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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

4.1.1 Tahap Pra-lapangan dan Persiapan Penelitian 

Peneliti awalnya melakukan konsultasi bersama dosen 

pembimbing untuk penentuan topik yang akan diteliti. Dari 

hasil diskusi yang dilakukan, peneliti memperoleh beberapa 

topik yang sebagian besar dipilih berdasarkan fenomena dan 

masalah yang terjadi di masyarakat dan lingkungan rumah 

sakit dan peran serta tenaga kesehatan khususnya 

keperawatan. Dari beberapa topik tersebut, peneliti kemudian 

memilih salah satunya untuk dijadikan topik penelitian yang 

akan diteliti. Pemilihan topik tentang “Makna Hidup Pasien 

Pre- dan Post-histerektomi ini didasarkan pada hasil kajian 

peneliti sewaktu melakukan praktik klinik tentang respon 

pasien yang akan dan telah dihisterektomi. Peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang fenomena tersebut. 

Peneliti kemudian melakukan studi pendahuluan di 

Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang tempat 

peneliti melakukan praktik klinik yang kemudian dipilih 

sebagai tempat penelitian. Rumah Sakit Panti Wilasa 

“Citarum” Semarang adalah salah satu Rumah Sakit 
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YAKKUM (Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum) terletak 

di Jln. Citarum 98, kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan 

Semarang Timur, kota Semarang. 

Alasan mendasar peneliti memilih Rumah Sakit Panti 

Wilasa “Citarum” menjadi tempat penelitian adalah: 

1. Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang 

merupakan salah satu rumah sakit yang bergelut 

dalam pendidikan. 

2. Sebagai rumah sakit yang bekerjasama dengan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya 

Wacana, khususnya sebagai wadah praktik klinik 

mahasiswa.  

3. Berdasarkan pengalaman praktik di rumah sakit 

tersebut, peneliti melihat bahwa Rumah Sakit Panti 

Wilasa “Citarum” Semarang merupakan salah satu 

rumah sakit yang memiliki bangsal perawatan khusus 

kebidanan dan penyakit kandungan yang diberi nama 

ruang Bougenville. 

4. Lokasi Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang 

mudah dijangkau sehingga memungkinkan peneliti 

memperoleh data. 

Setelah melakukan studi pendahuluan, peneliti 

menyusun Bab 1, 2 dan 3 yang didalamnya mencakup latar 
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belakang penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian. 

Peneliti juga membuat panduan wawancara (interview guide). 

Semuanya dibuat dalam bentuk proposal yang kemudian 

diseminarkan pada tanggal 26 April 2012. 

Setelah diseminarkan dan proposal peneliti dianggap 

layak untuk diteliti oleh pihak fakultas, peneliti mengurus surat 

ijin melakukan penelitian dari fakultas yang ditujukan kepada 

pihak Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang. Setelah 

mendapatkan feedback dari pihak rumah sakit dan diijinkan 

meneliti pada tanggal 12 Juni 2012, peneliti yang berkuliah di 

Salatiga menyewa sebuah kamar kost di dekat Rumah Sakit 

Panti Wilasa “Citarum” Semarang, yang akan peneliti tempati 

selama melakukan penelitian untuk mempermudah akses 

peneliti ke tempat penelitian. Agar mempermudah peneliti 

mendapatkan informasi tentang pasien yang akan 

dihisterektomi, selain melakukan pengecekan ke ruangan 

perawatan setiap harinya, peneliti juga meminta bantuan 

kepada beberapa perawat ruangan dengan memberikan 

nomor telepon genggam peneliti untuk dihubungi jika ada 

pasien yang mendaftar untuk dihisterektomi. 
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4.1.2 Pelaksanaan Penelitian. 

Partisipan Wawancara Pre-

histerektomi 

Wawancara Post-

histerektomi 

Partisipan 1 

(THS) 

23 Juni, 3 Juli dan 11 Juli 

2012 

24 Juni, 17 Juli dan 24 Juli 

2012 

Partisipan 2 

(JCS) 

17 September 2012 Tidak dilakukan 

wawancara post-operasi 

Partisipan 3 

(SS) 

29 September dan 6 

Oktober 2012 

6 Oktober 2012 (setelah 

dilakukan wawancara pre-

histerektomi 

Pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan Juni 

sampai Oktober 2012. Awalnya peneliti ingin mewawancarai 

partisipan sebelum dihisterektomi sesuai dengan topik yang 

peneliti pilih. Namun karena keterbatasan informasi dalam hal 

ini banyak histerektomi yang tidak terjadwal dan mendadak, 

peneliti mewawancarai tahap pre-histerektomi setelah 

partisipan dihisterektomi dan bersedia diwawancara. Agar 

partisipan tidak bingung saat diwawancara, peneliti 

mengkondisikan partisipan dengan menjelaskan terlebih 

dahulu tahap dan tujuan wawancara serta meminta partisipan 

mengingat kembali apa yang dialami dan dirasakan pre-

histerektomi. Setelah wawancara pre-histerektomi selesai, 
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peneliti kemudian melakukan wawancara untuk tahap post-

histerektomi dengan kembali mengkondisikan partisipan 

seperti yang peneliti lakukan pada tahap pre-histerektomi. 

Wawancara pertama untuk partisipan pertama 

dilakukan di bangsal rumah sakit pada tanggal 23 Juni 2012, 

beberapa jam setelah partisipan keluar dari ruang operasi dan 

dan telah dalam keadaan komposmentis. Peneliti awalnya 

memperkenalkan diri kemudian membina hubungan saling 

percaya dengan partisipan dan kerabat yang saat itu 

menemani partisipan. Setelah itu, barulah peneliti 

menyampaikan maksud dan tujuan peneliti. Peneliti meminta 

partisipan menandatangani lembar persetujuan menjadi 

partisipan penelitian, setelah itu barulah peneliti melakukan 

wawancara. Selain mewawancarai peneliti juga melakukan 

observasi selama wawancara berlangsung. Untuk 

mempermudah peneliti mengingat, hasil observasi peneliti 

tulis dalam buku kecil yang sudah peneliti siapkan 

sebelumnya. Setelah mewawancarai, peneliti meminta 

persetujuan partisipan untuk kembali melakukan wawancara 

berikutnya. Peneliti juga meminta nomor telepon genggam 

dan alamat rumah partisipan agar mempermudah peneliti 

menghubungi partisipan. 
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Wawancara kedua untuk tahap pre-histerektomi 

partisipan pertama berlangsung di rumah partisipan pada 

tanggal 3 Juli 2012. Sedangkan wawancara ketiga dilakukan 

pada tanggal 11 Juli 2012. Setelah data wawancara pre-

histerektomi dianggap cukup, peneliti kembali melakukan 

kontrak waktu untuk melakukan wawancara post-histerektomi 

kedua, karena wawancara pertama telah peneliti lakukan 

sehari setelah wawancara pre-histerektomi pertama yaitu 

pada tanggal 24 Juni 2012 saat partisipan masih dirawat di 

rumah sakit. 

Wawancara post-histerektomi kedua dilaksanakan 

pada tanggal 17 Juli 2012. Sebelum wawancara dimulai, 

peneliti mengkondisikan partisipan dengan menjelaskan 

terlebih dahulu tujuan wawancara agar partisipan dapat fokus 

pada keadaan post-histerektomi yang dialami. Hal yang sama 

juga peneliti lakukan pada wawancara ketiga post-

histerektomi yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2012. Waktu 

wawancara pre- dan post-histerektomi dengan partisipan 

pertama dimulai sejak 23 Juni sampai 24 Juli 2012. 

Wawancara pertama dengan partisipan kedua 

berlangsung di rumah sakit pada tanggal 17 September 2012 

sehari setelah partisipan dihisterektomi. Selain wawancara, 

peneliti juga melakukan observasi. Seperti pada partisipan 
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pertama, sebelum wawancara dimulai, peneliti 

mengkondisikan partisipan terlebih dahulu dengan 

menjelaskan tujuan dan tahap wawancara serta meminta 

partisipan mengingat kembali apa yang dialami dan dirasakan 

sebelum dihisterektomi. Setelah melakukan wawancara, 

peneliti melakukan kontrak waktu untuk melakukan 

wawancara berikutnya. Peneliti meminta alamat rumah serta 

nomor telepon genggam partisipan agar lebih mudah 

dihubungi. 

Berdasarkan kontrak waktu yang dilakukan, pada 

tanggal 21 September 2012 peneliti kemudian mencoba 

mendatangi alamat yang diberikan partisipan, tempat 

anaknya berdomisili selama berkuliah di Semarang. Kesulitan 

menemukan alamat yang diberikan membuat peneliti 

bertanya langsung kepada ketua RT setempat, namun oleh 

ketua RT alamat tersebut dinyatakan tidak jelas. Peneliti 

kemudian kembali menghubungi partisipan via telepon dan 

melakukan kontrak waktu untuk melakukan wawancara 

berikutnya. Namun, pertemuan yang dilakukan peneliti 

dengan partisipan pada tanggal 25 September 2012 di rumah 

sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang saat partisipan akan 

melakukan check up, partisipan yang saat itu ditemani 

suaminya menolak untuk diwawancarai sehingga untuk 
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partisipan kedua, peneliti hanya melakukan wawancara untuk 

tahap pre-histerektomi. 

Untuk partisipan ketiga, peneliti mendatangi bangsal 

tempat partisipan dirawat beberapa jam setelah partisipan 

dihisterektomi, yaitu pada tanggal 27 September 2012. 

Peneliti berrencana berkenalan sekaligus mewawancarai 

partisipan. Namun, kondisi partisipan saat itu tidak 

memungkinkan untuk diwawancara akibat nyeri  post-

histerektomi. Peneliti kemudian mencoba menggali informasi 

lewat bincang-bincang yang peneliti lakukan bersama kakak 

serta suami partisipan. Informasi yang peneliti dapatkan tidak 

direkam. Peneliti hanya mengandalkan ingatan serta hasil 

observasi yang peneliti tulis dalam buku yang peneliti bawa.  

Wawancara pertama pre-histerektomi partisipan ketiga 

baru dilakukan dua hari kemudian yaitu pada tanggal 29 

September 2012. Seperti pada partisipan pertama dan kedua, 

sebelum mewawancarai, peneliti menjelaskan tujuan tahap 

dan tujuan wawancara dan meminta partisipan kembali 

mengingat keadaan pre-histerektominya sebelum wawancara 

dimulai. Selesai melakukan wawancara, peneliti kemudian 

meminta nomor telepon genggam serta alamat rumah 

partisipan agar memudahkan peneliti menghubungi 

partisipan. 



82 
 

Wawancara kedua untuk tahap pre-histerektomi 

dilakukan di rumah partisipan pada tanggal 6 Oktober 2012. 

Selesai melakukan wawancara pre-histerektomi, peneliti 

melanjutkan dengan melakukan wawancara post-histerektomi 

pertama. Sebelum wawancara dimulai, peneliti kembali 

menjelaskan tahap dan tujuan wawancara agar partisipan 

berfokus pada keadaan post-histerektominya. Pengumpulan 

data melalui wawancara maupun observasi partisipan ketiga 

dilakukan mulai 27 September sampai 6 Oktober 2012. 

4.2 Analisa Data 

Analisa data kualitatif pada umumnya meliputi reduksi 

data, kategorisasi, pemeriksaan keabsahan data dan 

kesimpulan (Moleong dalam Lawole, 2012). Setelah peneliti 

menganggap data yang diperoleh baik melalui wawancara, 

observasi maupun refleksi telah jenuh dan menjawab 

pertanyaan penelitian, peneliti kemudian melakukan analisa 

data sesuai dengan tahapan penelitian kualitatif yang telah 

dirancangkan sebelumnya. 

Proses analisa data dimulai dengan peneliti mengetik 

transkrip wawancara yang peneliti lakukan secara manual 

dengan mendengarkan hasil rekaman dan mengetiknya kata 

perkata. Selanjutnya peneliti memberikan penomoran perbaris 

(mulai dari 1, 2. 3 dan seterusnya) pada bagian kanan 
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transkrip wawancara agar memudahkan peneliti dalam proses 

analisa. Pada transkrip wawancara, peneliti juga mengetik 

transkrip observasi. 

Setelah pengetikan selesai, peneliti membaca 

transkrip wawancara berulang-ulang sehingga peneliti dapat 

menemukan tema serta makna dibalik setiap kalimat. Tema 

dan makna tersebut peneliti tambahkan pada bagian kiri 

transkrip wawancara. 

Agar memudahkan dalam merujuk, peneliti 

memberikan inisial sesuai dengan nama masing-masing 

partisipan. Partisipan pertama diberi inisial THS, partisipan 

kedua JCS, sedangkan partisipan ketiga SS. Hal yang sama 

juga berlaku untuk partisipan yang menjadi triangulasi bagi 

partisipan pertama dan ketiga. Dari tema atau makna yang 

telah peneliti temukan, peneliti kemudian membuatnya dalam 

kategori-kategori pertahap wawancara (pre- dan post-

histerektomi) dan perpartisipan. Penentuan kategori peneliti 

lakukan dengan cara membaca kembali kelompok 

tema/makna yang telah peneliti buat. Peneliti kemudian 

mencari inti pokok dari kelompok tema/makna tersebut. Tema 

yang memiliki aspek yang sama peneliti kelompokkan ke 

dalam satu kategori. Setelah memperoleh kategori pertahap 

wawancara (pre- dan post-histerektomi) yang dilakukan 
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perpartisipan, peneliti melakukan analisia narasi untuk 

membadingkan hasil yang peneliti temukan pada masing-

masing partisipan. 

4.3 Deskripsi Partisipan 

1. Partisipan Penelitian 1 

a. Gambaran Umum Partisipan 1 

Identitas 

Nama   : THS 

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 Mei 1960 

Umur   : 53 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Status   : Menikah 

Agama   : Kristen Pantekosta 

Alamat   : Semarang.  

Anak ke   : 3 dari 6 bersaudara 

THS adalah warga keturunan asli Tionghoa baik dari 

keturunan ayah maupun ibunya. Dari hasil pernikahannya, 

partisipan dikaruniai 3 orang anak. Namun pada kehamilan kedua, 

diusianya yang ke tiga puluh dua tahun, partisipan mengalami 

keguguran karena mengalami depresi akibat hutang piutang rekan 

kerjanya atas usaha yang dijalani. Partisipan mengalami gangguan 

pola tidur dan diikuti dengan munculnya bercak-bercak darah yang 
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mulai membanyak sehingga partisipan dilarikan ke Rumah Sakit 

Telogorejo. Partisipan mencoba mempertahankan kehamilannya. 

Namun janinnya tidak bisa diselamatkan. Sebelas hari setelah 

janinnya dinyatakan meninggal, partisipan dikuret dan dua hari 

kemudian diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Partisipan 

menyesali apa yang dialaminya karena merasa tidak pernah 

berlaku jahat kepada orang lain. 

Dalam kesehariannya, partisipan bekerja secara freelance 

baik untuk asuransi jiwa, kosmetik dan peralatan masak. Bekerja 

secara freelance membuat partisipan sering bepergian ke luar kota 

dan jarang berkumpul bersama keluarga. Partisipan merupakan 

seorang pekerja keras dan selalu memiliki target dalam bekerja. 

Sebelas bulan sebelum wawancara, partisipan mengalami 

perdarahan. Siklus menstruasi yang tidak teratur dan cenderung 

banyak selama kurang lebih tiga belas hari mendorongnya untuk 

memeriksakan diri ke dokter. Melalui pemeriksaan tersebut, ia 

didiagnosa memiliki mioma uteri uteri dan kista ovarium ovari. 

Perasaan kaget dan tidak percaya atas vonis yang diberikan 

mendorong partisipan kembali melakukan pemeriksaan ke dokter 

lain. Namun, pemeriksaan yang kedua kalinya membuktikan 

partisipan positif memiliki mioma uteri dan kista ovarium. 

Setelah divonis memiliki mioma uteri dan perdarahannya 

terhenti, partisipan hanya mengkonsumsi pengobatan herbal tanpa 
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melakukan pemeriksaan rutin ke dokter dan menunda untuk 

dihisterektomi. Selama itu pula partisipan tetap beraktivitasnya 

seperti biasa. Partisipan tetap bekerja dan rutin berolahraga seperti 

renang yang dilakukan tiga kali seminggu. 

Dua bulan sebelum wawancara dilakukan, partisipan 

merasakan nyeri hilang timbul pada bagian bawah perut. Frekuensi 

munculnya nyeri meningkat saat partisipan mengendarai motor dan 

tiduran. Gejala ini membuatnya kembali memikirkan penyakitnya. 

Pemikiran akan pekerjaannya yang tertunda, efek histerektomi, 

serta kecemasan penyakitnya bertambah parah membuatnya 

sering terbangun di malam hari karena dilema antara iya dan 

tidaknya histerektomi. 

Frekuensi gejala yang meningkat mendorong partisipan untuk 

kembali memeriksakan diri karena kuatir kista ovariumnya pecah. 

Hasil pemeriksaan menunjukan kista ovariumnya menyebar 

sedangkan mioma uterinya mengecil dan partisipan divonis harus 

dihisterektomi. Partisipan kembali kaget dan kecewa karena 

merasa usaha yang dilakukannya untuk menyembuhkan 

penyakitnya sia-sia. Namun, Ia akhirnya menerima vonis tersebut 

dan bersedia untuk dihisterektomi. Perencanaan untuk segera 

dihisterektomi telah dipikirkan partisipan sebelumnya agar dapat 

mencapai target dan perencanaannya ke depan. Persiapan 

histerektomi baik fisik maupun psikis membuat partisipan tidak 
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mengikuti lomba paduan suara bersama teman-teman gerejanya di 

Klaten. 

Bukan saja bergumul atas keadaan pre-histerektomi, 

partisipan juga bergumul atas keadaan post-histerektomi. Gejala 

vertigo serta nyeri yang dirasakan post-histerektomi awalnya 

dianggap sebagai beban oleh partisipan. Namun seiring proses 

penyembuhan, partisipan memadang hal tersebut sebagai hal yang 

tidak terlampau dicemaskan. Selain vertigo, partisipan juga merasa 

pegal saat duduk tanpa bersandar dan saat jongkok. Partisipan 

juga cemas akan dampak histerektomi yang akan dialami, yaitu 

penurunan hormon yang dapat menyebabkan penuaan dini. Selain 

itu, perasaan tidak bisa seoptimal sebelum dihisterektomi, 

keadaannya yang harus bergantung kepada orang lain serta luka 

jahitan yang belum kunjung sembuh menyebabkan muncul rasa 

marah atas dirinya sendiri. 

b. Laporan Observasi Pre-histerektomi Partisipan 1 

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 23 Juni 2012 di 

ruang Bougenvile Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. 

Saat peneliti datang, partisipan sedang bersama temannya yang 

duduk di samping partisipan sambil membaca majalah wanita. 

Tidak terlihat suami maupun anak partisipan. Secara fisik, 

partisipan memiliki postur tubuh kurus dengan tinggi berkisar 154 
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cm dan masih menggunakan pakaian untuk pasien yang disediakan 

oleh pihak rumah sakit. 

Partisipan menyambut peneliti dengan senyuman dan 

menyatakan kesediaannya untuk diwawancara namun partisipan 

kelihatan lemas. Saat peneliti menanyakan kedaannya, partisipan 

mengatakan bahwa ia belum merasakan sakit seperti yang 

dikatakan oleh teman-temannya yang sudah pernah dihisterektomi 

karena reaksi analgesik yang diberikan saat histerektomi masih 

terasa. Sebelum wawancara dimulai, partisipan mencoba mengatur 

posisinya senyaman mungkin hal ini terlihat dengan partisipan 

mengambil bantal dan menjadikannya sebagai sandaran. 

Saat wawancara dilakukan, intonasi suara partisipan 

meninggi saat peneliti menanyakan tentang perasaannya saat 

pertama kali divonis dokter uterusnya harus diangkat. Namun, 

volume suaranya mengecil saat peneliti menanyakan tentang kapan 

partisipan tahu tentang penyakitnya. Intonasi suara partisipan 

kembali meninggi saat partisipan menceritakan hasil 

pemeriksaannya yang menunjukkan kista ovariumnya semakin 

menyebar. 

Setelah itu, pada pertanyaan berikutnya partisipan menjawab 

pertanyaan peneliti dengan nada suara biasa, dan artikulasi yang 

jelas dan sesekali menjawab sambil tersenyum. Sejak awal 

wawancara, partisipan cukup terbuka dan terlihat bersemangat saat 
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menceritakan harapan, pekerjaan dan kelompok paduan suara 

yang biasanya diikuti bersama teman-teman gereja. Partisipan 

sesekali melihat ke temannya jika pertanyaan yang diberikan 

peneliti kurang dimengerti. Di akhir wawancara. peneliti melakukan 

kontrak waktu dengan partisipan untuk melakukan wawancara 

berikutnya. 

Saat mencari lokasi tempat tinggal partisipan untuk 

melakukan wawancara kedua, peneliti sedikit mengalami kesulitan 

karena partisipan tidak banyak dikenal warga sekitar. Peneliti 

bertemu dengan suami partisipan saat pertama kali berkunjung. 

Sambil menunggu partisipan yang sedang mandi, peneliti 

berbincang-bincang dengan suami partisipan tentang tujuan 

kedatangan peneliti. 

Partisipan yang saat itu mengenakan daster tampak lebih 

kurus dibanding wawancara sebelumnya. Partisipan juga masih 

tampak lemas dan masih merasakan nyeri pada daerah 

histerektomi. Hal ini terlihat dari cara partisipan berjalan maupun 

duduk yang dilakukan dengan perlahan sambil memegangi daerah 

sekitar histerektomi. Selain itu, saat wawancara akan dimulai, 

partisipan mengatur posisinya senyaman mungkin agar tidak timbul 

nyeri sekitar daerah histerektomi. 

Di awal percakapan sebelum wawancara dimulai, partisipan 

menjawab pertanyaan dari peneliti dengan nada suara biasa, 
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artikulasi yang jelas dan sesekali menjawab sambil tersenyum. 

Namun, disaat peneliti mulai menanyakan perasaan partisipan 

ketika sebelas bulan yang lalu divonis memiliki mioma uteri dan 

kista ovarium, partisipan menjawab dengan intonasi suara 

membesar bahwa ia kaget karena merasa dirinya baik-baik saja. 

Setelah itu, nada suara partisipan kembali biasa dan partisipan 

kembali tersenyum. 

Partisipan kemudian menjelaskan alasannya tidak melakukan 

kontrol ke dokter sambil tersenyum dan sambil menjelaskan gejala 

yang sering dirasakan, partisipan menunjukkan lokasi gejala 

tersebut. Intonasi suara partisipan kembali meninggi saat peneliti 

menanyakan perasaannya saat tahu kista ovariumnya berkembang. 

Namun, sambil tersenyum, partisipan terlihat antusias saat 

menceritakan tentang kegiatan yang masih dilakukan walaupun 

telah divonis memiliki mioma uteri dan kista ovarium. 

Volume suara partisipan kembali membesar saat 

menceritakan tentang kecemasannya yang bertambah karena 

mendengar kabar dari teman-temannya bahwa ada yang kritis 

karena kista ovariumnya pecah. Demikian pula saat menceritakan 

kecemasannya saat memikirkan histerektomi. Namun, partisipan 

tertawa saat mengatakan pikirannya yang berkecamuk banyak hal 

saat itu. Saat menceritakan tentang uterusnya, partisipan menjawab 

sambil menunduk melihat perutnya. 
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Saat peneliti menanyakan pandangan partisipan akan 

penyakitnya, partisipan menjawab dengan volume suara kecil 

sambil tersenyum dan saat peneliti bertanya tentang pandangannya 

akan kehidupan seksual, partisipan menjelaskan dengan terlebih 

dahulu tersenyum dan setelah selesai menjelaskan kembali 

partisipan tersenyum. 

Volume suara partisipan kembali mengecil saat menceritakan 

tentang abortus yang terjadi akibat depresi yang dialami karena 

memikirkan utang temannya pada partisipan yang terlampau 

banyak dan perasaan kecewanya saat harus menghadapi keadaan 

tersebut. 

Wawancara ketiga kembali dilakukan di ruang tamu rumah 

partisipan. Partisipan terlihat sedikit lebih segar dibanding 

wawancara sebelumnya. Namun, partisipan masih terlihat 

merasakan nyeri pada daerah histerektomi. Sebelum wawancara, 

partisipan kembali mengatur posisinya senyaman mungkin. 

Sama seperti wawancara pertama dan kedua, secara umum 

pada wawancara ketiga. partisipan sering tersenyum ketika 

menjawab pertanyaan peneliti dan menjawab pertanyaan peneliti 

dengan suara biasa. Namun, suara partisipan mengecil saat peneliti 

menanyakan tentang kecemasan partisipan atas histerektomi 

pengangkatan uterus yang dilakukan. Namun partisipan tertawa 
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saat menceritakan tentang dirinya yang tetap melakukan aktivitas 

sehari sebelum histerektomi. 

Saat peneliti bertanya siapa yang dipanggil saat partisipan 

merasakan gejala kram, partisipan tersenyum dan sambil 

memperagakan dengan mengelus-elus perutnya menjelaskan 

bahwa tidak ada yang dipanggil saat gejala muncul karena tidak 

ada yang dapat membantu mengurangi gejala yang dirasakan. 

Partisipan kembali tersenyum dan volume suaranya sedikit 

membesar saat menceritakan mimpi partisipan tentang ayahnya. 

Dan saat peneliti bertanya apakah hal tersebut menambah rasa 

cemas partisipan, partisipan menjawab bahwa hal tersebut 

menambah kecemasannya sambil tertawa. Saat peneliti bertanya 

apa yang dicemaskan dengan mimpi yang  dialami, sambil tertawa 

partisipan menjawab yang dicemaskan adalah efek yang akan 

muncul post-histerektomi. 

Partisipan juga tertawa saat peneliti bertanya tentang apakah 

kecamasan berpengaruh terhadap pola makan. Namun volume 

suara partisipan membesar saat peneliti bertanya tentang 

perasaannya ketika telah menjaga pola makan namun tetap divonis 

memiliki mioma uteri. Namun, partisipan kembali tertawa saat 

menceritakan tentang kabar yang didengar dari teman-teman dan 

mimpi tentang ayahnya yang semakin membuat partisipan cemas 

sebelum dihisterektomi. 
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Hal yang sama juga diekspresikan partisipan saat 

mengatakan bahwa ia lebih takut tua dibanding takut meninggal 

dan partisipan juga tertawa saat menceritakan bahwa 

kecemasannya akan semakin bertambah jika ia tahu sebelum 

dihisterektomi yang diangkat adalah kedua ovariumnya. 

Partisipan diam sejenak sebelum menceritakan keinginannya 

untuk melihat bentuk dari mioma uteri dan kista ovariumnya post-

histerektomi. Partisipan tertawa saat menceritakan tentang 

keakrabannya dengan teman-temannya. Namun intonasi suara 

partisipan meningkat saat peneliti bertanya tentang persiapan dari 

perawat dalam membantu partisipan menghadapi histerektomi dan 

menghilangkan rasa cemasnya. 

c. Analisis Verbatim Pre-histerektomi Partisipan 1 

Analisis verbatim pre-histerektomi P1W1 

Makna  Verbatim dan Lokasi 
P merasa kaget dengan 
vonis dokter tentang 
mioma uteri dan kista 
ovariumnya.  

Ya Saya syok, soalnya kan saya mensnya 
teratur dan tidak pernah sakit. Tahu-tahunya 
sudah ada miomnya dan jujur kenapa begitu, 
ternyata dokter ngomong bahwa banyak 
pasien dari sepuluh wanita itu enam terjangkit 
miom. Jadi itu dipengaruhi makanan kan 
makanan banyak dan mau itu susah ya, 
maksudnya memilah-milah itu kan yang ini 
tidak boleh yang itu tidak boleh begitu. (P1W1 
4-12) 

P menunda melakukan 
pemeriksaan rutin 
walaupun telah tahu 
penyakitnya sampai 
muncul gangguan lagi.  

Mulai dari sebelas bulan yang lalu. Udah mau 
setahun. Saya waktu itu pendarahan karena 
seminggu sebelumnya saya mens abis itu 
berhenti, minggu berikutnya kok mens lagi 
gitu. Terus pertama tak pertahankan belum 
periksa begitu, abis itu karena perdarahannya 
bertambah sebelum periksa seminggu lah ya, 
seminggu saya ke dokter, sama dokternya 
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langsung diperiksa dalam dan di USG. Jadi 
langsung dikasih obat. Nda, setelah itu dari 
dokter dikasih obat untuk memberhentikan 
darahnya toh. Berhenti kok sudah mens 
normal. Normal, terus saya pikir tidak ada apa-
apa, saya tunda … saya tunda sampai hari ini, 
tapi setelah USG kemarin, ternyata kistanya 
semakin beranak. (intonasi suara membesar) 
(P1W1 9-18) 

P mencoba mencari 
alternatif lain untuk 
mengobati penyakitnya 
tetapi tidak sepenuhnya 
berhasil.   

Iya saya sudah dikasih tahu kalau ada kista 
dan miomnya, terus hanya dikasih obat untuk 
memberhentikan perdarahan. Jadi tidak ada 
sangkut paut nya dengan kista dan miom tapi 
selama saya tidak berobat ke mana-mana. 
Saya minum jamu itu daun sirsak, Jadi tidak 
ada kontrol rutin, tapi sering saya minum itu. 
Tapi kenyataannya miomanya jadi kecil, lebih 
mengecil dari  pada yang awal, tapi kistanya 
beranak. (P1W1 20-24) 

P masih melakukan 
aktivitas seperti biasa 
namun gejala-gejala yang 
sering muncul mendorong 
P untuk memeriksakan 
diri ke dokter.   

O masih... setelah tahu itu awal-awalnya tidak 
ada masalah. Mensnya lancar, jadi saya pikir 
tidak ada masalah. Tapi akhir-akhir ini saya 
mensnya cik-cik hilang, ciki-cik hilang. Jadi 
saya takut kistanya pecah, terus langsung tak 
tindak lanjuti walaupun takut. (P1W1 42-44) 

P merelakan uterusnya 
diangkat karena takut 
penyakitnya menjadi 
parah.  

Ya saya sudah dikasih tahu dokternya ada 
miomnya itu waktu pertama kali periksa. 
Soalnya kalau tidak diangkat, miom nempel di 
rahim. Jadi bisa lecet rahimnya. Jadi bisa jadi 
kanker. Kalau pecah kistanya bisa bahaya, 
miom tidak pecah ya tapi beranak. (P1W1 46-
48) 

P lebih berani 
dihisterektomi karena 
adanya harapan untuk 
sembuh,  takut 
penyakitnya menjadi 
parah serta faktor tidak 
sendiri menderita.  

Harapan saya sebelum operasi ya, o ya 
punya, mending miom dan kistanya diangkat 
saja, soalnya kalau tidak diangkat dan kistanya 
tambah menyebar kan bisa game point. 
Awalnya saya takut, tapi dari teman-teman 
saya banyak yang sudah dioperasi diangkat 
rahimnya dia tetap aktif kok. Kan saya sudah 
pernah tanya ke teman saya apa kalau sudah 
diangkat rahim cepat capek, keriput juga, terus 
hormonnya juga menurun, tapi dia ngomong 
“O tidak apa-apa ya semuanya itu bergantung 
dari gaya hidup, pola makannya juga. Sayur 
atau apa”. Jadi saya langsung berbesar hati 
walaupun kemarin di tensi juga tinggi karena 
saya sebenarnya takut. (P1W1 51-58) 

Keinginan untuk melihat 
anak-anaknya sukses 
menjadi harapan P 

O.. ya saya ingin lihat anak sampai sudah 
gede, anak sudah sukses, ya harapannya itu 
saja. (P1W1 60-61) 
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sebelum dihisterektomi.     
P masih aktif melakukan 
kegiatan keagamaan 
walaupun telah tahu 
sakitnya.  

O.. ya kalau tidak dioperasi juga saya sering 
tapi kalau ini tidak bisa naik motor, tunggu 
sampai sudah sembuh baru aktif lagi. (P1W1 
72-73) 

Dukungan dari teman-
teman sekitar membuat P 
lebih kuat menghadapi 
histerektomi.  

Walaupun sakit tapi saya tetap kuat Ya.. 
dengan sakit, saya lebih menyadari kalau saya 
punya banyak teman-teman yang sms kata-
kata penguatan yang buat saya semakin kuat. 
Walaupun sakit tapi masih ada yang 
menyemangati. (P1W1 75-77) 

Menolong orang lain 
merupakan nilai yang 
sangat penting untuk P.  

