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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap manusia di dunia ini pasti ingin merasa bahagia 

dalam hidupnya. Kebahagiaan selalu dianggap segala-

galanya bagi seseorang. Padahal yang terpenting bukanlah 

kebahagiaan tersebut tetapi alasan yang membuat seseorang 

merasa bahagia. Hal itu karena ketika seseorang menemukan 

alasan mengapa ia bahagia, maka ia akan menemukan pula 

apa makna dari kebahagiaan itu sendiri. Demikian juga 

dengan kehidupan. Seseorang akan merasa kehidupannya 

bermakna ketika ia mengetahui alasan ia hidup. Alasan hidup 

inilah yang oleh Frankl disebut sebagai makna hidup (dalam 

Bastaman, 2007). 

Makna hidup sangat penting bagi kehidupan 

seseorang. Makna hidup bermula dari adanya visi kehidupan, 

harapan dalam hidup, dan kenapa seseorang harus tetap 

bertahan hidup (Ancok dalam Bukhori, 2006). Menemukan 

dan mengembangkan makna hidup akan menyebabkan 

kehidupan seseorang bermakna (meaningful). Sebaliknya 

apabila makna hidup tidak ditemukan, maka kehidupan 

seseorang akan dihayatinya tidak bermakna (meaningless) 
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(Bastaman, 2007). Makna hidup terdapat dalam kehidupan itu 

sendiri, dan dapat ditemukan dalam setiap keadaan, baik 

menyenangkan maupun tidak menyenangkan, dalam 

keadaan bahagia ataupun penderitaan (Bastaman, 2007). 

Kata penderitaan merupakan hal yang lazim bagi 

kehidupan manusia karena setiap manusia yang hidup di 

dunia ini pasti pernah mengalaminya. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa penderitaan 

adalah keadaan menyedihkan yang harus ditanggung. Salah 

satu keadaan yang menyebabkan penderitaan adalah akibat 

proses penyakit tertentu. Apalagi jika penyakit tersebut 

mengakibatkan seseorang harus kehilangan sesuatu yang 

menurutnya sangat berharga dan penting yang berhubungan 

dengan kelangsungan hidupnya. Seperti seseorang yang 

dituntut untuk merelakan salah satu organ tubuhnya diangkat 

karena indikasi medis tertentu untuk mengurangi tingkat 

keparahan penyakit agar hidupnya dapat dipertahankan. 

Pengangkatan salah satu organ tubuh akibat penyakit 

tertentu menjadi pergumulan tersendiri dalam kehidupan 

seseorang. Dampak yang akan terjadi bukan saja terlihat 

secara fisik akan tetapi juga secara psikologis. Seseorang 

akan diliputi rasa kehilangan dan kekuatiran serta ada juga 

yang merasa tidak berguna dengan kehidupannya serta 
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muncul ketakutan akan ketidakmampuan melaksanakan 

peran seperti manusia normal pada umumnya. Hal ini juga 

yang kerap kali terjadi pada seorang wanita yang akan dan 

telah melakukan histerektomi. 

Histerektomi adalah suatu tindakan operasi yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat uterus seorang 

wanita. Prosedur ini dilakukan pada banyak kondisi selain 

kanker, termasuk perdarahan uterus disfungsi, endometriosis, 

pertumbuhan non-malignan dalam uterus, serviks, dan 

adneksa; masalah-masalah relaksasi dan prolaps pelvis; 

cidera pada uterus yang tidak dapat diperbaiki. Pada kondisi 

malignan biasanya dilakukan histerektomi total yang bukan 

saja dilakukan dengan pengangkatan uterus tetapi juga 

serviks (Brunner & Suddarth, 2002). Histerektomi umumnya 

diindikasikan jika penyakit yang diderita atau keadaan yang 

dialami mengancam jiwa.  

Tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah pasien 

yang melakukan histerektomi. Seperti yang disampaikan 

Pranoto (2009), bahwa tindakan histerektomi dilakukan 

sebanyak 6,1 sampai 8,6 tindakan per 1000 wanita di seluruh 

dunia dan berkisar 75% telah dilakukan pada 20-40 tahun. 

