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BAB II 
 

TINJAUAN TEORETIS 

2.1. Makna Hidup 

Manusia memiliki keinginan yang kuat untuk 

memahami diri dan dunia di sekitar mereka, menunjukkan 

aktivitas kognitif dan perilaku untuk mendukung keinginan 

mereka (Epstein, 1985; Heine, Proulx, & Vohs, 2006; Higgins, 

2000; Janoff-Bulman, 1992; Ryff & Singer, 1998 dalam 

Steger, Kashdan, Sullivan & Lorentz, 2008). Manusia secara 

teoretis mengalami kehadiran makna ketika mereka 

memahami diri dan dunia, memahami uniknya mereka di 

dunia, dan mengidentifikasi apa yang mereka usahakan untuk 

dicapai dalam kehidupan mereka (Steger, Kashdan, Sullivan 

dan Lorentz, 2008). Dengan demikian, pemikiran manusia 

menjadi termotivasi untuk memiliki dan mencari makna hidup. 

Namun, setiap orang berda-beda dalam tingkat aktif mencari 

makna. Steger, Kashdan, Sullivan dan Lorentz (2008) 

mendefinisikan pencarian makna dalam hidup sebagai 

kekuatan, intensitas dan aktivitas dari keinginan dan upaya 

untuk membangun dan/atau menambah pemahaman mereka 

tentang makna, arti dan tujuan hidup mereka. Hal inilah yang 

merupakan bagian dari logoterapi. 
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Logoterapi dapat digambarkan sebagai corak 

psikologi/psikiatri yang mengakui adanya dimensi kerohanian 

pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta 

beranggapan bahwa makna hidup (the meaning of life) dan 

makna untuk hidup bermakna (the will of meaning) 

merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf 

kehidupan bermakna (the meaning of life) yang 

didambakannya (Bastaman, 2007). Logoterapi lebih 

memfokuskan pada masa depan dan dapat dikatakan 

sebagai suatu pekerjaan-pekerjaan dan makna-makna untuk 

diisikan kepada pasien untuk masa depannya. Bagi 

logoterapi, perjuangan untuk mendapatkan makna dalam 

kehidupan merupakan motivasi utama kekuatan manusia 

(Frankl, 2003). 

Makna hidup (meaning of life) 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). Abidin (2002) 

mengatakan makna hidup merupakan motivasi utama 

manusia dalam menemukan tujuan hidupnya. Hal ini 
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didukung oleh pendapat Frankl dan Maddi (dalam Steger, 

Kashdan, Sullivan & Lorentz, 2008), bahwa pencarian makna 

adalah motivasi utama kekuatan dalam manusia. Dengan 

demikian, pencarian makna harus menjadi bagian mendasar, 

bagian sehat dari hidup, memacu orang-orang untuk mencari 

peluang yang baru dan menantang dan mendorong keinginan 

mereka untuk memahami dan mengorganisasikan 

pengalaman mereka. 

Makna hidup terdapat dalam kehidupan itu sendiri, dan 

dapat ditemukan dalam setiap keadaan, baik menyenangkan 

maupun tidak menyenangkan, dalam keadaan bahagia 

ataupun penderitaan. Ungkapan seperti ”makna dalam derita” 

(meaning in suffering) atau ”hikmah dalam musibah” (blessing 

in disguise) mengungkapkan bahwa dalam penderitaan 

sekalipun, makna hidup dapat ditemukan. Bila hasrat ini dapat 

dipenuhi maka kehidupan akan dirasakan berguna, berharga 

dan berarti (meaningfull) akan dialami. Sebaliknya bila hasrat 

ini tak terpenuhi akan menyebabkan kehidupan dirasakan 

tidak bermakna (meaningless) (Bastaman, 2007). Hal ini  

mendukung pendapat dari Frankl (dalam Kang, Im, Kim, Kim, 

Song & Sim, 2009) bahwa manusia mencoba untuk 

menentukan penyebab penderitaan dan rasa sakit. 

Menemukan makna dan tujuan adalah keinginan mendasar 
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manusia dan kekuatan pendorong dasar kehidupan yang 

dapat meringankan mereka dari penderitaan mereka dan 

menimbulkan kesejahteraan spiritual. Brallier (dalam Kang, 

Im, Kim, Kim, Song & Sim, 2009) menyatakan bahwa jika 

orang-orang dengan kanker terminal menyadari arti dari 

penderitaan mereka, hal tersebut dapat meringankan 

penderitaan mereka. Cassell (dalam Kang, Im, Kim, Kim, 

Song, & Sim, 2009) menekankan makna dari penderitaan 

daripada rasa sakit itu sendiri. Sedangkan Frankl (dalam 

Kang, Im, Kim, Kim, Song, & Sim, 2009) menuliskan bahwa 

jika orang-orang kehilangan arti dan tujuan hidup mereka, 

mereka mengalami kekosongan eksistensial, yang 

merupakan status kehilangan makna kehidupan, dalam 

kombinasi dengan kelalaian, ketidakberdayaan, kekosongan 

dan putus asa. 

2.1.1 Makna Hidup Menurut Frankl 

Frankl (dalam Sitompoel, 2011), mengungkapkan 

bahwa makna bukanlah sekedar bangkit dari eksistensi diri 

tetapi lebih dari itu bangkit dari segala sesuatu melawan 

eksistensi. Frankl (dalam Anggreani, 2007) menyebutkan 

bahwa ada beberapa aspek yang mempengaruhi 

penghayatan makna hidup seseorang yaitu: 
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1) Makna perbuatan 

Makna perbuatan adalah suatu cara yang dapat ditempuh 

seseorang untuk menemukan makna hidup melalui 

pekerjaan/perbuatan dan melalui 

keberhasilan/kesuksesan dan juga dengan cara 

beraktivitas dan berprestasi/juga melakukan sesuatu hal 

yang baik demi orang lain. 

2) Makna cinta 

Makna cinta adalah suatu cara untuk meraih makna hidup 

yang dapat ditempuh dengan mengalami sesuatu 

misalnya kebaikan, kebenaran, keindahan, menikmati 

alam dan budaya, atau khususnya dengan pengalaman 

mengenai manusia lain dengan segala keunikannya, serta 

dengan mencintainya. 

3) Makna penderitaan 

Makna penderitaan adalah menemukan makna yang 

ditempuh melalui cara seseorang menyikapi penderitaan 

yang tidak dapat dihindari, serta pada saat seseorang 

dihadapkan pada situasi yang tidak membawa harapan, 

maupun pada nasib yang tidak dapat diubah. Pada saat-

saat seperti inilah tergambar potensi seseorang sebagai 

sosok yang unik dan baik yang dapat mengubah 
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kemalangan seseorang menjadi kemenangan, 

kemalangan menjadi keberhasilan.  

