektum, paru-paru, serviks, serta kanker perut 

(stomach cancer). Angka kematian akibat kanker juga ditemukan lebih 

tinggi di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. 

Perbedaan ini mencerminkan perbedaan faktor risiko dan keberhasilan 

penanganan deteksi, serta ketersediaan pengobatan. Kanker hati dan 

kanker perut di negara berkembang merupakan jenis kanker yang paling 

banyak menyebabkan kematian di antara laki-laki, sedangkan kanker 

serviks uteri merupakan kanker terbanyak penyebab kematian pada 

perempuan di negara berkembang (RISKESDAS-RI, 2016). 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang 

juga aktif mengkaji sebaran kasus penyakit kanker. Kanker serviks 

terutama kanker serviks uteri dan ovarium merupakan jenis kanker yang 

paling banyak dijumpai. Posisi ini disusul kanker payudara, kanker kulit, 
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kanker kelenjar gondok/kelenjar endokrin, dan kanker jaringan lunak. Hal 

ini sesuai dengan laporan WHO tahun 2004, yang mengatakan bahwa 

Afrika dan Asia Tenggara menduduki peringkat pertama terbanyak kasus 

kanker serviks uteri (Dewi, 2017). Ghim (2002) juga menjelaskan bahwa 

kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian perempuan 

terbesar di dunia. Yayasan Kanker Indonesia menyatakan kanker serviks 

menempati urutan pertama dengan prosentase 16% dari jenis kanker yang 

banyak menyerang perempuan Indonesia (Fitriana & Ambarini, 2012). 

WHO (2012) memperkirakan terdapat 530.000 kasus baru kanker serviks 

di seluruh dunia. Lebih dari 270.000 orang perempuan meninggal setiap 

tahun akibat penyakit ini, dan lebih dari 85% dari angka kematian ini 

terjadi di negara-negara berkembang, berpenghasilan rendah dan 

menengah, termasuk Indonesia. 

Kasus kanker serviks di Indonesia juga banyak ditemukan di Bali. 

Oktaviani dkk (2018) menyebutkan bahwa angka kejadian kanker serviks 

uteri di Bali mencapai 43 orang per 100 ribu penduduk, atau sekitar 0,89% 

dan 3,9 juta penduduk Bali dan sebanyak 553 ribu wanita usia subur 

(WUS) termasuk kelompok berisiko. Kasus kanker serviks di Kota 

Denpasar-Bali pada tahun 2009 mencapai 703 orang. Kanker serviks uteri 

merupakan penyakit kanker paling umum kedua yang biasa diderita 

perempuan berusia 20-55 tahun (Oktaviani, dkk., 2018). Hasil penelitian 

yang juga dilakukan oleh Oktaviani dkk (2018) pada pendataan pasien 

kanker serviks yang terdata dari tahun 2011 hingga 2015 di RSUP Sanglah 
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Bali (rumah sakit rujukan kanker serviks di Bali) menemukan bahwa 

jumlah pasien kanker serviks uteri setiap tahunnya semakin meningkat. 

Tahun 2011 ditemukan sebanyak 102 kasus, tahun 2012 sebanyak 99 

kasus, tahun 2013 sebanyak 89 kasus, tahun 2014 sebanyak 136 kasus dan 

2015 sebanyak 148 kasus.     

Kanker serviks adalah kondisi pertumbuhan sel yang berlebihan 

dan tidak terkontrol di sekitar serviks, daerah leher rahim atau mulut rahim 

(Sari, 2014). Kanker serviks dimulai dengan adanya suatu perubahan dari 

sel leher rahim normal menjadi sel abnormal yang kemudian membelah 

diri tanpa terkendali. Sel leher rahim yang abnormal ini dapat berkumpul 

menjadi tumor. Tumor yang terjadi dapat bersifat jinak atau ganas yang 

akan mengarah ke kanker dan dapat menyebar. Kanker serviks merupakan 

silent disease sehingga pada stadium pra-kanker dan kanker stadium awal 

hampir tidak menimbulkan gejala. Biasanya gejala disadari penderitanya 

setelah adanya perdarahan pasca berhubungan intim tanpa disertai rasa 

sakit, keputihan berulang, berbau dan tidak dapat disembuhkan dengan 

pengobatan biasa dapat menjadi sebuah tanda awal serangan kanker 

serviks (Kasdi, 2015), sehingga banyak pasien kanker yang pada akhirnya 

baru menjalani pengobatan ketika sudah berada pada stadium lanjut 

(Darmawati, 2010). 