O,, iya saya merasa puas, apalagi kalau 
bantuan itu sangat diperlukan (sambil 
tersenyum). Pernahkan ada tetangga dia 
sampai nangis. Dia ke rumah saya butuh uang 
untuk anaknya yang waktu itu harusnya 
opnam. Dia nda punya uang untuk ambil 
obatnya di apotik. Dia minjam ke saya. 
Padahal saya juga waktu itu tidak punya uang 
tapi saya berusaha membantu semampu saya. 
Dia bilang dibuat jaminan dulu perhiasan yang 
dia pake, ya saya bilang dipake saja 
perhiasannya,.nanti kalau sudah punya uang 
baru diganti. Eh dia nangis malah. Anaknya itu 
diare soalnya waktu itu. Jadi semampu kitalah 
untuk menangulangi atau apa ya, membantu 
orang lain semampu yang kita bisa. Kegiatan 
lain saya sebenarnya saya ikut koor (paduan 
suara) juga. (P1W1 87-95) 

P tetap berkeinginan 
bekerja post-histerektomi  

Ya pasti punyalah ya.. Pengen apa ya ? 
Pengen punya kerja tetap saja, terus ya 
mungkin nanti untuk anak-anak juga kan 
cuman belum nyampe sampe sekarang. 
(P1W1 106-107) 

Berbuat kebaikan kepada 
orang lain menjadi prinsip 
P dalam memandang 
kehidupannya.  

Kehidupan ini untuk lebih mencintai sesama,. 
Yang pastinya untuk sesuatu yang lebih 
berguna kalau bisa sih menolong lah ya, 
berbuat kebaikan. (P1W1 109-110) 

Keyakinan bahwa ada 
hikmah dari penderitaan 
yang dialami 

Dalam hal ini awal-awalnya saya memang nda 
terima.. saya kok dikasih penyakit ini saya nda 
terima kok bisa begini ?... tapi karena sudah 
terjadi ya sudahlah kita ambil hikmahnya saja. 
Karena Tuhan sudah memberi ini, pasti ada 
jalan keluarlah. (P1W1 112-114) 

Tidak tenang sampai tidak 
bisa tidur karena takut 
keadaan semakin 
memburuk.  

Sebelumnya saya pikiran terus takutnya ini 
membesar. Ya kemarin-kemarin saya awalnya 
memang tidak bisa tidur di rumah. Pikirannya 
kalau nda dioperasi takut makin parah. (P1W1 
116-118) 

Keinginan untuk Yang namanya manusia ya, tetap saja tidak 



96 
 

melakukan sesuatu yang 
lebih dari hari kemarin. 

puas dengan apa yang sudah didapat selama 
kita masih bisa untuk dapat yang lebih baik. 
Jadi saya masih punya harapanlah, soalnya 
karena penyakit saya ini, saya belum bisa 
fokus dengan apa yang saya kerjakan. Sudah 
baik, cuman saja belum total ya, selain itu 
pekerjaan saya kan macam-macam, ya 
maunya saya sih fokus saja pada satu 
pekerjaan jadi nantinya. (P1W1 120-124) 
O berartilah.. cuman belum total ya...belum 
total karena belum fokus sama kerjanya kan 
macam-macam,.Kita mungkin mau yang ini, 
tetapi harus kerjakan yang ini dulu. (P1W1 
126-127) 

Keinginan untuk lebih 
leluasa menjalankan 
aktivitas.   

Komitmen saya apa ya.. yang pastinya saya 
harus lebih leluasa ya untuk menjalankan 
semua aktivitas. (P1W1 129-130) 

 

Analisis verbatim pre-histerektomi P1W2 

Makna  Verbatim dan Lokasi 
P tidak terima ketika 
divonis memiliki mioma 
uteri dan kista ovarium 
sampai melakukan 
crosscheck ke dokter lain. 

Ya perasaan saya waktu itu sempat syok, 
sempat syok juga, soalnya kan saya waktu itu 
merasa sehat-sehat saja, kok ternyata ada 
mioma, ada kista. Syok ya merasa seperti 
kaget, kok bisa seperti itu, terus saya coba 
crosscheck ke dokter lain, yang dokter 
kandungan, siapa yang tahu dokter yang 
pertama meleset gitu. Saya syok soalnya saya 
merasa tidak terima gitu soalnya kan seperti 
sehat-sehat setelah saya crosscheck ke dokter 
lain ternyata hasilnya tetap sama ada miom 
ada kista dan disuruh cek darah untuk periksa 
ada kankernya atau tidak. (P1W2 3-9) 

Pendarahan kurang lebih 
tiga belas hari membuat P 
memeriksakan diri ke 
dokter. 

Karena pendarahan setelah itu, soalnya saya 
sebelum pendarahan saya udah mens sepuluh 
hari kemudian saya pendarahan sampai 
selama kurang lebih ya tiga belas hari setelah 
itu saya punya inisiatif ya sudah kita ke dokter 
saja, ke dokter kandungan, setelah itu 
diperiksa USG juga periksa dalam. Nah di situ 
ketahuan ada miom sama kista. Setelah itu 
diobatin supaya nda pendarahan lagi setelah 
itu berhenti. Bulan depan normal lagi. Mens 
lagi. (P1W2 11-16) 

Pengobatan alternatif 
herbal yang digunakan P 

Setelah itunya obat dari dokter selesai, itu 
sudah mens normal lagi, kan teman-teman 
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tanpa sepengetahuan 
dokter terbukti 
memperkecil mioma 
uterinya.  

banyak yang menyarankan supaya jangan 
operasilah, ini ada minuman ini, ni wah 
macamnya banyak sampai pusing sendiri mau 
ini ya minum obat kan gak bisa langsung 
hilang. Tapi ada  ini herbal yang menurut saya 
itu a.. sudah banyak terbukti. Jadi saya minum 
itu, daun sirsak, saya kasih air, terus saya 
tiriskan, saya godok gitu ya, setelah itu airnya 
saya minum. Sudah itupun juga tidak tiap hari, 
cuman kering. Terus kemarin kenyataannya 
miomnya mengecil ketika di USG kelihatan. 
Dokternya juga bingung, minum apa ini selama 
ini begitu, soalnya waktu itu kan empat koma 
tujuh kayaknya sekarang jadi tiga koma 
berapa itu. Dokternya nanya ke saya, selama 
ini minum apa, saya ngomong cuman minum 
herbal aja air godokan daun sirsak. (P1W2 24-
33) 

Pengalaman orang lain 
yang pernah mengalami 
hal yang sama membuat P 
merasa yakin dengan 
pengobatan yang dipilih 
selain berobat ke dokter.  

Nggak...dari orang yang sepertinya gejalanya 
mungkin apa ya, seperti kanker tapi masih 
stadium awal ya, dia minum itu. Kok setelah 
diperiksa sudah gak ada. Dari situ saya lebih 
percaya. (P1W2 50-52) 

P tidak melakukan kontrol 
rutin karena tidak merasa 
gejala apa-apa sampai 
kembali muncul gangguan.  

Saya tidak kontrol karena saya tidak 
merasakan apa-apa saya dan saya tetap 
sehat-sehat aja kok, jadi saya tidak kontrol 
sama sekali (sambil tertawa) sampai kemarin 
itu mensnya mungkin kurang teratur dan lagi 
ada gejala seperti cekit..cekit..cekit hilang, 
sakit cekit..cekit..cekit hilang sakitnya itu. 
(P1W2 55-58) 

Keharusan untuk segera 
dihisterektomi sulit 
dipercaya oleh P karena 
merasa sudah menjaga 
pola makannya dengan 
baik.   

Nda terimalah, saya syok waktu itu,  tapi 
dokternya bilang lagi gimana ibu wong dari 
sepuluh wanita sekarang, enam kena miom 
dan kista. Miom atau kistalah atau mungkin 
dua-duanya. Jadi sekarang tuh nda bisa di 
deteksi. Kenapa wanita sekarang pada 
umumya itu ada.. ada itu maksudnya ada kista 
atau miom gitu. Dan itu dari pola makan atau 
apa. Padahal kan saya sendiri makannya juga 
nda begitu bebas. Jeroan nda doyan, daging-
daging juga nda dikonsumsi terus-menerus, 
tapi kenyataannya kok bisa begitu. Cuman 
sama dokternya sudah membesarkan hati ya 
dari sepuluh orang enam terjangkit. Tapi 
memang kenyataannya begitu juga. Wong 
teman saya wah ternyata ini sudah operasi ini 
juga kena ini lah itu yang membuat saya jadi 
agak tidak begitu takutlah. (P1W2 72-80) 
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Suami P tidak keberatan 
akan keputusan P untuk 
segera dihisterektomi jika 
itu yang terbaik untuk P.  

Ya waktu itu bapak kan dia yang terbaik ya, itu 
kan pilihan dari saya, ya kalau memang itunya 
harus diambil diambil saja daripada berbahaya 
kan untuk nyawa seseorang itu kan takutnya 
kalau kanker kan kita juga nda tahu kan kalau 
itu ganas atau tidak. Kalau memang harus 
diambil ya diambil. Kalau bapak sih tidak itu 
ya, semua tergantung dari sayanya yang mau 
apa. Yang terbaiklah...Ya kan dia kan tahu 
saya pendarahan. Pendarahannya kan hebat. 
Ya mereka juga gak berkata-kata cuman dari 
raut wajahnya juga mungkin ya kasihanlah 
atau mungkin apa ya nda bisa ngomong juga 
ya dia jadi mungkin dalam hatinya kok bisa 
begitu. Mungkin dalam hatinya juga timbul 
seperti itu. 
 (P1W2 82-92) 

Walaupun masih lemas 
selesai pendarahan, P 
tetap mengejar target 
untuk berjualan dengan 
bantuan anak dan 
karyawannya.  

Yang mulai pendarahan, ceritanya itu kan 
sudah habis-habisan saya masih lemas itu tapi 
ya padahal, bulan itu saya sudah buka stand. 
Ceritanya itu sudah punya apa ya, punya 
planning buka stand ya udah makanya saya 
tetap buka stand dengan keadaan saya yang 
agak-agak lemas itu karena perdarahan itu. Ya 
dia ya mestinya agak ngomel. Tapi, gimana ya 
namanya buka stand ini udah standnya 
macam-macam pokoknya, masa punya saya 
kosong, dan saya kan sudah ngomong sama 
bos. Nah ini standnya saya juga nda ikut ikut 
cuman saya duduk di situ ada pembeli, jadi 
kayak apa itu show room gitu. Tapi yang kerja 
situ kan anak buah, karyawan sana yang 
angkat-angkat itu kan. Tapi itu juga kan sampe 
malam. Ya memang harusnya istirahat, tapi 
saya ya kepinginnya mau jual inilah mau jual 
itulah di samping itu. Tapi anak saya yang 
mendorong itu, yang besar. Maksudnya jual ini 
sekalian nanti liat-liat barang, ya mungkin ada 
orang yang mau jajan dia sanggup untuk 
masak. Jadi anak saya masak, saya yang 
komando. (P1W2 95-107) 

P baru memikirkan kembali 
tentang mioma uteri dan 
kista ovariumnya setelah 
muncul gangguan.  

Waktu itu nda, cuma mikir habis pendarahan. 
Apa, miom sama kistanya malah nda tak 
pikirkan lagi. Tapi kalau dekat-dekat ini udah 
tak pikirin (sambil tertawa). (P1W2 119-120) 

Suara-suara dari luar yang 
mengatakan harus 
dihisterektomi, ada yang 
meninggal, dan lain-lain 
menambah rasa cemas P.  

Mulai dari dua bulan terakhir sekitar bulan April 
mulai dari nyeri-nyeri maksudnya dari suara-
suara “yang punya kista, miom harus 
dioperasilah, yang ini meninggal, yang ini jadi 
besar, jadi banyak macamnya. Cemas saya ya 
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 dengar dari orang-orang sekitar ya mungkin 
lebih apa ya dia yang sudah mengalami dia 
dengar dari orang lain yang ditambah-
tambahin aduh ternyata, itu loh kistanya pecah 
sampai kritis. Itu ada orang gereja juga. 
Kistanya pecah, kritis, sampai dia gemetaran 
masuk di ICU. Ya itu kan menambah saya jadi 
cemas. (P1W2 120-127) 

Dibandingkan dengan 
gejala yang dirasakan, 
suara-suara dari luar yang 
mengatakan kista 
ovariumnya dapat pecah 
yang paling membuat P 
cemas. 

Kadang, tapi jaraknya terlalu lama. Jadi 
kadang sekali tapi yang terakhir inikan nyeri. 
Jadi kurun waktunya cekit-cekit itu sehari bisa 
lima kali. Kalau yang dulu-dulu mungkin sehari 
satu kali. Yang paling membuat saya cemas 
itu bukan cekit-cekitnya, tapi suara dari luar itu 
yang bilang kista kalau pecah nanti kan ada 
yang bilang nanti seperti si Leni itu dia sampai 
kritis loh sampai masuk ICU. Tapi memang 
benar, benar sampai masuk ICU itu memang 
benar-benar pecah. (P1W2 129-134) 

P merasa harus 
mengambil keputusan 
untuk segera 
dihisterektomi tanpa 
berkesempatan 
memberitahukan teman-
teman dekatnya.  
 
 
 

Ya ini, agak tergesa-gesa juga keputusan ya 
agak dekat juga, soalnya saya waktu itu mikir 
ya udahlah pokoknya minggu depan setelah 
mereka pulang, kan Minggu, Kamis saya harus 
kontrol ke dokter. Waktu itu masih latihan saya 
latihan koor, saya kan ada tugas ngumpulin itu 
kan bekas-bekas aksesoris yang waktu lomba, 
kumpulin ke saya terus saya ngomong ke 
teman “nih sekarang pegang kamu aku mau 
operasi (sambil tersenyum). Dalam waktu 
beberapa lama kan harus cuti, mereka kaget. 
Soalnya aku tetap enjoy, fine-fine aja mereka 
heran sempat kaget. Pokoknya waktu pulang 
itu semuanya mikir loh piye, baru latihan kok 
pulang ? jadi yang remaja-remaja pun semua 
ikut kalau sama aku itu heboh banget. Jadi 
ditanya-tanya “mau kemana tante, tante mau 
ke mana ? terus saya bilang “besok aku tak 
cuti” aku mau pergi jalan-jalan. Tapi setelah 
tahu aku operasi pada hah.. itu kan diumumin. 
Ternyata kaget semua. Ternyata waktu itu 
pulang tuh mau persiapan operasi. (P1W2 
145-156)  

Dua bulan menjelang 
histerektomi P merasa 
cemas sampai sering 
terbangun di malam hari 
karena memikirkan biaya, 
proses histerektomi yang 
harus dijalani serta 
kecemasan penyakitnya 

Saya cemas gara-gara orang ngomong itu ya 
lama ya, sekitar satu bulananlah ya jadi tengah 
malam mesti bangun. Dengar-dengar itu kan 
dua bulanan, tapi setelah itu asal malam 
terakhir-terakhir itu saya bangun. Saya sih 
memikirkan kan belum pernah operasi itu 
biayanya dan itu nanti perutnya, terus kenapa-
kenapa jadi semuanya berkecamuk, macam-
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akan bertambah parah. macam, seribu satu yang orang nda 
memikirkan ya saya bisa memikirkan (sambil 
tertawa) lain-lain itu porsinya. Jadi ini ya antara 
ya dan tidak operasi. Tapi lama-lama kalau 
kistanya pecah gimana, soalnya teman saya 
yang sudah menopausee itu miomnya makin 
gede. Kan katanya setelah menopase 
miomnya kecil kan, ya ini makanya sebelas 
senti ya aku nda bisa mikir udah berapa tahun 
dianya gak mens. Usianya udah enam puluh 
lebih loh. Ternyata sebelas senti ya menurut 
saya itu nda masuk akallah pokoknya. Ya ada 
lagi temanku yang usianya lima puluh lima 
tahun, aku tanya loh kamu sudah menopausee 
? sudah menopausee sekitar lima tahun yang 
lalu, jadi waktu itu dia mau ikut asuransi, dia 
cek lab. E ternyata ada miom. Di lab itu 
disuruh USG dia baru tahu kalau ada miomnya 
gede juga sekitar enam atau delapan senti. Ya 
itu buat aku mikir. Aku kan belum menopouse 
dengan kata lain miomku ini bisa tumbuh. 
(P1W2 162-177) 

Keputusan untuk 
secepatnya dihisterektomi 
juga dibuat karena target P 
untuk mengikuti lomba 
pada bulan Oktober.  

Makanya aku cepat-cepat juga orang agak 
tergesa-gesa soalnya aku buru target juga 
Oktober mau lomba lagi di Katedral. Saya kan 
mikir ya sampai Oktober dari sekarang itu 
masa-masa pemulihan, karena setelah lomba 
konser yang nyanyi tujuh atau sembilan lagu. 
Ya tapi saya nda ngomong ke orang-orang 
kalau saya operasi sekarang karena itu. Orang 
kan mungkin orang lain ada yang gak suka 
kan, kan saya yang punya mau, mereka kan 
gak bisa ngatur saya kan saya yang ngatur diri 
saya sendiri cuman nda tak omongin ke orang. 
(P1W2 177-192) 

Selain takut penyakitnya 
bertambah parah, P 
merelakan uterusnya 
diangkat karena usianya 
yang sudah dirasa lanjut 
untuk memiliki anak.   
 
 
 
 
 
 

Ah begini, soalnya kalau rahimnya nda 
diangkat, terus itu sudah kena miom, itu kan 
luka rahimnya. Kata dokter sih, tapi saya juga 
memikirkn o betul juga. Dokternya kan 
ngomong kalau sudah ketempelan itu kena 
pisau rahimnya kan luka, lah kalau luka, 
misalnya sampai sempat lobang atau apa 
terus kena apalah kita makan-makan dari 
dalam kan kita nda bisa tahu ya, dia arahnya 
ke mana, kena itu menjadikan jadi daging 
tumbuh atau apa, kan malahan bahaya. Jadi 
kalau misalnya sudah ketempelan miom 
baiknya diangkat sekalian lah mengingat usia 
dan saya juga sudah nda ingin punya anak lagi 
kan, jadi mending disteril saja. (P1W2 194-
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201) 
Penjelasan dari dokter 
tentang tidak adanya efek 
histerektomi terhadap 
hubungan intim dengan 
suami membuat P lebih 
berani mengambil 
keputusan untuk segera 
dihisterektomi.    

Soalnya kan saya juga konsultasi ke dokter, 
kalau diambil tuh efeknya apa. Untuk suami 
misalnya. Udah digambarin. Berarti beda itu 
ruangnya ini, soalnya saja kan juga sudah 
ngomong-ngomong dulu sih sama teman-
teman katanya kalau sudah diangkat nanti 
hubungan suami istri juga kurang nyaman, 
katanya buat si suami, tapi ternyata dokternya 
memberi ini apa itu, gambaran juga memang 
kalau ini beda dengan yang untuk hubungan 
seks jadi saya lebih bulat lagi. Ya udahlah 
diambil sekalian. Daripada nanti operasi lagi 
gara-gara ya, amit-amit ada kanker gitu 
(sambil tertawa). (P1W2 201-208) 

P merasa pengambilan 
uterus sebagai sesuatu 
yang penting dalam 
dirinya.  

Mestinya peting. Karena sepertinya sih kalau 
saya, soalnya kan memang dari Tuhan ya 
sudah ada di situ terus diambil dihilangin 
mungkin itu kok sepertinya sih kok ada yang 
hilang gitu. Cuman ini belum saya rasakan. 
Katanya untuk hormon. Tapi kalau hormon 
mungkin di ovariumnya ya, kalau ovarium dua-
duanya diambil katanya sih bisa cepat 
penuaan dini. (P1W2 210-214) 

Pengalaman sakitnya 
membuat P merasa 
semakin dekat dengan 
Tuhan.  

Sepertinya lebih kenceng. Lebih kenceng. Ya 
maksudnya ya berdoa supaya ini soalnya saya 
kan waktu itu sebelum operasi kan menunda 
sudah tahu ada penyakit, tapi saya tunda 
soalnya ada momen-momen yang harus saya 
jalani. Jadi saya juga doa semoga di dalam 
waktu-waktu saya menunggu itu tidak terjadi 
terus saya pendarahan lagi atau mungkin saya 
harus dioperasi, saat yang belum saya 
inginkan gitu loh. Jadi ternyata ya Tuhan juga 
sudah ini menjagai saya jadi saya persis 
sesuai dengan yang saya mau. Ya ini setelah 
ini momen-momennya ya sudah selesai saya 
sudah persiapkan waktunya nah saya baru 
mulai operasi. Kan ada reuni. Reuni yang 
sudah tiga puluh dua tahun gak ketemu. Lah 
makanya baru kali ini dan saya juga mengisi 
acara kalau saya kalau sudah operasi kan nda 
mungkin juga, saya harus pemulihan berapa 
bulan saya harus ini itu kan nda mungkin lah 
makanya saya tetap Tuhan tetap menjaga 
saya sampai ini menjelang operasi, nah ini 
pemulihannya saya juga sudah mohon sama 
Tuhan semoga cepat pemulihan soalnya kalau 
begini terus juga nda enak kan. (P1W2 216-
228) 
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Selain kecewa atas apa 
yang dialaminya, P juga 
memandang penyakitnya 
sebagai momok yang 
dirasakan selama berkarir.  

Ya saya awalnya memang kecewa ya kok bisa 
ini saya alami. Tapi ya harus begitu kalau 
memang ya, kalau kita berkarir tapi ada 
penyakit, tetap mungkin ada ganjalan. 
Takutnya nanti kita kecapean nah itu yang 
saya bilang takut kistanya pecah itu takutnya 
nanti kan bertambah banyak dan ada yang 
pecah misalnya kalau kita kurang istirahat. 
Makanya masih ada momok selama kita 
menjalankan karier atau mungkin sebagai ibu 
rumah tangga untuk nyiapin anak-anak itu 
(P1W2 231-236) 

Mendekati waktu 
histerektomi, hampir setiap 
hari P terbangun dimalam 
hari karena memikirkan 
efek post-histerektomi.  

Tapi tetap tiap hari itu saya pikiran terus 
sebelum operasi a saya tiap malam itu sering 
bangun terus memikirkan apa yang terjadi 
nanti kalau aku sudah operasi. Tapi kapan, 
jadi mau majunya itu takut, tapi harus, takut 
tapi harus, jadi itu berkecamuk di yang 
terakhir-akhir sebelum operasi. (P1W2 236-
239) 

P merasa merasa 
terbebani ketika berpikir 
post-histerektomi ia harus 
berdiam di rumah, 
kegiatannya tertunda dan 
bergantung kepada orang 
lain.  

Yang ini saya pikirkan setelah operasi saya 
harus diam di rumah padahal itu tidak pernah 
saya lakukan. Makanya seperti anak-anak dia 
ngomong tumben, jalannya biasanya cepet 
tapi sekarang kayak keong. Gitu dia. Jadi 
“tumben mami biasanya ngomong nya lantang 
dan cepat tapi sekarang kok pelan-pelan 
padahal saya menahan sakit ini. Jadi e.. apa 
ya kegiatan-kegiatan yang saya biasa kerjakan 
itu tertunda. Jadi saya harus minta tolong ade 
lah minta tolong suami padahal sebelum ini 
jarang saya lakukan. Kalau saya bisa semua 
saya kerjakan sendiri. Jadi saya terbiasa untuk 
jarang minta tolong siapa-siapa. saya ke 
manapun kalau bisa saya sendiri. Keluar kota 
ke mana-ke mana gitu. (P1W2 241-249) 

Dilema antara harus 
dihisterektomi dan tidak 
dialami P ketika 
mendengar informasi yang 
disampaikan orang sekitar.   
 

Itu sebelum operasi ya kurang lebih dua 
bulananlah banyak yang menyarakan mending 
kamu jangan operasi pake inilah nanti setelah 
beberapa hari tapi nanti diminumnya berapa 
bulan ada lagi yang kasih tahu oh ini ada 
tukang pijet. Jadi antara operasi dan tidak 
operasi. (P1W2 251-254) 

P merasa bahwa semakin 
ia menunda waktu untuk 
histerektomi, maka 
targetnya post-histerektomi 
juga akan tertunda.  

Padahal waktunya nih saya sudah terget lagi 
untuk yang setelah operasi nah kalau 
menunda lagi kan malah nanti untuk yang ke 
depannya geser lagi tapi akhirnya ya nekat 
mau tak mau harus mau. (P1W2 254-256) 
 

Selain takut penyakitnya Ya ini takutnya pecah aja soalnya dari teman-
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bertambah parah, 
pemikiran tentang dampak 
post-histerektomi membuat 
P selalu mencari informasi 
dari teman-temannya yang 
sudah maupun baru 
dihisterektomi.   

teman saya yang sudah ngomongnya gini-gini 
mereka udah maju duluan. Masa saya yang 
ngasih informasi mengenai dokternya malah 
saya gak maju-maju (sambil senyum). Malah 
semua juga pada tanya kapan operasi, sampai 
mereka mungkin ya udah, udah bosan ya kan 
dulu katanya mau operasi ternyata mundur, 
mundur, mundur terus, sampai nda pernah 
nanya lagi misalnya nanya, sesekali jadi 
operasinya kapan, setiap mereka ngomong 
gitu malamnya mikir lagi operasi atau nda. 
Soalnya kalau operasi ya ini efeknya nanti ini, 
setelah ini saya sudah merasakan aduh 
jahitannya kan mereka juga yang sudah saya 
tanya semua itu. Saya kepingin masukan dari 
dia itu apa setelah dioperasi. Saya setiap ada 
yang operasi itu mesti saya tengok. Saya 
nanya, apa-apa gejalanya itu nah mereka juga 
menyemangati “sudahlah cepetan dioperasi”. 
Tak pikir lagi gitu loh. Jadi nda bisa tidur 
nyenyak gitu. Berkecamuk macam-macamlah 
ini itu. Tapi itu ya, ada yang positif dan negatif 
yah, aduh akhirnya majulah. Jadi ini kan 
sudah, kalau udah gini kayaknya bebas jadi 
saya sepertinya harus kontrol ke dokter itu 
bisa tumbuh lagi atau nda itu nda ada yang 
tahu ya. (P1W2 256-270) 

Keterbukaannya dengan 
suami serta penjelasan 
dari dokter membuat P 
tidak mempermasalahkan 
kehidupan seksualnya 
post-histerektomi.  

Saya untuk hubungan ini, saya no problem. 
Soalnya saya terbuka dengan suami. Tapi nda 
ada masalah sih, sebelum operasipun saya 
nda pernah merasa sakit kok kayak nda ada 
masalah jadi tetap hubungan. Setelah ini juga 
dokternya sudah ngomong itu “dua bulan ya 
bu selama dua bulan nda boleh ada boleh 
berhubungan”, “o iya dok dua tahun dok” saya 
ngomong begitu. No problem. Masalahnya 
suami saya sangat pengertian. Jadi itu saya 
nda kuatir juga soalnya kan harus dioperasi 
jadi mau tak mau harus diangkat gitu. Tapi 
saya tanya dokter sih itu yang membesarkan 
hati saya, jadi no problem. Setelah diangkat 
inipun juga tetap biasa. Soalnya jalurnya beda. 
Gitu loh. Ya jadi menurut saya ya nda apa-apa 
hanya saja belum saya coba. (P1W2 278-286)  

Post-histerektomi, P 
berencana meminta 
vitamin agar tidak terjadi 
penuaan dini akibat 
penurunan hormon.   

Ini saya nanti waktu kontrol saya mau nanya. 
Ini saya mau minta obat juga untuk hormonlah 
kalau rahimnya yang diangkat itu cara 
kerjanya itu apa yang satunya itu uterus, atau 
ovariumnya ini kalau diangkat satu, 
hormonnya ini cara kerjanya mungkin akan 
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berkurang kan, jadi saya mau minta vitamin 
mungkin ya yang untuk biar nda penuaan dini 
atau mungkin apalah. (P1W2 286-286) 

Efek penurunan hormon 
sudah dipikirkan P pre-
histerektomi.  

Sebelum operasi sudah kepikiran apalagi ya 
setelah ini. (P1W2 293) 

Post-histerektomi, dampak 
dari penurunan hormon 
menjadi hal yang penting 
bagi P karena dianggap 
dapat berpengaruh pada 
penampilannya yang selalu 
berhubungan dengan 
orang lain.   

Ini sudah dioperasi saya harus benar-benar ini 
soalnya saya jaga penampilan saya kan 
orangnya ketemu sama orang gitu loh jadi 
saya buka tipe orang yang ya sudahlah gitu 
loh..saya tipenya orang yang berhubungan 
dengan orang lain. Jadi saya bukan tipe ibu 
rumah tangga yang di rumah yang udahlah 
nda ketemu orang nda apa-apa, ya kalau saya 
harus ketemu orang, karena saya juga,.. ini 
apa ya, asuransi, kosmentik, juga untuk alat-
alat masak jadi saya harus berhubungan 
dengan orang kalau kita kurang ini body 
languange iya kan kurang ini kan kurang 
menarik juga ya, jadi kita harus di dalam juga 
harus itu luarnya juga jangan terlalu wah tapi 
kan kita bisa mengaturlah yang sederhanapun 
tapi kita juga harus menjaga untuk 
penampilan. (P1W2 293-302) 

Pada pre-histerektomi, P 
lebih fokus pada 
bagaimana ia dapat 
sembuh dari sakitnya 
dibanding penampilannya.  

O sebelum operasi nda mikir ya, kalau cemas 
dengan penampilan ya, nda kali ya, soalnya 
kan saya mikir, ini untuk kelangsungan hidup 
saya kalau nda saya ambil, saya ya takutnya 
kan kita manusia berusaha ya, maksudnya 
kalau penyakit sudah di diangkat, otomatis kan 
ceritanya lebih panjang hidupnya. Daripada 
tidak diangkat. Tapi ada apa-apa seperti yang 
teman-teman saya ada yang sudah meninggal. 
gitu, jadi saya cemasnya nda begitulah saya 
hanya berpikir nanti setelah saya pulih, maka 
saya harus berbenah diri. Gitu. (P1W2 305-
311)  

P merasa cemas karena 
dapat kehilangan peluang 
post-histerektomi nanti.  
 

Ya cemas sih tapi ya cemas ya paling tertunda 
gitu. Jadi misalnya ada apa yang harus saya 
lakukan nanti ya setelah saya operasi ya itu 
kadang itu loh, peluangnya hilang. (P1W2 313-
314) 

P tidak mempersoalkan 
penampilannya sebelum 
dihisterektomi karena 
berpikir akan mengubah 
style dan meminta vitamin 
dari dokter post-
histerektomi.    

Cuman kalau untuk penampilan ya ndalah, 
yang pasti kalau sudah benar-benar pulih style 
nya itu saya harus benar-benar ganti. Nanti 
saya harus potong rambutlah lah ini nanti saya 
mau minta vitamin sama dokter nih biar saya 
bisa gak loyolah kalau orang jangan bilang ibu, 
habis operasi kok kurus, bedakan kalau orang 
bilang loh, habis operasi kok segar ya, ini kan 
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banyak orang yang mengatakan kalau saya itu 
kurus karena ada miom dan kista mungkin 
energinya atau apa makanan itu diserap oleh 
miomnya itu, tapi nda tahu nih, nda tahu benar 
apa salah nda tau juga. Katanya nanti kalau 
setelah dioperasi bisa agak gemukanlah. 
(P1W2 315-322) 

P merasa bahwa 
kesulitannya untuk 
menaikkan berat badan 
disebabkan oleh penyakit 
yang diderita.  

Kayaknya kurus-kurus terus, ya itu padahal 
saya sudah makan teratur tiga kali dan bisa 
empat kali sehari tapi mau naik sekilo saja 
susahnya minta ampun…Oh udah lama. Udah 
lama kayaknya sebelum saya terdeteksi miom. 
Nah itu entah kecil-kecilnya miom itu sudah 
mulai menggerogoti itu, tapi gak tahu ya betul 
apa nda. Atau mungkin dari pikiran itu, susah 
untuk naik ke setengah kilo saja susahnya 
setengah mati sampai teman-teman pada ngiri 
yang dia makannya sedikit tapi gemuk, yang 
dia makannya banyak tapi gak gemuk-gemuk 
(sambil senyum) soalnya kan metabolisme 
saya kan juga bagus. Tiap pagi saya BAB 
lancar…Ah setelah teman saya ngomong saya 
jadi mikir ya, sepertinya benar juga ini. Yang  
ngomong “o lah kamu gara-gara ada miom ini 
makanya nda bisa gemuk. Tapi gak tahulah ini 
kan pandagan beberapa orang, tapi nyatanya 
kan gak tahu juga. Kan dari pikiran juga, 
kurang tidur siang, kalau saya tidur siang terus 
tiap hari bisa gemuk. (P1W2 324-337) 

Kuretase yang dialami P 
membuat P berpikir untuk 
merelakan anaknya yang 
meninggal.  
 