2.1.2 Perwujudan Makna Hidup  

Kebermaknaan hidup dapat diwujudkan dalam sebuah 

keinginan untuk menjadi orang yang berguna untuk orang 

lainnya, apakah itu anak, istri, keluarga terdekat, komunitas, 

negara maupun umat manusia. seperti yang dikatakan 

Nietzsche (dalam Frankl, 2003) “siapa yang memiliki alasan 

(why) akan sanggup mengatasi persoalan hidup dengan cara 

(how) apapun”. Sedangkan arti makna hidup menurut Frankl 

(2003) tidak hanya bersumber dari agama/realisasi nilai-nilai 

keagamaan, tetapi juga relalisasi nilai-nilai etis dan 

pengalaman. Kebermaknaan hidup yang digambarkan oleh 

Frankl (2003) dalam konsep logoterapi setara dengan konsep 

Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan (the hierarchy of 

needs). Kebermaknaan hidup adalah bagian tertinggi dalam 

hierarki kebutuhan dalam konsep Maslow disebut aktualisasi 

diri. Maslow mengatakan bahwa aktualisasi diri adalah 

penggunaan dan pemanfaatan secara penuh bakat, 

kapasitas-kapasitas, potensi-potensi dan sebagainya. Orang 

semacam itu memenuhi dirinya dan melakukan yang terbaik 

yang dapat dilakukan.  
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2.1.3 Dasar Kebutuhan Manusia akan Makna Hidup Menurut 

Frankl  

Menurut Frankl (dalam Diehl, 2009) terdapat beberapa 

prinsip dasar tentang makna hidup sebagai salah satu 

kebutuhan: 

1) Tidak ada makna hidup yang terpisah dari manusia yang 

memiliki sebuah emosional, kognitif dan kebutuhan 

spiritual untuk memaknai situasi-situasi tertentu dari 

hidup mereka. 

2) Makna sebagian besar akan ditemukan pada situasi di 

mana manusia mengambil keputusan, dalam membina 

hubungan personal dan kondisi kehidupan sosial. 

Manusia dapat berbagi dan melakukan berbagai sumber 

makna seperti persahabatan, pernikahan dan keluarga, 

membesarkan  dan mendidik anak-anak, pekerjaan yang 

layak dan  perilaku yang bertanggung jawab dalam 

segala macam profesi, meneliti, mengajar dan 

pembentukan diri, ilmu pengetahuan dan agama, posisi 

bertanggung jawab di bidang pendidikan, ekonomi, 

hukum dan politik  dan lain-lain. 

3) Makna bersifat individual dan pribadi. 
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4) Meski makna bersifat individu dan pribadi, hal ini tidak 

hanya subjektif, tapi suatu  realitas objektif yang melekat 

pada sebuah keadaan. 

5) Dalam mencari makna, manusia dipandu oleh hati nurani 

mereka. 

6) Makna tidak dapat dicari, dicapai dan dirasakan secara 

langsung, tapi hanya secara tidak langsung melalui 

beberapa kegiatan yang bermakna. 

2.1.4 Karakteristik Makna Hidup 

Menurut Bastaman (2007), makna hidup memiliki 

beberapa karakteristik khusus diantaranya adalah: 

1) Makna hidup itu sifatnya unik, pribadi dan temporer, 

artinya sesuatu yang dianggap berarti oleh seseorang 

belum tentu pula berarti pula bagi orang lain. Mungkin 

pula apa yang dianggap penting dan bermakna pada saat 

ini bagi seseorang, belum tentu sama bermaknanya bagi 

orang itu pada saat lain. Dalam hal ini makna hidup 

seseorang dan yang bermakna bagi dirinya biasanya 

sifatnya khusus, berbeda dan tak sama dengan makna 

hidup orang lain, serta mungkin pula dari waktu ke waktu 

berubah. 

2) Makna hidup itu spesifik dan konkrit. Artinya dapat 

ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan nyata 
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sehari-hari, serta tidak selalu perlu dikaitkan dengan hal-

hal yang serba abstrak-filosofis, tujuan-tujuan idealistis, 

dan prestasi-prestasi akademis yang menakjubkan. 

3) Makna hidup tidak dapat diberikan oleh siapa pun, 

melainkan harus dicari, dan ditemukan sendiri. Orang-

orang lain hanya dapat menunjukkan tapi pada akhirnya 

berpulang pada orang yang ditunjukkan untuk 

menentukan apa yang dianggap dan dirasakan 

bermakna. 

2.1.5 Sumber-Sumber Makna Hidup  

Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu 

sendiri, betapa pun buruknya kehidupan tersebut. Makna 

hidup tidak saja dapat ditemukan dalam keadaan-keadaan 

menyenangkan, tetapi juga dapat ditemukan dalam 

penderitaan sekalipun, selama kita mampu melihat hikmah-

hikmahnya. Tanpa bermaksud menentukan apa yang 

seharusnya menjadi tujuan dan makna hidup seseorang, 

dalam kehidupan ini, Frankl (dalam Bastaman, 2007) 

menyatakan bahwa terdapat tiga bidang kegiatan yang 

secara potensial mengandung nilai-nilai yang memungkinkan 

seseorang menemukan makna hidup di dalamnya apabila 

nilai-nilai itu diterapkan dan dipenuhi, diantaranya adalah: 
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1. Nilai-nilai Kreatif (Creative value) 

Kegiatan berkarya, bekerja, mencipta serta 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 

dengan penuh tanggung jawab. Menekuni suatu 

pekerjaan dan meningkatkan keterlibatan pribadi 

terhadap tugas serta berusaha untuk mengerjakannya 

dengan sebaik-baiknya merupakan salah contoh dari 

kegiatan berkarya. Melalui karya dan kerja kita dapat 

menemukan arti hidup dan menghayati kehidupan 

secara bermakna. 

2. Nilai-nilai Penghayatan atau Pengalaman (Experiental 

value) 

Keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai 

kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan, dan 

keagamaan serta cinta kasih. Menghayati dan meyakini 

suatu nilai dapat menjadikan seseorang berarti 

hidupnya. Tidak sedikit orang-orang yang merasa 

menemukan arti hidup dari agama yang diyakininya, 

atau ada orang-orang yang menghabiskan sebagian 

besar usianya untuk menekuni suatu cabang seni 

tertentu. Cinta kasih dapat menjadikan pula seseorang 

menghayati perasaan berarti dalam hidupnya. Mencintai 
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dan dicintai, akan membuat pengalaman hidup 

seseorang penuh dengan kebahagiaan. 

3. Nilai-nilai Bersikap (Attitudinal values) 

Menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, 

dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak 

mungkin dielakkan lagi, seperti sakit yang tak dapat 

disembuhkan, kematian, dan menjelang kematian, 

setelah segala upaya dan usaha dilakukan secara 

maksimal. Dalam hal ini yang diubah bukanlah 

keadaanya, melainkan sikap yang diambil dalam 

menghadapi keadaan itu. Ini berarti apabila menghadapi 

keadaan yang tak mungkin diubah atau dihindari, sikap 

yang tepatlah yang masih dapat dikembangkan. Sikap 

menerima dengan penuh ikhlas dan tabah hal-hal tragis 

yang tidak mungkin dapat dielakkan lagi dapat 

mengubah pandangan kita dari yang semula diwarnai 

penderitaan semata-mata menjadi pandangan yang 

mampu melihat makna dan hikmah dari penderitaan itu. 

Sedangkan menurut Compton (2005), terdapat 

beberapa cara untuk dapat menemukan makna hidup yang 

besar, yaitu:  
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1. Keselarasan yang Besar, Hubungan dan Kesesuaian 

antara Berbagai Aspek Identitas Diri dan Tujuan dalam 

Hidup. 

Little (Little; McGregor & Little, dalam Compton, 

2005) telah meneliti prediksi dari makna dan 

kesejahteraan secara subjektif. Menurut Little, makna 

yang lebih besar tercipta ketika ada keselarasan, 

keterpaduan, dan kesesuaian di antara berbagai aspek 

identitas diri kita dan tujuan kita dalam hidup. Sebagai 

contoh, jika tujuan utama seseorang dalam hidup 

semuanya berkisar sekitar musik, maka orang itu akan 

merasa bahwa hidup ini lebih bermakna jika ia bermain 

musik. Belajar tentang musik, menghabiskan waktu 

dengan musisi lain, dan memiliki bakat musik bawaan 

untuk terus bermain musik sepanjang hidup. Musisi 

frustrasi yang tidak dapat menemukan waktu, usaha, 

atau bakat untuk benar-benar terlibat dengan musik 

mungkin akan menemukan hidup kurang bermakna. 