Kanker serviks dipengaruhi faktor sosiodemografi (usia, status 

sosial ekonomi) dan faktor aktivitas seksual (usia pertama kali 

berhubungan seksual, pasangan seksual berganti-ganti dan tidak 
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disirkumsisi, paritas, kurang menjaga kebersihan genital), merokok, 

riwayat penyakit kelamin, riwayat keluarga penderita kanker serviks, 

trauma kronis serviks, penggunaan pembalut dan pantyliner, 

dietilstilbestrol (DES) dan penggunaan kontrasepsi oral. Meskipun sampai 

saat ini kanker diketahui merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

multifaktor, kanker serviks sendiri memiliki beberapa faktor resiko utama 

yaitu adanya perkembangan Human Papilloma Virus (HPV) yang 

ditularkan melalui hubungan seksual. Faktor resiko lainnya yang memicu 

kanker leher rahim adalah hubungan seksual di usia yang terlalu dini. 

Semakin muda seorang perempuan melakukan hubungan seksual, maka 

semakin besar risiko untuk terkena kanker serviks. Perilaku seksual yang 

terbiasa berganti-ganti pasangan akan meningkatkan penularan penyakit 

kelamin salah satunya penular HPV tersebut. Risiko terkena kanker serviks 

menjadi 10 kali lipat pada wanita yang mempunyai partner seksual 6 orang 

atau lebih (Darmawati, 2010).  

Mengingat faktor-faktor resiko yang ada pada pasien kanker 

serviks, seringkali pasien kanker serviks juga mendapatkan tekanan dari 

stigma-stigma sosial. Hal serupa juga dibahas dalam penelitian Hadiswi 

dan Arifin (2018) yang menyatakan bahwa pasien kanker serviks 

mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena dianggap mengalami 

penyakit yang “menjijikkan”. Faktor-faktor sosiodemografi dimana 

penyakit kanker serviks biasanya dialami oleh masyarakat dengan 

kemampuan ekonomi yang rendah, maka tak jarang para pasien juga 
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merasa menerima perlakuan tidak adil dari pemberi jasa kesehatan. Hal 

tersebut dapat membuat pasien mengalami hambatan dalam akses 

kesehatan yang beresiko memperparah kondisi pasien (Hadiswi dan Arifin, 

2018). 

Negara berkembang salah satunya Indonesia, kasus kanker serviks 

merupakan jenis kanker yang paling banyak menyerang wanita usia 

produktif salah satunya pada usia dewasa awal dan madya usia 20-55 

tahun (Oktaviani dkk, 2018). Menurut Erikson (dalam Papalia, Old, & 

Feldman, 2008) tugas perkembangan dewasa awal adalah berada pada 

krisis intimacy vs isolation. Pada tahap dewasa awal ini, individu berusaha 

memperoleh intimasi yang dapat diwujudkan melalui komitmen terhadap 

suatu hubungan dengan orang lain, baik dalam hubungan pacaran atau 

menikah. Wanita dewasa awal yang memilih menjalani pernikahan juga 

memiliki kebutuhan reproduktif yaitu kebutuhan untuk bereproduksi atau 

meneruskan keturunan. Hurlock (1980) menyebutkan bahwa ciri-ciri 

dewasa awal berada pada masa reproduktif adalah individu memiliki 

kebutuhan dan peran sebagai orang tua. Wanita dewasa awal yang 

terdiagnosa kanker serviks tentunya akan merasakan hambatan pada masa 

perkembangan reproduktifnya, dimana rahim dianggap menjadi identitas 

bagi kesempurnaan seorang wanita namun pasien kanker serviks memiliki 

resiko untuk menjalani operasi pengangkatan rahim secara total tanpa atau 

dengan pengangkatan indung telur (Kasdi, 2015) sehingga pemenuhan 

kebutuhan pada masa reproduktif turut mengalami hambatan.  
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Wanita pada dewasa awal juga memiliki banyak peran seperti 

peran menjadi seorang ibu, seorang istri dan seorang anak yang memiliki 

tuntutan lingkungannya masing-masing. Kartono dalam Wahyuningsih dan 

Surjaningrum (2012) menyatakan wanita dewasa awal terutama yang 

sudah menikah menjalankan fungsi sebagai istri, teman hidup, partner 

seksual, pengatur rumah tangga, ibu dari anak-anak dan pendidik mereka 

serta makhluk sosial yang berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial. 

Yunita (2019) menuliskan bahwa wanita dewasa awal dituntut untuk 

produktif baik di tempat bekerja dan bertanggung jawab terhadap tugas-

tugas rumah tangga, mengasuh anak dan melayani suami. Wanita dewasa 

awal sebagian besar memiliki peran ganda yang memicu wanita 

mengalami stres yang tinggi untuk memenuhi tuntutan perannya (Yunita, 

2019).  