Nah setelah sebelas hari, terus dikuret. Dikuret 
nunggu lagi dua hari lagi. Jadi tiga belas hari. 
Saya di rumah sakit Telogorejo sampai saya 
sudah akrab semua sama susternya. Jadi tiga 
belas hari sudah dikuret segala. Ya sudah tak 
pikir emang kalau anaknya nda mau ikut saya 
ya udahlah. (P1W2 364-367) 

P kecewa atas musibah 
yang terjadi pada dirinya 
karena merasa tidak 
pernah melakukan hal 
yang sama ke orang lain. 

Nah begitu makanya dari hutang-hutang itu 
jadi bahan pikiran kan. Soalnya dalam hati 
saya itu saya nda pernah bohongin orang kok 
ternyata balasannya begini, jadi saya sempat 
aduh saya harus bagaimana ini, padahal ini 
dagangan nya orang. (P1W2 367-370) 

P memiliki target termasuk 
dalam mempersiapkan 
kehamilannya.  

Ya kalau sangat diinginkan ndalah tuntutan 
ya,. Cuman waktu itu karena tuntutan umur 
waktu itu udah usia tiga puluh saya miskram 
tapi dokternya ngomong nda apa-apa kalau 
ibu mau nanti setengah tahun lagi ibu hamil. 
Jadi ibu nanti mempersiapkan untuk  
kehamilannya nanti 6 bulan dari waktu itu. 
Setelah itu benar setelah 6 bulan kemudian 



106 
 

saya hamil. Soalnya kan kejar tagetkan. 
Setelah itu ya udahlah saya hamil yang ke 
tiga. (P1W2 377-381) 

P merasa kecewa karena 
kehilangan janinnya dan 
harus hamil lagi padahal 
sudah menjalankan semua 
prosedur rumah sakit untuk 
mempertahankan janinnya.  

Ya kecewalah, kecewa ya pasti soalnya kan 
hamil lagi untungnya sih saya kalau hamil kan 
nda apa-apa ya tanpa sakit, tanpa ngidam, 
pokoknya apa masuk semua tidak ada 
pantangannya. Ya saya hamilnya ya capek aja 
lah istirahatnya gitu loh. Apalagi kalau udah di 
dokter di rumah sakit itu kan nunggu suntik 
setiap empat jam suntik, itu kan membuat 
jantung berdebar juga, sampai pernah yang 
disuntikan itu keluar semua. Soalnya yang 
mau disuntikan itu gede. Cairannya banyak, 
jadi wah dibilang “bu di sun ya bu di sun 
padahal waktu itu tidur, ya waktu tidur 
dibangunin jadi kan jantung saya jadi lebih 
berpacu lebih cepat dengan hal-hal seperti itu, 
kan takut. Apalagi waktu itu bodoh itu 
susternya gak ada jarum tanam. itu suntik 
saya hitung selama saya nganggur tuh 
semuanya ada empat puluh suntikan. Jadi itu 
tertekan. Tapi ya senanglah bisa hamil lagi. 
Padahal orang ngomong kalau miskram kan 
biasanya lama. Nah itu mungkin Tuhan sudah 
menghendaki ya. (P1W2 383-394) 

Keinginan P untuk 
menekuni pekerjaan lain 
disamping pekerjaan tetap 
yang telah dimiliki pada 
kejadian keguguran yang 
dialami.    

Ya bapaknya waktu itu ya marah ya 
masalahnya kok jual-jual itu di bon-bonin lain 
kali udah kayak gitu gak usah diurus lagi. Tapi 
kan orang perempuan kan maunya ya cari 
kerja sambilan untuk sampingan ya mungkin 
bisa. Padahal waktu itu saya sudah kerja. 
Kerja di kancah distributor. Tapi masih 
kepingin lagi yang sambilan itu. Ya saya pikir 
kan perumahan kalau batik-batik itu kan 
banyak orang suka, jadi yang buat daster itu 
kan family saya kan harganya lebih murah gitu 
kan, jadi waktu saya lemparin ke dua e kok 
habis-habis terus, wah langsung semakin 
banyak saya kasih. Uangnya semakin mundur 
(sambil tertawa). (P1W2 396-403) 
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Analisis verbatim pre-histerektomi P1W3 

Makna Verbatim dan Lokasi 
P mencari informasi 
tentang penyakitnya 
setelah didiagnosis 
menderita mioma uteri.  

Gini. Dokternya ngomong “dari sepuluh wanita, 
untuk sekarang ini enam diantaranya kena 
kista dan miom”. Saya tuh sampe heran, 
kenapa kok bisa begitu. Ternyata memang 
diantara teman-teman saya yang sebaya atau 
di atas saya atau yang lebih muda dari saya itu 
terkena benar-benar. (P1W3 3-6) 

Informasi yang didapat 
membuat P merasa yakin 
bahwa banyak wanita yang 
mengalami hal yang sama. 

Jadi saya sampai setelah saya tahu dideteksi 
begitu, saya langsung cari tahu lebih dalam. 
Cari tahu lebih dalam supaya a, apa ceritanya 
itu membuktikan a, apa ya, berarti benar gitu 
loh kata dokter. Kok ternyata sebagian wanita 
yang saya temuin baik yang sudah menikah 
atau belum, itu menderita penyakit. Malah 
diasuransipun, ada orang kan saya pernah 
nawarin asuransi, ada orang ibu-ibu dia tanya 
“bu kalau miom diganti nda, soalnya itu kan 
penyakit wanita. Digaris bawah sama dia. 
Terus saya juga sempat nanya loh “Ibu 
penyakit wanita itu gimana bu ?”, “iya 
sekarang itu banyak yang kena miom dan 
kista”. Saya tanya ke asuransi saya. Ternyata 
betul diganti. Jadi kalau memang mau, ibu nya 
itu diganti. Jadi benar bahwa sekarang itu nda 
main-main. Kita wanita banyak punya itu. 
(P1W3 6-15) 

Walaupun kecewa, P 
bersyukur karena telah 
mengetahui penyakitnya  
sejak dini. 

Memang saya kecewa dengan penyakit saya, 
tapi saya syukurnya apa, saya tahu lebih dini. 
(P1W3 15-16) 

Pengalaman sakit orang 
lain yang lebih dari nya dan 
faktor tidak sendiri 
menderita membuat P bisa 
menerima penyakitnya.  
 
 

Iya syok betul. Sekarang bisa terima, 
masalahnya itu sekarangpun remaja juga bisa 
miom atau kista. Misalnya mens terus 
kesakitan dia, itu harus diperiksa. Malah ada 
yang sudah diambil kandungannya. Soalnya 
dia nya juga nda tahu. Soalnya dia waktu itu 
dia nda crosscheck ke mana-mana sama 
orang tuanya langsung diambil. Lah itu kan 
sayang kalau masih muda. Usia belum pada 
dua puluh waktu itu. Belum nikah. Dia 
mensnya luar biasa waktu itu. Sakit bangat. 
Dan ternyata, entah itu miom atau kista waktu 
itu diambil. Orang UNDIP.….. Lah sudah mulai 
menerima. O ternyata banyak juga ibu-ibu 
yang seperti saya. Jadi saya juga sudah 
berbesar hati. Gitu cuman ada katanya yang 



108 
 

cuman punya satu miom, atau punya cuman 
kista. (P1W3 18-29) 

P lebih memikirkan 
kondisinya nanti jika terjadi 
penurunan hormon karena 
pengangkatan ovarium 
dibandingkan masalah 
diangkatnya uterus.  

Ya saya mikirnya malah ini. Nanti kalau 
ovariumnya di ambil, kalau rahimnya ya nda 
jadi masalah. Kalau ovariumnya diambil saya 
mikirnya nanti kekurangan hormon, kalau 
sembuh juga katanya ketika berhubungan itu 
katanya sakit. Nah ini saya belum tahu. (P1W3 
32-35) 

P mengubah pola 
makannya karena takut 
penyakitnya berkembang.  

Saya kemarin sebelum operasi saya dibilang 
jangan makan kecambah. Tempe, itu kan ada 
jamur, ada raginya. Tape, nda boleh. Soalnya 
kan katanya itu ada ragi. Ragi itu kan tumbuh 
jamur. Nah itu menjadikan kista atau miomnya 
lebih berkembang. Padahal saya sempat 
kepingin makan itu tapi karena itu saya batal. 
Jadi saya konsumsi vitaminnya pake vitamin 
kapsul saja ya misalnya tablet, kapsul vitamin 
E, minyak ikan, ya yang kaya gitu-gitu lah. 
(P1W3 35-40) 

P merasa kecewa ketika 
dokter kembali memvonis 
bahwa kista ovariumnya 
semakin berkembang.   

Ya saya kecewa juga, tapi saya juga senang 
karena miomnya itu mengecil tapi malah kok 
kistanya ini yang tambah banyak. (P1W3 43-
44) 

Perasaan cemas kista 
ovariumnya berkembang 
dialami P sebelum 
histerektomi dilaksanakan.  

Jadi saya mikir, waduh kalau saya tunda lagi, 
apa jadinya. Bisa nempel ke mana-mana lagi. 
Itu loh. Cemasnya masih ada, karena sebelum 
diambil kan tetap cemas kan. (P1W3 44-46) 

Menurut P suaminya tidak 
merasa keberatan dengan 
keputusan histerektomi 
yang dibuat asalkan hal itu 
yang terbaik bagi P.  

Ya kalau bapaknya sih, dia ya memang yang 
terbaik yang mana. Kalau harus diambil, ya 
diambil, gitu nda masalah. Bapak nda 
ngomong apa-apa, emang memang 
maksudnya kan dia tahu ini penyakit wanita. 
Kalau nda diambil juga kan bisa melayang, jadi 
yang penting yang terbaik yang mana, kalau 
dokter ngomong operasi, ya udahlah. 
Dioperasi. Memang nda neko-neko sih, 
maksudnya nda yang harus dipertahankan, 
gini-gini. Ndalah, dia tetap sesuai dengan 
anjuran dokter mana yang terbaik, okelah dia 
ikutin. (P1W3 48-54) 

Post-histerektomi, P tetap 
ingin berkerja tanpa harus 
terobsesi dengan 
pemikiran cepat capek 
yang dikatakan orang lain.  

Nda beda... nda...sama saja, tapi setelah 
operasi ini katanya lebih cepat capek. Katanya 
sih, tapi belum saya coba. Saya juga nda 
maulah untuk apa ya, terobsesi dengan pikiran 
nanti cepat capek, nanti cepat capek. Ya saya 
nda maulah ndahlah saya tetap bekerja. Ya 
kepinginnya seperti apa adanya supaya nanti 
kalau capek ya istirahat. (P1W3 57-60) 

P masih tetap melakukan Nanti dengan cekat-cekitnya itu, itu akhir-akhir 
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aktivitas seperti biasa 
walaupun telah timbul 
gejala.  

mau operasi. Walaupun cekit-cekit juga saya 
tetap melakukan kegiatan… Aktivitas mestinya 
tidak terganggu. Saya tetap mengikuti kegiatan 
renang, jalan-jalan maksudnya jalan pagi, 
kalau senamnya memang saya sudah berapa 
tahun berhenti tapi untuk aktivitas lainnya tetap 
biasa. Tetap walaupun cekit-cekit. Kan kalau 
kita kalau lagi jalan terus cekit-cekit, masa kita 
kita berhenti, ya nggaklah. (P1W3 60-67) 

Untuk mencapai target 
yang telah dibuat P tetap 
melakukan aktivitas seperti 
biasanya walaupun sudah 
timbul gejala.  
 
 

Saya tetap itu soalnya kejar target jadi 
maksudnya memang ini harus dikerjakan. 
Misalnya nda cuman kerja ya mungkin a mau 
ke suatu tempat, itu kan harus saya tempuh 
saya harus ke sana walaupun cekit-cekit tapi 
kan sebentar. Kecuali kalau memang sakit 
sampe tak tertahankan. Nah itu saya harus 
berhenti jadi saya masih bisa kok menyiasati 
lah, dalam arti itu tak anggap kecillah nda apa-
apa. (P1W3 70-74) 

Sehari sebelum 
histerektomi, P masih 
melakukan aktivitas seperti 
biasanya.  

Nda...tetap bisa. Jadi diomong orang bandel, 
orang juga kaget juga kenapa operasi padahal 
dilihat segar-segar aja (sambil tertawa), wong 
satu hari sebelum operasi aja saya ke mana-
mana. Antar  teman yang dari Jakarta ke 
mana-ke mana ke Banyumanik ke mana gitu. 
(P1W3 76-79) 

Saat timbul gejala, P tidak 
memanggil siapapun dan 
hanya berdoa semoga 
kistanya tidak sampai 
pecah.  

Nda ada yang saya panggil. Saya waktu itu di 
jalan sih, misalnya di jalan, atau mungkin 
waktu itu di rumah. Ya itu kan sakitnya saya 
rasakan seperti apa ya, seperti urat kecil 
langsung cik,.cik.cik. Gitu aja. Setelah itu udah 
hilang lagi. Cik..cik..cik setelah itu hilang lagi. 
Cuman malamnya saya doa aja “apa itu cekit-
cekit itu Tuhan, semoga tidak sampai pecah”. 
(P1W3 82-86) 

Gejala yang muncul 
membuat P selalu berpikir 
bahwa ia harus 
dihisterektomi.  

Nah dalam beberapa hari-hari itu kan saya 
tetap apa ya, pikiran. Saya harus operasi. 
Soalnya dipanggil orang lain ibu juga nda bisa 
kan, mau ngapain. Dielus-elus begini juga 
(sambil memperagakan) nanti juga hilang 
sendiri. Jadi nda mungkinlah, soalnya aku kan 
bukan tipe-tipe yang manja gitu. (P1W3 86-89) 

Kecemasan akan kistanya 
pecah membuat P tidak 
bisa tidur.  

Jadi saya waktu tidur tuh perasaan saya gini, 
aduh ini apa ya, apa ya ini yang saya takutkan 
itu. Kalau sampai pecah kan katanya orang 
bisa kritis terus nda bisa tidur ini apa. (P1W3 
95-97) 

P pernah menunda waktu 
untuk histerektomi karena 
pekerjaan yang belum 

Tapi saya waktu itu padahal masih ada acara 
yang harus saya selesaikan. Soal kerjaan 
juga. Jadi saya apa ya namanya, masih 
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diselesaikan.   mengulur-ngulur waktu. Bukan mengulur-
ngulur waktu yang saya sengaja, tapi memang 
harus saya ulur. Masalahnya ada pekerjaan 
yang harus saya tuntaskan. (P1W3 97-100) 

Mimpi P sebelum 
histerektomi tentang 
ayahnya yang sudah 
meninggal menambah rasa 
cemasnya.   

Iya ada yang sudah dipanggil, ada lagi yang 
sudah maju duluan operasi, makanya saya 
juga sempat itu yang hari-hari mau ini, ya 
kurang lebih dua bulanlah a terus saya di a, 
apa itu di (berusaha mengingat) mimpi, ayah 
saya datang, padahal ayah saya sudah tidak 
ada juga. Terus dia ngomong panggil nama 
saya. Ya saya disuruh pulang lah pulang itu 
dalam arti dua. Pulang ke atas atau pulang ke 
rumah. Ya dia ngomongnya sebut nama saya 
“Siang pulang”. Gitu. Saya sempat bagun itu. 
Saya sempat mau nyamparin terus saya ingat 
waktu itu duduk di ini kan sofa e maksudnya di 
bed. Terus saya ngomong, aduh mikir kan 
papa saya sudah meninggal kok saya mau itu 
mau nyamperin ke dia terus saya sadar gitu 
terus saya tidur lagi. Itu kan saya jadi waduh 
ini kok mau operasi atau tidak, operasi nda,  
kok macam-macam gitu loh peristiwanya… 
Tambah cemas, tambah cemas (sambil 
tertawa). (P1W3 103-114) 

Pemikiran tentang dampak 
histerektomi yang dapat 
menyebabkan penurunan 
hormon dan mempercepat 
penuaan membuat P sulit 
tidur dan sering terbangun 
dimalam hari.   

A nda bisa tidur aja jadi setiap jam, mungkin 
setiap dua jam bangun, terus mikir aduh nanti 
apa yang terjadi setelah aku operasi. Nanti 
kalau diambil ininya, nanti hormonnya 
berkurang nanti aku cepat tua, kan biasa kalau 
orang perempuan kan takut tua (sambil 
tertawa). Takutnya nanti hormonnya gimana 
nanti kata orang sih kalau diambil a cepet 
berkerut, atau apalah pokoknya cepat agak 
capek,  tambah cepet tambah tua (sambil 
tertawa). (P1W3 116-121) 

Mimpi P tentang ayahnya 
membuat P semakin 
dilema antara ingin 
dihisterektomi atau tidak.     

Saya sampai share ke ade-ade saya juga, ini 
artinya apa gitu saya juga mikir waduh nanti 
kalau saya operasi nih dalam pikiran saya. 
Kalau saya nda operasi atau mungkin efeknya 
kenapa-kenapa terus gimana. Jadi itu 
berkecamuk itu selama ya mau mendekati hari 
operasi. (P1W3 123-126) 

P juga sering terbangun di 
malam hari karena 
memikirkan pekerjaannya, 
yang harus tertunda 
karena harus bergantung 
kepada orang lain post-
histerektomi. 

Kalau itu mungkin satu bulananlah ya itu udah 
kurang tidurnya kurang. Dikit-dikit bangun, 
dikit-dikit bangun, merasakan nanti kalau saya 
operasi, biasanya kan kegiatannya ini itu jadi 
tertunda semua ya kan biasa semua tak 
kerjain sendiri sekarang harus nyuruh anak, 
nyuruh suami, nyuruh ade-adelah, jadi terlibat 
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semua. Nah itu saya yang saya nda suka saya 
kan biasanya mandiri. (P1W3 128-132) 

Rasa cemas yang 
dirasakan pre-histerektomi 
membuat P tidak dapat 
berkonsentrasi dalam 
bekerja.   

Ya berpengaruh, kurang konsentrasi ya 
jadinya. Jadi kurang konsentrasi untuk 
pekerjaan. Jadi gini, mikir gini, aduh jadi itu 
berkecamuk ya, nda bisa kita ngomong ya, 
misalnya seperti apa ya a apa ya, kejiwaan 
gitu loh jadi waduh nih aku mau operasi. Di sisi 
lain aku nda mau dioperasi tapi kadang timbul, 
kalau nda mau dioperasi nanti kistanya pecah, 
jadi itu terus beruntun muncul, mau tidak mau 
tidak dengan efek sampingnya yang macam-
macam gitu. Jadi apa ya namanya ya, piye ya 
ngomongnya, ya mau tak mau pokoknya harus 
majulah intinya operasi dengan apapun yang 
terjadi. (P1W3 135-141) 

Semakin mendekati waktu 
histerektomi, P semakin 
tidak bisa berkonsentrasi 
dalam bekerja.  

Ya kalau mendekati operasi itu berbeda ya. 
Nda konsentarasi banget. Yang kurang lebih 
satu bulan. Maksudnya takut, antara takut dan 
harus menjalani operasi dan takut. Memang 
kenyataannya saat mau dioperasipun saya 
takut. Tapi ternyata nda cuman saya. Ternyata 
banyak orang yang begitu. Jadi masuk di 
ruang operasi sudah berdebar-debar sampe 
tekanannya tinggi juga. (P1W3 143-147) 

Perbedaan saran dari 
teman-teman tentang 
harus tidaknya histerektomi 
mengganggu konsentrasi P 
dalam bekerja.  

Ya itu tadi yang kurang konsentrasinya itu, 
soalnya kan kadang ada yang tanya kamu 
kapan operasi, yang sudah tahu kan, soalnya 
kan sudah sebelas bulan yang lalu “kamu 
belum jadi operasi toh ?”, tapi ada juga yang 
ngomong, nda usah operasi minum ini, nda 
usah operasi. Pijet ini, nda usah operasi, 
minum herbal ini. Wah jadi pusing saya. Ya 
padahal di satu pihak lagi ada yang ngomong, 
operasi saja jadi ini beberapa suara antara pro 
dan kontra, nda bisa ngomong. (P1W3 149-
154) 

P mengatasi rasa 
cemasnya dengan berdoa 
dan kegiatan berenang.  

Ya doa dan mungkin dengan kegiatan 
berenang, kalau pagi, saya tetap berenang 
normal-normal aja kok dua minggu ata tiga 
minggu eh, tiga kali seminggu atau dua kali 
berenang pagi. (P1W3 156-158) 

Sms ayat-ayat Alkitab yang 
berisi kalimat penguatan 
dari temannya  membuat P 
merasa diberi semangat 
serta menambah iman 
baru pada Tuhan.   

O saya malah kebetulan, teman saya tuh tiga 
suka memberi ayat-ayat lah ini kok persis 
dengan apa yang saya gumulkan. Sampai 
saya setelah operasi kan dia nggak tahu juga, 
dia di Bali. Lah ini, yang misalnya saya 
cemaslah, nah itu kata-katanya “janganlah 
cemas” apa-apa persis gitu loh. “Semua 
pasrahkanlah kepada Tuhan” jadi persis, ini di 
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ayat mana, ayat mana sampai setelah saya 
operasi saya ngomong ma dia. Dia juga wah 
bersyukur. Saya juga ngomong “kamu tahu 
nda saat ini tuh saya lagi mau operasi”. 
Padahal dianya gak tahu. Saya yang kemarin-
kemarin saya ada perkara macam-macam 
saya gumulkan, kamu ngirimin ayat macam-
macam itu sering kok sering klop dengan apa 
yang aku gumulkan, terus saya ngomong ya 
apa, “ya terimakasih atas sms mu itu yang 
menyemangati dalam hidupku dan menambah 
iman baru pada Tuhan”. Pada maksude 
menambah imanlah. Ya dia juga saya kasih 
terima kasih dianya juga senang kan secara 
tidak langsung dia sudah menyemangati. 
Padahal tidak tahu. (P1W3 169-180) 

Sms ayat Alkitab dari 
temannya dan kegiatan-
kegiatan gereja yang diikuti 
membuat P menyadari ada 
hikmah dibalik penderitaan 
yang dialami  serta cara 
Tuhan untuk membuatnya 
lebih percaya lagi.  

Ya menambah iman percaya saya kepada 
Tuhan. Jadi mungkin pertama saya nda 
percaya, mungkin ya lebih kepikiran Tuhan kok 
saya dikasih penyakit. Setelah saya dikasih 
sms, saya juga menerima, kemudian dengan 
kegiatan-kegiatan di gereja itu, terus saja mikir 
ini memang Tuhan yang punya mau, supaya 
saya lebih, lebih apa ya lebih mendalami atau 
mungkin ada hikmatnya gitu loh. Lebih 
percaya lagi dengan kuasa Tuhan. (P1W3 
182-187) 

Keharusan untuk 
histerektomi sulit dipercaya 
oleh P karena P merasa 
sudah menjaga pola 
makannya dengan baik.  

Waktu itu saya ngomong sama dokternya. 
“Dok kok saya begini, ada penyakit ini, saya 
memang nda terima. Dokternya bilang “ya nda 
terima jadi salahnya siapa ? ” kata dokter 
begitu. Saya nda jawab. Cuman saya 
ngomongnya gini. “Ya gini loh saya tuh 
padahal makan juga nda begitu rakus seperti 
orang-orang yang semuanya mau. Jeroan, apa 
sosislah, naget yang dibuat dari nda tahu nda 
tahu itu. Saya nda pernah makan itu. Tapi 
kenapa kok ada penyakit”. Terus dokternya 
ngomong “ini bu wong sepuluh orang ini, enam 
terkena. Lah itu dari pola makannya atau apa, 
saya juga nda bisa ngomong. Dokternya 
ngasih ilustrasi. “Halnya itu seperti ini ibu 
orang sudah belajar, maksudnya anak. Anak 
kita sudah belajar nih dilesin pinter dia. Tapi 
tetap nda naik kelas. Itu sebabnya apa ? nah 
itu sama dengan pertanyaan ibu. Sudah 
makanannya benar-benar di jaga tapi tetap 
ada. Jadi sama kaya tadi. Anak sudah belajar, 
nilainya juga cukup bagus, ya tapi ternyata nda 
naik. Itu kenapa itu bu ?”. Dia juga ganti tanya 
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ke saya. Saya juga coba jawab “ya mungkin 
dari kelakuannya juga mungkin dia nakal di 
kelas”. Saya ngomong kaya gitu, tapi saya 
juga memang harus menerima. (P1W3 189-
202) 

Saran dan pengalaman 
teman-temannya yang 
sudah dihisterektomi 
membuat P lebih siap 
menghadapi histerektomi. 

O yang teman saya yang saya kasih tahu o 
dokternya ini, ini itu ada ya tiga oranglah ya. 
Tiga orang. Itu mereka juga “sudahlah nda 
apa-apa dioperasi saja lebih enak. Sudah 
pokoknya kamu pasrah aja. Pasrah kepada 
Tuhan. Kamu doa minta bimbinganNya juga 
kamu minta juga supaya kamu lebih mantap. 
Begitu. Ini loh buktinya aku sudah nda apa-
apa” yang satu itu. Yang satunya lagi itu sudah 
mens dua tahun ternyata di lab nggak tahu ya 
kayanya sih ada tumor ya, cuman jinak juga 
tapi nda apa-apa. Itu udah dua tahun saya 
sempat kaget. Tapi itu dia operasi juga, dia 
sekarang sudah agak gemuan. . (P1W3 205-
212) 

Harapan P agar kondisinya 
lebih baik dibanding 
sebelum histerektomi 
membuat P lebih 
bersemangat untuk segera 
dihisterektomi.   

Terus saya juga mikir. Dari situ kan saya kan 
mau kepingin gemuk dikit ya, saya mikir ah 
mungkin dengan operasi ini, mungkin saya 
bisa gemuk. Jadi punya, punya kepikiran gitu 
juga tapi ya memang mau nda mau harus 
tetap operasi. Gitu. Terus saya tak mikir ya 
“apa mungkin ya kalau nanti diambil kistanya 
sama miom yang itu menjadikan penyakit itu 
setelah diambil nanti saya bisa gemuk. Jadi 
bisa rada seger, rada gemuk jadi seperti yang 
teman saya yang sudah dioperasi itu. Jadi 
lebih cerah. Dan seperti dulu kan dia 
pendarahan kan dia aduh wajahnya kan kalau 
pendarahan kan lemas ya, kan terbuang itu. 
Mungkin selama dua tahun dia memendam itu 
kan juga nda enak juga ya dalam pake 
pembalut juga, jadi dia seperti tertekan kan 
tapi setelah operasi sepertinya dia udah seger. 
Nah saya jadi, jadi lebih semangat lagi itu. 
(P1W3 212-221) 

Pengalaman temannya 
yang berhasil melalui 
proses histerektomi tanpa 
masalah juga membuat P 
terdorong untuk 
dihisterektomi.  

Yang satunya juga, kalau ini, mens sakit. Dia 
ngomong, aduh, pertama dia minum herbal-
herbal terus. Tapi setelah itu dia nggak kuat. 
Herbalnya mungkin terlalu lama sembuhnya 
akhirnya dia operasi. Padahal masih ini yang 
tadi saya ceritakan masih belum menikah 
semua. Jadi terpaksa diambil. Tapi yang 
usianya sudah yang tadi dua itu usianya sudah 
enam puluhan terus yang terakhir ini. M 
kurang lebih empat puluh lah tapi belum nikah 
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juga. Dia juga waktu itu tuh menimbang-
nimbang operasi, tidak. Operasi tidak, malah 
sempat ngajak bareng “nanti kita satu kamar. 
Jadi operasi sama-sama satu kamar. Jadi 
kalau ada orang yang besuk, ya besuk kamu 
juga besuk aku”. Gitu. Sempat ya guyon-guyon 
gitu sih, tapi ternyata dia duluan dari saya. Ya 
saya kan cemas juga. Aduh, ini semua kan 
kayanya kok enjoy apa, operasi nda ada 
masalah. Jadi ya sudah maju. (P1W3 221-232) 

P merasa pengalaman 
temannya hanya sedikit 
mengurangi rasa 
cemasnya karena 
bebannya post-
histerektomi berbeda 
dengan beban orang lain  

M mengurangi tapi sedikit. Ya mengurangi 
betul mengurangi, tapi sedikit. Tapi kan semua 
orang kan beda. Bebannya dia setelah operasi 
dengan bebannya saya setelah operasi. Jadi 
beban saya setelah operasi ya ini tadi. Yang 
saya harus minta tolong ke ini, ke itu, padahal 
biasanya saya kerjain sendiri, makanya ini 
tertunda. Jadi ini banyak yang tertunda, dan 
lagi saya harus menunggu, mereka ada waktu, 
saya baru minta tolong ini, yang saya kadang 
nda.. nda suka. tapi kalau sudah terjadi, harus 
operasi ya udah mau tak mau saya benar-
benar istirahat soalnya kan untuk ini 
selanjutnya, perut, takutnya nanti dalamnya 
kan masih belum itu. Belum kuatkan ya dari 
luar sepertinya sudah rapat, tapi dalamnya, lah 
ini saya juga nda mau terlalu apa yang forsir, 
apa itu,terlalu capek. (P1W3 235-244) 

Pengalaman temannya 
yang pernah kritis akibat 
penyakit yang sama 
membuat P takut 
mengalami hal yang sama.  
 
 
 
 
 

Sebelum operasi ya sempat mikir. Ini yang 
cekit-cekit ini apa. Takutnya saya tuh pecah 
kistanya. Gitu loh, soalnya katanya sudah 
kalau pecah itu teman saya satu gereja itu ada 
yang pecah, dia sempat kesakitan dan kejang-
kejang. Nah tapi dia kan mungkin ada 
komplikasi. Gak tahu juga penyakitnya apa jadi 
nda spesial kista, mungkin ada komplikasi, 
akhirnya kejang-kejang sampai sampai kritis. 
Ya saya juga takut. Waduh, ini kalau nda tak 
operasi kan ini kok gini. Terus. Terus agak 
sering kejadian kalau satu bulan sebelum 
operasi. Jadinya mestinya sudah memutuskan 
tanggal dan hari tapi mundur lagi. Ada acara 
lagi sama. Aduh nanti ya setelah tanggal ini. 
(P1W3 247-254) 

P merasa down ketika 
keluarganya yang terus 
memintanya untuk 
secepatnya dihisterektomi 
padahal masih ada 
pekerjaan yang harus 

Sampai sempat ini, ade-ade saya yang juga 
jengkel “kamu itu gimana toh, kok punya 
penyakit kok di..apa itu, bahasa Jawanya itu di 
Lebhu. Di lebhu apa tuh, didiemin. Didiemin 
kan namanya penyakit kan bukan hilang, 
malah tambah banyak dan bisa beranak. Gitu 
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diselesaikan. ya, makanya kok kamu malah.. malah begitu”. 
Ya saya ngomong. “Lah kamu, kamu nda 
ngerti. Apa yang aku pikirkan”. Kan aku 
dengan berribu-ribu pro dan kontra lah ini yang 
me, ini apa mungkin membuat saya lebih apa 
ya.. M lebih down lah. (P1W3 254-260) 

Dilema antara iya dan 
tidaknya histerektomi 
membuat berat badan P 
berkurang.  

Lebih down maksudnya saya harus memasuki 
operasi, padahal saya harusnya nda siap. Gitu 
loh. Jadi saya mikir ini kalau nda diambil 
gimana, jadi itu terus berkecamuk terus. Jadi 
saya yang semakin ingin gemuk jadi kurus. 
Jadi makan apa, jadi semakin kurus. Sampai 
teman-teman ngomong ya, kok kamu semakin 
kurus, apa kamu sakit lah itu sakitnya kan dari 
pikiran. Pikiran kan ini itu, ini itu kan itu tambah 
beban pikiran dan bikin kurus juga. (P1W3 
262-267) 

Kecemasan yan dialami 
tidak mempengaruhi porsi 
makan P. 

Ndahlah soalnya kan kalau aku makan sedikit, 
nanti sebentar lagi laper. Soalnya aku nda 
suka ngemil. Jadi kalau makan porsinya segitu 
ya, segitu. Tapi habis itu nda ngemil. Udah 
cukup (sambil tertawa). (P1W3 269-271) 

Terdapat perbedaan pola 
makan P sebelum dan 
setelah tahu adanya 
mioma uteri.  