2. Pengembangan Perencanaan Hidup yang Konsisten. 

Thompson dan Janigian (dalam Compton, 2005) 

juga berpendapat bahwa hubungan dan kesesuaian 

yang besar mengakibatkan makna yang besar. Namun, 

menurut mereka lebih besar hubungan diwakili oleh 
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sebuah perencanaan kehidupan yang konsisten. 

Sebuah riwayat  hidup atau cerita tentang siapa kita, ke 

mana kita pergi, masalah yang diatasi, dan asumsi-

asumsi dasar tentang bagaimana berkarya. Sebuah 

perencanaan hidup yang konsisten membantu untuk 

mengorganisir kejadian-kejadian di dunia dan memupuk 

pencapaian tujuan. Aspek yang signifikan dari 

perencanaan hidup adalah cara kita memutuskan 

mengenai penyebab yang terjadi. Banyak peristiwa 

buruk yang setidaknya bisa diterima jika kita bisa 

menemukan penyebab atau alasan peristiwa tersebut 

terjadi. Karena itu, pencarian makna dapat dilihat 

sebagai bagian mencari alasan penyebab berbagai 

kejadian-kejadian di dunia. Seperti yang dikatakan oleh 

teori Antonovsky’s tentang kesesuaian rasa  juga 

mengatakan bahwa orang dapat mengatasi stres 

dengan baik ketika mereka dapat menemukan 

beberapa alasan dari kejadian-kejadian dalam hidup 

mereka. 

3. Adanya Kesesuaian dari Situasi Saat ini dengan Tujuan 

secara Keseluruhan. 

Seseorang juga dapat menemukan makna 

dalam hidup dengan berjuang untuk mencapai tujuan 
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(Emmons dalam Compton, 2005). Tujuan menyediakan 

pedoman untuk hidup yang mengarahkan usaha kita ke 

arah yang sesuai. Part & Folkman (dalam Compton, 

2005)  melihat proses mencari makna sebagai proses 

berusaha untuk mengurangi ketidaksesuaian antara 

makna situasional kita saat ini dan makna menyeluruh 

kita. Artinya, hidup ini bermakna ketika kita memahami 

bahwa situasi kita saat ini juga sesuai dengan tujuan kita 

secara keseluruhan. Demikian pula pemulihan dari 

kehilangan makna adalah proses penurunan kesesuaian 

antara makna secara menyeluruh dan makna 

situasional. Sering kali, hal ini diselesaikan dengan 

menemukan dan memperbaharui kontrol perasaan, 

prediksi, dan ketentraman seperti memperbaiki perasaan 

bahwa perbuatan baik, keadilan, dan kejujuran dilakukan 

dengan beberapa cara atas sesama manusia dan di 

dalam dunia. 

4. Pelayanan Kepada Orang Lain atau Dedikasi untuk 

Suatu Tujuan Mulia. 

Orang juga dapat menciptakan perasaan 

bermakna dan bertujuan secara pribadi dengan 

melayani orang lain. Dengan menyediakan waktu untuk 

membantu orang lain, seseorang bisa merasakan bahwa 
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dia telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan 

umum dan dalam beberapa hal membuat perbedaan di 

dunia. Faktanya, perasaan yang satu ini  “membuat 

sesuatu yang beda” merupakan salah satu unsur inti dari 

perasaan bermakna dan bertujuan. Merasa bahwa 

kehidupan seseorang memiliki tujuan berarti bahwa 

seseorang merasa dunia adalah tempat yang berbeda 

karena dia ada di dalamnya. Cara yang sama untuk 

menciptakan perasaan bermakna dan bertujuan adalah 

dengan mendedikasikan diri untuk suatu yang mulia. 

Dedikasi ini memungkinkan orang merasa bahwa 

mereka terlibat dengan isu yang lebih besar dari dirinya 

sendiri. 

5. Kreativitas 

Beberapa orang bisa menggunakan kreativitas 

untuk menemukan tujuan dalam kehidupan. Dalam hal 

ini, menciptakan sesuatu yang baru untuk kepentingan 

hidup. Berkreasi bisa membantu orang-orang untuk 

mengalami hidup dengan cara yang berbeda, dan dalam 

beberapa contoh, berkreasi bahkan dapat membuat 

seseorang hidup lebih lama. Catatan Yalom (dalam 

Compton, 2005) bahwa Beethoven yang sangat spesifik 

tentang fakta bahwa musik dan kreativitas adalah satu-
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satunya hal yang melindungi dia dari bunuh diri. Catatan 

bahwa kreativitas dalam ilmu juga dapat menjadi sumber 

makna dan tujuan sebagai ide-ide baru. Orang juga bisa 

melihat kreativitas dari pemulihan diri atau menciptakan 

pendirian yang baru bagi diri dan identitas. 

6. Menjalani Hidup dengan Sepenuhnya dan Mendalam 

sebagai Kemungkinan.  

Cara untuk meningkatkan perasaan bermakna 

membutuhkan sedikit penjelasan. Bagi sebagian orang, 

untuk menemukan perasaan bertujuan, melibatkan 

upaya untuk tinggal dalam suatu kehidupan secara 

sepenuhnya dan mendalam sebagai sesuatu yang 

mungkin (Yalom dalam Compton, 2005). Perlu 

diperhatikan bahwa ini tidak berarti upaya obsesif untuk 

mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. 

Strategi ini biasanya mengakibatkan ketidakbahagiaan 

dan kekecewaan. Sebaliknya, keinginan untuk 

mengalami hidup sepenuhnya dapat memberikan rasa 

partisipasi aktif dan keterlibatan dalam hidup. Hal ini 

mirip dengan Roger (dalam Compton, 2005) dan 

Maslow (dalam Compton, 2005) teori tentang 

keterbukaan untuk mengalami dan Cantor dan 



30 
 

Sanderson (dalam Compton, 2005) teori tentang 

partisipasi aktif dalam hidup penuh. 

7. Penderitaan 

Psikoterapis eksistensialis Viktor Frankl (dalam 

Compton, 2005) mengatakan bahwa pendekatan kita 

terhadap penderitaan adalah salah satu faktor-faktor 

penentu utama dari bagaimana kita mengalami makna 

hidup. Hal ini bukan bagaimana, upaya penyangkalan 

diri atau sesuatu yang sia-sia “peran melawan sifat 

kedagingan”, seperti biara-biara usia pertengahan 

dipraktekkan. Sebaliknya, itu adalah pengakuan bahwa 

melalui penderitaan dan kesulitan orang terpaksa 

menelaah ulang tentang, adanya kemungkinan untuk 

perubahan. Emmons (dalam Compton, 2005) 

menyebutkan bahwa sebagian besar dari agama-

agama di dunia melihat penderitaan sebagai stimulus 

potensi pertumbuhan spiritual. Demikian pula studi 

Tedeschi dan Calhoun (dalam Compton, 2005) tentang 

konsekuensi dari berjuang dengan kesulitan dan 

menemukan tiga kategori besar manfaat: (1) 

kemungkinan meningkatkan kepercayaan diri, (2) 

kesempatan untuk meningkatkan hubungan 

interpersonal, dan (3) kesempatan untuk mengubah 
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filosofi seseorang tentang hidup atau bagaimana 

seseorang menciptakan makna. 