Pranoto mengungkapkan pada usia 60 tahun, 30% wanita di 

Amerika telah menjalani histerektomi dan hampir 90% 



4 
 

disebabkan oleh kelainan yang bersifat jinak terutama mioma 

uteri atau fibroid. Pranoto juga mengutip The National Center 

for Chronic Disesase Prevention and Health Promotion di 

Amerika Serikat yang melaporkan bahwa pada tahun 2000 

proporsi mioma uteria uteri pada pasien histerektomi 44,2% 

dan 38,7% pada tahun 2004. Di Indonesia sendiri, 

berdasarkan hasil penelitian Johar (2009) memberikan 

kesimpulan bahwa penatalaksanaan yang menjadi pilihan 

penderita mioma uteri adalah histerektomi total yaitu sebesar 

58 kasus (79,5%). Sedangkan pada penelitian Khalilullah, 

Masnawati, Saputra dan Hayat (2011) tentang prolapsus uteri 

di Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 

ditemukan bahwa pada 71 kasus prolapsus uteri selama 4 

tahun (2007 sampai 2011), pada penatalaksanaan, 88,79% 

dilakukan total vaginal histerektomi (TVH), 5,63% dilakukan 

total histerektomi sedangkan 5.63% kasus menolak untuk 

dihisterektomi. Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti di RS Panti Wilasa “Citarum” Semarang, 

pada tahun 2009 terdapat 56 Total Abdominal Histerektomi 

(TAH), 7 Histerektomi Vaginal (HV), dan 5 Radikal 

Histerektomi (RH). Sedangkan tahun 2010 terdapat 78 Total 

TAH, 15 HV, dan 5 RH. 
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Histerektomi bukan hanya terjadi pada wanita dewasa 

dan telah memiliki keturunan. Wanita muda berusia produktif 

serta belum memiliki keturunanpun memiliki kemungkinan 

untuk dilakukan histerektomi jika mengalami masalah-

masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksinya. 

Kjerulff, Langenberg, Rhodes, Harvey, Guzinski dan Stolley 

(2000) menuliskan beberapa masalah seperti perdarahan 

vagina, nyeri pada pelvik, nyeri punggung, keterbatasan 

dalam beraktivitas, gangguan pola tidur, kelelahan, perut 

kembung dan inkontinensia urin merupakan sebagian besar 

penyebab seorang wanita yang mengalami masalah dengan 

sistem reproduksinya memutuskan untuk dilakukan 

histerektomi. Ricks dan Greig (2007) menuliskan bahwa pada 

wanita yang masih muda dan belum memiliki anak, 

histerektomi seringkali merupakan pilihan terakhir untuk 

mengobati penyakitnya. Karena walaupun penyakitnya telah 

parah, wanita dengan gangguan reproduksi akan cenderung 

untuk mencari pengobatan lain sebelum memutuskan untuk 

dihisterektomi mengingat setelah dilakukan histerektomi, tidak 

ada kesempatan lagi bagi seorang wanita untuk memiliki 

keturunan. Walaupun demikian, histerektomi pada wanita 

yang sudah maupun belum memiliki anak tetap merupakan 

hal yang dihindari. 
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Histerektomi bukan hanya memberikan dampak fisik 

tetapi juga psikologis untuk wanita yang akan maupun telah 

mengalaminya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan seorang perawat di ruang Instalasi Bedah 

Sentral (IBS) Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang, 

pada tanggal 19 Nopember 2011 dalam studi pendahuluan 

yang peneliti lakukan, kebanyakan pasien pre-histerektomi 

akan merasa cemas. Bahkan walaupun injeksi lumbal 

anastesi yang diberikan telah bereaksi ditandai dengan 

pasien tidak lagi merasakan rangsangan yang diberikan, 

hampir semua pasien mengatakan sakit saat histerektomi 

berlangsung dan berkeringat dingin. Perawat juga 

mengatakan bahwa tidak terdapat pengkajian khusus tentang 

psikologi semua pasien yang akan menjalankan histerektomi 

termasuk histerektomi. Kebanyakan tindakan hanya berfokus 

pada persiapan fisik pre-histerektomi seperti melakukan 

puasa, sterilisasi daerah histerektomi dan tindakan lainnya. 