Terhambatnya peran-peran yang dipaparkan sebelumnya tersebut 

tentu memengaruhi kehidupan pasien kanker serviks secara fisik dan 

psikologis. Dampak psikologis yang kemudian muncul pada pasien kanker 

serviks adalah body image yang buruk, peningkatan kecemasan mengenai 

infertilitas (tidak dapat memiliki keturunan), ketakutan akan penolakan 

dari pasangan, berkurangnya minat untuk melakukan hubungan seksual, 

yang pada akhirnya berdampak pada stress dan ketakutan akan intimacy 

(Kusdi, 2015). Masa tersebut merupakan puncak usia produktif perempuan 

sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan karena mengalami kanker 
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serviks tentunya akan menyebabkan gangguan kualitas hidup secara fisik, 

kesehatan seksual serta kesehatan psikologis (Fitriana & Ambarini, 2012). 

Para pasien yang mengalami kanker memiliki beragam respon 

ketika pertama kali mengetahui dirinya mengalami kanker sampai 

menjalani segala perawatan dan pengobatan. Mereka cenderung memiliki 

respon emosi yang kurang terkontrol seperti perasaan penolakan yang 

diekspresikan dengan kemarahan (Oetami, Thaha dan Wahiduddin, 2014). 

Penelitian Siluh (2010) juga menjelaskan bahwa individu yang pertama 

kali didiagnosa kanker serviks pada stadium yang bervariasi menunjukkan 

rasa penyesalan terhadap apa yang terjadi pada dirinya karena merasa 

bersalah akan perilaku-perilaku kurang tepat di masa lalu.  

Pasien-pasien kanker yang kemudian mulai menjalani pengobatan 

pada stadium II ataupun stadium III juga merasakan dampak psikologis 

lainnya seperti kecemasan dan kekhawatiran mengenai efek pengobatan 

yang dijalani. Pasien digambarkan cenderung pesimis dalam menjalani 

segala perawatan dan aktivitas sehari-hari di hidupnya. Beberapa pasien 

juga merasa mudah marah karena merasa tidak nyaman dengan segala 

proses pengobatan medis (Oetami, Thaha dan Wahiduddin, 2014). Pasien 

kanker yang berada pada stadium lanjut atau akhir memiliki prognosis 

yang buruk atau dapat disebut dengan kanker paliatif. Apabila kanker 

serviks sudah mencapai stadium III akhir sampai IV, penderita kanker 

serviks sering mengalami masalah psikologis seperti insomnia, 

berkurangnya rasa percaya terhadap kemampuan fisik, dan rendahnya 
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partisipasi dalam pengobatan dan menjadi rendahnya kualitas hidup 

penderita. Penderita yang tidak patuh berobat apalagi sampai putus 

pengobatan akan berdampak buruk bagi kesehatannya bahkan berakibat 

kematian (Misgiyanto dan Susilawati, 2014). 

Para penderita kanker termasuk kanker serviks membutuhkan 

beragam penanganan medis yang dapat terdiri dari kemoterapi, radioterapi, 

pembedahan dan lain-lain. Segala kebutuhan penanganan kanker serviks 

tersebut ternyata tidak hanya berdampak positif namun juga memiliki efek 

samping yang sangat mempengaruhi kondisi psikologis pasien. Pasien 

yang menjalani radioterapi menunjukkan efek samping seperti semakin 

memburuknya kemampuan fungsi seksual, gangguan somatisasi serta 

timbulnya gangguan psikososial. Kondisi psikologis yang terjadi pada 

penderita kanker serviks yang menjalani pengobatan radioterapi yakni 

munculnya perasaan takut, tidak berdaya, rendah diri, sedih dan lebih 

mudah mengalami kecemasan maupun depresi (Sari, 2014). 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pasien kanker serviks 

memiliki beragam situasi-situasi negatif yang berdampak pada dinamika 

psikologisnya. Dimulai dari diagnosis kanker serviks yang tidak terduga, 

adanya stigma masyarakat mengenai perilaku seksual, diskriminasi dari 

pihak kesehatan karena rata-rata penderita memiliki kondisi sosio-ekonomi 

yang rendah, terganggunya kondisi fisik dan psikologis pasien dikarenakan 

efek samping pengobatan, hingga terhambatnya produktivitas individu 

akibat terjangkit penyakit tersebut. Situasi-situasi yang dirasakan pasien 
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kemudian memunculkan persepsi yang negatif pada aspek-aspek 

kehidupannya. Aspek-aspek kehidupan tersebut antara lain aspek 

kesehatan fisik, psikologis, relasi sosial dan lingkungan yang merupakan 

aspek-aspek yang berkontribusi dalam kualitas hidup seseorang.  