8. Pengalaman spiritual 

Cara lain untuk meningkatkan perasaan 

bermakna dalam hidup adalah melalui pengalaman 

emosional yang memberikan penafsiran yang bersifat 

keagamaan atau spiritual. Sering kali, pengalaman 

keagamaan berada di inti religiusitas. Kebanyakan 

orang tahu bahwa agama dan spiritualitas lebih 

merupakan pernyataan filosofis dan intelektual tentang 

kepercayaan. Umumnya, keagamaan harus melibatkan 

komponen emosional. Komponen ini seringkali terikat 

untuk pengalaman tertentu yang telah diartikan dalam 

suatu agama atau bentuk spiritual. Banyak orang akan 

berpendapat bahwa inti agama dan spiritualitas 

ditemukan dalam pengalaman-pengalaman rohani yang 

emosional. 

Pengalaman-pengalaman rohani mungkin 

ringan, seperti perasaan kenyamanan dan keamanan 

ketika memasuki sebuah bangunan keagamaan, atau 

mereka mungkin sangat intens, seperti iluminasi 

spiritual yang mendalam. Studi telah menemukan 

bahwa konversi agama dapat mengubah sikap, tujuan, 
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perasaan, perilaku, dan makna kehidupan, dan dapat 

meningkatkan emosi positif (McCullough; Beit Hallahmi 

& Argyle; Paloutzian, Richardson, & Rambo dalam 

Compton, 2005). Sebagai contoh, suatu studi 

melaporkan suatu hubungan dari 60 laporan diri tentang 

kebahagiaan memiliki pengalaman keagamaan. Dalam 

kasus ini, pengalaman keagamaan dirasakan seperti 

“bermandikan cahaya” (Greely yang dilaporkan oleh 

Argyle dalam Compton, 2005). Demikian pula telah 

dilaporkan sebagai hasil mengalami pembicaraan yang 

intens. Apa pun yang mendalam dan intensitas dari 

pengalaman, mereka semua berfungsi untuk 

memperdalam iman seseorang dengan menyediakan 

kedua akses yang berhubungan dengan emosi yang 

terkait dengan spiritualitas dan bukti-bukti yang jelas 

dari realitas kehidupan spiritual dunia ini. Tentu saja, 

apa yang tampaknya menjadi realitas spiritual mungkin 

tidak seperti itu, tapi pengalaman tetap sangat penting 

bagi banyak orang. George Larson, Koening dan 

McCullough (dalam Compton, 2005) mengatakan 

bahwa, sayangnya, ilmu pengetahuan mengetahui 

“hampir tidak ada tentang pengalaman spiritual itu 
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sendiri dan pengalaman spiritual adalah dimensi paling 

diabaikan dalam spiritualitas. 

a. Kegembiraan Dan Kekaguman 

Jonathon Haidt (dalam Compton, 2005) 

mempelajari pengalaman kegembiraan sesaat 

yang menghasilkan berbagai respon fisiologis dan 

psikologis yang berhubungan dengan 

kesejahteraan yang besar. Pengalaman ini 

disebut kegembiraan. Sebagai contoh dari apa 

yang dikatakan Haidt, ketika orang mengalami 

suatu tindakan belas kasihan yang spontan, atau 

benar-benar memberikan tanpa pamrih, sebagian 

besar melaporkan perasaan hangat di benak 

mereka, rasa berkembang dalam hati mereka, 

peningkatan keinginan untuk membantu, dan 

perasaan terhubung dengan orang lain. 

Menariknya, reaksi kita untuk tindakan ini dari 

kemurahan hati dan kebaikan mungkin menjadi 

respon umum. Haidt menemukan reaksi yang 

paling umum untuk melihat tindakan merasa 

kasihan adalah keinginan untuk membantu orang 

lain, ketetapan hati untuk menjadi orang yang 

lebih baik, meningkatkan keinginan 
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menggabungkan diri dengan orang, meningkatnya 

perasaan cinta, belas kasih dan kesejahteraan 

umum. Haidt juga menyebutkan, pengalaman-

pengalaman ini berpotensi mengubah hidup. 

Untuk beberapa orang, kebahagiaan saat ini 

begitu kuat sehingga mereka dapat mereorientasi 

kembali hidup mereka dengan cara yang 

signifikan sebagai akibat dari perasaan yang 

dihasilkan. 

Demikian pula, Dacher Keltner (dalam 

Compton, 2005) telah mempelajari pengalaman 

kagum atau “keajaiban penghargaan yang tinggi”. 

Biasanya, ini dianggap sebagai keajaiban di 

keluasan, kecantikan, dan kompleksitas dari suatu 

fenomena yang membawa pada signifikansi 

umum. Keltner telah menemukan bahwa 

rangsangan untuk pengalaman ini mencakup 

alam, seni, dan mengamati keunggulan manusia. 

Menurut Robert Plutchik (dalam Compton, 2005) 

dalam putaran emosi, perasaan kagum adalah 

kombinasi dari kejutan dan ketakutan. Perasaan 

kagum merenungkan ukuran alam semesta 

adalah gabungan dari kejutan pada saat ini yang 
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melahirkan keluasan ditambah ketakutan memberi 

keremehan relatif pada setiap bagian dari 

keseluruhan alam. 

Dalam buku Rudolph Otto (dalam Compton, 

2005) , pemikiran tentang kekudusan, ia merujuk 

kepada perasaan kagum pada konteks 

keagamaan seperti “mysterium tremendum” atau 

getaran sebelum misteri Allah. Kagum adalah 

pengalaman yang kita dapatkan ketika menyentuh 

misteri tak terkatakan, keagungan, dan kekuatan 

ilahi. Otto juga menyatakan bahwa emosi ini 

adalah kombinasi dari keajaiban dan misteri 

berhubungan dengan rasa takut dan kekuatiran 

atas kekuatan besar Allah. Dia mengatakan 

perasaan ini adalah kenangan emosional yang 

unik dalam pengalaman keagamaan, momen 

yang luar biasa menakutkan dan inspirasi 

kekaguman karakter harus betul-betul 

menggelisahkan untuk orang-orang yang akan 

mengenali apapun kehebatan alam tapi kebaikan, 

kemurahan, cinta, dan semacam rahasia 

keintiman. Itu adalah, dalam pengalaman 

kekaguman, perasaan heran dan takut bergabung 
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untuk membuat pengalaman emosional yang unik 

yang biasanya dianggap sebagai emosi positif. 

Suatu kombinasi emosi positif dan negatif dengan 

cara yang unik untuk menghasilkan emosi yang 

tampaknya melampaui keduanya emosi yang 

diproduksi itu. 

b. Pengalaman Puncak 

Hubungan lain antara pengalaman 

keagamaan dan kesehatan mental datang dari 

gambaran Maslow tentang pengalaman puncak. 

Dia melihat pengalaman puncak sebagai laporan 

singkat kejadian-kejadian ketika orang mengalami 

sukacita yang luar biasa, keajaiban, penghargaan, 

atau terhubung ke suatu kenyataan spiritual yang 

besar. Pengalaman ini cenderung lebih hebat 

daripada gambaran Haidt tentang kegembiraan 

tetapi lebih mendekati pendapat Keltner  tentang 

kekaguman. Pengalaman puncak mungkin 

berhubungan dengan pengalaman di alam, 

pengalaman estetika, momen spesial ketika 

hubungan yang istimewa sangat intim dan penuh 

kasih, kelahiran seorang anak, ibadah 

keagamaan, moment yang hebat dari wawasan 
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intelektual atau pendapatan, momen keunggulan, 

atau sejumlah rangsangan lain (Maslow dalam 

Compton, 2005). Maslow (dalam Compton, 2005) 

mengatakan bahwa pengalaman ini dapat 

mengakibatkan kesehatan psikologis yang lebih 

besar. 