O ada. Iya ada perbedaan. Jadi setelah tahu, 
saya mengurangi daging-daging merah. 
Misalnya sapi, babi, kalau itu yang ayamnya 
udah lama saya tinggalkan ya, terus sama apa 
ya, kalau jeroan saya memang nda doyan ya. 
Jadi itu saya kurangi. Jadi misalnya beli apa 
ya, sop sapi, atau soto sapi, saya kuahnya 
saja. Sampai yang jualnya ya bingung. Terus 
saya ngomong “saya ngurangi daging-daging 
itu, setelah tahu itu”. (P1W3 274-278) 

Pergumulan dalam 
mengatur pola makan 
dirasakan P karena harus 
selektif dalam memilih 
makanan. 

M pergumulannya ya paling apa ya, apa ya 
pergumumulannya ya ini ya sekarang 
makannya kok semakin susah gitu aja. Kan 
dulunya kan nda begitu rumit ya, sekarang kok 
semuanya jadi semakin rumit ya, jadi kalau ini 
nda pake motto, nda pake mecin, jadi kalau 
masakan juga nda pake itu. Jadi lebih apa ya, 
jadi lebih pilih-pilih, ya jadi lebih selektif. 
Pergumulannya itu saya sekarang kok jadi 
lebih suka yang kuah-kuah nya saja, sayur-
sayur. (P1W3 280-285) 

Kenyataan bahwa kista 
ovariumnya menyebar dan 
harus dihisterektomi sulit 
diterima oleh P karena P 
merasa sudah menjaga 
pola makannya dengan 
baik.  

O, kecewa banget… Saya bilang ke dokternya 
“loh dok kok bisa beranak, padahal nda punya 
bapak ibu” saya bilang gitu. “kok bisa beranak 
tuh dari mana, padahal makan juga sudah 
dijaga. Nah miomnya tapi malah mengecil. 
Tapi itu kistanya kok malah beranak. 
Dokternya waktu itu malah nunjukin di USG 
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nya, “nih nih nih kecil-kecilnya malah tambah 
beranak nih. Jadi waktu itu saya tiduran, 
dokternya langsung ngeliatin. Saya cuman 
bilang “kok nda ada bapak ibunya kok bisa 
beranak ?” saya ngomong gitu. Ya dokternya 
sempat tertawa. “Loh padahal saya sudah 
ngurangin macam-macam loh ini dok” “ya itu 
kan nda dari situ. Nda dari pola makan. 
Memang dianya yang berkembang. Nah kalau 
ditunda lagi saya nda tahu loh” dokternya 
ngomong begitu. (P1W3 288-298) 

Walaupun kecewa dengan 
keputusan harus 
dihisterektomi, tapi P tetap 
melakukannya tanpa 
memberitahu teman-teman 
dekatnya.   

Tapi malam itu memang saya sudah punya 
deadline. Kan itu hari Kamis saya kedokter. 
Jumat ini saya harus masuk. Jadi kesannya 
orang nda tahu kok tergesa-gesa. Pokoknya 
saya ya sudah berkecamuk. Saya kecewa. 
Wong padahal sudah tak ini, itu. Tapi memang 
malam itu saya memang sudah punya 
rencana. Tapi teman-teman saya yang dekat-
dekat memang nda saya omongin karena dari 
dulu saya bilang tapi nda jadi nda jadi terus. 
Dikirain kan saya ngombal. Terus saya diam-
diam aja toh terus saya maju, saya operasi. 
Kaget mereka semua. Loh kok mendadak. Ya 
udahlah diomong mendadak atau tidak kan 
yang tahu aku. (P1W3 299-306) 

Perasaan terbebani P 
terhadap pola makannya 
yang harus berubah mulai 
berkurang sejak P tahu 
bahwa hal itu juga 
dilakukan oleh orang-orang 
yang tidak sakit.  

Pertama terbebani. Tapi sejak saya tahu, ini 
juga memang kalau orang nda punya 
miompun harus mengurangi, mengingat usia. 
Kan ada penyakit kolesterol, jadi saya saat ini 
memang-memang normal-normal aja. Gula 
oke, normal. terus kolesterol juga nda 
masalah. Cuman saya sendiri dengan adanya 
ini saya tambah kurangi lagi. Tapi untuk ikan-
ikan laut saya tetap makan. Saya sempat 
kecewa. Sudah milih-milih makannya masih 
tetap ada. Dulu saya suka makan iga bakar. 
Suka sekali. (P1W3 308-313) 

P merasa stres saat 
pertama kali tahu tentang 
penyakitnya.  

Yang pertama memang stres. Tapi kalau 
sudah tahu itu, ya sudahlah.  

Pengalaman teman-
temannya yang sudah 
dihisterektomi membuat P 
semakin berbesar hati 
untuk dihisterektomi serta 
mampu menerima 
keadaannya.   

Sudah banyak orang yang mengalami begitu 
dan lagi sudah dioperasi semua. Kebanyakan 
itu sudah dioperasi. Yang saya jumpai. 
Ternyata saya ngomong ke A, sih A nya 
ngomong. Loh kamu tahu nggak sih, ternyata 
B itu juga kayak kamu, kemudian saya tanya 
ke B “benar kamu punya miom ?” iya aku  
habis operasi loh kamu tahu sih C itu juga loh, 
jadi ini terus beruntun. Jadi aku sampai 
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terheran-heran ternyata banyak sekali yang 
aku kenal, yang aku jumpai ternyata 
semuanya itu punya, dan ternyata sudah 
diambil semua. Loh terus kenapa kok aku 
belum. Dan itu perlu pertimbangan juga kan 
waktu itu…Bisa saya terima.  (P1W3 315-325) 

Pengalaman pertamanya 
menghadapi histerektomi 
membuat P cemas karena 
memikirkan proses 
histerektomi yang harus 
dijalani. 

Ya ini waktu yang mau operasi (sambil 
tertawa). Saya belum pernah operasi itu kan 
terus saya pikir ini gimana, saya harus ini perut 
kan nanti kan takutnya. Pokoknya saya 
membayangkan yang macam-macam. Jadi 
mungkin ini kan kulit luar udah rapat lagi tapi 
dalamnya mau diambil inilah, mau diambil itu. 
Jadi luka di dalam perutlah, bayangannya 
yang anah-aneh yang mungkin orang lain nda 
bayangin. Jadi saya sudah mebayangin lebih 
dari itu. Itu yang membuat saya cemas. (P1W3 
327-332) 

Suara dari orang-orang 
sekitar dan mimpi didatangi 
ayahnya yang telah 
meninggal membuat P 
semakin takut untuk 
menghadapi histerektomi.  

Lah (sambil tertawa) suara dari luar dan orang 
tua saya yang sudah meninggal. Orang tua 
saya tuh datang ke sini. Di luar loh di depan 
kamar ini. Langsung manggil nama saya dan 
suruh pulang. Tapi nda tahu pulangnya ke 
mana. Dan itu keras sekali. Sepertinya benar-
benar ada. Kayak gak tahu ya dia pamit atau 
lagi marah, tapi dengar suara, saya waktu itu 
di kamar sempat saya mau menghampiri, jadi 
saya udah bangun itu. Saya udah duduk, terus 
saya ingat. Loh kan sudah meninggal kok 
dengar itu keras banget. Terus saya jadi takut 
toh, terus saya tidur lagi. Untungnya kok cepet 
soalnya ngantuk kan, cepat tidurnya. Tapi 
saya jadi mikir yang aneh-aneh. (P1W3 334-
341) 

Mendengar temannya yang 
pernah mengalami kritis 
membuat P takut 
mengalami hal yang sama.  

Saya waktu sudah punya itu saya sudah 
dengar ada teman yang gitu saya mikirnya 
kistanya yang takut pecah. Udah cuman itu aja 
tapi nda ada pikiran meninggal atau apa. 
(P1W3 344-346) 

P lebih takut kritis karena 
kista ovariumnya pecah 
dibanding meninggal.  

Kan takutnya ya sebelum meninggal itu malah. 
Ada kritislah, kejanglah yang saya takutin yang 
itu malah. Kalau meninggal kita sudah nda 
merasa apa-apa kan cuman takutnya kistanya 
pecah. Jadi kan kita penanganan gimana. Kan 
lebih lebih rumit. Sudah masuk alat-alat ke 
dalam tubuh semua lah terus ceritanya di apa 
ya. Dibersiinlah itu kan memakan waktu 
panjang, biaya lebih banyak dan efeknya 
makin lebih banyak juga. Gitu. Jadi itu aja 
yang mungkin membuat saya apa ya, takut, 
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wah ini kalau nda tak ambil, kan kenyataannya 
kan kistanya jadi banyak (sambil tertawa). 
(P1W3 346-352) 

Pengalaman temannya 
yang pernah kritis 
membuat P semakin 
menjaga pola makannya.  

Jadi mulai dari situ saya semakin menjaga 
makanan, dan lain-lain itu. Itu kan proses 
meninggalnya itu kan ngeri. Ini baru diangkat 
normal seperti ini saja ngeri, apalagi kalau 
mau kritis sama yang lain-lain itu. Ya saya juga 
mikir nanti biayanya juga. (P1W3 352-355) 

P menunda histerektomi 
karena ada pekerjaan yang 
harus diselesaikan.  

. Lah terus teman saya ngomong “lah terus 
kamu kapan, ya itu. Kamu kapan mau di 
operasi ?”. Tapi saya nda kasih jawaban. Ya 
habis itu saya hanya bilang “ya inilah, ada 
pekerjaan yang harus saya selesaikan. Gitu. 
(P1W3 355-358) 

Selain pemikiran tentang 
takut tua sudah dipikirkan 
P sebelum histerektomi, P 
juga lebih takut tua 
dibanding takut meninggal.   
 
 
 

Iyalah, soalnya kalau orang perempuan 
biasanya kan nda takut mati tapi takut tua 
(sambil tertawa). Itu umumnya. Jadi saya ya 
juga mikir, waduh kalau nanti terjadi operasi, 
saya nanti mau minta obat minta vitamin ya, 
mungkin untuk a sebagai pengganti hormon 
atau mungkin makan atau vitamin apa yang 
harus saya konsumsi lebih dari yang 
sebelumnya kan nah itu. (P1W3 361-365) 

Semua hal yang 
berkecamuk membuat P 
merasa marah dengan 
dirinya sendiri karena 
berpengaruh pada 
aktivitasnya.  

Jadi saya sudah mikir ini, mikir itu jadi ini 
semua berkecamuklah itu saya ngomong. Itu 
makanya itu capek nda bisa tidur. Rasanya 
jengkel, kok saya nda bisa tidur padahal udah 
jam sekian, nah besoknya ngantuk. Jadi 
aktivitas nya jadi kendor juga kan. (P1W3 365-
368) 

Tuntutan pekerjaan yang 
mewajibkannya untuk 
menjaga penampilan 
membuat P takut terhadap 
efek histerektomi yang 
nantinya dirasakan.  

Iya mati kan pastikan, tapi proses yang menuju 
ke kematiannya itu kan menakutkan. Wanita 
itu kan kita ya kalau masih kuat ya masih 
berfungsi dengan baik semua bagian tubuh 
kita. Kalau sudah tua ya, sudah tidak menarik 
lagi, ini sudah keriput, juga ada penyakit-
penyakit apa itu waktu sudah tua. Darah tinggi, 
diabetes, macam-macam deh pokoknya. 
Apalagi saya ya dengan pekerjaan saya yang 
sering ketemu dengan orang-orang, saya kan 
juga harus tetap menjaga penampilan. Jadi ya 
seperti itulah. (P1W3 370-375)  

Takut tua menjadi salah 
satu pergumulan tersendiri 
untuk P.  

Ya salah satu yang menjadi pergumulan, ya 
tapi kalau saya nda operasi saya juga mikir. 
Takut kistanya pecah tapi kalau dioperasi nanti 
diambil. (P1W3 377-378) 

P merasa dirinya akan 
lebih cemas jika sebelum 
dihisterektomi dokter 

Waktu itu saya malah kepikir ovariumnya satu 
aja tapi kenyataannya kemarin malah dua 
yang diambil gila banget. Kalau dari dulu 
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mengatakan kedua 
ovariumnya telah diangkat.  

kemarin saya tahunya dua yang diambil, saya 
malah lebih cemas lagi (sambil tertawa). 
(P1W3 378-381) 

Pemikiran tentang takut tua 
membuat P tidak bisa tidur.  
 

Yang mengganggu mungkin ya kurang 
tidurnya itu. Kan cemas-cemas berlebih tapi 
kan belum,,terjawab ini nanti kan mau 
ditambah vitamin apa. (P1W3 383-384) 

P berencana melakukan 
crosscheck ke dokter lain 
setelah dihisterektomi. 

Kemarin waktu check up saya sempat minta 
sama dokternya. Ini nanti saya mau konfirmasi 
dengan apoteknya itu obat apa ? soalnya kan 
dokternya waktu itu kan rame. Saya udah 
ngomong kepalanya sering pusing, terus sama 
apa ya m perutnya kadang kok apa tuh, 
kembung ya jadi nah jadi obat apa yang saya 
kasih, dikasih vitamin aja. Tapi saja juga belum 
tau mau nambah lagi vitamin apa, saya lagi 
mau cross check lagi mungkin ke dokter lain 
juga biar dikasih apa. (P1W3 384-390) 

P tidak melakukan usaha 
untuk menghindari 
penuaan sebelum 
histerektomi karena 
merasa dirinya lebih 
terlihat mudah dibanding 
teman-teman seusianya.  
 
 

Nda, soalnya kan diusia saya yang ke sekian, 
ke lima puluh dua ini, teman-teman saya yang 
usianya lima puluh lebih tua dari saya. Gitu. 
Benar, yang lima puluh kurang, mungkin 
empat puluh delapan lebih tua dari saya 
(sambil tertawa) kulitnya juga. Jadi mereka 
kaget kalau saya ngomong usia saya yang 
sebenarnya agak kaget, dikira saya usianya 
sekitar empat puluh lima tahun. Gila banget.  
(P1W3 393-397) 

P sudah mengkonsumsi 
obat herbal sebelum 
mengetahui penyakitnya.  

O nda. Jadi saya gini. Waktu itu malah dari 
sebelum saya tahu. Jadi saya tahu obatnya itu 
dari sebelum saya pendarahan. Itu saya sudah 
minum. Tapi a saya mikir gini “ah wong aku 
nda punya sakit apa-apa kok” tapi minum ini, 
di dalam itu kan dalam artikelnya itu kan boleh. 
Jadi orang sehatpun boleh minum, kan kita 
tidak tahu sel-sel yang kanker itu ada di 
manusia yang sehat  atau manusia yang 
sudah berpenyakit belum tahu juga. Jadi saya 
mikirnya “ah kan nda salah juga saya minum 
soalnya daun sirsak itu kalau diartikel dia 
malahan ini, dia membunuh sel-sel yang jahat. 
Tapi yang selnya baik, tetap dia lewatin. 
Seperti kemo memang, tapi kalau kemo 
semua jaringan yang baik juga tetap kena efek 
kemo. Jadi dari situ saya mikir apa salahnya 
saya minum. Saya konsumsi. Setelah itu saya 
konsumsi, setelah itu sudah lama sekali sudah 
nda lagi. (P1W3 401-411) 

Setelah pendarahan, P 
semakin sering 

Nah setelah itu pendarahan. Setelah 
pendarahan nah ini genjer agak sering minum 
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mengkonsumsi obat herbal 
yang walaupun tidak 
teratur tetapi dapat 
memperkecil ukuran 
mioma uterinya.  

tapi buktinya nih dokternya, tapi nda tahu juga 
ya dokternya ngomong kok jadi kecil miomnya. 
Dari empat koma tujuh sekarang jadi tiga 
koma berapa itu. Sampai dokternya sempat 
nanya minum apa. Gitu. Saya ngomong saya 
minum godokan daun sirsak. Diapun juga nda 
masalah. Cuma tersenyum terus dia ngomong 
sekarang kok jadi kecil. (P1W3 421-426) 

Saat dokter menunjukkan 
mioma uteri dan kista 
ovariumnya yang telah 
diangkat, P tidak bisa 
memastikan ukuran mioma 
uterinya karena masih 
belum sepenuhnya sadar.  

Malah justru saya kepingin lihat itu loh waktu 
selesai operasi itu. Saya waktu itu dikasih lihat, 
tapi kan waktu itu saya antara ini bius jadi 
separuh melayang. Jadi saya lagi fly. Gak tahu 
ini. Lihat tapi nda bisa ngomong dan nda bisa 
memastikan, nda bisa nanya dokter juga, 
wong tangannya diikat. Jadi ingin mau nanya 
ini apa, ini apa. Habis itu kan dokternya 
langsung keluar, saya waktu sudah mulai 
sadar, saya nanya-nanya ke kakak ipar juga, 
ini apa. Cuman ya nda ngerti ya. Tapi 
kepengen tahu. (diam sejenak). (P1W3 426-
432) 

P merasa kehidupan sosial 
di lingkungan tempat ia 
tinggal sekarang masih 
kurang karena lebih 
individual. 

Nda ada. Nda ada….Kalau ini, soalnya di 
kampung ya, lain dengan yang di perumahan. 
Kalau di kampung ini kehidupan untuk 
sosialisasinya kurang. Jadi lu lu gue gue. 
(P1W3 435-438) 

P lebih suka berkumpul 
bersama teman-temannya 
diluar lingkungan tempat ia 
tinggal.  

Jadi kalau saya nda di kampung sini. Kalau 
saya malah senang mungkin yang ada di luar 
kampung sini.Jadi kalau saya makanya nggak 
suka gosip, nggak senang ngerumpi. Saya 
langsung keluar. Ya keluar ke mana, ke 
tempat teman. Jadi mendingan gitu. (P1W3 
438-441) 

Kegiatan-kegiatan di 
lingkungannya yang sering 
mendadak dan tidak 
terrencana membuat P 
lebih menyukai lingkungan 
tempat tinggalnya yang 
dulu, di mana kegiatannya 
lebih terencana dengan 
baik.  

Soalnya dulu saya pernah memang pernah 
ada PKK juga cuman ya ini, yang nda saya 
sukai. Kalau yang di sini, ada PKK itu 
mendadak. A mendadak misalnya dalam 
sehari atau dua hari baru dikasih tahu. Kalau 
waktu saya di perumahan kan nda. Jadi 
sebulan-sebulan sebelumnya kita dapat kupon 
itu udah langsung tahu. O ini habis ini ada 
PKK di rumah ibu siapa. Ada nih loh, 
guyubnya ini lebih, apa itu namanya, 
lebih..lebih bersatu kalau di perumahan. Kalau 
di sini wah, kurang soalnya RT nya sendiri 
juga sungkan yang di sini lebih sepuh-sepuh 
lagi. Lebih tua-tua. Jadi mungkin untuk 
mengatur mereka ya mungkin mereka 
sungkan. Kan repot kalau begitu. Kalau di 
perumahan kan nggak. Di sini malah RT nya 
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yang di setel. Di arahkan warganya. Jadi saya 
ngomong mungkin yang di sini kurang tegas. 
(P1W3 435-451) 

P lebih akrab dengan 
teman gerejanya.  

Teman yang lain, kalau teman gereja oke. Oke 
sayapun nda mau terlalu itu ya, akrab-akrab 
benar, nanti kan jadi nda baik. (P1W3 453-
454) 

P merasa dikangeni oleh 
orang lain karena sering 
membantu walaupun 
kebanyakan bukan dalam 
bentuk materi.  

Kalau bantuan, maksudnya materi atau moril, 
atau apa ya....ya memang ada sih kalau saya 
nda, memang ada, ya kalau saya nda materi 
tapi apa ya namanya jadi seperti dikangenin 
gitu. Sudah lama saya nda main ke rumahnya 
si A gitu. Ternyata orang tuanya sih A itu 
kangen sama saya ya “mboh di telepon. Suruh 
main ke sini. Kangen katanya”. Terus saya ke 
sana bawa apa, misalnya makanan atau apa. 
Terus dia nya itu ngomong “wong kamu itu nda 
pernah ke sini. ya seperti apa ya, dukungan 
moril ya kalau begitu. Terus nanti, kan orang 
tuanya itu suka resep-resep herbal gitu. Jadi 
dia pesan. Nanti kalau ke sini lain kali aku 
dibawain ya resep-resep yang ini, yang ini, 
yang untuk apa, ini untuk apa, memang saya 
ngumpulin itu juga. Jadi klop. Jadi mamanya 
itu kalau ketemu saya selalu nanya. Punya 
resep apa lagi (sambil tertawa). (P1W3 457-
466) 

P merasa senang ketika 
mampu berbagi 
pengetahuan dengan 
orang lain yang 
membutuhkan.  

Ya senang juga. A mereka juga soalnya apa, 
orang tuanya itu saya itu nanti di foto copy 
ditularkan ke anak-anaknya, ke teman 
gerejanya jadi saya secara nda langsung saya 
mikir, wah saya juga membantu untuk 
memberi pengetahuan. O ini ternyata kulit 
manggis ternyata untuk kanker, misalnya gitu. 
Bengkoang untuk diabet. Jadi wah dia suka 
sekali. Kalau itu kan ada artikelnya. Jadi saya 
copy.itu salah satunya. Terus ada lagi yang 
teman lainnya yang dia curhat apa, ya jadi 
saya jadi tempat share. Dia juga senang. 
Cocoklah. Gitu. (P1W3 468-474) 

P merasa kunjungannya ke 
rumah teman merupakan 
salah satu pelayanan yang 
diberikan kepada orang 
lain.  

Saya rasa pelayanan nda harus bentuk materi 
ya, jadi saya berkunjung ke rumahnya, itu saja 
saya senang, merekapun senang. Emang 
kadang saya mungkin bawa sesuatulah. Ya 
dia kadang juga kan ada pohon mangga, atau 
srikaya, ya dia “o ini loh memang ini tak 
tunggu-tunggu buat kamu”. Ya dia juga kan 
senang gitu. Kadang ya tukar tanaman. “Ini 
tanaman apa. Saya minta, ini aku mau 
tanaman ini”. ‘iya nanti ya kalau sudah 
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beranak. Nanti saya ingat kamu, nanti saya 
simpan”. Jadi kami akrab seperti saudara. 
(P1W3 477-482) 

P merasa kagum dan 
bangga dengan apa yang 
telah dilakukan selama ini 
karena mampu 
memberikan yang terbaik 
bagi keluarganya.  

O pernah. Ya saya kagum karena saya bisa 
menghasilkan. Menghasilkan sesuatu ya 
khususnya untuk keluarga lah ya tanpa saya 
harus bergantung sepenuhnya ke suami. A 
semua yang pasti dengan bantuan Tuhanlah 
ya. Tapi saya bangga saya tetap bisa untuk 
memberi yang terbaik buat keluarga. Dalam 
arti materi juga, gitu loh. Jadi selama saya 
kerja ini, ada buah. Gitu. Kalau saya nda kerja 
ya memang, gimana ya kuranglah, maksudnya 
gitu. (P1W3 484-489) 

P merasa membantu orang 
lain merupakan nilai yang 
sangat penting untuk 
dilakukan karena ia 
merasa dirindukan.  

Bisa membantu orang lain penting, soalnya 
saya merasa dirindukan. Ya lain katanya gini. 
Seperti merindukan apa ya, sampe nda cuman 
satu orang loh. Kadang nda ada, teman saya 
gitu loh. “kamu kok nda pernah ke sini, kenapa 
? mbok ke sini. Gitu. Loh saya ngomong “wong 
saya punya kerjaan” “pokoknya nanti kalau 
kerjaan udah selesai, kamu ke sini ya”. Itu 
saya pernah loh dikangenin gitu, padahal 
orangnya masih sama-sama sebaya. Jadi pas 
ketemu, terus ngomong-ngomong, makan-
makan, dia misalnya ada jual apa ya, rujak, 
gitu ya dipanggil sayanya. Jual serabi, 
dipanggil. Makan-makan gitu. Ya memang kita 
kalau gini, cari teman yang cocok, itu susah. 
Tapi kalau sudah ditemukan, ya sudah seperti 
saudara juga. Ya saya misalnya bawa susu, 
juga jamu, kan dia suka jamu. Ya saya bawain. 
Langsung diminum jamunya, ya saya ke sana 
jamunya langsung diminum begitu, ya saya 
senang. Dan puas bisa menyenangkan hati 
orang lain. Ya mungkin cocok ya, ya kalau nda 
cocok ngapainlah. (P1W3 491-501) 

P  merasa puas ketika bisa 
menyenangkan orang lain.  

Dan puas bisa menyenangkan hati orang lain. 
Ya mungkin cocok ya, ya kalau nda cocok 
ngapainlah. (P1W3 501-502) 

Sebelum operasi P yang 
paling berperan dalam 
menangani urusan rumah 
tangganya.  

Ya kalau sebelum operasi, kebanyakan saya 
lah. Ke pasar nah itu pasarnya nda hanya di 
sini. Yang ke sana, misalnya saya kepingin o 
di pasar sana tuh terkenal ikannya yang seger-
seger. Soalnya anak saya, kurang itu. 
Bersosialisasi. Dan lagi dia nda berani. Juga 
nda mau. Ya kepasarnya dia ngomongnya “O 
aku nda tahu” atau “Ma aku malu” jadi repot. 
Sekarang ini setelah operasi, ya jadi apa 
adanyalah. Yang ada apa. (P1W3 504-508) 



123 
 

P merasa senang, bangga 
dan bersyukur kepada 
Tuhan ketika ia mampu 
melakukan semuanya 
dengan baik namun P 
selalu mencoba tetap 
rendah hati dan tidak 
menyombongkan diri.  

Ya senang ya, dan bangga. Ya saya bersyukur 
sama Tuhan. Ya memang nda boleh 
menyombongkan diri ya kita tetap pasti ada 
kekuranganlah cuman saya cukup. Memang 
kalau kita lihat ke atas, waduh teman-teman 
saya malah lebih dari saya. Ya nda selesai-
selesai nanti. Tapi kalau kita lihat ke bawah, 
teman-teman yang masih kurang mampu 
masih banyak. Jadi kita berbangga. Ya 
sudahlah kalau Tuhan sudah beri saya 
talentanya sekian. Kalau sudah gitu kan kita 
nda terlalu sirik, dan nyombong atau apa. 
(P1W3 511-517) 

Adanya akses ke tempat 
lain yang dirasa memiliki 
peluang usaha yang lebih 
menjanjikan membuat P 
berharap dapat memulai 
usahanya di tempat 
tersebut untuk mengubah 
keuangan keluarganya 
walaupun harapan P 
berkurang setelah P 
dihisterektomi.   

Saya sebelumnya itu mau apa namanya, 
ekspedisi. Mau apa itu, mau tour. Saya mau ke 
Irian. Saya memang kepingin ke sana. Tapi 
nggak tahulah. Tuhan nanti yang menentukan. 
Manusia berrencana. Tuhan yang 
menentukan. Tapi setelah operasi ini kah 
mungkin saya nda boleh terlalu capek, nda 
boleh terlalu angkat-angkat, nah padahal di 
sana kan pasti angkat-angkatlah. Nda mungkin 
kita, ya nah ini makanya saya jadi dulunya 
sepertinya gini ya seratus persen gitu. 
Sekarang setelah operasi jadi tujuh puluh. 
Saya kan kepingin. Sepertinya di sana lebih 
menjanjikan. Saya jadi termotivasi untuk 
mengubah, mengubah apa ya. Mungkin gaya 
hidup, atau apa ya yang pasti mengubah 
keuangan saya. Ya untuk masa depan anak-
anak saya. Saya kepingin ke Kalimantan atau 
ke Irian. Tapi saya maunya ke Irian. Kan di 
sana sepertinya peluangnya lebih besar. 
Makanya nda berani ngomong ke orang-orang. 
Takutnya saya nanti di cemooh. Kamu mimpi, 
mimpi di sana kamu cewek nda mungkin 
sendirian. Kan nda mungkin gitu loh sepertinya 
jadi saya berbesar hari karena ada orang yang 
ya itu teman saya kan dosen. Jadi muridnya di 
sana saya sudah ngomong-ngomong, sudah 
kontek sama dia. Saya sempat guyon. Waktu 
itu ngomong seandainya jadi ke sana, saya 
nginap di rumah kamu boleh nggak. Dia 
bilangnya ya nda apa-apa bu. Jadi saya 
walaupun nanti jadinya apa, saya masih tetap 
termotivasi. Ya siapa tahulah saya bisa sampai 
di sana…... Target saya ya mungkin di sana 
nanti beberapa bulan. Ya itu kalau misalnya 
ada hasil. Kemungkina saya nanti balik sini, 
tapi ke sana lagi. Jadi saya tetap punya 
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keinginan itu walaupun sudah tahu penyakit 
saya. Saya waktu itu juga sudah tahu ada 
sakit, saya juga sempat ke Batam, Sumatera 
sama Riau ya sebelum operasi. Jadi ya saya 
tetap semangat.  (P1W3 519-542) 

Menurut P perawat harus 
bisa mengetahui kondisi 
psikologi pasien dan 
mampu membuat pasien 
lebih tenang dan nyaman.  

O memang waktu aku ke sana malamnya itu 
perawatnya juga cukup ramah. Kalau nda 
ramah itu langsung saya maki juga itu. Ya saja 
juga nda suka kan, apalagi sakit ya, orang 
sakit itu jadi lebih sensitif. Kalau perawat ya 
namanya perawat harusnya dia m apa ya me 
itu loh bisa membuat orang tenang, 
maksudnya kalau dia sudah sekolah perawat, 
mestinya dia sudah diajarin untuk segala 
apapun yang terjadi, pasien kan macam-
macam. Ada yang bawel, ada yang apa, jadi 
menurut saya ya dia sudah harus tahu. Apa ya 
kayak psikolog itu ya karakterlah itu sudah 
dipelajari waktu sekolah. Jadinya dia juga 
harus setidak-tidaknya lah menyesuaikan 
pasiennya. (P1W3 546-553) 

P merasa ada perawat 
yang kurang menghargai 
pasien.  

Memang ada sih yang kamarin ada-ada pasien 
yang suster sekolah atau apa ya itu yang 
mandiin itu. Itu sempat saya tegor itu. Itu 
sempat diajak ngomong diam aja, saya 
panggil-panggil ya nengok juga nda, besoknya 
saya tegor. Ya langsung dia pergi. Besoknya 
saya tegor. Saya gomong “sus kemarin itu 
saat tak ngomong kok dia aja” “O saya nda 
dengar bu “. “Loh waktu itu kamu dekat oh 
masa nda denger, saya panggil-panggil kamu 
tuh sudah nengok tapi kamu diam aja tetap 
jalan. Dia nda minta maaf nda apa. Ternyata 
ibu-ibu depanku, sebelahku juga begitu. Ajak 
ngomong ke dia ini, ternyata juga begitu. Itu 
nda ada namanya, kalau ada namanya sudah 
saya laporkan. Maksudnya gini loh. Kita kan 
waktu itu mau minta tempat sikat gigi. Jadi 
dengan yang kaya gitu kan dia nda 
menghargai pasien. Pasiennya mau ini itu, 
kalau masih dalam batas-batas normal, dia 
kan harusnya melayani. Ya itu kan adalah 
beberapa kan sifatnya. (P1W3 553-564) 

P cukup puas dengan 
pelayanan yang diberikan 
karena perawatnya tidak 
begitu galak.  

Waktu sebelum operasi saya cukup puas juga. 
Susternya kan nda begitu galak-galak. 
Beneran. (P1W3 564-565) 

Tidak adanya penjelasan 
tentang prosedur pre-
histerektomi yang 

Ya nda lah. Malah waktu dicukur itu, dia malah 
ngomong gini “bu ini gimana sih bu, memang 
ada bekas garukan itu malah kena silet 
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dilakukan oleh perawat 
terhadap P membuat rasa 
takut dan cemas P 
bertambah. 

sekalian sama dia sampai keluar darahnya. 
Terus saya ngomong “loh sus, piye toh sus”, 
kok malah jadi berdarah ?”. “lah ibu sih 
digaruk”. “Loh kan gatel. Harusnya di daerah 
itu kan pelan-pelan. Lah ini, dia juga 
menyalahkan saya. Terus ada juga kan air apa 
ini yang untuk di sterilkan itu kan, yang warnah 
merah itu satu baskom. Itu yang menjadikan 
saya juga takut. Lah ini saya kan nda tahu itu 
buat apa, kan nda dijelasin. Tahu-tahu saya 
hanya disuruh duduk terlentang, kakinya 
diangkat terus vaginanya dimasukin alat terus 
suruh tahan napas, wah itu sudah dalam 
banget itu, terus dimasukin apa itu. Jadi saya 
sempat mikir, ini sebenarnya mau diapain, nda 
tahu, jadi saya mikir hah..ternyata ada seperti 
cangkir sama selangnya itu. Nah itu kan saya 
nda tahu. Nda dikasih tahu sama sekali. Saya 
jadi berpikir itu apa, kok sepertinya masuknya 
kok dalam banget. Jadi waktu dimasukin alat 
itu tuh sempat kesakitan juga. Disuruh tahan 
napas. Soalnya keras seperti alatnya itu 
dipaksa masuk gitu loh. Jadi saya mikir kok 
kayaknya dalam banget. Jadi setelah dari situ 
saya sempat gemeteran itu. Sudah dingin, 
saya takut ternyata waw di bawahnya itu kan 
ember semua itu. Kan ada perlaknya. Tapi nda 
dijelasin. Setelah itu, duburnya diberi apa itu, 
dikasih obat apa itu terus mules gitu. Kalau itu 
mungkin aku tahu ya lah biar kotorannya 
bersih. Tapi kalau yang dikasih air merah itu 
yang saya nda tahu, juga nda dijelasin. (P1W3 
568-586) 

 

Setelah melakukan tahap analisis hasil wawancara pre-

histerektomi, selanjutnya peneliti melakukan proses kategorisasi 

yang mana melalui proses ini menghasilkan beberapa kategori data 

pre-histerektomi partisipan pertama: 
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d. Kategori Pre-histerektomi P 1 
 

No Kategori 

1. Gejala dan keluhan fisik. 

2. Reaksi emosional tentang keadaan kesehatan setelah 

didiagnosis. 