Perawat juga mengatakan bahwa biasanya pasien yang 

masuk ke ruang IBS terlihat cemas dan pasrah dengan 

keadaannya. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang 

perawat bangsal, perawat mengatakan bahwa ketika divonis 

uterusnya akan diangkat, pasien terlihat cemas  dan 
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bertanya-tanya tentang efek dari histerektomi terhadap fungsi 

seksualitasnya. Bahkan ada pasien yang depresi saat tahu 

bahwa ia harus melakukan pengangkatan uterus. 

Berdasarkan pengalaman peneliti ketika praktik di 

rumah sakit yang sama, peneliti sempat mewawancarai 

seorang pasien dengan mioma uteria uteri yang akan 

melakukan histerektomi. Pasien tersebut mengatakan bahwa 

ia sangat terpukul saat tahu bahwa uterusnya akan diangkat 

dan sempat stres dengan keadaannya karena ia dan 

suaminya masih menginginkan anak. Ia juga merasa dirinya 

tidak berguna lagi karena tidak dapat menjalankan fungsi dan 

perannya sebagai wanita seutuhnya. 

Pergumulan atas tindakan histerektomi bukan saja 

dialami wanita sebelum histerektomi tetapi juga post-

histerektomi. Efek dari histerektomi ini mengakibatkan 

kehilangan beberapa fungsi dari tubuh wanita seperti 

pengeluaran menstruasi, infertilisasi dan ketidakseimbangan 

hormonal. Perubahan ini akan mempengaruhi fungsi 

seksualitas seorang wanita (Farooqi, 2005). Kuscu, Oruc, 

Ceylan, Eskicioglu, Goker, dan Caglar (2005) menuliskan 

bahwa pada Total Abdominal Hysterectomy (TAH), panjang 

vagina dapat memendek setelah histerektomi dilakukan. 

Wanita yang dihisterektomi merasa diri mereka tidak feminim 
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dan ada beberapa perubahan dalam kehidupan seksual serta 

terjadi keengganan untuk melakukan hubungan seksual 

setelah dihisterektomi. Hal ini juga didukung oleh pendapat 

West dan Nappi (dalam Sung & Lim, 2010) bahwa wanita 

memiliki banyak keyakinan yang berbeda tentang pentingnya 

uterus. Keyakinan tersebut berdampak pada persepsi atau 

pandangan tentang histerektomi. Histerektomi menimbulkan 

reaksi emosional karena pengaruhnya pada kehidupan 

seksual yang mengakibatkan citra tubuh negatif dan depresi. 

Beberapa wanita percaya jika mereka tidak memiliki uterus, 

mereka tidak akan menarik dan mengakibatkan citra tubuh 

yang negatif. Studi Wang, West dan Malacara (dalam Sung & 

Lim, 2010) telah menunjukkan bahwa wanita dengan citra 

tubuh negatif setelah histerektomi melaporkan penurunan 

kepuasan  seksual. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa banyak wanita pre-

maupun post-histerektomi mengalami kecemasan baik untuk 

prosedur histerektomi yang akan dijalani, maupun dampak 

post-histerektomi dalam hal ini berhubungan dengan 

ketidakpuasan seksual. Kecemasan bahkan depresi 

merupakan komponen penting yang berhubungan dengan 

makna hidup sehingga dalam studi ini, peneliti ingin mengkaji 

pemaknaan hidup pasien pre- dan post-histerektomi dalam 
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hal ini bagaimana pandangan pasien terhadap dirinya, 

bagaimana pencarian makna hidup pasien berdasarkan 

sumber-sumber makna hidup, serta bagaimana dukungan 

sosial keluarga bagi wanita pre- dan post-histerektomi. 

Sebagaimana diketahui bahwa makna hidup (meaning of life) 

itu sendiri adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan 

berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, 

sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan (the 

purpose of life) (Bastaman, 2007). Makna hidup bermula dari 

adanya visi kehidupan, harapan dalam hidup dan kenapa 

seseorang harus tetap bertahan hidup (Ancok dalam Bukhori, 

2006). Makna hidup merupakan motivasi utama manusia 

dalam menemukan tujuan hidupnya. Makna tidak terletak di 

dalam diri kita, melainkan berada di dunia luar. Kita tidak 

menciptakan makna atau memilihnya, melainkan harus 

menemukannya (Abidin, 2002). Makna hidup terdapat dalam 

kehidupan itu sendiri, dan dapat ditemukan dalam setiap 

keadaan, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, 

dalam keadaan bahagia ataupun penderitaan. 