Linda Bourque dan Kurt Black (dalam 

Compton, 2005) menemukan dua jenis dasar 

pengalaman puncak: keduanya didasarkan pada 

rangsangan estetika dan keagamaan. Dalam 

sebuah studi tersebut terlihat estetis dihasilkan 

pengalaman puncak, Panzarella (dalam Compton, 

2005 ) menemukan bahwa laporan pribadi setelah 

efek-efek dari pengalaman termasuk perasaan 

yang lebih positif tentang diri, lebih positif 

terhadap hubungan dengan orang lain, akan 

merangsang ingatan tentang pengalaman, 

meningkatkan penghargaan estetika, dan 

optimisme yang lebih besar. Laporan lain, 

perubahan dramatis dalam bagaimana mereka 

membuat makna dalam hidup sebagai 

konsekuensi dari puncak pengalaman yang hebat 

(Maslow dalam Compton, 2005). Noetic atau 
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kualitas spiritual untuk puncak pengalaman 

tertentu adalah salah satu fitur yang paling 

menonjol dari pengalaman. Penyair e. e. 

Cummings (dalam Compton, 2005) 

mengungkapkan bagaimana pengalaman-

pengalaman ini dapat memberikan rasa 

penerimaan, sukacita, dan keajaiban dari 

kejadian-kejadian sederhana di dunia. 

Menjelang akhir hidupnya, Maslow 

menyebutkan bahwa unsur-unsur tertentu dari 

pengalaman puncak bisa menjadi aspek hampir 

permanen dari pengalaman sehari-hari. Ia 

mengistilahkan fenomena ini sebagai Plateau 

Experiences  (Krippner; Maslow dalam Compton, 

2005). Dalam  Plateau Experiences, semua 

aspek-aspek dari dunia memegang kualitas suci 

atau dipandang sebagai manifestasi dari 

kehadiran ilahi. Maslow menyebut kualitas ini 

sebagai resacralization, atau mengembalikan 

perasaan tentang yang kudus kepada dunia yang 

luar biasa. Dia melihat proses ini sebagai 

pencegah dengan mekanisme pertahanan baru 

yang ia namai desacralization. Mekanisme 
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pertahanan ini ditemukan ketika orang ditekan 

perasaan tentang yang suci dan melihat dunia 

hanya sebagai objek dengan tidak mempuyai arti 

atau nilai. 

Maslow juga menggambarkan pengalaman 

yang memiliki intensitas dan fokus yang sama dari 

pengalaman puncak, tapi pada sifat emosional 

yang negatif. Ia disebut nadir experiences (dalam 

Compton, 2005). Ini mungkin melibatkan suatu 

perasaan emosional yang mendalam dari 

ketidakbermaknaan, kehilangan atau kesepian. 

Maslow sebelumnya telah mencatat bahwa 

perjuangan dan kesulitan kadang-kadang 

diperlukan untuk pertumbuhan pribadi. 

Berdasarkan alasan tersebut, dapatkah orang 

menggunakan nadir experiences untuk 

meningkatkan pertumbuhan pribadi. Ebersole 

(dalam Compton, 2005) mengungkapkan 

permulaan dukungan untuk ide ini. Ia menemukan 

bahwa beberapa orang melaporkan menggunakan 

momen keputusasaan yang mendalam dan 

ketidakbermaknaan untuk menciptakan suatu 

perasaan baru dari makna dan tujuan untuk hidup 
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mereka. Demikian pula, Wilson dan Spencer 

(dalam Compton, 2005) menanyakan orang-orang 

untuk laporan mereka “paling kuat” pengalaman 

positif atau negatif. Mereka menemukan bahwa 

60-70 persen orang dilaporkan menggunakan 

pengalaman positif atau negatif dalam beberapa 

cara untuk mengubah hidup mereka. Nadir 

experiences mungkin juga dengan segera 

mendahului sangat mendalam dan pengalaman-

pengalaman rohani yang sangat positif. Dalam 

Kekristenan, rekomendasi “jiwa malam yang 

gelap” menggambarkan nadir experiences sering 

kali diikuti dengan penerangan agama yang amat 

sangat besar (Wapnick dalam Compton, 2005). 

c. Pengalaman dekat dengan kematian  

Bagian ini juga menjelaskan contoh dramatis 

penciptaan makna melalui suatu pengalaman 

yang memiliki makna keagamaan untuk 

kebanyakan orang. Fenomena ini  disebut 

pengalaman dekat dengan kematian. Nama 

berasal dari situasi yang awalnya dianggap 

pemikiran untuk pengalaman yang mendahului–

perjumpaan dekat dengan kematian. Sementara 
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itu, tampaknya bahwa sepanjang sejarah orang-

orang telah melaporkan pengalaman dekat 

kematian (Groth - Marnat & amp; Schumaker 

dalam Compton, 2005),  hanya tiga puluh tahun 

terakhir, para ilmuwan telah mulai menyelidiki 

secara sistematis fenomena ini. Pada 1975, 

Moody menerbitkan kumpulan laporan yang 

diberikan oleh pasien yang telah dinyatakan klinik 

telah mati dan kemudian dihidupkan kembali 

(dalam Compton, 2005). Pasien-pasien ini 

menggambarkan visi yang sangat jelas dan 

merasa sangat luar biasa. Moody juga mendengar 

tema-tema yang konsisten dan pengalaman yang 

hampir identik dari pasien yang datang dari 

berbagai latar belakang dan peristiwa yang 

berbeda sebagai pemicu untuk pengalaman. Ada 

pola yang dikenali untuk pengalaman-pengalaman 

ini yang tidak bergantung pada studi sebelumnya 

atau struktur kepribadian dari seseorang. Moody 

menyebut pengalaman tersebut sebagai 

pengalaman dekat dengan kematian. 

Ring (dalam Compton, 2005) dari Universitas 

Connecticut mengadakan penyelidikan psikologis 
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kontemporer pertama ke dalam pengalaman dekat 

mati. Studi menemukan bahwa banyak orang 

yang melaporkan pengalaman mati suri,  ia juga 

melaporkan perubahan cukup dramatis dalam 

orientasi mereka untuk kehidupan dan pengertian 

tentang makna sebagai akibat dari pengalaman. 

Perubahan ini termasuk penurunan rasa takut 

terhadap kematian yang dramatis, menurunnya 

sifat materialisme, berkurangnya perhatian untuk 

mencari status sosial atau pengakuan sosial, 

peningkatan kebermaknaan hidup, peningkatan 

keinginan untuk melayani orang lain, dan 

meningkat orientasi spiritualitas (Ring dalam 

Compton, 2005). Karena pengalaman dekat 

kematian terjadi tanpa peringatan dan 

berlangsung hanya beberapa detik waktu 

biasanya, bagi sebagian orang pengalaman ini 

terlihat menyediakan lompatan hampir seketika 

untuk kesejahteraan psikologis yang lebih besar 

dan meningkatkan makna dalam hidup. Namun 

integrasi penuh dari pengalaman dapat 

memerlukan bertahun-tahun (van Lommel, van 

Wees, Meyers & amp; Elfferich dalam Compton, 
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2005). Hal serupa ditemukan oleh Paloutzian 

(dalam Compton, 2005) bahwa rasa takut akan 

kematian berkurang segera setelah suatu 

perubahan pengalaman keagamaan dan berlanjut 

berkurang selama enam bulan setelah 

pengalaman. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

makna hidup adalah kekuatan pendorong dasar kehidupan 

untuk mengetahui arti dan tujuan hidup, yang terdapat dalam 

kehidupan itu sendiri, dalam keadaan apapun yang tanpanya 

seseorang akan merasakan kekosongan dalam hidup. 