3. Perasaan tidak sendiri menderita. 

4. Keinginan untuk tetap bekerja dan beraktivitas pre- dan 

post-histerektomi. 

5. Harapan yang dimiliki mengenai pekerjaan, diri sendiri dan 

keluarga.  

6. Upaya yang dilakukan setelah didiagnosis. 

7. Relasi dan dukungan sosial teman/keluarga. 

8. Kecemasan mengenai penyakit dan dampak histerektomi. 

9. Pergumulan tentang gaya hidup (pola makan).  

10. Pergumulan dalam mengambil keputusan histerektomi.  

11. Fokus sebelum histerektomi dan pandangan tentang 

pentingnya uterus.  

12. Pelayanan kepada orang lain/nilai kebaikan. 

13. Pandangan tentang penyakit pre-histerektomi. 

14. Makna/arti hidup yang muncul dari pergumulan serta 

kehidupan spiritual dan relasi dengan Tuhan. 

15. Perencanan untuk memperbaiki kesehatan post-

histerektomi.  
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Berdasarkan kategori-kategori yang peneliti buat, maka 

langkah selanjutnya adalah merekonstruksi kategori-kategori 

tersebut dalam sebuah narasi. 

e. Narasi Pre-histerektomi Partisipan 1 

THS adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua 

orang anak. Dalam kesehariannya selain menjalankan peran 

sebagai seorang ibu rumah tangga, partisipan juga bekerja secara 

freelance. Pada bulan Juli 2011, sebelas bulan sebelum wawancara 

ini, partisipan mengalami perdarahan. Siklus menstruasi yang tidak 

teratur dan cenderung banyak selama kurang lebih tiga belas hari 

mendorongnya untuk memeriksakan diri ke dokter. Melalui 

pemeriksaan tersebut, ia didiagnosa memiliki mioma uteri pada 

uterus dan juga kista ovarium pada salah satu ovariumnya. Saat 

mendapat vonis dari dokter mengenai penyakitnya, respon 

emosional yang muncul dari dalam diri partisipan adalah perasaan 

kaget dan rasa tidak menerima mengenai vonis penyakit yang 

diberikan dokter kepadanya. Hal inilah yang menyebabkan 

partisipan melakukan pemeriksaan kembali ke dokter lain mengenai 

penyakit yang dideritanya sambil berharap bahwa terdapat 

kekeliruan atau kesalahan pada hasil pemeriksaan sebelumnya. 

Akan tetapi, hasil pemeriksaan berikutnya tetap menunjukkan 

bahwa partisipan positif memiliki mioma uteri dan kista ovarium. 
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Ketika menerima kenyataan bahwa ia mengidap penyakit 

tersebut dan memiliki kemungkinan untuk dihisterektomi, perasaan 

kecewa kembali dirasakan partisipan. Namun, selama dalam 

pergumulan dengan vonis yang diterimanya, perasaan tidak sendiri 

menderita mampu membuat partisipan merasa kuat serta lebih bisa 

menerima keadaan dirinya. Informasi yang didapatkan dari teman-

temannya yang telah dihisterektomi dengan penyakit yang sama 

membuat partisipan semakin yakin bahwa hal yang sama terjadi 

pada banyak wanita. Inilah yang membuat partisipan berkeyakinan 

bahwa ia bisa sembuh dari penyakitnya. 

Vonis dokter yang diterima tidak mengarahkan partisipan 

untuk selalu berfokus pada penyakitnya. Walaupun didiagnosis 

memiliki mioma uteri dan kista ovarium, partisipan lebih 

memfokuskan dirinya pada usaha untuk menghentikan perdarahan 

yang dialami yaitu dengan teratur mengkonsumi obat-obatan yang 

diberikan dokter dibandingkan pada mioma uteri dan kista 

ovariumnya. Bahkan setelah perdarahannya teratasi dan siklus 

menstruasinya kembali normal, partisipan tetap menunda waktu 

untuk melakukan kontrol ke dokter. 

Perdarahan dan vonis dokter tentang penyakitnya tidak 

menjadi penghalang bagi partisipan untuk bekerja. Ia tetap bekerja 

dengan bantuan anak dan karyawannya karena merasa harus 

mencapai target yang telah dibuat. Bagi partisipan, bekerja 
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merupakan hal yang penting karena dengan demikian ia merasa 

lebih berarti. Sehingga walaupun sakit, partisipan berusaha 

melaksanakan pekerjaannya dengan baiknya dan penuh rasa 

tanggung jawab. Selain itu, partisipan juga tidak putus asa serta 

berusaha berorientasi pada target dan tujuan dengan tetap memiliki 

harapan, baik untuk keluarga, diri sendiri maupun pekerjaannya. 

Partisipan berharap kelak ia bisa melihat anak-anaknya sukses, 

partisipan dapat sembuh dari penyakit yang diderita, serta targetnya 

dalam pekerjaan dapat tercapai. Partisipan juga memiliki kerinduan 

besar untuk dapat membuka usaha sendiri baik di rumah maupun 

dan di luar pulau karena merasa memiliki peluang besar untuk 

mewujudkannya. 

Setelah perdarahannya berhenti dan selama mengalami 

konflik perasaan untuk iya tidaknya histerektomi, partisipan 

kemudian mencari alternatif lain untuk mengobati penyakitnya 

dengan harapan ia akan sembuh tanpa harus melakukan 

histerektomi. Berdasarkan informasi yang didapat dari temannya 

yang dianggap dapat dijadikan referensi yang baik, partisipan 

kemudian lebih intens mengkonsumsi obat-obatan herbal, yaitu 

ekstrak daun sirsak yang juga pernah dikonsumsi partisipan 

sebelum didiagnosis memiliki mioma uteri dan kista ovarium. 

Selama mengkonsumsi pengobatan herbal partisipan tidak 

melakukan kontrol rutin ke dokter walaupun selama itu pula 
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keluarga maupun teman-temannya terus mendorong partisipan 

untuk segera dihisterektomi. Tindakan partisipan yang selalu 

menunda waktu histerektomi dengan alasan pekerjaan yang harus 

diselesaikan membuat partisipan mendapat teguran dari kakaknya. 

Namun, teguran tersebut membuatnya sedih karena berasumsi 

bahwa beban yang ia rasakan tidak dimengerti kakaknya. 

Pada bulan April 2012 partisipan merasakan kram pada 

bagian bawah perut. Awalnya, frekuensi gejala hanya dirasakan 

satu kali dalam sehari. Akan tetapi, semakin hari frekuensi 

munculnya gejala semakin sering dirasakan, yaitu berkisar lima kali 

dalam sehari. Gejala semakin sering dirasakan ketika partisipan 

mengendarai sepeda motor dan tiduran.  

Gejala yang muncul membuat partisipan kembali merasa 

cemas karena memikirkan penyakitnya semakin parah. Rasa 

cemasnya bertambah ketika mendengar kabar dari teman-

temannya bahwa orang yang memiliki mioma uteri harus 

dihisterektomi, ada teman yang mioma uterinya membesar serta 

ada yang kritis dan meninggal karena kista ovariumnya pecah. Hal 

ini membuat partisipan yang lebih takut kritis dibanding meninggal 

semakin cemas. Ketakutan akan prosedur yang harus dijalani serta 

biaya yang harus dikeluarkan membuat partisipan takut mengalami 

keadaan tersebut. Dibanding rasa cemas karena gejala yang 

muncul, kabar tentang penyakitnya yang didapat dari teman-
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temannya dirasakan lebih mengganggu dan berperan dalam 

menambah rasa cemas partisipan. 

Pengalaman temannya yang pernah mengalami kritis hingga 

meninggal karena penyakit yang sama membuat pengaturan pola 

makan menjadi pergumulan tersendiri bagi partisipan. Ia menjadi 

lebih selektif dalam memilih makanan. Namun, walaupun telah 

selektif dalam memilih makanan dan porsi makannya tidak berubah, 

partisipan mengalami penurunan berat badan. Partisipan merasa 

yakin bahwa hal ini merupakan efek dari penyakit yang diderita 

serta beban psikologis karena terus memikirkan penyakitnya.   

Selama kurang lebih dua bulan sejak kembali memikirkan 

penyakitnya, partisipan sering terbangun di malam hari karena di 

pikirannya berkecamuk banyak hal. Konflik perasaan dialami 

partisipan dimana, di satu sisi ia takut akan proses histerektomi 

yang merupakan pengalaman pertama baginya, namun di sisi lain 

partisipan merasa histerektomi harus tetap dilakukan karena takut 

penyakitnya bertambah parah. Selain proses histerektomi, biaya 

yang harus disediakan juga menjadi beban bagi partisipan. 

Hal yang sama juga dirasakan partisipan mengenai efek 

histerektomi yang akan dialaminya. Kecemasan akan adanya 

penurunan hormon dan penuaan dini akibat diangkat uterus dan 

ovarium menjadi beban tersendiri bagi partisipan. Terdapat 

perasaan kuatir jika penurunan hormon akan berpengaruh pada 
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penampilannya berhubungan dengan pekerjaan yang ditekuni. 

Kekuatiran akan efek histerektomi membuat partisipan berrencana 

meminta suplemen untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. 

Pengalaman partisipan saat bermimpi tentang ayahnya yang 

telah meninggal dan memanggil nama partisipan juga menambah 

rasa cemas dalam dirinya. Meskipun mimpi dianggap belum tentu 

terjadi, namun ada ketakutan dalam diri partisipan jika mimpi 

tersebut ia alami, karena baginya jika memimpikan orang yang 

telah meninggal akan membawanya kepada kematian. 

Kecemasan lain yang dirasakan partisipan juga mengenai 

beban pekerjaan jika harus menjalani histerektomi. Pekerjaan yang 

harus tertunda karena harus menunggu hingga ia benar-benar pulih 

membuat partisipan kembali mempertimbangkan iya tidak 

dihisterektomi. 

Semua hal yang disebutkan di atas, membuat partisipan 

marah akan dirinya sendiri karena tidak bisa berkonsentrasi ketika 

bekerja. Namun semuanya itu berusaha diatasi partisipan dengan 

tidak memfokuskan pikirannya pada penyakit yang diderita dan 

memikirkan usaha untuk terbebas dari sakitnya serta berdoa dan 

berolahraga. 

Pemikiran partisipan untuk proses histerektominya juga 

membuat ia selalu mengunjungi temannya yang baru 

dihisterektomi. Dukungan dari temannya membuat partisipan kuat 
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dan merasa tidak sendiri karena ada orang lain yang juga telah 

mengalami hal yang sama sehingga kelak iapun merasa mampu 

melaluinya. Partisipan kemudian memutuskan untuk segera 

memeriksakan diri ke dokter.  

Vonis dokter yang kedua bahwa kista ovariumnya semakin 

berkembang namun mioma uterinya mengecil membuat partisipan 

kembali kaget dan tidak terima karena merasa selama ini telah 

menjaga pola makannya dengan baik. Perasaan kecewa juga 

dialami partisipan karena merasa usaha yang dilakukan untuk 

menyembuhkan penyakitnya sia-sia. 

Bukan saja pengangkatan ovarium yang harus dijalani 

partisipan karena kista ovariumnya berkembang, partisipan juga 

harus menjalani pengangkatan uterus. Pengangkatan uterus 

dilakukan karena kekuatiran adanya kemungkinan luka histerektomi 

partisipan pada uterus dapat memburuk dan berubah menjadi 

kanker jika hanya dilakukan pengangkatan mioma uteri. Hal ini 

membuat partisipan kecewa karena memandang uterus merupakan 

hal yang penting bagi seorang wanita karena merupakan anugerah 

dari Tuhan. 

Walaupun sedih dan kecewa dengan vonis yang didapat, 

partisipan tetap berbesar hati merelakan uterusnya diangkat. 

Kekuatiran penyakitnya semakin memburuk serta faktor usia yang 

telah lanjut dan tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan 
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membuat ia lebih mampu menerima keadaannya. Meski 

pengangkatan uterus berpengaruh pada kehidupan seksualnya, 

partisipan juga tidak merasa kuatir setelah dihisterektomi. Demikian 

pula dengan suaminya yang tidak mempermasalahkan bila 

uterusnya harus diangkat. Faktor keterbukaan dengan suami 

membuatnya lebih yakin untuk mengambil keputusan histerektomi. 

Meskipun kecewa dengan vonis dokter, partisipan telah 

mempersiapkan diri untuk dihisterektomi karena berpikir bahwa 

tindakannya yang selalu menunda waktu untuk histerektomi dapat 

menyebabkan keadaanya semakin memburuk. Selain itu, partisipan 

juga telah mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk proses 

pemulihannya serta target yang harus dilakukan beberapa bulan ke 

depannya. Keputusan untuk dihisterektomi tersebut diambil 

partisipan tanpa memberitahu teman-temannya dengan alasan 

selama ini partisipan pernah mengatakan akan dihisterektomi tapi 

selalu menunda melakukannya. Dengan keputusan histerektomi 

yang diambil, partisipan berharap kelak ia lebih leluasa dalam 

beraktivitas dan kondisinya akan lebih baik setelah dihisterektomi. 

Hal lain yang membuat partisipan lebih siap menghadapi 

histerektomi adalah dukungan emosional yang diberikan temannya 

yang telah dihisterektomi. Selain itu, dukungan dari temannya yang 

mengirimkan pesan berisi ayat Alkitab sebelum dihisterektomi 

membuat partisipan merasa dikuatkan, dan semakin memahami 
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hikmat dibalik penderitaan serta menambah imannya kepada 

Tuhan. 

Dalam kesehariannya, partisipan lebih suka bergaul dengan 

teman-teman gerejanya dibanding dibanding masyarakat sekitar 

tempat ia berdomisili. Partisipan menilai kurangnya rasa sosial yang 

tinggi antar warga, kurang tegasnya peraturan yang dibuat oleh 

oleh pengurus serta kegiatan-kegiatan sosial yang tidak terstuktur 

dan mendadak pelaksanaannya, membuat partisipan tidak 

melibatkan diri dalam kegiatan yang dilaksanakan. 

Kedekatan hubungan dengan teman-temannya membuat 

partisipan merasa dirindukan jika tidak melakukan kunjungan ke 

rumah temannya dalam waktu lama. Dukungan emosional maupun 

materi yang berdampak positif terhadap rasa kekeluargaan dan 

relasi diantara mereka membuat kunjungan kepada teman 

dianggap sebagai salah satu bentuk pelayananya bagi orang lain 

karena dengan demikian ia merasa mampu berbagi dan membantu 

orang lain. Selain itu, perasaan puas dirasakan partisipan ketika 

bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Ia memandang 

pelayanan kepada orang lain merupakan nilai penting untuk 

dilakukan. Melalui pelayanan yang diberikan kepada teman-

temannya dapat menjadikan pula seseorang menghayati perasaan 

berarti dalam hidupnya. Hal ini dirasakan ketika seseorang mampu 

memberikan kontribusi yang berbeda dalam kehidupan orang lain.  
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Terdapat pergumulan yang besar ketika partisipan 

menghadapi penyakitnya mulai dari didiagnosis sampai 

pengambilan keputusan untuk dihisterektomi. Adanya reaksi 

emosional yaitu perasaan kecewa dan tidak terima ketika divonis, 

kecemasan akan proses dan efek histerektomi yang harus dijalani, 

kecemasan akan beban kerjanya dan berbagai pergumulan lainnya. 

Hal ini membuat partisipan mengalami pro dan kontra antara iya 

tidaknya histerektomi serta memandang penyakitnya sebagai 

sesuatu yang disesalkan dan menjadi momok yang dirasakan 

selama berkarir. 

Walaupun demikian, partisipan akhirnya mampu menerima 

keberadaan dirinya. Menerima dengan penuh ketabahan dan 

kesabaran, penderitaan yang tidak mungkin dielakkan lagi dapat 

membuat seseorang melihat makna dan hikmah di balik 

penderitaan yang dialami. Bahkan ia merasa puas dengan apa 

yang dicapainya sebelum dihisterektomi serta merasa bahwa 

pengalaman sakitnya membuat kehidupan spiritualnya semakin 

kuat. Lewat semua yang dialami, partisipan bersyukur karena 

walaupun penyakitnya telah lama diketahui, tetapi Tuhan 

menjaganya hingga waktu yang tepat untuk dihisterektomi. Hal ini 

membuat partisipan menemukan arti hidup melalui kehidupan 

spiritualnya yaitu dengan kekaguman atas apa yang dialaminya. 
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Selain itu partisipan juga mengalami hal yang sama ketika bekerja, 

melayani orang lain dan membantu orang lain. 

Sebelum dihisterektomi, partisipan berrencana untuk semakin 

memperbaiki kesehatan setelah dihisterektomi yaitu dengan 

melakukan pemeriksaan kembali ke dokter lain untuk mempercepat 

penyembuhannya. Akan tetapi, sebelum dihisterektomi perasaan 

cemasnya akan prosedur histerektomi bertambah ketika dilakukan 

sterilisasi daerah histerektomi tanpa penjelasan perawat yang 

bertugas. Partisipan cukup puas dengan pelayanan yang diberikan 

akan tetapi ia merasakan pentingnya penjelasan prosedur 

histerektomi kepada pasien sebelum perawat melakukan tindakan. 

Partisipan berpendapat bahwa perawat seharusnya mampu 

mengetahui kondisi psikologis serta mampu menciptakan perasaan 

tenang dari pasien yang dirawatnya. 

f. Laporan Observasi Post-histerektomi Partisipan 1 

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 24 Juni 2012 

bertempat di ruang Bougenvile Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” 

Semarang, sehari setelah peneliti melakukan wawancara pertama 

pre-histerektomi. Pada awal peneliti datang ke ruang tempat 

partisipan dirawat, partisipan sedang menerima telepon dari 

temannya sehingga peneliti kembali ke ruang perawat. Sekitar 20 

menit kemudian, barulah peneliti kembali ke ruang tempat 
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partisipan dirawat. Tampak anak partisipan yang sulung sedang 

bersama partisipan sambil membaca majalah. 

Partisipan menyambut peneliti dengan senyuman dan 

menyatakan kesediaan untuk diwawancara. Partisipan tampak 

lemas dan pucat. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan peneliti, partisipan sering menarik napas panjang sambil 

memegangi daerah histerektominya dan sesering mungkin 

berusaha untuk mengatur posisi saat wawancara berlangsung. 

Walaupun terlihat kesakitan, partisipan berusaha mendekatkan 

kepalanya ke arah peneliti agar dapat mendengar pertanyaan yang 

diajukan. Suasana ruangan yang ribut karena bertepatan dengan 

waktu kunjungan pasien membuat partisipan seringkali berhenti 

berbicara dan kembali melanjutkannya setelah menunggu suasana 

agak tenang. Setelah selesai melakukan wawancara, peneliti 

melakukan kontrak waktu bersama partisipan untuk wawancara 

selanjutnya. 

Wawancara kedua dilakukan di ruang tamu rumah partisipan 

pada tanggal 17 Juli 2012. Peneliti datang ke rumah partisipan 

pukul 17.30 WIB. Partisipan tampak lebih segar dibandingkan 

dengan wawancara sebelumnya dengan menggunakan kaos hitam 

berlengan pendek dan celana pendek. Tampak anak partisipan 

yang sulung sedang membuatkan kado untuk keponakan partisipan 
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yang berulang tahun sedangkan suami partisipan sedang 

membersihkan rumah. 

Sebelum wawancara dimulai, partisipan menunjukan video 

rekaman proses histerektomiya dan terus menanyakan bagian-

bagian yang tampak pada video tersebut. Partisipan terlihat serius 

dan sangat berkonsentrasi saat diskusi terjadi antara peneliti dan 

partisipan tentang efek pengangkatan uterus dan ovarium dalam 

hubungannya dengan penuaan dini. Hal ini juga terlihat saat 

mendiskusikan tentang flek yang masih tetap ada walaupun 

histerektominya telah berlangsung hampir satu bulan. Pada akhir 

diskusi dan sebelum wawancara dimulai, peneliti diberi kertas yang 

berisi informasi tentang cara-cara melakukan senam yang biasanya 

dilakukan partisipan di rumah agar tubuhnya lebih segar. 

Saat proses wawancara berlangsung, partisipan terlihat 

menarik napas panjang tapi ekspresi wajahnya tetap terlihat tenang 

dan tersenyum saat peneliti menanyakan tentang apakah ada 

perasaan kecewa yang dirasakan partisipan karena harus 

kehilangan uterus. Partisipan tertawa saat mengatakan bahwa 

dirinya lebih takut tua dibanding takut meninggal. Saat menjelaskan 

maksud partisipan tentang hal itu, partisipan kembali membahas 

tentang efek pengambilan ovarium dan uterus, yang diketahui 

menyebabkan penuaan dini. 
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Partisipan tersenyum dan nada bicaranya terdengar 

bersemangat, saat menceritakan pengalaman teman-temannya 

yang dapat menjalani histerektominya dengan baik dan tidak 

mengalami dampak histerektomi yang selama  ini dikuatirkan 

partisipan. 

Partisipan terlihat santai ketika menceritakan pola makannya 

yang harus dijaga setelah dihisterektomi namun, mata partisipan 

melihat ke bawah kemudian kembali melihat ke peneliti, saat 

menceritakan tentang kecemasannya jika tidak bisa seoptimal 

seperti sebelum dihisterektomi. Volume suara partisipan mengecil 

saat menceritakan tentang keadaannya yang harus bergantung 

kepada orang lain padahal ia adalah seorang yang mandiri sebelum 

dihisterektomi. 

Partisipan juga menghembuskan napas panjang, ketika 

menceritakan tentang temannya yang membutuhkan waktu kurang 

lebih dua bulan untuk bisa sembuh total. Di akhir percakapan, 

partisipan tertawa saat mengatakan sampai kapan penderitaannya 

berakhir. 

Partisipan menatap keluar rumah saat menceritakan tentang 

jahitannya yang belum kunjung sembuh. Volume suara partisipan 

membesar saat menceritakan akan drinya yang terus memikirkan 

jahitannya yang masih terus mengeluarkan cairan dan belum 

mengering walaupun telah ia sendiri telah menjaga pola makannya. 
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Volume suara partisipan mengecil saat peneliti bertanya tentang 

pergumulan yang dialami atas pekerjaan yang tertunda. 

Partisipan memegangi pinggangnya saat menceritakan 

vitamin yang rencananya akan dikonsumsi untuk memulihkan 

kondisinya. Mata partisipan melihat ke bawah ketika peneliti 

menanyakan tentang pandangan partisipan tentang penyakitnya 

setelah partisipan dihisterektomi yang dijawab partisipan sebagai 

akar kepahitan. Partisipan menunjuk bagian perutnya yang sering 

sakit saat menceritakan tentang pergumulannya akan nyeri dan 

vertigo yang dirasakan. Volume suara partisipan mengecil saat 

menceritakan tentang vitamin yang sampai sekarang belum ia 

dapatkan dari dokter untuk mencegah proses penuaan dini. 

Partisipan tersenyum saat peneliti bertanya tentang relasinya 

dengan keluarga post-histerektomi. 

Wawancara ketiga kembali dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 

2012 di ruang tamu rumah partisipan. Partisipan tampak rapi dan 

dengan model rambut partisipan yang digunting pendek, partisipan 

tampak lebih fresh dibanding wawancara sebelumnya. 

Saat wawancara berlangsung, partisipan mencoba mengingat 

dan kemudian tertawa saat peneliti menanyakan tentang beban 

perasaannya dengan tidak adanya uterus. Partisipan juga tertawa 

saat peneliti bertanya tentang pengaruh diangkatnya uterus dan 

hubungannya dengan orang lain, namun volume suara partisipan 
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mengecil saat peneliti bertanya tentang pandangan partisipan 

tentang dirinya dengan diangkatnya uterus dan selesai menjawab 

partisipan tertawa. Partisipan juga tertawa saat peneliti bertanya 

tentang kekuatiran akan kehidupan seksual. Volume suara 

partisipan kembali membesar saat menceritakan tentang 

kecemasannya ketika mendengar kista ovariumnya dapat kembali 

tumbuh. 

g. Analisis Verbatim Post-histerektomi Partisipan 1 

Analisis verbatim post-histerektomi P1W1 

Makna Verbatim dan Lokasi 
Harapan untuk lebih 
nyaman dan tidak ada 
penyakit lagi post-
histerektomi. 

Harapan ke depan untuk diri saya sendiri ya, 
itu biar bisa lebih nyaman dan tidak dihantui 
penyakit apa ya, yang seperti sakit parah ya 
seperti kanker atau mungkin kistanya 
nantinya ada yang pecah, terus setelah 
diambil ini jadi ke depannya lebih.. lebih 
senang ya dan mudah-mudahan ya tidak 
ada penyakit lagi. Itu saja sih. (P1W1 2-5) 

P berharap bisa melihat 
anak sampai cucu-cucuya.  

Ya harapan saya ya bisa lihat anak-anak,. 
bisa lihat anak-anak sampai cucu-cucunya. 
(P1W1 7) 

Perasaan senang dan lega 
karena merasa tidak ada 
momok yang melekat 
ditubuh post-histerektomi.  

Ya itu pandangan saya hampir sama saja 
dengan yang pertama ya,..tentang penyakit 
setelah dioperasi ya yang pertama ya lebih 
senanglah lebih yakin. Setelah tahu setiap 
hari kan seperti ada momok yang melekat di 
tubuh sekarang sudah diambil jadi sudah 
lega. (P1W1 10-13) 

P merasa pentingnya 
peranan seorang ibu untuk 
mengarahkan anak-
anaknya.  

O..Penting..sangat penting. Maksudnya 
kalau ada mamanya sama papa semuanya 
komplit kan anak-anak bisa lebih terarah ya 
dan kalau dalam keluarga seorang ibu 
memangkan lebih berperan ya anak-anak 
lebih terarah, gitu. (P1W1 15-17) 

P kaget dengan vonis 
dokter tentang miom uteri 
dan kista ovariumnya 
sampai melakukan 
chrosscheck ke dokter lain.  

Wah syok, artinya pertama kali ya, sebelas 
bulan yang lalu ? ya sempat syok sih 
soalnya saya kan apa-apakan teratur, 
mensnya teratur, tidak pernah sakit, makan 
jeroan juga nda pernah, jadi sempat syok 
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juga sampai sempat disuruh diperiksakan ke 
dokter lain juga ternyata memang ada. Jadi 
saya memang lebih lega kalau sudah dokter 
ini, lebih baik diperiksakan ke dokter ke dua 
lagi atau dokter lain lagi biar lebih mantap, 
lebih yakin. (P1W1 20-25) 

Suami P tidak keberatan 
akan keputusan 
histerektomi yang harus 
diambil jika itu yang terbaik 
untuk P. 

O.. nda apa-apa daripada dibiarin nanti 
malah ada apa-apa parah kan.. itu kan 
sudah dikasih pengarahan dari pak dokter 
katanya kalau miom menempel di rahim, 
takutnya nanti kan rahimnya kan luka, 
diangkat miomnya, rahimnya tidak diangkat 
kan bisa jadi kanker atau mungkin hal-hal 
lainnya. Setelah diangkat rahimnya yang 
lubang kan jadi sebaiknya begitulah, 
diangkat sekalian. (P1W1 27-31) 

Perasaan antara percaya 
dan tidak percaya dialami 
suami P ketika mendengar 
vonis dokter.   

O tidak, tapi bapaknya memang waktu 
dikabarin antara percama dengan tidak 
percaya juga. (P1W1 34-35) 

P merasa nantinya bisa 
lebih fokus dengan 
pekerjaannya post-
histerektomi.  

Kegiatan-kegiatan saya seperti di freelance, 
freelance di situ kan ada penjualan panci-
panci presto, ada asuransi, ada kosmetik, 
jadi kedepannya setelah saya operasi ini 
yang pastinya lebih fokus. Tidak sedikit-
sedikit terganggu..sedikit-sedikit terganggu 
kan  jadi ke depannya saya harus lebih giat 
lagi. (P1W1 38-41) 

P merasa keluarganya lebih 
peduli setelah P 
dihisterektomi. 

Peranannya keluarga ya mungkin setelah 
dioperasi lebih itu ya lebih, lebih peduli 
terutama ama saya, sama mamanya ya 
begitu. (P1W1 43-44) 

P memandang 
kehidupannya menjadi lebih 
baik post-histerektomi.  

O, ya pasti ya kalau saya mempunyai 
pemikiran setelah tahu kalau ada penyakit, 
penyakitnya diambil yang pastinya lebih baik 
jadi saya harus lebih banyak minum vitamin-
vitamin yang baik untuk kesehatan, atau apa 
itu jadi saya harus rajin minum obat atau 
vitamin dan olah raga. (P1W1 47-50) 

Keinginan untuk tetap 
melakukan kegiatan post-
histerektomi. 

Saya di rumah kalau saya nda ada kegiatan 
sama sekali, makalah lebih lemas. Pikiran 
juga kurang apa ya lebih malas lah ya tapi 
kalau dengan adanya kegiatan tuh saya bisa 
lebih termotivasi ya mungkin membuat saya 
lebih spirit daripada di rumah lemas ya 
hanya nonton TV, pake daster kalau ini 
mungkin dengan adanya kegiatan malah 
lebih baik. Yang pastinya kalau saya sudah 
merasa ya lebih sehatlah. (P1W1 53-57) 

P memilih waktu Yang pasti nih kebetulan mau ada lomba 
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histerektomi yang dirasa 
tepat agar bisa mengikuti 
kegiatan yang telah 
direncanakan.  

Katedral bulan Oktober nanti. Makanya saya 
pilih-pilih bulan-bulan sekarang mau 
pokoknya kemarinpun seharusnya saya 
sudah dioperasi tapi karena ada lomba dan 
reunian sekolah Apalagi bulan Mei kemarin 
kan ada lomba, jadi saya tangguhkan. 
(P1W1 60-63) 

Harapan agar P dan anak-
anaknya bisa lebih mapan 
dan mendapatkan 
pekerjaan tetap.   

Ya harapannya sih anak-anak lebih dapat 
kerjaan yang lebih mapan untuk anak-anak 
pertama,  dapat berhasil, pekerjaan saya 
juga lebih mapan, ya saya harap anak saya 
yang ini (sambil menunjuk anaknya yang 
disamping) juga anak kedua saya yang 
sekarang sekolah di SMK yang ambil 
jurusan apa ya.. pokoknya SMK jurusannya 
buat-buat roti. Pokoknya harapan saya ya 
kerja dan pokoknya gak  lah biar bisa punya 
pekerjaan tetap. (P1W1 75-80) 

P merasa lebih lega post-
histerektomi.  

Sebelum dioperasi itu kan saya pikiran terus 
tuh mau dioperasinya kapan, terus takutnya 
ganas jadi saya mungkin lebih pikiran, tapi 
setelah saya dioperasi ini mungkin bisa lebih 
tenang. (P1W1 82-84) 

P tidak merasa ada yang 
kurang dari dirinya post-
histerektomi 

Saat ini belum ya, soalnya belum jalan, atau 
apa biasanya ada yang kurang ya, tapi saya 
tidak merasa ada yang kurang. (P1W1 86-
87) 

Walaupun merasa ada 
yang kurang nantinya, 
ketakutan meninggal dini 
akibat penyakit membuat P 
merelakan uterusnya 
diangkat. 