Quality of life atau kualitas hidup menurut World Health 

Organization (WHO) dalam Juozas (2014) merupakan persepsi individu 

mengenai tujuan menyelaraskan sistem budaya dan nilai dimana seseorang 

hidup yang biasanya bergantung atau relatif terhadap tujuan, harapan, 

standar hidup dan minat mereka. WHO (WHOQOL, 1997) menjelaskan 

kualitas hidup terdiri dari empat domain antara lain domain kesehatan 

fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan. Domain-domain 

tersebut merupakan konsep terperinci yang menggabungkan persepsi 

kesehatan fisik dan psikologis individu, tingkat kemandirian, hubungan 

sosial dan bagaimana individu berhubungan dengan lingkungan (Juozas, 

2014).  

Larasati dalam Prastiwi (2012) menyatakan individu dengan 

kualitas hidup baik terlihat dari kemampuan individu untuk selalu menjaga 

kesehatannya, dalam aspek psikologis berusaha mengontrol emosinya, 

adanya hubungan sosial yang baik, serta memiliki lingkungan yang 

memberi rasa aman kepada individu. Individu dengan kualitas hidup yang 

baik dapat mengenali diri sendiri, mampu beradaptasi dengan kondisi yang 

dialami saat ini, serta mampu mengembangkan sikap empati. Farsides dan 

Dunlop (2001) menjelaskan individu yang memiliki kualitas hidup lebih 
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buruk merasa bahwa hidupnya tidak berharga atau merasa dirinya tidak 

pantas hidup di dunia. Perasaan tidak berharga dan tidak berdaya tersebut 

cenderung mendorong individu untuk menjalani kehidupan dengan 

perilaku negatif dan perilaku tidak sehat (Megari, 2013). 

Kualitas hidup individu dengan penyakit kronis salah satunya 

kanker serviks juga penting untuk diperhatikan. Kadir (2019) menjelaskan 

bahwa pasien kanker sebagian besar memiliki kualitas hidup yang rendah. 

Perawatan medis yang dijalani individu seringkali menimbulkan efek 

samping jangka panjang secara fisik sehingga pasien merasa tidak nyaman 

atau mempersepsikan dirinya dalam kondisi fisik yang buruk. Aspek 

psikologis individu juga tengah mengalami krisis adaptasi terhadap 

tekanan hidup yang baru dijalani sehingga mereka cenderung memiliki 

emosi yang negatif seperti marah dan kecewa. Individu juga mengalami 

penarikan diri karena kemungkinan adanya stigma sosial dari masyarakat 

serta adanya hambatan dalam aspek lingkungan seperti pekerjaan, 

penghasilan, faktor sosial, pelayanan kesehatan dan bentuk keluarga 

(Kadir, 2019). 

Robinson, dkk (2017) menambahkan kualitas hidup yang buruk 

diasosiasikan dengan keinginan untuk mempercepat kematian bagi 

individu yang mengalami penyakit terminal. Penelitian terbaru kepada 

pasien kanker dengan kualitas hidup yang lebih rendah menunjukkan 

bahwa mereka mengalami demoraliasi, seperti hilangnya nilai moral yang 

ditandai dengan keputusasaan serta hilangnya makna dan tujuan hidup. 
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Mereka kemudian memiliki kecenderungan yang tinggi untuk memiliki ide 

bunuh diri, gejala depresi, harga diri yang rendah serta keinginan untuk 

mempercepat kematian. Suhardin (2016) juga menjelaskan apabila kualitas 

hidup pasien kanker tidak ditangani secara tepat, maka akan berdampak 

semakin buruknya kondisi kesehatan yang dialami sehingga 

mempengaruhi morbiditas dan mortalitas penderita kanker. 

Hidup yang berkualitas bagi para pasien penyakit kronis 

merupakan kondisi dimana pasien kendati mengalami penyakit yang 

dideritanya, namun dapat tetap merasa nyaman secara fisik, psikologis, 

sosial, maupun spiritual serta secara optimal memanfaatkan hidupnya 

untuk kebahagiaan dirinya maupun orang lain (Suhardin, 2016). 