 

2.2 Histerektomi 

Histerektomi adalah operasi pengangkatan uterus 

Istilah medis yang berasal dari kata “hystera” kata dalam 

bahasa Yunani untuk uterus, yang di zaman kuno dianggap 

mengeluyur melalui tubuh, akhirnya menetap di beberapa 

bagian, sehingga menjelaskan kondisi yang terkait dengan 

kelamin perempuan. Histerektomi sering adalah pilihan 

terakhir untuk menghentikan perdarahan haid sangat berat 

atau menghilangkan kanker pada organ-organ reproduksi 

internal serta yang memiliki kemungkinan  menjadi kanker 

(Cabness, 2010). Sedangkan menurut Brunner & Suddarth 
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(2002), histerektomi adalah suatu tindakan operasi yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat seluruh uterus 

seorang wanita. Prosedur ini dilakukan pada banyak kondisi 

selain kanker, termasuk perdarahan uterus disfungsi, 

endometriosis, pertumbuhan nonmalignan dalam uterus, 

serviks, dan adneksa; masalah-masalah relaksasi dan prolaps 

pelvis; cidera akut post-partus pada uterus yang tidak dapat 

diperbaiki. Pada kondisi malignan biasanya dilakukan 

histerektomi total yang bukan saja dilakukan dengan 

pengangkatan uterus tetapi juga serviks. 

2.2.1 Jenis Histerektomi 

Jenis histerektomi yang dilakukan bergantung pada 

alasan yang mendasari pasien harus menjalankan 

histerektomi. 

1) Histerektmi total per abdomen 

Histerektomi total abdomen melibatkan pengangkatan 

uterus dan serviks melalui irisan horizontal pada 

abdomen tepat di atas tulang pubis: insisi “bikini-line” 

atau Pfannenstiel. Beberapa wanita mungkin memerlukan 

insisi vertikal jika terjadi pembengkakan besar di 

abdomen atau terdapat jaringan parut dari 

pembengkakan sebelumnya. 
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2) Histerektomi subtotal 

Histerektomi subtotal merupakan pengangkatan uterus, 

tetapi tetap mempertahankan serviks.  

3) Histerektomi radikal Wertheim 

Operasi ini merupakan histerektomi luas, meliputi 

pengangkaan uterus, ovarium, tuba falopii, jaringan yang 

berdekatan dengan panggul, saluran limfe dan sepertiga 

atas vagina. Operasi ini penting dilakukan pada kanker 

serviks dan endometriosis stadium lanjut. 

4) Histerektomi pervagina 

Histerektomi ini meliputi pengangkatan uterus melalui 

vagina, dengan mempertahankan ovarium. Histerektomi 

per vagina biasanya dilakukan jika terjadi prolaps uterus 

(Andrews, 2009). 

2.2.2 Efek Histerektomi 

Perbedaan jenis pengangkatan uterus akan 

menimbulkan beberapa efek pada pasien yang mengalami 

histerektomi. Berdasarkan jenis histerektomi beberapa efek 

yang dapat terjadi pada pasien adalah sebagai berikut: 

1) Efek fisik-fisiologi 

Perubahan fisik dapat terjadi pada pasien adalah 

tidak terjadinya menstruasi dan terjadi perubahan 

sensasi pada saat berhubungan seksual. Pada 
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histerektomi total, ovarium tetap memproduksi hormon 

estrogen dan progesteron sehingga pasien tidak 

mengalami gejala klimakterium. Pada bulan pertama 

post-histerektomi terjadi ketidakseimbangan hormon 

ovarium (Baziad, 2001) 

Hormon estrogen dan progesteron bisa mengalami 

peningkatan dan penurunan yang diakibatkan oleh 

histerektomi. Hormon estrogen yang mengalami 

penurunan menyebabkan pasien dapat mengalami 

gejala premenopause seperti rasa kedinginan, 

berkeringat banyak, berdebar-debar, sakit kepala, nyeri 

otot, mudah lelah, susah tidur, dan lain-lain. Gejala 

perubahan keseimbangan hormonal ovarium tidak akan 

berlangsung lama, karena tubuh akan melakukan 

adaptasi sehingga dicapai keseimbangan hormon 

sesuai dengan kebutuhan tubuh. 

Perubahan fisik yang disebabkan peningkatan 

hormon estrogen adalah terjadinya peningkatan 

pematangan folikel di ovarium, penurunan sekresi dan 

kadar glikogen pada vagina, peningkatan proliferasi 

pada payudara sehingga terasa lebih tegang, memicu 

pertumbuhan rambut pubis, ketiak dan pembentukan 

lemak pada panggul. Sedangkan pengaruh progesteron 
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yang berlebih pada tubuh dapat merangsang 

hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh 0,4-0,6 °C, 

merangsang pembentukan lobulus dan alveolus pada 

payudara yang dirangsang oleh estrogen dan 

mencegah pertumbuhan folikel primer ovarium (Baziad, 

2001). 

Tindakan histerektomi subtotal tidak terlalu banyak 

berpengaruh terhadap perubahan fisik karena pasien 

tetap memiliki sebagian organ uterus. Pasien tetap 

mengalami menstruasi namun terjadi perubahan dalam 

jumlah pengeluaran darah menstruasi menjadi lebih 

sedikit dan waktu menstruasi menjadi lebih pendek 

(Baziad, 2001) 

Pada wanita yang mengalami histerektomi radikal, 

disertai pengangkatan ovarium, secara fisik pasien akan 

mengalami gejala menopause karena produksi estrogen 

dan progesteron terhenti. Keluhan fisik yang dapat 

dirasakan oleh pasien adalah keluhan vaso motorik 

berupa gejala panas, vertigo, keringat banyak dan 

kedinginan; gejala konstitusional berupa perasaan 

berdebar-debar, nyeri kepala, nyeri otot dan mudah 

tersinggung, keluhan neurotik berupa perasaan mudah 

lelah dan susah tidur. 
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Perubahan fisik akibat hilangnya estrogen dan 

progesteron pada tubuh adalah perubahan payudara 

menjadi lebih kendur, datar, puting menciut dan kurang 

erektil, vagina mengalami penipisan, elastisitas 

berkurang, sekret menjadi kental dan sedikit serta 

perubahan peningkatan pH pada vagina. Pasien mudah 

mengalami infeksi vagina, uretra ikut memendek, vesika 

urinaria mengalami penurunan aktivitas kendali spinkter 

dan m.detrusor sehingga pasien sering buang air kecil 

tanpa sadar, lemak subkutan pada perineum dan anus 

menghilang yang dapat mengakibatkan kelemahan 

spinkter ani (Baziad, 2001). 

Selain perubahan organ di atas, hilangnya produksi 

estrogen dan progesteron juga dapat menyebabkan 

terjadinya peningkatan tekanan darah dan peningkatan 

kolesterol; peningkatan kolesterol meningkatkan resiko 

terjadinya aterosklerosis. Penurunan kadar estrogen 

juga menyebabkan proses osteoblast terhambat dan 

osteoklast meningkat sehingga proses kerusakan tulang 

lebih cepat dibandingkan pembentukan tulang sehingga 

pasien mudah mengalami osteoporosis (Baziad, 2001). 

Perubahan fisik yang terjadi lebih kompleks pada 

eksenterasi pelvik karena organ yang diangkat adalah 
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seluruh organ reproduksi internal, rektum dan kandung 

kemih. Perubahan fisik yang terjadi akibat 

pengangkatan organ internal reproduksi antara lain 

timbulnya gejala pra-menopause karena tidak adanya 

ovarium seperti keluhan panas, vertigo, keringat 

banyak, kedinginan, berdebar-debar, nyeri kepala, nyeri 

otot, mudah lelah dan sulit tidur. Selanjutnya pasien 

akan mengalami perubahan fisik seperti wanita 

menopause karena tidak adanya hormon estrogen dan 

progesteron di dalam tubuh.  