 

 

 

 



10 
 

1.2 Fokus Penelitian 

Bagaimana gambaran makna hidup pasien pre- dan 

post-histerektomi ? 

1. Bagaimana pasien melihat keadaan dirinya sebelum 

dan setelah dilakukannya histerektomi. 

2. Bagaimana pencarian makna hidup pasien pre- dan 

post-histerektomi berdasarkan sumber-sumber makna 

hidup ? 

3. Bagaimana peran dukungan sosial keluarga/teman 

dalam mendampingi pasien pre- dan post-histerektomi 

dalam pencarian makna hidup ? 

 

1.3 Signifikasi dan Keunikan Penelitian 

Penelitian ini sangat perlu dilakukan mengingat belum 

ada publikasi tentang bagaimana makna hidup pada pasien 

pre- dan post-histerektomi. Selain itu, berdasarkan 

pengalaman peneliti ketika melakukan praktik klinik, rata-rata 

tenaga kesehatan dalam persiapkan pasien pre-histerektomi 

hanya dilakukan persiapan fisik. Pengkajian tersendiri tentang 

bagaimana persiapan psikis pasien pre-histerektomi dan 

bagaimana pasien memaknai apa yang sedang dihadapinya, 

tidaklah dilakukan. Hal ini juga terjadi pada post-histerektomi. 

Pendampingan pasien post-histerektomi dalam pemulihan 
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fisik maupun psikologitidak dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

Padahal hal tersebut sangatlah penting dalam membantu 

pemulihan fisik maupun psikologis post-histerektomi, seperti 

yang diungkapkan oleh Pinar, Kurt, dan Gungor (2011) 

bahwa, pasien ginekologi yang menerima pendampingan pre- 

dan post-histerektomi menunjukkan tingkat signifikansi 

statistik kecemasan lebih rendah dibandingkan dengan 

pasien yang hanya menerima perawatan rutin tanpa adanya 

pendampingan. Oleh sebab itu, dengan penelitian ini peneliti 

ingin melihat bagaimana pencarian makna hidup pasien yang 

pre- dan post-histerektomi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji 

pemaknaan hidup pada wanita pre-histerektomi dan post-

histerektomi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat membantu peneliti dalam 

meningkatkan keterampilan meneliti dan belajar 

memahami kondisi psikologi dalam hal ini makna 

hidup pada pasien pre- dan post-histerektomi. 
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1.5.2 Bagi Disiplin Ilmu Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

untuk perkembangan ilmu keperawatan dalam rangka 

perluasan teori, menjalankan fungsi dan peran 

perawat sebagai edukator/konselor dalam 

meningkatkan pengetahuan pasien pre- dan post-

histerektomi tentang bagaimana menemukan makna 

hidupnya, membantu pemenuhan kebutuhan dasar 

pasien dalam hal ini kebutuhan harga diri serta dapat 

dijadikan evidence based penelitian lebih lanjut. 

1.5.3 Bagi Lembaga 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi lokasi 

penelitian untuk dapat lebih memperhatikan 

bagaimana pasien pre- dan post-histerektomi 

memaknai setiap penderitaan yang dialami. Sehingga 

ke depannya dapat dilakukan pengkajian maupun 

pemberian informasi dan konseling untuk pasien pre- 

dan post-histerektomi tentang makna hidupnya. Hal ini 

memungkinkan intervensi dilakukan oleh pemberi 

layanan dilakukan secara komprehensif. 

1.5.4 Bagi Partisipan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi pasien pre- dan post-histerektomi 
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bahwa walaupun akan maupun telah kehilangan 

uterusnya sekalipun, kehidupan akan tetap bermakna 

jika kita sendiri bisa memaknai setiap peristiwa baik 

yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan 

yang terjadi dalam kehidupan.  

1.5.5 Bagi Keluarga Partisipan Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan masukan serta 

informasi bagi keluarga partisipan akan pentingnya 

pendampingan serta pemberian dukungan psikis bagi 

pasien pre- dan post-histerektomi dalam menghadapi 

dan menemukan makna dibalik penderitaan yang 

alami.  

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 