Pencapaian kualitas hidup yang positif bagi pasien dengan penyakit kronis 

merupakan hal yang cukup sulit tercapai apabila pasien tidak mendapatkan 

penanganan khusus secara psikologis. Kualitas hidup juga bersifat abstrak 

dan memiliki makna yang beragam sesuai dengan perspektif individu. Hal 

ini dikarenakan kualitas hidup seseorang hanya bisa ditentukan oleh 

individu itu sendiri, mengingat sifatnya yang sangat spesifik, bersifat 

abstrak dan sulit diukur (Suhardin, 2016). Manusia membutuhkan 

kemampuan dari diri untuk mampu membangun persepsi yang positif pada 

aspek-aspek kehidupan sehingga individu dapat mencapai kualitas hidup 

yang lebih baik. 

Pasien kanker mendapatkan beragam penanganan medis yang 

ditujukan agar kondisi fisik pasien mengalami peningkatan, namun proses 
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tersebut terkadang membuat kesehatan mental atau psikologis pasien 

kurang menjadi prioritas dan cenderung diabaikan. Menurut penelitian 

yang dilakukan Cuijpers, Dekker, Hollon, dan Andersson (2019) 

menyatakan bahwa psikoterapi atau intervensi psikologis pada pasien-

pasien penyakit kronis akan menghasilkan nilai lebih pada kesehatan 

pasien secara keseluruhan dibandingkan dengan hanya memberikan 

pengobatan secara medis atau farmakoterapi. Newell dkk (2002) 

menambahkan pasien kanker sebagian besar mengharapkan pendampingan 

terapi psikologis untuk menunjang kesembuhan mereka. Terlepas dari 

harapan pasien, penelitian juga menunjukkan bahwa baik pasien maupun 

ahli onkologi (penyakit kanker) melaporkan hasil yang memuaskan 

mengenai pendampingan terapi psikologis dalam perawatan pasien kanker.  

Mengingat semakin banyaknya masyarakat dan tenaga kesehatan 

yang mulai menyadari pentingnya kesehatan mental para pasien penyakit 

kronis, terdapat beberapa intervensi psikologis yang diupayakan untuk 

membantu para pasien kronis memiliki kualitas hidup yang lebih baik. 

Beberapa intervensi psikologis tersebut diantaranya adalah individual 

therapy, cognitive behavoiral therapy (CBT), communication skills 

training, guided imagery, self-practice (Nawell dkk, 2002), konseling 

kelompok (Baghery dkk, 2004), art therapy (Svensk dkk, 2009) dan 

acceptance and commitment therapy (ACT) (Zhao dkk, 2020).  

CBT merupakan intervensi psikologis yang berfokus untuk 

mengubah pola pikir negatif individu menjadi lebih efektif (Saniatuzzulfa 
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dan Retnowati, 2015). Pasien diajarkan untuk dapat mengubah pola pikir 

negatif yang dirasakan selama mengalami penyakitnya agar menjadi lebih 

positif. Selain itu konseling kelompok berbasis dukungan sosial 

mengupayakan pasien untuk dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan 

secara leluasa, saling percaya, saling perhatian dan saling membantu 

(Lubis dan Othman, 2011). Art therapy menekankan kebebasan untuk 

berkomunikasi dan mengekspresikan emosi melalui bentuk-bentuk artistik 

seperti menggambar, menempel dan lain-lain (Sarah, 2010). Art therapy 

ini dianggap mampu menurunkan kecemasan terutama pada pasien yang 

menjalani perawatan medis (Sarah, 2010). Intervensi psikologis 

selanjutnya yaitu ACT yang berfokus pada penerimaan diri dan mampu 

meningkatkan kualitas hidup serta mengubah suasana hati dan distress 

para pasien kanker (Saniatuzzulfa dan Retnowati, 2015).  

Peneliti mengkaji bahwa pasien kanker tidak hanya ditekankan 

untuk mengubah pola pikirnya saja atau mencari dukungan eksternal atau 

hanya mengekspresikan emosinya, melainkan membutuhkan suatu sikap 

menerima pikiran dan perasaan yang bersifat jangka panjang terhadap 

kondisi fisiknya yang sakit serta kesediaan melakukan perubahan pola 

hidupnya yang dibuktikan dengan komitmen, serta melaksanakan rencana 

perubahannya tersebut pada kondisi nyata (Bodenheimer, MacGregor, & 

Sharifi, 2005), seperti yang ditekankan dalam konsep terapi ACT. 

Pernyataan tersebut serupa dengan hasil penelitian Zhao dkk (2020) bahwa 

dibandingkan dengan intervensi psikologis lainnya, ACT tidak hanya 
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berfokus pada gejala psikopatologi dan lebih memperhatikan penerimaan 

dan nilai-nilai sebagai pengaruh pada emosi pasien kanker, sehingga 

ditemukan lebih baik dalam menangani sifat adaptasi pasien kanker yang 

dinamis.  