2) Efek Psikologis 

Perubahan yang terjadi secara psikologi akibat 

tindakan histerektomi total dan subtotal adalah pasien 

akan mengalami disintegrasi kewanitaan yang 

bermanifestasi dalam depresi, karena kehilangan uterus 

dan bisa menjadi sumber pertengkaran dalam keluarga. 

Masalah ini terjadi terutama bagi wanita muda yang 

belum menikah dan pasangan yang belum mempunyai 

anak. Tidak datangnya haid dan hilangnya kemampuan 

untuk hamil, dirasakan tidak wajar oleh wanita muda. 

Pasien mangalami masalah kehilangan atau berduka 

karena kemungkinan untuk hamil tidak terjadi (Baziad, 

2001). 
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Pasien akan mengalami kehilangan organ 

reproduksi internal, cemas terhadap resiko kambuhnya 

kanker, resiko berpisah dari pasangan karena disfungsi 

seksual. Efek psikologis yang dapat dialami pasien 

dengan pasca histerekomi radikal beserta 

pengangkatan ovarium adalah rasa cemas perubahan 

tubuh yang akan terjadi dengan tidak adanya uterus dan 

ovarium. Masalah psikologi lebih lanjut dapat terjadi 

pada pasien apabila hormon estrogen menurun, antara 

lain berkurangnya gairah, berkurangnya konsentrasi, 

perubahan emosi seperti mudah tersinggung, susah 

tidur, rasa takut, cemas, merasa kurang menarik dan 

tidak sabar. Perubahan psikis ini berbeda-beda 

tergantung dari kemampuan wanita untuk beradaptasi 

terhadap perubahan yang terjadi (Baziad, 2001). 

Dalam sebuah studi kualitatif dari 10 wanita yang 

belum mengalami menopause sebelum atau setelah 

dihisterektomi, Lindberg dan Nolan (dalam Cabness, 

2010) mengidentifikasi empat proses utama yang 

mempengaruhi perempuan memutuskan untuk 

menjalani histerektomi yaitu mencari solusi, 

mempertahankan, mengubah bagian, dan mengambil 

alih. Studi ini tidak ditujukan pada kualitas hidup wanita 
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post histerektomi. Demikian pula dengan studi Groff et 

al., (dalam Cabness, 2010) meneliti peran keyakinan 

dan sikap perempuan terhadap histerektomi dan 

partisipasi dalam keputusan medis menjadi sumber  

dalam beragam pada  3 sampel etnis yang melibatkan 

perempuan Afrika-Amerika, Hispanik dan Kaukasia. 

Dalam 23 kelompok fokus untuk perempuan terlayani di 

Texas. Analisis rekaman audio transkrip 

mengidentifikasi empat tema utama: merasakan akibat 

histerektomi, merasakan pandangan dari mitra laki-laki, 

pendapat tentang penyedia layanan kesehatan, dan 

proses pengambilan keputusan. Di seluruh kelompok, 

perempuan menyatakan harapan serupa tentang 

histerektomi. Mereka berpikir bahwa laki-laki merasa 

wanita dengan histerektomi kurang diinginkan dengan 

alasan tidak dapat melahirkan. 

2.3 Dukungan Sosial Keluarga  

Dukungan sosial sangat diperlukan oleh setiap individu 

di dalam setiap siklus kehidupannya. Dukungan sosial 

merupakan dukungan emosional yang berasal dari teman, 

anggota keluarga, bahkan pemberi perawatan kesehatan 

yang membantu individu ketika suatu masalah muncul 

(Videbeck, 2008). Penyakit dan ketidakmampuan merupakan 
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pengalaman umum yang mewakili salah satu tantangan 

terbesar bagi keluarga karena masalah psikososial yang 

disebabkan oleh salah satu anggota keluarga dengan adanya 

ketergantungan akibat penyakit berdampak pada seluruh 

sistem dalam keluarga. Atau dengan kata lain, apabila terjadi 

perubahan peran pada salah satu anggota keluarga akan 

mempengaruhi peran anggota keluarga yang lain (Rodriguez-

Sanchez dkk., 2011). 

Dukungan sosial akan semakin dibutuhkan pada saat 

seseorang sedang menghadapi masalah atau sakit; di sinilah 

peran anggota keluarga diperlukan untuk menjalani masa-

masa sulit dengan cepat (Efendi & Makhfudli, 2009). Individu 

yang mendapat dukungan emosional dan fungsional terbukti 

lebih sehat daripada individu yang tidak mendapat dukungan 

(Buchanan dalam Videbeck, 2008). 

Hubungan sosial yang bermakna dengan keluarga 

atau teman terbukti memperbaiki hasil akhir kesehatan dan 

kesejahteraan pada individu dewasa lanjut (Bisconti & 

Bergemen dalam Videbeck, 2008). Penelitian ini menemukan 

bahwa unsur esensial pada perbaikan hasil tersebut ialah 

keluarga atau teman berrespon dengan memberi dukungan 

ketika hal tersebut diminta. Dibandingkan dengan laki-laki, 

perempuan cenderung untuk menampilkan hubungan yang 
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kuat antara perkawinan, masalah keluarga dan gejala depresi 

(Lemmens dkk., dalam Kamen, Cosgrove, McKellar, Cronkite, 

Moos, 2011), dan lebih mengandalkan dukungan keluarga 

dalam masa-masa stres (Roehl; Okun; Thompson; Heller 

dalam Kamen, Cosgrove, McKellar, Cronkite, Moos, 2011). 

Dibandingkan dengan dukungan sosial pada umumnya, 

dukungan perilaku yang disediakan oleh anggota keluarga 

atau pasangan lebih khusus, bermanfaat bagi kesehatan fisik 

dan psikologis (Kiecolt-Glaser; Newton dalam Kamen, 

Cosgrove, McKellar, Cronkite, Moos, 2011). Sebaliknya, 

kurangnya dukungan dari pasangan atau anggota keluarga 

yang lain  terkait dengan risiko yang lebih tinggi untuk 

morbiditas psikiatri (Whisman, Sheldon; Goering dalam 

Cutrona; Suhr dalam Kamen, Cosgrove, McKellar, Cronkite, 

Moos, 2011). Itulah sebabnya dalam pencarian makna hidup 

pasien, keluarga juga memainkan peranan yang sangat 

besar, sebagaimana kita ketahui bahwa makna hidup 

berkaitan dengan berbagai aspek termasuk depresi dan 

kecemasan. 

2.4 Hubungan antara Makna Hidup dan Histerektomi 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa makna 

hidup (meaning of life) adalah hal-hal yang dianggap sangat 

penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi 
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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). Atau dengan kata lain, makna hidup adalah suatu 

konsep multidimensi yang melibatkan makna dan tujuan hidup 

serta motivasi untuk menemukan arti dan tujuan hidup. Makna 

hidup terdapat dalam kehidupan itu sendiri, dan dapat 

ditemukan dalam setiap keadaan, baik menyenangkan 

maupun tidak menyenangkan, dalam keadaan bahagia 

ataupun penderitaan. 