Ya..Mau tak mau harus mau, ya kan kalau 
tidak diambil takutnya kanker tapi kalau 
diambil ya resikonya pasti ada yang kurang. 
Kan kita juga sudah diciptakan punya rahim 
tapi kan untuk kebaikan, ya harus diambil, 
takut daripada meninggal dini. Kok tapi kan 
memang banyak yang operasi tapi baik-baik 
saja. Keluarga saya juga harus setuju, 
semuanya yang menjalanikan saya. (P1W1 
89-93) 

 

Analisis verbatim post-histerektomi P1W2 

Makna Verbatim dan Lokasi 
P merasa senang dan lega 
karena sudah tidak dihantui 
perasaan takut tentang 
penyakitnya.   
 

Perasaan saya kayaknya lebih.. lebih 
senang ya karena sudah tidak dihantui 
nanti mau takut kistanya pecah, atau 
mungkin terbayang sama teman-teman 
yang sudah berangkat duluan jadi lebih.. 
sepertinya lebih seneng. Lebih.. lebih apa 
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ya.. ya lebih lega. (P1W2 2-4) 
Perasaan kecewa karena 
harus kehilangan uterus 
masih dirasakan P karena 
berdampak pada penurunan 
hormon dan penuaan dini.  

Ada sih, (menarik napas panjang) ya ini 
kalau mestinya sih kalau nda ada penyakit 
kan nda usah.. nda usah dia ambil, cuman 
kalau ada panyakit ya sudah, cuman ya 
kalau memang kecewa sih kecewa ya, 
soalnya sebagai wanita, kan hormonnya, 
kan katanya kalau itu sudah diambil semua 
kan tanpa hormon kan jadi cepat tua. 
Cepat keriputlah (sambil tertawa). (P1W2 
6-10) 

P berencana mengkonsumsi 
suplemen untuk tetap 
menjaga staminanya setelah 
pulih.   

Ya nanti ini, nanti minum vitamin-vitamin 
mungkin ya untuk menunjang supaya lebih 
badan lebih fit, nda loyo gitu, nda cepat 
loyo soalnya katanya teman itu setelah 
dioperasi cepat capek. Cepat apa ya, kaya 
mau ini mau itu males gitu loh. Lah saya 
juga belum merasakan untuk saat ini. 
Soalnya ini lagi pemulihan operasi itu. Jadi 
belum tahu. Ini nanti seperti apa, belum 
tahu. (P1W2 12-16) 

Perencanaan untuk 
menerapkan gaya hidup 
sehat untuk mencegah 
penuaan.   

Untuk saat ini sih saya belum, belum ada 
aktivitas, tapi untuk selanjutnya pasti saya 
olahraga, nanti berenang, dan suplemenlah 
yang pasti. Terus untuk sayur buah, itu 
pasti. Untungnya saya juga sekarang lagi 
menggalakkan itu ya memang saya nda 
begitu suka jeroan-jeroan. (P1W2 18-21) 

Perasaan lebih takut tua 
dibanding takut meninggal. 

M ya sebagai sebagian besar wanita itu 
pasti takut tua. Nda takut mati, tapi takut 
tua. Gini kalau mati sekali nda apa-apa. 
Tapi kalau tua itu biasanya waduh ini untuk 
aa apa namanya menyamarkan penuaan 
dengan a ke salon atau mungkin ada juga 
yang misalnya punya duit ya, lebih ekstrim 
lagi operasi, atau mmm.. apa ya minum-
minum suplemen ada lagi yang suntik, 
mungkin. (P1W2 24-29)  

Perencanaan menghindari 
penuaan dengan hal-hal 
yang lebih alami.   

Ya setelah itu tapi saya ya ndalah mending 
kita yang alami aja, apa suplemen atau 
gym, buah-buah, sayur-sayur atau 
olahraga. (P1W2 29-30) 
 

Perasaan cemas takut tua 
karena tuntutan pekerjaan 
yang selalu berhubungan 
dengan orang lain belum 
sangat P rasakan karena 
masih dalam tahap 
pemulihan.  

Untuk saat ini lagi belum tak rasain ya, 
cuman dari suara-suara yang sudah 
operasi, ada yang ngomong sih, a nda apa-
apa saya juga nda merasakan apa-apa, 
nda capek nda apa. Tapi entah ya, soalnya 
dia kan nda begitu memperhatikan nda lagi 
nda begitu urusin atau nda modislah gitu 
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loh. Lah ini kalau orang yang biasanya a 
apa ya, ya sering berhubungan dengan 
orang lain kan mesti, penampilan ya itu. 
Makanya nih saya juga diomong cemas, ya 
belum begitu. Soalnya kan belum tahu. Nih 
saya juga lagi pemulihan operasi belum 
bisa ngapa-ngapain (sambil tersenyum). 
(P1W2 32-38) 

P tetap melakukan usaha 
untuk mencegah penuaan 
dini post-histerektomi.  

Belum begitu cemas. Soalnya kan belum 
tampak tapi tetap saya a berusaha untuk 
kasih body cream, makanan tetap saya 
mau buah-buah, sayur-sayur, biar lebih 
seger. Gitu. (P1W2 40-41)  

P sudah menjaga pola 
makannya pre-histerektomi. 

A memang saya sudah menjaga pola 
makan. Saya nda suka ngemil, makanya 
tetap badannya segini aja. (P1W2 43-44) 

Post-histerektomi, P semakin 
menjaga pola makannya.  
 
 

A ada beda dikitlah kalau sebelumnya itu 
mungkin apa-apa misalnya seperti udang, 
terus durian yang apa sekarang nda boleh 
dimakan itu saya rem. Tapi nanti kalau 
sudah berapa bulan, katanya sudah 
baikan, mungkin ndalah. Saya tetap 
menjaga, cuman tetap mau makan 
pengennya. (P1W2 46-49) 

P tidak memandang pola 
makannya post-histerektomi 
sebagai suatu beban.  

Ya nda begitulah, soalnya kan bukan 
makanan pokok ya, kalau misalnya yang 
ditantang makanan pokok, ya itu menjadi 
beban buat saya. Soalnya saya nda 
begitu.a apa ya makanan pokok saya, 
misalnya sayur sama bawang ditumis gitu 
aja sudah cukup. Saya mau juga tanpa 
ikan. Misalnya terus brokoli, atau sayur apa 
sawi yang sejenis gitu-gitu paling ditumis, 
kita kasih apa ya saos tiramlah dikit gitu, 
kasih bumbu, sudah. Gitu aja bisa makan. 
(P1W2 51-56) 

Tidak terdapat pergumulan 
khusus tentang pola makan 
post-histerektomi.  

Tidak ya, tidak ada. Pola makan nda 
problem saya memang lebih tak jaga. Yang 
setelah operasi ini bukan lebih dijaga, tapi 
dihindari. Bedanya dengan yang sebelum 
operasi ya misalnya udang makan, tapi 
saya kok kemarin sepertinya gatel. Ya 
setelah operasi di rumah sakit pun gatel. 
Terus pulang dari RS kan beberapa hari 
kemudian kan harus kontrol lagi ke dokter, 
dokternya ngomong ya udah. Kalau alergi, 
ya nda usah makan udang. Ya memang 
setelah itu kan saya memang makan 
udang terus. Dengan pembatasan pola 
makan seperti ini ya saya nda begitu 
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terbebani soalnya itu tadi sayur kan saya 
bisa. (P1W2 58-64) 
 

Terdapat perasaan tidak bisa 
seoptimal dalam beraktivitas 
seperti pre-histerektomi..   

Apa ya (mata partisipan melihat ke bawah 
kemudian melihat peneliti lagi), paling ya ini 
saya mikirnya apa bisa saya seoptimal 
seperti sebelum operasi, gitu loh. Jadi 
katanya kan setelah dioperasi kan lebih 
terbatas. Katanya. Tapi saya belum 
merasakan kan untuk saat ini saya belum 
beraktivitas full jadi saya belum bisa tahu. 
(P1W2 66-69) 

Perasaan cemas tidak 
mampu seoptimal seperti 
sebelum dihisterektomi 
mengganggu P karena P 
tidak terbiasa bergantung 
pada orang lain.  

Kecemasan itu.. ya adalah dikit. Untuk saat 
ini menganggu karena saya harus minta 
tolong ya dengan apa ya, orang-orang 
terdekat atau untuk mengantar. Jadi saya 
harus sekarang ini me... tergantung.. 
tergantung dengan orang. Nah itu yang 
membuat saya diomong cemas tapi, saya 
juga terkadang jengkel, jadi saya kok 
tergantung dengan orang padahal selama 
ini saya mandiri. Semua saya kerjakan 
sendiri. (P1W2 71-75) 

Bergantung kepada orang 
lain membuat P merasa ada 
yang kurang dan 
membuatnya terus berpikir 
kapan ia sembuh.     

Iya memang untuk saat ini saya begitu 
maksudnya memang merasa ada yang 
kurang. Jadi saya sampai mikir kapan sih 
sembuhnya. Kok sudah hampir satu bulan. 
Kok ternyata begini. Tapi kan kemarin saya 
nanya juga ke teman saya yang baru 
selesai operasi juga. Dia malah ngomong 
dua bulan nanti baru enak “hah capek deh” 
(sambil menghembuskan napas panjang) 
saya pikir kok dua bulan ? tapi dia 
ngomong “tapi ya malah ada yang lebih 
kan dari jahitannya itu dalamnya ada rasa 
nyeri. Jadi di waktu-waktu tertentu entah itu 
orangnya tegang atau suasana ruang lebih 
dingin, itu ada nyeri pinggul. Di bekas 
jahitan. Lah makanya saya sudah diceritain 
itu saya semakin “aduh sampai kapan 
penderitaan ini akan berakhir” (sambil 
tertawa). (P1W2 77-85) 

Sedikit rasa kuatir tentang 
jahitan pada daerah 
histerektomi.  

Jahitannya sudah bagus, tapi dalamnya 
yang kita gak tampak ya. Dalamnya itu kan 
kita nda bisa ngomong itu, maksudnya 
udah kering atau masih belum. Itu kan kita 
nda bisa tahu. (P1W2 88-90) 

P terus memikirkan jahitan 
yang belum kering padahal 
sudah menjaga pola makan 

Iya saya mikir itu terus. Kok kenapa a 
maksudnya mengeluarkan carian, 
maksudnya kok nda kering-kering itu 
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dengan baik.  kenapa gitu. Padahal makan saya juga nda 
begitu yang menyebabkan sampe nda bisa 
kering kan, maksudnya apa, makan ya 
normal kita makan aja. Tapi kok nda 
kering-kering. (P1W2 92-95) 

P merasa merasa bingung di 
satu sisi ia harus 
menyelesaikan pekerjaannya 
yang tertunda, tapi di sisi P 
takut jatuh sakit karena 
tenaganya terlalu terforsir.  

O banyak sekali.. Ini pekerjaan yang 
tertunda ini. Saya harus mau apa, apa 
namanya ya soalnya saya kan kerjanya 
freelance ya, jadi freelance itu kan macem-
macem tapi mm untuk teman-teman yang 
mau minta ini, ada yang toleransi, ya udah 
nda apa-apa ada yang mau nunggu. Tapi 
ada lagi yang pekerjaan saya yang harus 
menemui klien. Nah ini dia. Yang orangnya 
kliennyapun sempat ngomong. Sudahlah 
nanti di.. maksudnya tunggu sembuh dulu. 
Padahal ini target. Kalau begitu. Ya saya 
ngomong target. Makanya saya juga 
bingung ini antara saya sepertinya udah 
sehat kepingin ke sana tapi takutnya nanti 
terforsir saya sakit lagi. (P1W2 101-108) 

Pekerjaan yang tertunda 
menjadi beban untuk P.  

Jadi ini beban saya begitu. Masih ada apa 
ya, yang tertunda. Pekerjaan yang 
tertunda. (P1W2 108-109) 

P tetap berusaha menjalin 
komunikasi dengan rekan 
kerjanya walaupun masih 
sakit.   

Ya saya telpon. Telepon a ber say hallo lah 
ya maksudnya kita ngomong, biar nda 
putuslah gitu hubungannya itu. Tapi dia 
sempat nanya juga, maksudnya “sudah 
sembuh ?” dan macam-macamlah. Tapi 
kan saya nda sampe ke poin itu soalnya 
saya kan harus misalnya ke sanapun saya 
harus aa untuk mengisi form....mengisi 
form jadi untuk saat ini tertunda itu.  (P1W2 
111-115) 

Keinginan untuk cepat 
sembuh agar bisa 
menyelesaikan pekerjaan 
yang tertunda menjadi 
pergumulan P.  

Iya.. pergumulan juga. Pergumulannya ini, 
kapan bisa cepat sembuh dan saya bisa 
langsung ngerjain ini, terus nanti ada yang 
menunggu lagi jadi biar cepat selesai jadi  
nda tunda-tunda. Gitu. (P1W2 117-119) 

P tidak lagi memikirkan 
penyakitnya dan lebih 
berfokus pada pemulihan 
post-histerektomi.   

Penyakit... kayaknya kalau sampai saat ini 
tentang penyakit udah nda ada ya, paling 
ya cuman ingin cepat pulih. Itu aja. Kalau 
penyakitnya nda saya kepingin aja jadi 
pikiran saya pinginnya beli apa ya 
suplemen yang Omega tiga lah untuk apa 
ya, tulang-tulang ini kayanya pegel-pegel 
deh, saya juga nda tahu ini tulang-tulang ini 
apa, apa ini namanya (sambil memegangi 
pinggangnya).. pinggang. Sepertinya 
pegel-pegel itu apa, apa dampak dari 
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operasi atau apa saya nda tahu juga. Atau 
memang karena biasanya saya olahraga 
tapi sekarang berhenti total, jadi sepertinya 
untuk apa ya, untuk jongkok sebentar aja 
sudah ngilu dipunggung, di tulang 
pinggang ya, jadi seperti orang apa ya 
ngilu itu seperti kalau orang mens pegel-
pegel nah. (P1W2 121-129) 

P tetap berusaha 
melaksanakan tugasnya 
sebagai ibu rumah tangga 
walaupun masih dengan 
bantuan suaminya.  

Kalau pekerjaan rumah, ini untungnya 
suami mau bantu. Untuk semua pekerjaan 
saya ya selain masak ya mau membantu 
semua. Tapi saya sekarang sudah 
beraktivitas untuk memasak, kalau nda 
mau beli, saya nyuruh orang lagi. Ya 
udahlah saya kalau pas lagi keluar saya 
beli sayur, terus beli apa-apa bahan-
bahannya nah terus saya masuk di kulkas, 
setelah itu pas hari apa pengen masak ini 
jadi sudah tersedialah untuk anak-anak 
juga. (P1W2 134-139) 

P merasa terbebani dan tidak 
maksimal karena harus 
bergantung kepada orang 
lain.  

Ada. Untuk saat ini ada. Jadi memang nda 
maksimal semuanya. Saya harus nunggu, 
mau ke sana, mau ke sana harus nunggu 
mau ke sana, mau ngantar ini, orangnya 
nda bisa, nunggu lagi kan suamipun kalau 
suruh ngantar dia juga kerja. Antar anak 
sekolah, padahal biasanya kan yang 
jemput saya. Nih sekarang suami yang 
jemput. Untuk sekolah. Apa, kalau 
misalnya saya mau ke bank, saya nunggu 
dulu siapa yang mau nganter. Jadi saya 
merasa terbebani. (P1W2 141-146) 

P merasa marah 
pekerjaannya tertunda 
karena harus bergantung 
kepada orang lain.  

M untuk saat ini untuk terlalu cemas banget 
juga nda, ya cuman ya itu tergantung sama 
orang. Jadi kadang jengkel juga maunya 
sekarang tapi tertunda mungkin beberapa 
jam lagi atau besok. Gitu. (P1W2 148-150) 

Harapan untuk memiliki 
pekerjaan yang lebih baik.  

Ke depan  ya mungkin karena mengingat 
usia ya, faktor usia juga mempengaruhi ya, 
mungkin jadi kurang gesit, atau apa. Jadi 
saya kepingin kalau bisa sih kerja di rumah 
dengan omset-omset yang di luar. (P1W2 
150-154) 

Harapan sebelum 
dihisterektomi untuk memulai 
usaha di luar daerah yang 
tetap ingin dicapai karena 
merasa memiliki peluang 
yang besar untuk 
melakukannya.   

Saya juga masih memiliki harapan untuk 
bisa ke Papua. Yang kemarin saya cerita 
itu. Tapi kemarin teman saya yang di Bali 
dia ngomong “kalau kamu masih mau 
keluar itu nda masanya sekarang. Kamu 
udah saya ngomong telat”. Katanya gitu. 
Kamu harusnya berapa puluh tahun 
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kemaren, lah saya ngomong. Kemaren, 
berapa puluh tahun kemaren belum tak 
pikir. Lagi sekarang ini saya kepikir. 
Masalahnya a wawasannya untuk ke sana 
tuh a aksesnya itu sekarang ada. Dulu nda 
ada kepikir. Teman saya justru ada yang 
dosen, punya murid di sana nah itu dia. 
Terus dia udah memperkenalkan saya 
juga. Jadi sepertinya ada harapan. Tapi 
entahlah. Kalau Tuhan nanti menentukan 
lain. Tapi masih kepingin. Soalnya katanya 
di sana mungkin lebih enak ya, peluangnya 
lebih besar. Dan lagi saya nda harus 
tinggal di sana. Misalnya untuk masok 
barang-barang aja kan bisa juga. Saya 
harus liat a tempatnya dan saya harus 
lebih apa ya, untuk lebih berinteraksi 
dengan mereka juga kan saya harus tahu. 
Ini apa yang harus di masok-masok ke 
sana itu kan saya harus tahu. Saya harus 
mempelajari situasinya dulu. (P1W2 154-
167) 

P berharap agar kedepannya 
tidak lagi terbebani dengan 
penyakitnya yang selama ini 
menjadi momok untuknya.  

Terlabih lagi harapannya itu yang pastinya 
lebih ini ya tidak terbeban untuk penyakit 
yang selama ini menjadi momok, tetapi 
sekarang sudah hilang bebannya. (P1W2 
167-168) 

Keinginan untuk lebih fokus 
dalam bekerja menjadi tujuan 
P.  

Tujuannya ya pastinya biar kerjanya lebih 
fokus ya, lebih baiklah. (P1W2 170) 

Keinginan untuk cepat 
sembuh agar dapat 
menyelesaikan pekerjaan 
yang tertunda.  

Untuk sekarang lagi nda bisa ngapa-
ngapain. Nanti kalau, kalau nanti setelah 
pulih, nih saya pasti. Ini aja udah kepingin 
lari saya. Jadi untuk masa-masa yang akan 
datang setelah saya sembuh saya pastilah 
mengejar keterlambatan yang kemaren. 
Kepinginnya begitu, tapi ada teman yang 
ngomong “kalau terlalu forsir, badan 
padahal belum pulih benar, nanti sakit lagi”. 
Makanya itu jadi kendala ya. Jadi di satu 
pihak kepingin cepat tapi badannya masih 
belum sehat betul.  
 

P ikut berekreasi bersama 
adiknya yang diyakini salah 
satu upaya untuk 
mempercepat 
penyembuhannya.  

Tapi Ya ini, besok ini saya ingin 
berjemurlah, rencananya besok juga saya 
mau berjemur di pantai. Kan kebetulan kan 
ada ade saya yang besok jalan pagi Rabu 
dan Sabtu. Nanti Rabu ikut, Sabtu ikut. 
Saya berjemur diri supaya ya kepinginnya 
sih lebih cepat pulihlah daripada saya di 
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rumah terus gak kena sinar matahari, 
misalnya gak kenapun kita pergi siang kan 
naek kendaraan atau mungkin naek mobil 
kan siangnya beda. Kita sambil kerja 
dengan kita rekreasi atau apa yah hm.. 
lebih santailah. Nah itu bedakan. Jadi 
besok nih rencana nih mau begitu. Biar 
mungkin lebih apa ya terobati. (P1W2 172-
184) 

Keinginan untuk membuka 
usaha sendiri serta mencari 
pekerjaan yang pasti setelah 
sembuh nanti.  

Ya kepinginnya saya setelah ini 
kepengennya itu mau kerja sendiri. Mau 
buat apa gitu. Tapi belum, soalnya banyak 
sih yang ya menurut saya talenta saya 
banyak, tapi nda fokus. Jadi saya 
kepinginnya ini.. ini  saya udah a apa. 
Mempunyai angan-angan. Ini itu nanti saya 
lempar ke mana, ini ini pasarnya mana jadi 
saya sudah punya angan-angan tapi belum 
terwujud, entah nanti mudah-mudahan 
setelah nanti ini saya fisiknya juga udah 
pulih sambil saya kerja freelance saya juga 
kepinginnya mau kerja yang pasti. (P1W2 
186-191) 

P merasa belum fokus 
dengan rencana usaha 
mandirinya karena memiliki 
banyak talenta.   

A saya terlalu banyak. Soalnya saya 
merasa saya terlalu banyak talentanya jadi 
lihat ini, Oh bisa. Terus ada lagi, misalnya 
buat kue bisa. O ini buat garmen 
misalnya... saya bisa. Soalnya saya juga 
bisa jahit. Terus misalnya buat apa lagi ya 
? A contohnya itu lah, misalnya merangkai 
bunga, a itu bisa juga. Saya merangkai di 
gereja juga. Terus apa jadi saya lihat aja 
gitu sudah bisa. Nda nyombong, tapi liat 
gini .... memang sudah ada apa ya, sudah 
ada talenta dan memang... saya kalau 
ngomong tuh apa yah. Hm make up juga 
bisa. Jadi saya kalau ade-ade saya untuk 
saat ini mau ke mana-mana ah itu yang 
make up in saya. Jadi dia tanpa ke salon. 
(P1W2 193-200) 

Pengalaman sakitnya 
membuat P merasa semakin 
dekat dengan Tuhan. 

Ya yang pastinya saya menjadi lebih dekat 
sama Tuhan. A bersyukur karena saya 
sudah tahu kalau misalnya kemarin tidak 
pendarahan kan saya tidak tahu. Makanya 
Tuhan sudah memberi tanda bahwa ini loh 
penyakitmu. Jadi sepertiya kemarin sudah 
diberi tahu gitu loh. Tapi kan tetap saya 
tunda sebelas bulan lah kurang lebih ya 
kan ada event-event khusus. Nah setelah 
itu ya udah saya juga a memohon Tuhan 
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supaya cepat pulih gitu aja. Untuk 
segalanya cepat pulih dan tidak ada efek 
sampingnyalah setelah ini. Jadi sehat 
seperti semula. (P1W2 219-225) 
 

Terdapat perbedaan 
hubungan spiritual P dengan 
Tuhan post-histerektomi.  

O kalau untuk saat ini ditanya pasti beda, 
soalnya saya belum..belum beraktivitas. 
Tapi entah nanti kalau sudah sembuh 
100% udah pulih, yang pasti belum bisa 
ngomong juga. Yang pasti beda. (P1W2 
227-229) 

P merasa lebih lega dan 
lebih fokus pada pemulihan 
post-histerektomi 

Mungkin kemarin kalau sudah tahu 
penyakitnya mestinya lebih apa ya, kalau 
orang sudah tahu penyakit, sugestinya itu 
“aduh nanti kalau begini lah..begitu lah, gitu 
loh. Tapi kalau sekarang penyakitnya 
sudah diambil mestinya lebih lega. Ya lebih 
plong. Jadi tidak memikirkan itu. Cuman ini 
lagi memikirkan pemulihannya. (P1W2 
231-234) 

P tetap berencana mengikuti 
kegiatan ibadah walaupun 
belum sepenuhnya pulih.  

M frekuensi ibadahnya sampai saat ini kan 
saya belum ibadah juga. Nanti rencana 
Sabtu ini saya mau datang walaupun 
dengan jalan yang kurang apa ya, nda 
seperti biasalah. Soalnya saya biasanya 
jalannya cepat tapi sekarang jalannya 
harus pelan-pelan jadi kelihatan sekali 
kalau orang sakit. (P1W2 236-239) 

P juga memandang 
penyakitnya sebagai akar 
kepahitan.   

M apa ya..kalau ada orang ngomong juga 
akar kepahitan (mata partisipan melihat ke 
bawah). Itu bisa terjadi miom dan ini itu. 
Memang sih tiap manusia, sepertinya sih 
punya akar kepahitan. Cuman 
presentasinya besar atau kecil kan 
tergantung orangnya. Mau memaafkan 
atau tidak gitu loh. Jadi kalau menurut saya 
sih memang saya ada akar kepahitan juga. 
Cuman ya saya sekarang sudah berusaha 
untuk a apa ceritanya m memaafkan dan 
saya anggap itu udahlah sudah berlalu. 
Begitu. Jadi a akhir-akhir inipun dari 
sebelum saya operasi saya a sudah sedikit 
banyaklah berusaha untuk memaafkan. 
Saya sudah share sama orang yang apa 
ya, imannya lebih itu dia juga sudah 
menyarankan ini itu saya juga sudah 
mengerti memang lebih enak kalau kita 
bisa memaafkan. (P1W2 242-247) 

Pada pre-histerektomi, P 
berusaha memaafkan orang 

Begitu. Jadi a akhir-akhir inipun dari 
sebelum saya operasi saya a sudah sedikit 
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yang pernah menyakitinya.  banyaklah berusaha untuk memaafkan. 
Saya sudah share sama orang yang apa 
ya, imannya lebih itu dia juga sudah 
menyarankan ini itu saya juga sudah 
mengerti memang lebih enak kalau kita 
bisa memaafkan. (P1W2 247-251) 

P merasa penyakit akar 
kepahitan ada karena 
masalah yang dimulai bukan 
hanya diri sendiri tetapi juga 
orang lain.   

Nah misalnya kan dengan sesama kan 
pastinya kita ada suatu apa ya, yang kita 
gak suka kita hindari. Kitapun kadang 
sayapun nda apa ya, m nda memulai. Tapi 
orang lain yang memulai. Gitu loh. Setelah 
seperti itu, itu kita hindari. Kita mending 
pergi ajalah. Daripada bertumpuk gitu. 
Penyakitnya. Penyakit akar kepahitan. 
(P1W2 253-256) 

P percaya bahwa 
penyakitnya merupakan akar 
kepahitan karena hal itu juga 
dialami orang lain. 
 
 

Sepertinya ada yang ngomong begitu. Tapi 
saya juga m bisa jadi memang ada orang 
yang kanker-kanker itu, itu memang ada 
akar kepahitan benar. Jadi ini kan belum 
kanker masih tumor tapi jinak.  

P masih belum yakin 
penyebab penyakitnya 
karena akar kepahitan .    

Tapi belum tahu juga ya dari mana saya 
juga nda tahu juga. Soalnya sekarang kan 
katanya sepuluh orang, enam orangnya 
yang terkena itu. Atau memangnya semua 
kena akar kepahitan, gak tahu juga. Atau 
dari pola makan, nda tahu. 

Jika penyakitnya karena akar 
kepahitan, P merasa sudah 
cukup berusaha 
menghindarinya walaupun 
masih ada orang yang belum 
bisa P maafkan.  

Cuman ya ini kalau memang akar 
kepahitan, ya saya memang sudah cukup 
berusaha untuk menghindarilah 
setidaknya. Misalnya ketemulah dengan 
orang itu saya menghindari soalnya untuk 
a misalnya saya langsung meminta maaf 
ada yang belum bisa. Namanya manusia. 
(P1W2 259-267) 

Luka jahitan akibat 
histerektomi menjadi beban 
untuk P karena P merasa 
kurang bisa beraktivitas.  

O setelah dioperasi, maksudnya saya 
senang, nda menjadi beban soalnya 
sakitnya hilang. Tapi yang jadi beban ya 
ini. Setelahnya ini. Maksudnya m a 
jahitannya ini. Kok nda sembuh-sembuh 
ini. Jadi saya kurang bisa beraktivitas. 
(P1W2 269-271) 

P merasakan gejala vertigo 
post-histerektomi.  

M kalau dengan jahitan sendiri ndalah. 
Cuman untuk ini bangun tidur, kalau saya 
mau sebelah kiri bangunnya dari tidur terus 
saya langsung ke kiri duduk itu yang 
kadang-kadang merasakan di dalamnya 
bukan jahitannya seperti apa ya, dalamnya 
seperti panas gitu loh. Seperti, tapi sakit. 
Jadi saya sempat merem, saya sempet 
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merem pun, jadi saya seperti apa tuh, 
vertigo. Jadi saya ngomong “Waduh”. Tapi 
nda tahu sebelumnya sebelum operasi nda 
begitu. (P1W2 273-278) 

Gejala vertigo yang dialami 
sempat menjadi beban buat 
P.  

Iya jadi beban. Iya kok begini...kok belum 
sembuh-sembuh. Tapi ini sudah  tiga hari 
nih kemarin saya coba lagi ke kiri, sudah 
nda apa-apa. Tapi untuk ini dari tidur 
langsung bangun, langsung berdiri, itu 
gelap. Apa seperti, bukan vertigo sih. Kalau 
vertigo kan mutar ya, tapi kalau ini seperti, 
ya tekanan darahnya turun. Jadi terus 
gelap jadi saya duduk dulu baru berdiri. 
Masih.. masih. (P1W2 287-294) 

P merasa tidak terlalu cemas 
dengan gelaja yang ada 
karena hanya dirasakan 
ketika bangun tidur.   

Ya kalau cemas banget nda ya, soalnya itu 
kan waktu tidur aja kok. Nda selalu. 
Soalnya setelah itu saya sudah jalan, 
beraktivitas lainnya misalnya itu seperti ke 
kamar mandi atau mau ke mana jadi nda 
masalah. Cuman yang bangunnya sja. Jadi 
harus pelan-pelan nih sekarang. (P1W2 
296-299) 

P merasa keluarganya 
merasa senang ketika P 
lebih memiliki banyak waktu 
bersama mereka.  

O lah ini anak-anak pada senang, soalnya 
saya di rumah terus. Terus suamipun 
begitu. Biasanya kan saya mesti hilang. 
Dicarinya susah. Jadi kalau ada teman 
atau siapa yang mau ke sini pasti harus 
janjian dulu. Soalnya saya kan jamnya nda 
bisa dipastikan. Saya saat ini di mana, saat 
ini di mana gitu. Jadi anak-anak sepertinya 
lebih senang saya di rumah. Cuman yang 
nda sukanya mungkin a kalau ibu rumah 
tangga lebih bawel ya, harus inilah, itulah 
ya nda sukanya gitu dia. Cuman sukanya 
dia lebih makannya dia lebih maksudnya 
ada. Dulu kan saya pergi paling kan 
mereka jajan. Kadang saya nda sempat 
masakin. Saya tinggal. Lah sama papanya 
jajan. Tapi kalau sekarang, kebanyakan 
ada. Kalau nda masakpun saya beli. Ada 
masakkan. (P1W2 302-310) 

P merasa masih belum bisa 
menjadi figur ibu rumah 
tangga bagi keluarganya 
karena tuntutan pekerjaan.  

Kalau dibanggakan, mastinya itu harapan 
setiap ibu rumah tangga. Ya mestinya kan 
gitu ya, senang berada di rumah, menjadi 
ibu rumah tangga. Tapi kalau saya belum. 
Belum figur seorang ibu rumah tangga. 
Cuman ini m apa ya, mestinya senang 
begitu. Cuman ini tuntutan juga. Soalnya 
kan ada pekerjaan yang nda bisa di apa 
ya, kita harus duduk di rumah, diam saat ini 
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lagi belum. Makanya kalau saya lagi ada 
pekerjaan, yang pasti nah itu saya lebih 
bisa  duduk diam di rumah, terus 
karyawannya yang bekerja. Harusnya kan 
begitu. (P1W2 314-320) 

P merasa belum sepenuhnya 
menjadi ibu rumah tangga 
karena harus membagi 
waktu antara keluarga dan 
pekerjaannya.  

Belum seratus persen. Jadi ibu rumah 
tangga kan mestinya di rumah, memasak, 
atau mungkin untuk apa ya, sepertinya ibu-
ibu rumah tangga lainnya (menarik napas 
panjang). Kan saya dari dulu itu pekerja. 
Dulu pekerja a di kantor, terus setelah itu 
freelance. Tapi kalau freelance kan itu kita 
yang ngatur waktunya. Jadi misalnya kalau 
siang-siang kita di rumah. Mungkin bisa 
apa ya, anak setelah pulang sekolah 
mungkin kita bisa ngatur ini itu setelah itu 
tidur siang, misalnya gitu kan. Tapi kalau 
memang ada pekerjaan yang siang harus 
diituin siangpun saya tetap nda balik 
rumah. Terus berangkatnya juga kita bisa 
atur. O kita janjian dengan orang jam 
sekian. Jadi nanti setelah ini kita belanja 
dulu. Gitu. (P1W2 321-329) 

P merasa belum bisa fokus 
dan belum bisa mengatur 
waktunya dengan baik 
karena belum memiliki 
pekerjaan tetap. 