Kualitas hidup manusia akan meningkat apabila manusia mampu 

menerima situasinya saat ini dan memaknainya sebagai suatu hal yang 

tidak menghambat keberadaannya sebagai manusia. Hayes et al., dalam 

Corey (2017) menjelaskan terapi ACT merupakan terapi yang melibatkan 

penerimaan penuh akan pengalaman saat ini dan dengan penuh perhatian 

belajar untuk merelakan atau melepaskan segala hambatan atau kendala 

yang dialami. Menurut Harris dalam Tania (2018) acceptance and 

commitment therapy (ACT) bertujuan untuk menghasilkan kehidupan yang 

bermakna dengan melakukan penerimaan terhadap rasa sakit yang tidak 

dapat dihindari. Penelitian yang dilakukan Widuri dan dirangkum oleh 

Suhardin (2016) menyatakan ACT merupakan terapi yang mengajarkan 

pasien untuk menerima pikiran yang mengganggu dan dianggap tidak 

menyenangkan dengan menempatkan diri sesuai dengan nilai yang dianut 

sehingga individu akan menerima kondisi yang ada. Suhardin (2016) 

menambahkan bahwa terapi ACT mengajarkan pasien untuk menerima 

pikiran yang mengganggu dan dianggap tidak menyenangkan seperti 

perasaan ketakutan, kecemasan, depresi, ketidakberdayaan dan berbagai 

respon fisik. Selanjutnya pasien diarahkan untuk mampu menempatkan 

diri sesuai nilai yang dianut dan berkomitmen menjalankan berbagai terapi 
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untuk mencegah bertambah parahnya gejala. Sejumlah studi empiris yang 

dirangkum oleh Zhao dkk (2020) menyatakan bahwa ACT secara 

signifikan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dikarenakan konsep-

konsep penerimaan dalam ACT membentuk persepsi yang lebih baik bagi 

individu untuk menjalani kehidupannya. Pasien yang tidak lagi tersesat 

dalam persepsi dan perasaan menyakitkan kemudian dapat memandang 

hidup mereka dari perspektif secara keseluruhan yang lebih positif dan 

mampu mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi sehingga 

berpengaruh kepada kualitas hidup mereka (Zhou, 2020).   

Wicksell (2007) menjelaskan hal yang serupa bahwa terapi ACT 

menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik daripada pengobatan multi 

disiplin lain untuk mengurangi persepsi negatif akan rasa sakit atau nyeri 

pada pasien penyakit kronis. Penelitian yang dirangkum dalam Prevedini 

dkk (2011) menjelaskan bahwa ACT berkontribusi baik terlepas dari 

metode dan protokol media ACT yang digunakan untuk meningkatkan 

beragam aspek psikologis individu salah satunya kualitas hidup pasien. 

Kualitas hidup mengalami peningkatan pada pasien-pasien yang 

mengalami permasalahan kesehatan fisik seperti epilepsi, weight-loss, 

chronic pain salah satunya penyakit kanker. Suhardin (2016) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa ACT dapat meningkatkan kualitas hidup 

pasien kanker serviks. Suhardin (2016) menyebutkan ACT diketahui 

memiliki konsep utama akan penerimaan atau berdamai dengan kondisi 

sakit serta melakukan aksi untuk mencegah kekambuhan membantu pasien 
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untuk memiliki persepsi yang positif akan kondisinya, sehingga persepsi 

yang baik tentang kesehatannya tersebut memberi pengaruh yang lebih 

baik pada kualitas hidup seseorang. 

Berdasarkan permasalahan individu yang didiagnosa mengalami 

kanker serviks berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan 

dari berbagai aspek kehidupan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai efektivitas acceptance and commitment therapy dalam 

meningkatkan kualitas hidup pasien kanker serviks.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah acceptance and commitment therapy efektif dalam meningkatkan 

kualitas hidup wanita dewasa awal yang mengalami kanker serviks? 

1.3 Signifikansi Penelitian 

Penelusuran studi literatur dari beberapa buku dan jurnal penelitian 

yang penulis lakukan, menunjukkan efektifitas acceptance and 

commitment therapy (ACT) dalam meningkatkan kualitas hidup wanita 

dewasa awal yang mengalami kanker serviks merupakan tema yang 

penting untuk dikaji. Wanita dewasa awal berada pada masa dimana 

mereka memiliki beragam tuntutan di beragam aspek kehidupan mulai dari 

tuntutan peran sebagai ibu yang mengasuh anak, istri yang melayani suami 

serta aktif di lingkungan sosialnya (Wahyuningsih dan Surjaningrum, 

2012). Yunita (2019) juga menuliskan bahwa wanita dewasa awal 

terutama yang sudah menikah cenderung memiliki peran ganda dan 

mengalami stres yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Terlebih lagi 
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apabila wanita pada masa ini juga mengalami penyakit fisik jangka 

panjang salah satunya kanker serviks yang menghambat beragam tugas 

dan pelaksanaan tuntutan pada wanita di masa perkembangannya.  