Fochtman (dalam Kang, Im, Kim, Kim, Song & Sim, 

2009) mendefinisikan penderitaan sebagai laporan seorang 

individu baik laki-laki maupun perempuan tentang  kesadaran 

adanya satu atau lebih perubahan fungsi normal, sensasi, 

atau penampilan yang menyebabkan dirinya memiliki 

beberapa tingkat ketidaknyamanan fisik, penderitaan batin, 

atau tertekan. Terjadi satu atau lebih perubahan dari kondisi 

normal yang biasanya fungsi normal fisiologis, psikologis, 

sosial, dan/atau rohani yang menyebabkan penderitaan. 

Penemuan makna hidup dalam penderitaan sangat penting 

seperti yang diungkapkan oleh Ryff, Singer, Wong dan  Fry 

(dalam Hicks & King, 2007) bahwa pengalaman hidup yang 
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bermakna telah diakui sebagai suatu kontributor penting 

untuk kesehatan dan kesejahteraan. Sedangkan Mascaro 

(dalam Hicks & King, 2007) menyimpulkan bahwa makna 

hidup berkaitan dengan banyak variabel yang penting seperti 

harapan, kepuasan hidup, depresi dan kecemasan. 

Kecemasan bahkan ketidakbermaknaan dapat dialami 

seseorang ketika menghadapi keadaan yang akan 

mengancam keberadaan hidupnya. Hal ini juga yang 

dirasakan ketika seseorang akan menghadapi suatu prosedur 

medis tertentu seperti operasi ginekologi. Schwartz dan 

Williams (2002) menuliskan operasi ginekologi memiliki 

banyak kesamaan aspek psikologis dengan operasi secara 

umum. Namun, karena operasi ginekologi dapat memiliki 

pengaruh langsung pada sistem reproduksi wanita, hal inilah 

menciptakan masalah psikologis tersendiri yang berbeda, baik 

itu pada pre-operasi maupun post-operasi. Terdapat faktor 

resiko tertentu pre-operasi yang meningkatkan kemungkinan 

merugikan psikologis yang mengikuti operasi ginekologi. 

Secara khusus, masalah dengan depresi, kecemasan, sakit 

kronis, citra tubuh, fungsi seksual dan beberapa hubungan 

yang mungkin meningkatkan kemungkinan penyesuaian 

psikologis pasca operasi yang buruk. Karenanya, pasien akan 

mendapat manfaat dari peningkatan kesadaran mengenai 
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bagian dari ahli bedah dan profesional medis lain bahwa 

masalah psikologis dan psikososial ini sudah ada pada 

periode sebelum operasi. 

Histerektomi merupakan salah satu pembedahan 

ginekologi yang juga menimbulkan kecemasan sampai 

dengan depresi bagi wanita yang akan maupun 

mengalaminya. Richard (dalam Ryan, Dennerstein & 

Pepperell, 1989), menemukan bahwa 50 wanita yang 

mengalami histerektomi memiliki 4 kali lebih mungkin untuk 

mendapatkan pengobatan depresi dari dokter mereka 

dibandingkan pasien yang tidak mengalami histerektomi (33% 

berbanding 7%). Pada studi yang lain Richard (dalam Ryan, 

Dennerstein dan Pepperell, 1989), menemukan bahwa 70% 

dari 56 wanita yang memiliki histerektomi melaporkan suatu 

sejarah depresi post-operasi dibandingkan dengan 30% 

wanita yang mengalami operasi lain. Ia juga mencatat bahwa 

pasien dengan histerektomi melaporkan sejarah depresi pre-

operasi dibandingkan wanita yang tidak mengalaminya 

sebesar (36% berbanding 21%). 

Pada studi prospektif  dari Martin dan Gath (dalam 

Ryan, Dennerstein & Pepperell, 1989) cukup banyak yang 

menarik. Kedua menggunakan wawancara psikiatrik dan 

skala penilaian psikologi pra- dan post-operasi. Sebelum 
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operasi kedua studi melaporkan kesamaan dan tingginya 

prevalensi dari penyakit kejiwaan. Tipe dari diagnosa 

bervariasi. Dan pada studi Gath at al., (dalam Ryan, 

Dennerstein & Perell, 1989) 62 % dari diagosa psikiatrik 

adalah depresi dan 31 % menderita gejala-gejala kecemasan. 

Terdapat pemahaman yang jelas untuk dampak 

psikologis bahwa histerektomi dapat memiliki pengaruh yang 

baik maupun buruk pada wanita yang menjalani operasi. 

Sebagai contoh, ketika prosedur berakhir, pendarahan uterus 

abnormal dapat diatasi, menghilangkan ancaman terhadap 

kanker lebih lanjut, atau membebaskan pasien dari sumber 

yang menyebabkan sakit yang menyiksa. Akan tetapi di sisi 

lain, ketika operasi berakhir kemampuan untuk bereproduksi, 

bagi para wanita yang masih memiliki harapan untuk memiliki 

anak akan menjadi tidak mungkin. Hal inilah yang dapat 

memberikan dampak buruk secara psikologis (Ricks & Greig, 

2007). 

Brown (dalam Cabness, 2010) menuliskan bahwa 

untuk beberapa wanita uterus adalah simbol dari feminisitas, 

kemudaan dan kegembiraan mereka. Kehilangan uterus 

seperti juga kehilangan menstruasi dapat menjadi  gangguan 

dan mungkin bahkan menyebabkan mereka merasa kurang 

menarik dan lengkap. Penelitian Cabness (2010) menunjukan 
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hasil bahwa perempuan yang lebih muda memiliki 

ketidakpuasan yang lebih tinggi berhubungan dengan 

prosedur bedah dan mengalami kualitas hidup yang lebih 

rendah daripada wanita yang lebih tua. Analisis data 

mengungkapkan bahwa sembilan responden antara usia 35 

sampai 55 menyatakan ketidakpuasan yang besar dengan 

kualitas kehidupan setelah histerektomi daripada wanita yang 

berusia 56 tahun dan lebih tua. Kualitas hidup yang lebih 

tinggi dinyatakan oleh skor depresi yang lebih rendah pada 

wanita yang lebih tua dalam studi tersebut. Penurunan 

kualitas dalam hidup dapat ditunjukan dengan beberapa 

variabel seperti keterbatasan fungsi fisik, keterbatasan dalam 

fungsi sosial, dan persepsi tentang kesehatan yang buruk 

(Kjerulff, Langenberg, Rhodes, Harvey, Guzinski & Stolley, 

2000). 

Selain itu, ketika diminta untuk menggambarkan 

pengalaman seksual mereka menuju operasi, tanggapan  

wanita hampir merata pada analisis secara kualitatif yaitu 

menghindari hubungan seksual karena rasa sakit dan tidak 

terdapat masalah. Demikian pula setelah operasi, sebagian 

besar wanita melaporkan kembalinya kepuasan seksual, 

sebagian besar terjadi peningkatan hubungan seksual dan 

tidak ada nyeri atau kekuatiran mengenai kehamilan. 
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Sedangkan partisipan lain menyatakan bahwa pengalaman 

seksual mereka berubah menjadi buruk, menyebutkan hasrat 

seks yang secara signifikan mengalami penurunan dan nyeri 

pada saat berhubungan seksual. Ketika diminta 

menggambarkan pengalaman mereka dengan para mitra 

seksual sebelum histerektomi, responden menggambarkan 

mitranya seperti frustrasi, terpaksa, khawatir dengan 

keadaannya, dan mendukung akan tetapi sulit. Akan tetapi 

dalam penelitian ini tidak diuraikan secara jelas jika 

bagaimanakah, mitra atau pasangan mereka mempengaruhi 

pengambilan keputusan pre-operasi wanita (Cabness, 2010). 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara kecemasan dan depresi yang 

dialami oleh pasien yang akan maupun telah mengalami 

histerektomi dengan makna hidup pasien tersebut.  

 