Ya kalau sekarang ini belum bisa ngomong 
tuh. Masih semerawut. Ya soalnya ini kan 
macem-macem belum fokus. Yang 
ngomong pertama tadi. Belum fokus. Kalau 
kita sudah satu pekerjaan, mungkin lebih 
fokus, kita bisa a itu ya, kita bisa me 
manage waktu. O ini jam sekian. Saya 
mesti di sini. Jam sekian saya harus ini. 
Kalau ini kan belum bisa pasti kalau 
sekarang. Saya masih ingin itu, ingin ini, 
ambil apa dagangan ini, gitu kan jadi belum 
bisa pasti. (P1W2 331-337) 

P merasa marah dan juga 
cemas karena luka pada 
daerah histerektominya yang 
belum kunjung sembuh.  

Ya kalau jahitannya saya liat sudah oke 
cuman dalamnya kan kita nda tahu. Itu kok 
masih ada ini, masih ini, apa namanya, ada 
bercak, keluar cairan ini yang saat ini saya 
ya jengkel, ya cemas, kenapa kok lama 
sekali. (P1W2 340-342) 

P merasa terlalu banyak 
bertanya kepada orang lain 
tentang luka histerektominya 
berarti mengubar aibnya 
kepada orang lain.  

Saya kan juga nda selalu mengubar 
pertanyaan dengan orang yang sama 
seperti saya yang operasi. Soalnya ada 
yang saya tanyain setelah operasi nda 
apa-apa. Jadi setelah operasi kering jadi 
tanpa ada flek-flek tapi orang yang saya 
tanya itu sudah lama menopausee. Nda 
tahu entah berhubungan dengan saya 
menopausee dini atau memang dia sudah 
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kering, udah nda menopausee wong 
usianya juga sudah mungkin sudah enam 
puluh, enam puluanlah ya, terus saya mau 
tanya-tanya lagi kan pastinya dia balik 
nanya. Memangnya kamu mengalami itu. 
Pastilah dia tanya. Kalau gitu kan namanya 
ndalah. Jadi kita mengumbar aib-aib 
sendiri. Saya jadi ndalah. Jadi untuk saat 
ini cuman beberapa yang saya tanya. 
(P1W2 342-350) 

P merasa marah karena luka 
histerektominya yang lama 
sembuh.  

Jawaban mereka nda. Paling selama dua 
minggu setelah itu selesai. Nah ini udah 
hampir sebulan. M saya perasaannya 
jengkel itu kok kenapa gak pulih-pulih nda 
kering-kering. (P1W2 352-354) 

Perencanaan untuk kontrol 
ke dokter membuat P 
berbesar hati.   

Soalnya kan itu saya pikirkan saya mau 
kontrol tanggal lima jadinya itu yang 
membuat saya lebih berbesar hatilah. Ini 
mungkin belum tanggal limapun, kalau 
saya mau mempercepat juga bisa. Tanya 
ke dokter lain mungkin. Cuman saya lebih 
mantap dengan yang operasi. Jadi ya 
udahlah nanti tanggal-tanggal muda lah. Itu 
kan tergantung saya, mau kontrol cepat 
atau lama. Iya kan. (P1W2 354-359) 

P berusaha untuk menerima 
keadaannya.  

Ya udah kita terima aja. Terima aja. Kita 
jalanin ajalah. Seperti air mengalir. Jalanin 
aja. Saya kasih pembalut aja deh. Nanti 
coba tunggu. Ini kan belum satu bulan. 
(P1W2 361-362) 

Informasi yang di dapat dari 
teman-temannya yang lain 
membuat P berbesar hati 
menerima keadaannya.  

Soalnya banyak juga yang saya tanya ke 
orang lain. Keluhannya macam-macam 
memang. O iya loh. Nanti lama loh. Dua 
bulan loh. Dan lagi “O iya loh itu masih 
sakit loh”. Jadi merekapun ikut 
membesarkan hati saya. Kan setidak-
tidaknya o berarti ini masih belum pulih 
benar. Jahitannya udah bagus. Tapi 
dalamnya gak tahu. (P1W2 362-366) 

Setiap malam P berdoa agar 
cepat sembuh tanpa efek 
samping.   

Iya saya memang tiap malam doa, supaya 
cepat kering dan tanpa efek samping. 
(P1W2 368) 

P berdoa dan berrencana 
memberi minyak urapan 
pada daerah histerektominya 
agar cepat sembuh.   

Saya tetap berdoa aja ya, bergumul 
berdoa. Saya malah semalam mau kasih 
itu minyak urapan. Kan ada minyak urapan. 
Nah ini kan saya mau tidur, saya gini aduh 
minyak urapannya di luar. Gak jadi. Jadi 
saya hanya doa aja. Tuhan, maksudnya 
intiya semoga cepat pulih. Nanti malam 
saya mau pake ini minyak urapannya. 
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Mudah-mudahan cepet. (P1W2 370-373) 
P sempat berencana untuk 
menggunakan pengobatan 
alternatif untuk mempercepat 
penyembuhannya.  

Soalnya saya udah ngomong sama 
dokternya. Ngomong kasih herbal 
misalnya. Dokternya ketawa-ketawa. 
Soalnya kan nda beranak. Saya pikir mau 
kasih itu toh seperti orang habis beranak. 
Tapi dokternya ngomong “kamu kan nda 
beranak”. Akhirnya saya urungkan. Ya 
udahlah daripada nantinya efeknya 
macam-macam ya, jadi nda jadi. (P1W2 
374-377) 

P merasa cemas dengan 
jahitan bagian dalamnya 
post-histerektomi.  

Saya nda takut sih cuman cemas. Saya 
nda takut-takut banget sih. Cuman saya 
memikirkan mungkin ini ada yang apa itu, 
jahitannya yang di dalam mungkin masih 
kurang apa ya, rebes ya, masih kurang itu 
aja. Cuman nda sampe begitu sangat 
menakutkan. (P1W2 379-382) 

P merasa kecewa karena 
belum dikasih suplemen dan 
obat untuk menghilangkan 
fleknya.  

Nda, saat ini vitamin aja. Yang saya dikasih 
vitamin dari dokter itu saya minta vitamin, 
ternyata nda dikasih (partisipan terlihat 
kecewa), ternyata jadi saya di kasih obat a 
untuk kembungnya sama tekanan 
darahnya. Tekanan darah saya kan 
rendah. Dikasih itu. Untuk vitamin untuk 
obat untuk flek-fleknya belum dikasih. 
Soalnya dia ngomong “sudah nanti tunggu 
aja ya nanti kontrol lagi bulan depan. Gitu. 
Jadi mungkin nda tahu ya, ya mungkin 
memang atau apa mungkin itu sudah harus 
alami tapi kalau mungkin nda berhenti-
berhenti ya mungkin dokternya bertindak 
ya kalau setelah nanti nda hilang. (P1W2 
384-390) 

P mengurungkan niatnya 
untuk menggunakan 
pengobatan herbal karena 
takut menimbulkan efek 
samping.  

Kepinginnya. Kepinginnya mau tak kasih ini 
apa, ini herbal itu..Mau tak kasih jamu kinir 
asam. Tapi nda jadi soalnya teman saya 
ngomong “jangan itu nanti beda dengan 
obat dokter malah ngapa-ngapain, nanti 
ada efek lain lagi”. Ya udah saya urungkan 
nda jadi. (P1W2 393-396) 
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Analisis verbatim post-histerektomi P1W3 

Makna Verbatim dan Lokasi 
P merelakan uterusnya 
diangkat karena usianya 
yang sudah tidak ingin 
memiliki anak. 

Ya nda ya. Soalnya ya udah mendingan di 
diangkat tapi kita mau tak mau, lambat 
launkan bisa menyesuaikan. Maksudnya 
menyesuaikan dalam arti me.. apa ya 
(mencoba mengingat) apa ya namanya... 
me....merelakan (sambil tertawa). Mau tak 
mau ya udahlah. Gitu. Ya teman saya juga 
waktu sempat ketemu dia ya dia ngomong, 
betullah itu kan mending diambil sekalian 
kan sudah pada usia, dan lagi udah nda 
ingin punya anak lagi ya nda mungkinlah ya 
udah usia kepala lima. (P1W3 3-8) 

P juga berusaha untuk ikhlas 
uterusnya diangkat karena 
takut penyakitnya bertambah 
parah.    

Ya tapi maksudnya daripada nda diambil 
nanti ada terjadi ini..ini ini malah jadi 
kanker, malah repot. Ya jadi saya legowo 
apa namanya dengan iklaslah.. dengan 
iklas ya udahlah. Jadi ya daripada nanti 
penyakitnya malah macam-macam itu dan 
lagi memang banyaklah teman-teman yang 
sependeritaan yang sudah diambil. Dia 
udah merasa enjoy juga. Hanya dia 
ngomong “ya udahlah mending diambil 
daripada kamu mikir-mikir malah 
penyakitnya yang macam-macam 
kankerlah apa-apa malahan lebih parah, 
jadi mendingan diambil. (P1W3 8-15) 

P tidak lagi terbebani dengan 
penyakitnya post-
histerektomi. 

Ya sekarang ya nggaklah ya anggap aja 
sudah beres nda ada beban yang 
menghantui. (P1W3 17) 

P masih menganggap 
penurunan hormon sebagai 
beban.  

Memang untuk saat ini masih ada beban 
sih cuman kata yang sudah pernah 
dioperasi itu boleh jadi kita mengkonsumsi 
vitamin-vitamin, atau mungkin buah atau 
sayur yang mungkin untuk menggantikan 
hormon gitu. (P1W3 20-22) 

P tidak merasa ada 
pengaruh dengan 
diangkatnya uterus terhadap 
hubungannya dengan suami 
maupun orang lain.  

Mm.. kalau dengan suami ya ini belum 
pernah hubungan ya jadi belum tahu juga 
tapi kalau dengan orang lain..m  apa ya kan 
nda ada urusan dengan orang lain ya. 
(P1W3 25-26) 

P tidak merasa berbeda atau 
rendah diri post-histerektomi.  

Nda lah, nda nda .nda. kalau perasaaan 
berbeda atau apalagi bisa sampai apa ya..a 
sampai..a rendah dirilah ya.. itu nda. 
(P1W3 29-30) 

P merasa kehilangan uterus 
tidak mempengaruhi 

Kalau itu apa ya, ya kalau ini hormonnya 
aja yang itu. Cuman untuk saat ini saya 
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hubungannya dengan orang 
lain.  
 
 

belum merasakan. A dengan orang lain 
saya nda.. nda ada urusannya (sambil 
tertawa). Maksudnya orang lain pun juga 
nda ada urusannya dengan saya. (P1W3 
32-36) 

P berusaha untuk tetap bisa 
tampil seperti pre-
histerektomi. 

Cuman saya bisa menyiasatilah untuk 
tampilnya mungkin biar nda seperti tua-tua 
benar ya kan memang untuk saat ini kan a 
seperti jalannya saya harus seperti sedia 
kala jadi berusaha saya untuk 
mempertahankan seperti sebelum operasi. 
Gitu. (P1W3 36-39) 

P merasa terbatas karena 
harus bergantung kepada 
orang lain.  

Iya memang untuk saat ini juga, jadi saya 
kadang kalau orang memang..ya yang 
biasa saya ini ya, saya dekat sama dia 
kalau nda, nda mungkinlah orang mau 
ngantarin, kalau mau ke mana sudah saya 
pesenin. Kalau ke pasar saya ngomong ya 
sama saya kalau saya nitip. Nanti kalau 
kamu mau jalan ke mana ngomong ya, jadi 
aduh, sepertinya terbatas sekali ruangnya. 
Nah nih makanya tadi juga ade saya 
kebetulan mau ke pasar. Saya ikut ke 
pasar. Jadi beli ini, beli itu sampai kira-kira 
untuk seminggulah. Jadi udah ada 
persiapan cuman masuk kulkas. Nanti 
kepingin apa, kita tinggal beli sayur, beli 
bakso, beli ikan, kira-kira untuk satu 
minggu (sambil tertawa). (P1W3 42-49) 
 
 

P merasa tidak berdaya 
karena di satu sisi ia harus 
beristirahat untuk proses 
pemulihannya, dan di sisi 
lain ia merasa bergantung 
kepada orang lain. 
 
 

Jadi saya menilai kok sekarang ini saya lagi 
tidak berdaya. Jadi A setelah dioperasi ini 
saya merasa, memang harus rest..harus 
istirahat. A memang apa ya, a untuk 
menjaga karena dalamnya orang belum 
tahu ya, mungkin belum kering. A tapi ini a 
saya kadang mikir “sampai kapan” gitu. 
Soalnya kan saya tergantung sama orang, 
mau ke bank aja harus janjian dulu ini jam 
berapa, jam berapa, ini yang kadang saya 
tidak bisa. Soalnya dulu sebelum saya 
operasi, saya semua langsung kepingin ini 
ya langsung berangkat. Jadi jam 
berapapun saya O ini abis ini ke sini..ke 
sini.. ke sini..jadi tanpa batas. Sekarang 
dibatasin (sambil tertawa). (P1W3 52-59) 

P menilai tidak selamanya ia 
akan bergantung kepada 
orang lain.  

Penilaiannya. Terhadap kehidupan saya 
sendiri, kan saya mikir begini loh Orin. A ini 
kan nda selamanya saya bergantung 
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dengan orang lain kan jadi saya mikirnya 
ya udahlah, untuk saat ini bergantung tapi 
untuk mungkin bulan-bulan depan saya 
udah nda. Jadi saya udah berusahan mau 
tidak tergantung dengan orang. Memang 
nda enak sih, orang yang biasa nda 
tergantung sekarang tergantung. Kecuali 
dari dulu memang sudah tergantung no 
problem. (P1W3 62-67) 

P lebih berfokus pada cara 
untuk mempercepat 
penyembuhannya sehingga 
tidak lagi tergantung kepada 
orang lain.  

Nda ya, untuk saat ini kan saya mikir ini 
tidak dalam jangka waktu lama. Paling ya 
sebulan dua bulanlah ya saya tergantung. 
Itu kan tidak. Berarti saya nda ada 
pemikiran untuk jangka waktu mendatang 
mau apa-apa, o nda. Nda mikir. Saya pasti 
mikir sembuhnya dulu. Kalau sembuh pasti 
tidak tergantung. Sekarang jadi mikir. Cara 
untuk cepat sembuhnya bagaimana. 
(P1W3 70-74) 

Sekarang P merasa 
bergantung kepada orang 
lain tidak terlalu menjadi 
beban untuknya karena 
hanya untuk hal-hal tertentu 
saja P memerlukan bantuan.  

Nda..nda selalu ya, nda setiap hari. Ya 
kalau perlu saya aa.. apa kontek ya sama 
ya siapa yang mau saya mintai tolong tapi 
nda tiap hari. Ya memang apa 
ya..sudah..sudah saya planning o ini 
memang harus minta tolong ya ini. Ya 
sudahlah kalau bisa saya tunda, ya saya 
tunda. Tapi sekalian minta tolong, sekalian 
mau ini..ini..ini. ini sekalian. Jadi nda tiap 
hari. Jadi ini nda begitu bebanlah. Jadi 
hanya hal-hal tertentu saja nda semuanya. 
Kalau keluar aja saya minta tolong. Kalau 
di dalam rumah sekarang ini okelah bisa 
masak, walaupun nda terlalu masak yang 
aneh-aneh tapi sudah bisalah. Tapi untuk 
jongkok-jongkok belum. (P1W3 76-83) 

P berencana tetap mengikuti 
kegiatan lomba yang telah 
direncanakan setelah sudah 
merasa sehat.  

Mm..sebulan lagi ya mungkin, jadi dua 
bulan. Jadi ini tanggal dua empat, ini sudah 
sebulan lebih sehari. Saya kan operasinya 
tanggal dua tiga. Berarti paling bulan-bulan 
depan saya tetap masihlah. Ini kan soalnya 
di gereja saya kan ada kegiatan kan 
sayang. Apa ya.. ini ada lomba lagi. Mau 
konser dan lomba. Nah ini.. ini yang harus, 
nah ini agak bebanlah. Tapi kalau saya nda 
ikut ya nda apa-apa tapi kalau saya udah 
agak sehat, nah ini makanya saya mau 
bulan depan mungkin ya saya minta tolong 
dianter ke gereja. Tapi di jemput. Nah ini 
dia. Tapi paling itu seminggu, berapa ya 
latihannya o ya kalau soalnya kan ikut itu. 
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Ikut dua.. apa itu.. dua group untuk paduan 
suara itu. Ikut dua group. Jadi yang satunya 
Selasa sama Sabtu. Yang satunya lagi 
Senen ama Kamis ama Minggu. Berarti 
yang lowong cuman Rabu Jumat. Tapi nda 
tahulah nanti siang, siang ada tambahan 
lagi kalau jadi. Jumat sama e biasanya 
Selasa, Rabu, Jumat. Nah ini waktunya ini 
belum ngerti. Nanti untuk bulan-bulan 
depanlah nanti coba gimana. Ini acaranya 
itu yang saya bilang di bulan Oktober di 
Katedral gereja Katolik. (P1W3 85-97) 

P kuatir akan hubungan 
seksualnya setelah melihat 
video rekaman ketika 
dihisterektomi.  

O lah ini ya memang ada pemikiran begitu, 
soalnya saya kemarin liat yang hasil 
syutingnya itu memang ada yang dijahit-
jahit itu maksudnya saya mikir, ini apa nih 
yang dijahit. Tapi ternyata ini mungkin 
antara rahim dengan uterus ya.. e vagina 
sorry. A apa rahim dengan vagina. Nah itu 
ada yang dijahit di situ. Nah saya memang 
memikirkan untuk hubungan nanti 
selanjutnya itu saya bingung. Nanti kalau 
lepas jahitannya itu aduh apa yang terjadi. 
Saya belum nanya ke dokter itu yang jadi 
kekuatiran saya. Tapi mungkina lama lah.. 
mungkin setahun lagi gak tahu (sambil 
tertawa). (P1W3 99-106) 

P merasa suaminya bisa 
mengerti keadaannya post-
histerektomi.  

Ndalah.. nda untuk saat ini kan suami saya 
nda begitu... ya maksudnya dia nda apa-
apalah dia tahulah kalau saya lagi sakit. 
Jadi nda seperti orang yang nda mau tahu. 
Orang-orang yang lain yang mungkin nda 
mau tahu. (P1W3 109-111) 

P ingin bertemu dengan 
temannya yang kembali 
dihisterektomi ketika 
mendengar kista ovariumnya 
dapat tumbuh kembali.  

Maksudnya kritis tapi pecah kan yang 
sebelum operasi. Nah ini sekarang setelah 
dioperasi malah timbul berita lagi. Miomnya 
bisa tumbuh lagi. Apa betul nda tahu juga. 
E sorry kista atau apanya ya, bisa timbul 
lagi. Kistanya bisa timbul lagi, terus 
dioperasi lagi. Ini makanya a saya pengen 
ketemu ini dengan pasiennya dia kan 
sudah diambil indung telur dua-duanya sisa 
satu terus timbul lagi ini belum tahu. (P1W3 
114-118) 

Harapan untuk tidak lagi 
mengalami hal yang sama.   

Iya sesudah dioperasi kan saya harus 
pantang ini, tidurnya nda enak, BAB nya 
juga nda enak, jalan pelan-pelan, mau 
keluar nda bisa (sambil tertawa). Nah ini 
maksud saya banyak pantanganlah ya 
setelah dioperasi masa nanti mau saya 
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jalanin lagi. Kalau ada kistanya. (P1W3 
120-123) 

P agak cemas ketika 
mendengar kista ovariumnya 
dapat tumbuh kembali dan 
harus melakukan checkup 
setahun sekali.  

Saya dengar itu kemarin. Udah tak telpon 
orangnya. Mm ada sedikit.. ada kecemasan 
sedikit memang. Soalnya kan nanti sudah 
saya jalanin dengan apa ya namanya 
dengan susah payah begitu.. terus harus 
operasi lagi, misalnya. Nih dia sempat 
ngomong nih orangnya “nanti setengah 
tahun kontrol lagi. Satu tahun kontrol lagi. 
Lah gila baget. Lah kok kenapa harus 
begitu kalau saya memang udah diambil 
semua. Harus di USG lagi siapa tahu ada. 
Tapi saat ini belum begitu cemas baget ya. 
(P1W3 125-132)  

Tidak ada lagi perasaan 
takut dengan penyakitnya, 
hanya saja P heran ketika 
tahu kistanya dapat tubuh 
lagi.  

Iya saya memang udah nda takut, cuman 
heran kok nanti bisa ada kista lagi. Nanti 
saya tanya ke dokternya kalau saya periksa 
lagi. (P1W3 134-135) 

 

Setelah melakukan tahap analisis hasil wawancara post-

histerektomi, selanjutnya peneliti melakukan tahapan berikut, yaitu 

melakukan proses kategorisasi yang mana melalui proses ini 

menghasilkan beberapa kategori data post-histerektomi partisipan 

pertama: 

h.  Kategori Post-histerektomi Partisipan 1 

No Kategori 

1. Gejala dan keluhan fisik. 

2. Reaksi emosional tentang keadaan kesehatan post-

histerektomi 

3. Kecemasan mengenai dampak histerektomi dan kehidupan 

seksual. 

4. Pandangan tentang penyakit post-histerektomi. 
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5. Relasi dan dukungan sosial/keluarga. 

6. Keinginan untuk tetap bekerja dan beraktivitas setelah 

dihisterektomi. 

7. Reaksi emosional karena harus bergantung kepada orang 

lain. 

8. Pergumulan akan pekerjaan yang tertunda dan lamanya 

proses penyembuhan. 

9. Gaya hidup (pola makan) post-histerektomi. 

10. Harapan yang dimiliki mengenai tentang diri dan keluarga. 

11. Makna/arti hidup yang muncul dari pergumulan. 

12. Kehidupan spiritual dan relasi dengan Tuhan. 

13. Perasaan tidak sendiri menderita. 

14. Pandangan tentang diri post-histerektomi.  

15. Pandangan tentang penyakit pre-histerektomi. 

16. Perencanaan untuk memperbaiki kesehatan post-

histerektomi. 

 

Berdasarkan kategori-kategori yang peneliti buat, maka 

langkah selanjutnya adalah merekonstruksi kategori-kategori 

tersebut dalam sebuah narasi. 

i. Analisis Narasi Post-histerektomi Partisipan 1 

Perasaan senang dan lega dialami partisipan post-

histerektomi karena terbebas dari penyakit yang selama ini menjadi 

momok baginya. Walaupun demikian keadaan post-histerektomi 

juga memberikan beban lain dalam diri partisipan. Salah satunya 
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adalah gejala vertigo yang dialami. Akan tetapi gejala yang hanya 

muncul ketika partisipan bangun dari tidur tersebut tidak terlampau 

dicemaskan. 

Selain gejala vertigo, perasaan kecewa karena kehilangan 

uterus kembali dirasakan partisipan. Kemungkinan terjadinya 

penurunan hormon yang dapat menyebabkan penuaan dini, 

membuat partisipan cemas bahwa ini akan mempengaruhi 

penampilannya dalam bekerja. Hal ini menjadikan partisipan lebih 

takut tua dibandingkan takut meninggal. Walaupun demikian, 

partisipan menganggap bahwa penuaan dini belum terlampau 

dicemaskan karena masih dalam proses pemulihan dan berrencana 

menghindarinya dengan menjaga pola makan dan berolahraga. 

Setelah melihat video rekaman proses histerektomi yang 

menampilkan pengangkatan uterus dan kedua ovariumnya, 

perasaan kuatir akan kehidupan seksual muncul dalam diri 

partisipan dengan adanya kemungkinan jahitan luka histerektomi 

yang lepas ketika berhubungan seks. Partisipan menyadari bahwa 

seks merupakan kebutuhan, namun ia harus menunggu hingga luka 

histerektominya benar-benar pulih. Partisipan merasa bahwa ini 

tidak mempengaruhi hubungannya dengan suami karena suaminya 

mengerti keadaannya dan menunggu sampai partisipan pulih dan 

siap berhubungan seks. 



165 
 

Partisipan juga merasa bahwa pengangkatan uterusnya tidak 

berpengaruh atas relasinya dengan orang lain. Walaupun demikian, 

ia sempat berpikir bahwa penyakitnya disebabkan oleh akar 

kepahitan, yaitu luka batin akibat konflik yang terjadi dengan orang 

lain. Konflik tersebut bukan saja dimulai dari diri sendiri tetapi juga 

oleh orang lain. Pengalaman orang lain membuat partisipan sedikit 

yakin akan hal tersebut. Dan jika benar, partisipan merasa telah 

berusaha menghindari bahkan memaafkan orang yang pernah 

menyakitinya walaupun belum semuanya. Sedangkan dengan 

keluarga, keadaan post-histerektomi menjadikan relasinya semakin 

erat dengan adanya kepedulian yang besar dari keluarganya. 

Keluarganya senang karena partisipan memiliki banyak waktu 

bersama mereka di rumah. Berbeda dengan sebelumnya, sibuk 

bekerja membuat partisipan merasa belum fokus pada keluarganya 

dan belum menjadi figur ibu rumah tangga yang baik. Hal ini karena 

sulitnya membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Faktor 

belum memiliki pekerjaan tetap, menjadi alasan partisipan kesulitan 

membagi waktunya. Oleh karena itu, partisipan berharap kelak ia 

bisa membuka usaha sendiri di rumah maupun di luar Jawa agar 

dapat membagi waktunya dengan baik antara pekerjaan dan 

keluarga. 

Kepedulian yang tinggi dari keluarganya dengan bersedia 

untuk membantu hingga partisipan sembuh, tidak membuatnya lupa 
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akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. 

Partisipan tetap melaksanakan tugasnya dengan bantuan suami. 

Namun, pekerjaan yang harus diselesaikan dengan bantuan orang 

lain membuat partisipan merasa bergantung kepada orang lain. 

Keadaan bergantung kepada orang lain menimbulkan reaksi 

emosional dalam diri partisipan. Muncul perasaan cemas tidak 

mampu optimal seperti sebelum dihisterektomi, ada yang kurang 

dari dirinya, perasaan terbebani, serta tidak berdaya. Hal ini juga 

membuat partisipan kembali mengalami konflik perasaan. Di satu 

sisi ia harus beristirahat untuk penyembuhannya namun, di sisi lain 

ia harus menjalankan tugas dengan bergantung kepada orang lain. 

Keadaan tersebut membuat partisipan marah akan dirinya sendiri 

karena tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik 

bahkan ada yang harus tertunda. 

Pekerjaan yang tertunda juga menjadi beban dalam diri 

partisipan. Di satu sisi ia harus menyelesaikan pekerjaannya, tapi di 

sisi lain ia takut jatuh sakit karena tenaganya terlalu terforsir. Hal ini 

membuat partisipan dilema dan selalu memikirkan luka 

histerektominya yang belum kunjung sembuh. Terdapat harapan 

besar dalam diri partisipan untuk sembuh agar bisa menyelesaikan 

pekerjaannya.  

Pemikiran akan luka histerektomi yang belum kunjung 

sembuh menimbulkan rasa marah, cemas, serta sedikit kuatir 



167 
 

dalam diri partisipan. Dibanding luka jahitan bagian luar, proses 

penyembuhan pada luka jahitan bagian dalam lebih dikuatirkan 

partisipan karena tidak terlihat. Lamanya proses penyembuhan 

membuat partisipan sempat berencana untuk menggunakan 

pengobatan herbal yang kemudian diurungkan karena takut 

menimbulkan efek samping. Selain itu, partisipan juga 

mengurungkan niatnya untuk kembali bertanya kepada teman yang 

pernah dihisterektomi tentang keadaannya karena berpikir bahwa 

hal tersebut berarti mengubar aibnya kepada orang lain. Hal ini 

membuat partisipan hanya melakukan kegiatan lain sebagai upaya 

penyembuhan yaitu dengan ikut berrekreasi bersama adiknya. 

Lamanya proses penyembuhan membuat partisipan kecewa 

karena merasa telah menjaga pola makannya dengan baik. 

Walaupun demikian, partisipan yang semakin selektif dalam 

memilih pola makan post-histerektomi tidak memandang hal 

tersebut sebagai beban. 

Meskipun kecewa dengan keadaan post-histerektomi, 

partisipan tetap memfokuskan pikirannya terhadap masa depan. Ia 

masih memiliki harapan untuk dirinya sendiri maupun keluarga. 

Partisipan berharap tidak lagi merasakan penyakit yang sama, lebih 

nyaman dan tidak kuatir penyakitnya bertambah parah bahkan 

sampai mengalami keadaan kritis. Partisipan juga berharap 

memiliki pekerjaan yang lebih baik serta mencapai harapannya 
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sebelum dihisterektomi, yaitu membuka usaha di luar Jawa yang 

mulai diragukan partisipan karena memikirkan efek histerektomi 

yang akan dialami. Sedangkan untuk keluarganya, ia berharap 

anak-anaknya bisa lebih mapan, mendapatkan pekerjaan tetap, 

serta kelak dapat melihat anak hingga cucu-cucunya. 

Partisipan juga memiliki target dan perencanaan dalam 

hidupnya yaitu membuka usaha sendiri serta memiliki pekerjaan 

yang lebih baik agar nantinya bisa membagi waktu dengan baik 

pula. Namun, partisipan sendiri belum memfokuskan diri pada 

pekerjaan yang akan digelutinya kelak karena merasa memiliki 

banyak talenta. 

Partisipan tetap memiliki keinginan untuk bekerja dan 

beraktivitas setelah dihisterektomi. Walaupun terdapat perasaan 

tidak bisa optimal seperti sebelum dihisterektomi, namun partisipan 

tetap berusaha untuk berorientasi di masa depan dan merasa bisa 

lebih fokus dengan pekerjaannya karena terbebas dari penyakit 

yang selama ini menjadi momok baginya selama beraktivitas. 

Fokus akan pekerjaan inilah yang dijadikan tujuan dalam hidup 

partisipan. 

Keadaan post-histerektomi menimbulkan perasaan senang 

dan lega dalam diri partisipan karena terbebas dari penyakit yang 

selama ini menjadi momok baginya. Namun keadaan post-

histerektomi juga memberi beban yang lain dalam diri partisipan 
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dimulai dari gejala fisik yang dirasakan, kekuatiran akan efek 

histerektomi yaitu penuaan dini, perasaan bergantung kepada 

orang lain, pekerjaan yang tertunda dan pergumulan lain yang 

dialami partisipan. 

Walaupun keadaan post-histerektomi cenderung berdampak 

negatif baginya, hal positif juga dapat partisipan rasakan. Semua 

yang dialaminya membuat kehidupan spiritualnya kuat. 

Pengalaman sakitnya membuat partisipan lebih dekat dengan 

Tuhan. Ia senantiasa berdoa agar luka histerektominya cepat 

sembuh serta histerektomi yang dilakukan tidak memberikan 

dampak apapun pada kehidupannya. Bahkan ia juga pernah 

berrencana untuk memberi minyak yang telah didoakan pada luka 

histerektominya dengan keyakinan bahwa hal tersebut dapat 

mempercepat penyembuhannya. Partisipan juga berencana 

mengikuti kegiatan ibadah walaupun belum sepenuhnya pulih. 

Dalam menghadapi pergumulan post-histerektomi, perasaan 

tidak sendiri menderita dengan adanya dukungan dari temannya 

membuat partisipan berbesar hati menerima keadaannya. 

Walaupun merasa ada yang kurang karena tidak memiliki uterus 

dan kedua ovariumnya, partisipan tidak merasa berbeda atau 

rendah diri setelah dihisterektomi. Partisipan juga menilai bahwa 

tidak selamanya ia harus bergantung kepada orang lain. Sehingga 

hal tersebut kemudian tidak terlalu menjadi beban untuknya. 
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Partisipan berusaha untuk lebih berfokus pada cara untuk 

mempercepat penyembuhannya dibanding terus cemas dengan 

keadaannya. Terdapat perencanaan untuk memperbaiki kesehatan 

setelah dihisterektomi. Partisipan juga berencana menggunakan 

pengobatan alternatif herbal serta mengkonsumsi suplemen untuk 

menjaga staminanya serta menerapkan gaya hidup sehat untuk 

mencegah penuaan serta melakukan pemeriksaan ke dokter lain 

agar yakin dengan proses penyembuhannya. Hal ini semakin ingin 

dilakukan partisipan saat mendengar kabar dari temannya bahwa 

penyakitnya dapat kembali diderita. 