Kadir (2009) menjelaskan bahwa wanita dengan kanker serviks 

sebagian besar memiliki kualitas hidup yang rendah. Mereka memiliki 

persepsi yang negatif mengenai kondisi fisik, psikologis, hubungan sosial 

dan lingkungan dalam kehidupan mereka. Kualitas hidup yang rendah ini 

sangat penting diperhatikan karena apabila wanita dengan kanker serviks 

memiliki kualitas hidup yang rendah, mereka akan cenderung memiliki 

demoraliasi yang ditandai dengan keputusasaan serta hilangnya makna dan 

tujuan hidup. Mereka kemudian memiliki kecenderungan yang tinggi 

untuk memiliki ide bunuh diri, gejala depresi, harga diri yang rendah serta 

keinginan untuk mempercepat kematian (Robinson dkk, 2017).  

Menurunnya kualitas hidup pada wanita yang mengalami kanker 

serviks juga berkontribusi dalam penurunan kesehatan fisik, hal ini juga 

dinyatakan oleh Nayak dkk (2017) bahwa kualitas hidup para pasien 

kanker merupakan fokus permasalahan utama para pasien terutama bagi 

pasien yang menginjak stadium tinggi atau terminal. Kurangnya 

manajemen maupun penanganan dinyatakan dapat meningkatkan tingkat 

distress pasien dalam menjalani kehidupannya. Banyaknya distress yang 

dialami akhirnya juga bisa berdampak kepada kualitas hidup para pasien 

kanker. 
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Beberapa intervensi psikologis kemudian menjadi alternatif pilihan 

untuk membantu pasien kanker serviks meningkatkan kualitas hidupnya 

salah satunya acceptance and commitment therapy (ACT). Zhao dkk 

(2020) bahwa dibandingkan dengan intervensi psikologis lainnya, ACT 

membentuk persepsi yang lebih baik bagi individu untuk menjalani 

kehidupannya. Pasien yang tidak lagi tersesat dalam persepsi dan perasaan 

menyakitkan kemudian dapat memandang hidup mereka dari perspektif 

secara keseluruhan yang lebih positif dan mampu mengambil tindakan 

untuk memperbaiki situasi sehingga berpengaruh kepada kualitas hidup 

mereka (Zhou, 2020). 

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan, terdapat penelitian 

terkait dengan ACT dan kualitas hidup pada kanker serviks. Penelitian 

yang dilakukan Suhardin (2016) berjudul “Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Kanker” 

menunjukkan bahwa terdapat perubahan peningkatan kualitas hidup pasien 

kanker secara signifikan setelah dilakukan penerapan ACT. Pasien dibantu 

untuk menerima kondisi sakitnya dan berkomitmen mengikuti terapi atau 

pengobatan penunjang, persepsi akan dirinya sendiri menjadi lebih 

bermakna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian one group pre-

post test design pada kelompok pasien kanker yang diteliti. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Kasdi (2015) berjudul 

“Efektivitas Acceptance and Commitment Therapy terhadap Peningkatan 

Quality of Life Pasien Kanker Serviks”. Penelitian ini melibatkan variabel 
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psychological flexibility yang membantu subjek penelitian meningkatkan 

kualitas hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode single subject 

design dengan metode analisa deskriptif hasil skor pre-post test kualitas 

hidup dan psychological flexibility sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi ACT. Berdasarkan hasil penelitian, Kasdi (2015) menyimpulkan 

bahwa intervensi ACT dapat meningkatkan kualitas hidup dan 

psychological flexibility pada kedua pasien yang terdiagnosis kanker 

serviks dan sedang menjalani pengobatan. 

Penelitian yang dilakukan Prevedini dkk (2011) berjudul 

“Acceptance and Commitment Therapy (ACT): the foundation of the 

therapeutic model and an overview of its contribution to the treatment of 

patients with chronic physical diseases”. Penelitian ini memaparkan tiga 

hal yaitu konsep teoritis dasar ACT sebagai titik tolak untuk memahami 

ACT sebagai clinical behavior analysis modern, memperkenalkan model 

klinis ACT dan enam proses intinya, serta menyajikan gambaran singkat 

studi dan hasil protokol intervensi ACT dan alat penilaian yang telah 

diteliti pada pasien dengan penyakit fisik kronis, yaitu: diabetes, obesitas, 

epilepsi, dan nyeri kronis. Studi ini menekankan dampak dari protokol 

berbasis ACT yang berbeda dalam membantu pasien dalam 

mengidentifikasi arah kehidupan yang bermakna dan dalam mengejarnya. 

Penelitian McCracken dan Lance (2014) berjudul “Acceptance and 

Commitment Therapy and Mindfulness for Chronic Pain” menghasilkan 

bahwa ACT menunjukkan effect size kategori sedang hingga besar dan 
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berkontribusi kepada proses pengobatan maupun penangan pasien-pasien 

yang memiliki penyakit kronis. ACT berkontribusi memberi improvement 

pada rasa nyeri, depresi, kecemasan terkait nyeri, kecacatan, kunjungan 

medis, status pekerjaan, dan kinerja fisik. 

Lundgren dkk (2008) dengan judul Evaluation of Mediators of 

Change in The Treatment of Epilepsy with Acceptance And Commitment 

Therapy selama periode tindak lanjut satu tahun, kualitas hidup, 

kesejahteraan pribadi, dan ukuran kepuasan hidup terus meningkat pada 

pasien epilepsy. Penelitian Wicksell dkk (2007) berjudul Evaluating The 

Effectiveness of Exposure and Acceptance Strategies to Improve 

Functioning and Quality of Life in Longstanding Pediatric Pain 

menemukan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada skor 

gangguan nyeri dan kualitas hidup pasien penyakit kronis setelah 

menjalani ACT. 

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian diatas yang berkaitan 

dengan efektifitas Acceptance and Commitment Therapy (ACT) untuk 

meningkatkan kualitas hidup pada pasien kanker serviks, baik dari luar 

negeri maupun dalam negeri, menunjukkan bahwa ACT dapat menjadi 

salah satu teknik intervensi efektif dalam meningkatkan kualitas hidup 

individu yang mengalami penyakit kronis atau perawatan jangka panjang 

khususnya pada kanker serviks. Hal yang berbeda dari penelitian ini 

adalah penerapan ACT difokuskan kepada pasien kanker serviks yang 

sedang berada pada masa dewasa awal dengan beragam permasalahan dan 
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tuntutan tugas perkembangan yang lebih tinggi. Adanya hambatan pada 

tugas-tugas perkembangan dewasa awal yang dijalani oleh pasien kanker 

serviks membuat individu lebih rentan mengalami kualitas hidup yang 

rendah atau buruk. 

Penelitian ini menggunakan metode single subject design dimana 

intervensi dapat memantau perubahan yang terjadi pada subjek secara 

individual antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi melalui 

analisis visual dan effect size. Selain itu, metode pelaksanaan ACT pada 

penelitian ini dilaksanakan secara daring yang bertujuan untuk 

meminimalisir kendala seperti biaya transportasi, mobilitas, aksesibilitas, 

stigma masyarakat, dan kenyamanan bagi pasien kanker yang sering 

mengalami permasalahan kesehatan fisik seperti kelelahan dan nyeri. Hal-

hal yang dipaparkan sebelumnya ini belum pernah dilakukan secara 

bersamaan oleh penelitian sebelumnya, khususnya di Indonesia. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas acceptance 

and commitment therapy dalam meningkatkan kualitas hidup wanita 

dewasa awal yang mengalami kanker serviks. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menunjang penelitian 

lain dalam bidang kesehatan mental dan psikologi khususnya 

psikologi klinis dan psikologi sosial.  

2. Penelitian ini juga diharapkan bisa membantu mahasiswa psikologi 

maupun mahasiswa di bidang lainnya yang terkait untuk lebih 

memahami efektivitas acceptance and commitment therapy (ACT) 

terhadap peningkatan kualitas hidup 

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan 

mengenai wawasan acceptance and commitment therapy (ACT) 

dan kualitas hidup manusia 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Meningkatkan kemampuan penulis untuk menerapkan prosedur 

terapeutik ACT kepada pasien kanker serviks 

2. Penelitian ini diharapkan membantu para subjek penelitian 

mencapai perkembangan yang lebih positif setelah menjalani sesi-

sesi treatment yang diberikan penulis 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap 

tenaga kesehatan, psikologi maupun ahli professional lain yang 

terkait yang ingin menerapkan ACT dalam meningkatkan kualitas 

hidup pasien kanker serviks 
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