 

2. Partisipan Penelitian 2 

a. Gambaran Umum Partisipan 2 

Identitas 

Nama   : JCS 

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 28 Juni 1955 

Umur   : 57 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Status   : Menikah 

Agama   : Budha 

Alamat   : Tegal 

Anak ke   : 4 dari 5 bersaudara 
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JCS merupakan keturunan Tionghoa yang berdomisili di kota 

Tegal bersama suami dan anak tunggalnya yang saat ini berkuliah 

di kota Semarang. Dalam kesehariannya, selain berperan sebagai 

ibu rumah tangga, partisipan juga membuka usaha jahit di 

rumahnya. 

Tiga bulan sebelum wawancara dilakukan, partisipan 

merasakan gejala fisik yang tidak biasa. Perut partisipan terasa 

kencang dan terdapat tonjolan ketika berbaring dalam posisi miring, 

sedangkan ketika berdiri, perutnya membuncit seperti sedang 

kekenyangan. Selain itu, partisipan juga merasa ada yang 

bergerak-gerak di perutnya. Partisipan kemudian membandingkan 

keadaannya dengan anaknya, dan menyadari kejanggalan yang 

terjadi. Hal ini membuatnya kuatir dan berasumsi bahwa keadaan 

yang dialami merupakan gejala cacingan. 

Walaupun berasumsi mengalami cacingan, partisipan 

mengurungkan niatnya untuk mengkonsumsi obat cacing karena 

masih belum yakin akan penyakit yang diderita. Partisipan 

kemudian memberitahukan gejala yang muncul kepada suaminya 

namun, keadaan tersebut dipandang sebagai gejala masuk angin 

oleh sang suami. Partisipan kemudian menceritakan keadaan 

tersebut kepada kakaknya, dan atas saran kakaknya, partisipan 

melakukan pemeriksaan seorang diri tanpa didampingi suaminya 

yang sibuk bekerja. 
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Hasil diagnosis dokter di Tegal menunjukkan bahwa 

partisipan memiliki kista ovarium ovari dan harus menjalani 

histerektomi. Partisipan kaget dan tidak percaya atas vonis yang 

diberikan dokter karena merasa telah menjaga pola makannya 

dengan baik dan tidak ada penyakit serupa dalam keluarganya. 

Atas pemikiran tidak ada yang menjaga partisipan jika dirawat di 

Tegal, partisipan lalu memilih untuk dihisterektomi di kota 

Semarang tempat anaknya berkuliah. 

Partisipan kemudian dihisterektomi. Atas ijin dari suaminya 

dan tanpa sepengetahuan partisipan, selain pengangkatan kedua 

ovariumnya, dokter juga melakukan pengangkatan uterus. 

Walaupun keputusan pengangkatan uterus tidak melibatkan 

partisipan, faktor usia dan kecemasan penyakitnya bertambah 

parah membuat partisipan mampu menerima keadaannya. 

Pengalaman penyakit dan histerektomi yang dijalani semakin 

memperkuat kehidupan spiritual partisipan. Terdapat keinginan 

untuk meningkatkan frekuensi “doa kepada orang tua” sebagai 

bagian dari kepercayaan agamanya yang selalu diabaikan 

partisipan karena sibuk bekerja.. 

b. Laporan Observasi Pre-histerektomi Partisipan 2 

Secara fisik, partisipan memiliki tubuh kurus dan kecil. Pada 

saat wawancara pertama dilakukan, partisipan baru bangun tidur. 

Partisipan tidur terlentang sambil memegangi perutnya bekas 
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histerektominya. Partisipan tampak sendiri tanpa ditemani oleh 

satupun anggota keluarga seperti yang terlihat pada pasien yang 

lain di bangsal tersebut yang rata-rata ditemani oleh anggota 

keluarganya. Partisipan mencoba mengatur posisinya senyaman 

mungkin ketika wawancara akan dimulai ditandai dengan partisipan 

mengambil bantal dan meletakkan di belakang, agar partisipan 

dapat bersandar. Intonasi suara partisipan sangat kecil sehingga 

peneliti seringkali kurang mampu mendengar dengan baik apa yang 

dikatakan partisipan. Hal ini terjadi saat peneliti menanyakan kapan 

partisipan mengetahui penyakitnya. Namun, intonasi suara 

partisipan membesar saat partisipan mengatakan ketakutannya jika 

kista ovariumnya akan menjadi kanker. 

Intonasi suara partisipan kembali mengecil saat menceritakan 

suaminya yang tidak memperdulikan perkataan partisipan saat 

mengeluhkan gejala dan keluhan fisik yang dialami. 

Selama wawancara berlangsung, partisipan kebanyakan tidak 

melakukan kontak mata dengan peneliti. Kontak mata hanya 

dilakukan ketika partisipan menjawab pertanyaan yang diajukan 

peneliti untuk memperjelas maksud pernyataan yang diberikan 

partisipan. 

Partisipan tampak tersenyum ketika menceritakan tentang 

rasa takutnya yang berkurang saat mengetahui banyak pasien yang 

ditemui sudah melakukan histerektomi sama seperti yang dijalani 
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partisipan dan berhasil. Ekspresi ini juga yang ditunjukan partisipan 

saat menceritakan dirinya yang tetap aktivitas seperti biasa 

walaupun telah mengetahui penyakitnya. Partisipan menunduk 

ketika peneliti menanyakan tentang apakah ada keinginan 

partisipan untuk melakukan sesuatu yang berbeda sebelum 

dihisterektomi. Suara partisipan bergetar ketika menceritakan 

tentang pandangannya terhadap penyakit yang diderita. 

c. Analisis Verbatim Pre-histerektomi Partisipan 2 

Analisi verbatim pre-histerektomi P2W1 

Makna Verbatim dan Lokasi 
P memilih untuk dihisterektomi 
di rumah sakit yang dekat 
dengan anaknya agar ada 
yang menjaganya selama di 
rumah sakit.  

Waktu itu saya nda ngerti penyakit itu kan 
di perut lalu kencang, jadi saya ke dokter 
konsultasi nah itu dokter menyarankan 
suruh USG di Tegal..Tegal nah USG 
hasilnya katanya ada tumornya jadi saya 
pikir saya kan anaknya cuman satu di sini 
jadi daripada berobat di Tegal nda ada 
yang tunggu jadi di sini. (P2W1 3-6) 

Pemilihan dokter berdasarkan 
pengalaman orang lain.  
 
 
 

Terus ada yang memberitahu..apa pak 
Purnomo itu banyak yang bagus jadi saya 
ke situ Jumat itu jadi di USG lagi di lab 
darahnya ternyata memang ada kistanya 
nah itu katanya pak Pur itu ada kistanya 
tapi di lab lagi ke Cipto. (P2W1 6-9) 

Adanya tumor di samping kista 
ovarium membuat suami P 
berpikir untuk rahim P juga 
ikut diangkat.   

ke Cipto lab darah ternyata nda 
membahayakan..nda membahayakan tapi 
setelah dibedah ternyata di samping kista 
itu tumbuh seperti tumor tetapi masih 
kecil. Jadi dokter menyarankan ini lebih 
baik diambil semua sama kandungannya. 
Jadi dokter tanya sama suami saya setuju 
apa nda. Jadi suami saya pikir-pikir lebih 
baik diambil semua seperti itu. (P2W1 9-
13) 

Gejala fisik yang dirasakan 
membuat P memeriksakan diri 
ke dokter.  

Saya tiap hari nda terasa ya setelah 
kenceng-kenceng sekali saya baru sadar 
inikan nda seperti biasa ya. Sampe aku 
megang-megang perutnya anakku tapi ini 
nda kencang seperti perutnya saya terus 
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aku ke dokter itu. (P2W1 15-17) 
Pemikiran bahwa sakitnya 
sudah lama tetapi baru 
dirasakan.  

Mungkin udah lama cuman ya saya nda 
kerasa. (P2W1 19) 

Perasaan sedih dan takut 
penyakitnya menjadi parah.  

Ya kayak sedih ya..nanti.. nanti ke 
sananya bagaimana takut keadaannya 
tambah bahaya. Kalau bahaya kan nanti 
jadi..jadi kanker (suara pasien 
membesar). Takut juga. Ya apa yang lebih 
baiklah. Terserah dokter mana yang baik 
ya dijalani. Dari pada misalkan nda boleh 
diangkat nanti kemudian hari timbulnya 
tambah banyak nanti tambah repot. 
(P2W1 33-37) 

P masih beraktivitas saat 
walaupun telah tahu 
penyakitnya. 

Nda biasa saja.. saya waktu itu biasa.. 
saya masih kerja ya.. masih motongi.. 
wong saya tukang jahit, masih motongi 
kain. (P2W1 39-40) 

Pasrah dan sedikit perasaan 
cemas tentang penyakitnya.  

Nda.. aku pasrah saja.. cuman pikiran 
sedikit.. ini sebenarnya apa, gitu. (P2W1 
42) 

P merasa lebih banyak waktu 
untuk bekerja dibanding 
berisitirahat.  

Nda..kalau tidur ya jam satu ya baru tidur, 
jam enam sudah bangun lagi kerja lagi. 
Jadi udah nda terasa. Saya kerjanya ya 
kalau udah makan, tidur, urusan rumah 
tangga sudah selesai ya sudah. Kalau ada 
luang waktu ya kerja lagi gitu. Istirahatnya 
hanya sedikit. Banyak kerjanya. (P2W1 
44-47) 

Keluhan sakit P hanya 
dianggap masuk angin oleh 
suaminya.  

Ya saya panggil bapaknya tapi bapak 
bilangnya itu angin..angin selalu 
jawabannya angin. Aku ke dokter sendiri 
periksa sendiri. (P2W1 53-55) 

P terpaksa memeriksakan diri 
ke dokter tanpa suami yang 
sibuk bekerja.  

Dia sibuk ini aja sekarang juga udah 
pulang ke Tegal. Kan bapaknya kerja biro 
jasa (intonasi suaranya mengecil). Ya 
biasa saja.. terus kata kakak saya bilang 
“Swan kamu mending ke dokter saja”. 
Jadi saya sendiri yang ke dokter. 
Bapaknya nggak. Sibuk. (P2W1 53-68) 

Dugaan bahwa P mengalami 
cacingan membuat P takut.   

Ya nda.. saya juga nda minum obat atau 
apa-apalah. Aku takute jangan-jangan ini 
cacing banyak sekali. Wong aku pernah 
diceritani perut sampe cacingnya banyak 
sekali jadi aku pikir jangan-jangan ini 
cacingnya banyak sekali.. gitu. Takutnya 
kalau memang aduh ini gimana ya. (P2W1 
61-64) 

P merasa penyakitnya adalah 
takdir dari Tuhan.  

Ya mungkin sudah takdir. Yang di Atas 
sudah memberi ini. (P2W1 66) 
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Keinginan untuk secepatnya 
dihisterektomi diinginkan 
suami P karena tempat tinggal 
yang jauh dari rumah sakit.  

Ya hari Sabtu. Aku ke sini Jumat malam, 
hari Sabtunya dioperasi. Jumat.. Jumat 
kan pagi aku datang ke sini jam sebelas 
aku ke pak Pur terus dia bingung. Ini mau 
dioperasi kapan. Jadi suamiku kan bilang 
ya secepatnya saja dok. Kan tempatnya 
jauh...ya udah besok hari Sabtu. Nanti 
malam mondok. Kan kata dokter di Tegal 
juga katanya harus di ambil. (P2W1 68-
72) 

P tidak keberatan rahimnya 
diangkat karena merasa 
sudah tua.  
 

Ya biasa saja...biasa saja. Nda e... ya 
biasa saja ya.... wong saya juga sudah tua 
kan. Ya seperti nda ada sesuatu 
lah...saya ya nda keberatan.. soalnya aku 
udah tua juga. (P2W1 74-79) 

Mengenal penderita lain serta 
faktor tidak sendiri menderita 
menjadi dukungan bagi P 
untuk lebih berani 
dihisterektomi. 

Ya cuman takut aja. Takutnya gagal. Tapi 
aku kemarin waktu ke tempatnya pak Pur, 
itu ada pasien. Saya nanya “ibu di sini 
sakit apa”. Dia bilangnya aku mensnya 
banyak. Kemudian dia balik nanya “lah 
kalau ibu apa ?” aku bilang ‘aku punya 
kista”  “aku juga pernah” katanya dia 
begitu itu sebelah kanan tapi sudah 
diambil. Terus sebelah kiri ada lagi tapi 
setelah minum obat mengecil sendiri. Jadi 
aku lega. Nda begitu kuatir. Itu yang di 
depan juga bilang (sambil menunjuk 
pasien yang di depannya) itu yang mau 
pulang “saya juga pernah kok bu” jadi aku 
sudah banyak yang sama. Jadi takutnya 
hilang (sambil tersenyum). (P2W1 81-88) 

P pasrah dan tidak terlalu 
kuatir menghadapi 
histerektomi walaupun 
merupakan pengalaman 
pertama baginya.   

Ya pasrah sajalah.. pasrah saja. ya 
rasanya nda terlalu kuatir. Jadi nda terlalu 
kuatir bahaya ini menghadapi operasi. 
Kayak gitu. Soalnya aku nda pernah 
masuk rumah sakit. Jadi ini yang pertama. 
Jadi tanya sana, tanya sini e nda apa-apa. 
Kan aku jarang sakit. Jadi pertama kali 
dibilang sakit ini saya kaget. Soalnya 
kakak aku semua nda ada sih nda ada 
yang kayak gini. Baru saya yang kaya 
gini. (P2W1 90-95) 

Perasaan heran karena 
mengalami penyakit tersebut 
padahal sudah menjaga pola 
makan dengan baik.  

Lah itu aku bilang aku kan makannya hati-
hati sekali. Kalau ada barang yang sudah 
kata orang bahaya, misalnya ada yang 
bersiannya pakai pemutih, nah itu aku 
dengar, aku terus nda mau makan. Ya itu 
tetangga satu yang tukang jahit juga itu 
bersiin itu pakai pemutih. Nah dia cerita 
kayak gitu aku terus nda mau makan itu. 
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Nah kalau dengar apa lagi, nda mau 
makan lagi. Makanya diiniin sama kakak 
“kamu sih selalu ditentang.. selalu 
ditentang makannya”. Ya kan saya takut. 
Sekarang aku makan kangkung aja nda 
berani. Takutnya ada orang bilang itu di 
dalamnya tangkainya itu terkadang ada 
ulet nya. Ulet nya itu kalau di makan nda 
bisa mati jadi bisa berkembang di perut. 
Aku terus nda berani makan. Jadi udah 
jaga makannya kok kenapa bisa kayak 
gini. Itu aku bilang sama bapaknya juga. 
Aku ini nda mau, itu nda mau kok kayak 
gini. Ya cuman penuh tanda tanya kenapa 
nggak makan ini nggak makan itu kok bisa 
kayak gini. Gitu. (P2W1 97-110) 

Tidak ada perubahan pola 
makan sebelum dan setelah 
mengetahui penyakitnya.  

Ya biasa saja seperti sebelum saya tahu. 
(P2W1 112) 

P tetap bekerja walaupun 
telah mengetahui penyakitnya.  

Nda ada... ya saya tetap kerja seperti 
biasa kayak gitu. Saya tetap menjahit. 
Hobi saya juga dari kecil kan menjahit. 
Saya mulai menjahit dari usia lima 
belasan suka bantu-bantu kakak saya. 
Orang tua saya kan juga tahu jahit. Jadi 
kakak-kakak saya juga saya semuanya 
suka jahit. Dan pekerjaan saya kan cuman 
itu sama ibu rumah tangga. Dan itu kan 
harus. Itu tanggungjawab saya (sambil 
tersenyum). (P2W1 116-120) 

P tidak merasa cemas selama 
beraktivitas walaupun telah 
tahu sakitnya.  

Nda....nda ada yang dirasakan katanya 
orang-orang kan ada yang sampai 
muntah-muntah tapi saya nda, makannya 
juga biasa saja. Jadi saya nda merasa 
cemas.. nda (sambil tersenyum). (P2W1 
126-128) 

Selama di rumah sakit, P terus 
memikirkan pekerjaan yang 
belum diselesaikan.  

Ya biasa saja.. sama beban kerjanya. 
Malah sekarang kerjaan di rumah lagi 
banyak. Ini aku di sini aja pikirannya di 
rumah. Soale ada baju yang buat untuk ini 
sih.. resepsi pernikahan. Tapi bukan 
penganten tapi untuk keluarga. Jadi untuk 
orang tua mempelai. (P2W1 131-133) 

P merasa penyakitnya tidak 
menghambat pekerjaannya 
karena P hanya  merasa 
seperti kekenyangan.  

Ya.. gimana ya...saya rasa penyakit ini 
nda menghambat wong rasanya seperti 
makan kekenyangan itu aja. (P2W1 135-
136) 

P hanya berdoa kepada orang 
tuanya yang telah meninggal 
agar bisa lebih baik 

Nda.. nda.. palingan ya harus banyak 
berdoa saja..biar nanti lebih baik aku 
berdoa sama orang tua aja cuman 
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kedepannya.   setahun 1 kali.. ya nantinya harus lebih 
baik lagi (sambil menunduk ). (P2W1 138-
140) 

Dukungan dari orang-orang 
terdekat agar P tidak takut 
menghadapi histerektomi. 

Ya cuman mereka cuman beri saran 
sudah nda usah takut. Dokter kan 
sekarang pinter-pinter ya gitu aja. Baik.. 
tapi tetangga ya nda ada yang tahu kalau 
aku sakit.... nda dikasih tahu siapa-siapa 
wong sama langganan saja saya cuman 
cerita sama orang satu karyawan BI terus 
dibilang udah ci Swan ke sana saja.. nda 
apa-apa.. jangan takut. Gitu. Aku ke sini 
nya cuman bilang mau refresing. (P2W1 
142-148) 

Rumah P yang tertutup 
membuat P kebanyakan 
berinteraksi dengan 
langganan dan karyawannya 
serta jarang bertemu dengan 
warga sekitar tempat P 
tinggal.  

Ya membantu... ya membantu ya nda ya.. 
Wong di tempatku sana tiap hari tutupan 
semua jadi jarang ini loh.. ketemu orang. 
Paling ketemu sama langganan sama 
tukang kerja. (P2W1 152-153) 

P membantu temannya 
dengan mencarikan karyawan 
baru.   

Ya bantu ya paling nda seberapa ya.. ya 
misalkan ada teman yang datang minta 
tolong dicarikan karyawan atau apa, ya 
aku kalau ada ya dibantu. Kalau 
membantu masalah keuangan ya aku 
sendiri juga belum mampu (sambil 
senyum). (P2W1 155-157) 

Perasaan senang saat bisa 
membantu temannya.  

Ya saya merasa senang, aku bisa 
membantu teman, ya merasa senang 
sajalah. Saya membantu teman itu 
kebaikan agar saya jangan kena 
kejahatan. (P2W1 159-160) 

P membantu temannya agar 
tidak kena kejahatan.   

Saya membantu teman itu kebaikan agar 
saya jangan kena kejahatan. (P2W1 159-
160) 

P merasa tidak ada 
pengalaman yang 
membuatnya merasa 
bermakna hanya saja dengan 
menolong teman yang 
membutuhkan membuat P 
merasa senang.  

Pengalaman.. pengalaman nda ada. Ya 
gimana ya palingan kalau aku suka 
menolong teman sesama teman ya aku 
pikirannya aku sudah memberi kebaikan 
sama orang lain. Iya dan itu buat saya 
senang. (P2W1 163-165) 

Perasaan pasrah ketika akan 
menghadapi histerektomi. 
 

Nda soalnya apa-apa sudah dibilang 
sudah nda usah takut. Kan sekarang 
obatnya juga sudah banyak, terus 
dokternya juga pinter-pinter sekarang. 
Jadi nda ada pikiran soal itu. Jadi saya 
pasrah saja.. pasrah (sambil tertawa). 
(P2W1 169-171) 



179 
 

Keinginan menjadi lebih baik 
agar  tidak merasakan 
penyakit yang sama dengan 
menjaga pola makan. 

Ya keinginan menjadi lebih baik ya pasti 
ada. Ya ingin lebih baik. Terus jangan 
sampai penyakit ini kambuh lagi. Ya harus 
hati-hati. Pola makannya harus dijaga. 
(P2W1 173-174) 

Perasaan pasrah kepada 
Tuhan dengan apa yang 
terjadi.  

Ya pasrah saja sama yang di Atas. (P2W1 
176) 

Harapan untuk cepat pulih dari 
penyakitnya.  

nda ada harapan apa-apa.. yang penting 
sembuh itu aja. (P2W1 176-177) 

Harapan untuk tidak sering 
bertengkar dengan kerabat.  

Punya... ya punya sama kerabat jangan 
sering bentrok, jangan sering ada 
perselisihan, itu saja. (P2W1 179-180) 

Harapan untuk dapat 
membiayai anak hingga 
selesai berkuliah.  

Ya seperti aku ya yang masih nyekolain 
anak kepingin yang lebih baik. Biar 
sampai selesai… Ya belum nih anak saya 
kan belum selesai. Nanti kalau sudah 
selesai. (P2W1 180-183) 

Perasaan kuatir akan 
penyakitnya serta harapan 
untuk mampu membiayai 
anaknya hingga selesai 
berkuliah.   

Nggak ada e... ya cuman itu saja...Ya 
saya cuman kuatir nanti kenapa-napa 
penyakitnya ya bisa disembuhkan, anak 
bisa selesai sekolah, pikiran seperti itu ya 
ada sih. Ya ada mungkin ya..ya ada kuatir 
tapi ya mudah-mudahan nda apa-apa. 
(P2W1 186-189) 

P tidak memiliki perencanaan 
tertentu dalam hidup hanya 
saja keinginan untuk cepat 
sembuh.   

Nda ada...palingan ya tetap kerja sama 
seperti biasa. Sekarang ini ya cuman ingin 
cepat sembuh saja. (P2W1 194-195) 

P memandang penyakitnya 
sebagai sesuatu yang disesali 
karena memiliki banyak dosa 
kepada orang lain. 

Ya disesali.. kenapa kok aku.. gitu. Ya aku 
cuman punya pikiran kenapa aku bisa 
punya penyakit ini, apa karena aku 
banyak dosa sama orang atau gimana.  
(P2W1 198-202) 

P merasa memiliki hubungan 
dan dukungan yang baik dari 
saudara-saudaranya.  

Ya sodara-sodara kan juga tetap 
mendoakan ya ponakan-ponakan juga 
menanyakan, “gimana i udah baikan atau 
belum ?”. Seperti itu. Jadi tetap baik 
hubungannya. (P2W1 205-206) 

P berdoa kepada orang tua 
agar diberi kesehatan dan 
tidak berkekurangan.  

Ya paling saya berdoanya sama orang tua 
saja. Yang sudah nda ada. ya semoga 
diberi kesehatan, nda ada kekurangan, itu 
aja. (P2W1 209-210) 

Karena sibuk P tidak bisa 
mengikuti doa ketika diajak 
oleh kakaknya.  

Ya nda ya.. biasa saja. Iya biasa saja. 
Kalau kakak-kakak saja ajak berdoa saya 
nda bisa soalnya sibuk. (P2W1 213-214) 

Keinginan untuk pergi ke 
tempat ibadah untuk berdoa 
tetapi belum terlaksana karena 
sibuk.  

Waktu itu aku ingin ke wihara ya..waktu 
anakku datang. Itu aku kepingin ngikuti 
tapi entah kapan belum tahu. Suamiku 
juga Budha tapi nda pernah ke wihara. 
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Entah kapan nanti. Ya kalau doa ya 
memang berdoa lebih banyaknya lebih 
baik cuman kadang aku melalaikan. 
Bekerja terus. (P2W1 214-219) 

Konflik yang pernah dialami P 
dengan orang lain membuat P 
merasa penyakit yang diderita 
merupakan akibat P jahat dan 
suka marah-marah kepada 
orang lain.  
 
 
  

Nda.. cuman pikirannya kayak gini. Kan 
aku pernah bilangin orang. Aku bilangnya 
karena marah. Aku kan punya tukang 
jahit. Bilang nya orang tuh udah orang 
dua. Mungkin aku jahat jadi diberi kayak 
gini. Aku seperti itu. Itu tukang jahit yang 
satu diambil orang kerja diaku udah 
sepuluh tahun diambil orang. Nda 
pamitan, nda apa tiba-tiba langsung pergi 
kerja sama yang lain. Jadi kemarin 
lebaran itu dia libur sama aku. Nah itu tiap 
hari. Terus aku tanya  sama orang tempat 
dia kerja. Terus mau makenya sampe 
kapan. Ya sampe kerjaannya abis semua. 
Aku marah. Wah kamu ya.. jadi aku bilang 
ke dia kamu ke gerejanya aktif tapi jahatin 
orang. Aku sampai marah-marah. Setelah 
kayak gini aku bilang mungkin karena aku 
sering marah-marah sama orang jadi aku 
diberi kayak gini atau gimana (suara 
partisipan bergetar seperti mau nangis). 
Ada satu kali lagi ada tetangga kerja 
ditempat aku juga. Aku diberi jahitan 
banyak sekali. Dia juga diberi dia jahitan 
banyak juga di rumahnya. Jadi punya aku 
di belakang. Emang betul kayak gitu. Aku 
jadinya marah-marah lagi. Tapi orangnya 
memang kayak gitu o.. ini naruh jahitan 
banyak sekali. Kalau itu baru kemarin itu 
baru lebaran kemarin. Kalau yang satunya 
itu toh setahun yang lalu. Tapi tahun ini 
mangil lagi. Ya aku yang nda mau. Itu 
orangnya panggil anak itu terus udah tiga 
kali. Padahal kerja di aku udah lama itu 
anak. Yang satunya aku dikasih jahitan 
banyak sekali. Jadi dia kerja sama aku. 
Ternyata banyak jahitannya di taruh di 
rumahnya juga. Padahal kan harus 
diselesaikan sama-sama semuanya kan 
nanggung. (P2W1 221-239) 

P merasa setiap orang akan 
marah jika diperlakukan 
seperti ia diperlakukan 
temannya.  

Ya saya mikir kalau sesama teman ya nda 
boleh kayak gitu. Ya siapa orang yang 
nda marah ya kalau gitu. (P2W1 241-242)  

Jika berkunjung, P hanya 
berkunjung ke tempat 

Paling itu kalau mau jalan, paling ke 
rumah kakak kalau lagi ada acara di 
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kakaknya tidak ke teman-
temannya. 

rumah, ke rumah kakak. Ke rumah teman-
teman ya nda. (P2W1 244-245) 

P merasa dengan menolong 
temannya sesama tukang jahit 
dengan mencarikan dan 
meminjamkan karyawan 
merupakan bentuk pelayanan 
kepada orang lain.  

Ya bukan bentuk pelayanan apa-apa ya.. 
ya paling menolong dalam bentuk 
misalkan orang minta carikan tukang jahit 
atau misalnya orang minta carikan kerja. 
ya saya bilang ini ada cari tukang jahit. 
Kamu ke sana aja. Gitu. Terus ada teman 
yang tukang jahit juga “aku minta tolong 
ya nih aku tukang jahitnya lagi nda ada 
nih pinjam tukang jahitnya kamu ya untuk 
jahitkan.. ya aku mau nolongin kayak gitu. 
Tapi sebaliknya yang lain kok jahat sama 
aku. (P2W1 248-253) 

P tidak mengikuti kegiatan 
sosial juga kegiatan 
keagamaan di sekitarnya.  

Nda.. di daerah situ nda ada. Wong 
palingan kalau yang ikut itu Magin. Ya 
ibadah agama Konghucu itu ya di 
kelenteng-kelenteng itu, tapi aku nda ikut 
itu sih. (P2W1 255-256) 

Membantu orang lain 
merupakan nilai yang 
dianggap penting untuk P. 

Ya kalau aku sampai bisa membantu 
teman. ya kayak gitu. Jangan sampai aku 
menyusahkan teman ya aku pinginnya 
membantu…Ya senang saja. Ya penting. 
Jadi nanti kalau sekali waktu saya ada 
kesusahan, mungkin ada orang lain yang 
menolong. Orang hidupkan kadang ada 
kesusahan. Ya kalau nda saling 
menolong. Jadi nantinya kalau susah 
sendiri nda ada yang nolong (sambil 
tersenyum). (P2W1 260-267) 

 

Setelah melakukan tahap analisis hasil wawancara pre-

histerektomi, selanjutnya peneliti melakukan proses kategorisasi 

yang mana melalui proses ini menghasilkan beberapa kategori data 

pre-histerektomi partisipan kedua: 

d. Kategori Pre-histerektomi Partisipan 2 

No Kategori 

1. Gejala dan keluhan fisik. 

2. Kecemasan akan penyakit. 
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3. Reaksi emosional mengenai vonis dokter 

4. Keinginan untuk tetap bekerja dan beraktivitas setelah 

didiagnosis 

5. Relasi dan dukungan sosial/keluarga. 

6. Perasaan tidak sendiri menderita. 

7. Perasaan pasrah akan keadaan 

8. Pelayanan kepada orang lain/nilai kebaikan. 

9. Pandangan tentang penyakit pre-histerektomi 

10. Berdoa kepada kepada orang tua sebagai sesuatu yang 

penting. 

11. Pergumulan akan pekerjaan yang belum diselesaikan. 

12. Pandangan tentang pentingnya uterus. 

13. Harapan pre-histerektomi. 

Berdasarkan kategori-kategori yang peneliti buat, maka 

langkah selanjutnya adalah merekonstruksi kategori-kategori 

tersebut dalam sebuah narasi. 

e. Analisis Narasi Pre-histerektomi Partisipan 2 

JCS adalah seorang ibu rumah tangga. Dalam 

kesehariannya, selain menjalankan peran sebagai ibu rumah 

tangga, partisipan juga membuka usaha jahit di rumah untuk 

membantu memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Tiga 

bulan sebelum wawancara dilakukan, partisipan merasakan gejala 

fisik yang tidak biasa. Perut partisipan terasa kencang dan terdapat 

tonjolan ketika berbaring dalam posisi miring, sedangkan ketika 
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berdiri, perutnya membuncit seperti sedang kekenyangan. Selain 

itu, partisipan juga merasa ada yang bergerak-gerak di perutnya. 

Partisipan kemudian membandingkan keadaannya dengan 

anaknya, dan menyadari kejanggalan yang terjadi. Hal ini 

membuatnya kuatir dan berpikir bahwa keadaan yang dialaminya 

merupakan gejala cacingan. 

Pengalaman orang lain yang mengalami cacingan membuat 

partisipan kuatir mengalami hal yang sama. Walaupun kuatir 

dengan keadaannya, partisipan mengurungkan niat untuk 

meminum obat cacing karena takut keliru. Keluhan atas gejala fisik 

yang dialaminya kemudian diberitahukan kepada suaminya. Akan 

tetapi, gejala tersebut selalu dianggap gejala masuk angin oleh 

sang suami, tanpa memberikan inisiatif kepada partisipan untuk 

melakukan pemeriksaan ke dokter. Partisipan kemudian 

menceritakan hal tersebut kepada kakaknya yang kemudian 

menyarankan partisipan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. 

Atas dorongan dari kakaknya partisipan akhirnya memeriksakan diri 

ke salah dokter di Tegal tempat partisipan berdomisili meskipun 

tanpa ditemani suaminya yang sibuk bekerja. 

Selama menunggu hasil pemeriksaan, partisipan pasrah dan 

sedikit cemas saat memikirkan vonis yang akan diberikan dokter. 

Hasil pemeriksaan melalui USG yang dilakukan menunjukkan 

bahwa adanya kista ovarium pada salah satu ovarium partisipan 
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dan harus diangkat. Vonis dokter tentang penyakitnya menimbulkan 

reaksi emosional berupa perasaan sedih, bingung dan kaget karena 

partisipan merasa telah menjaga pola makannya dengan baik, 

jarang sakit serta tidak ada yang mengalami penyakit serupa dalam 

keluarganya. Selain itu, partisipan juga cemas penyakitnya 

bertambah parah. Kecemasan inilah yang membuat partisipan bisa 

menerima vonis dokter jika harus menunda untuk dihisterektomi. 

Setelah yakin dengan hasil pemeriksaannya, partisipan 

memberitahukan hal tersebut kepada suaminya, namun respon 

sang suami terlihat biasa dan tidak kaget ketika mendengarnya. 

Vonis dokter tentang penyakitnya tidak membuat partisipan 

terus bersedih. Partisipan tetap bekerja dan menjalankan perannya 

sebagai ibu rumah tangga karena merupakan tanggung jawabnya. 

Beban pikiran tentang penyakitnya tidak mengganggu selama 

partisipan bekerja maupun beristiahat. Partisipan tidak mengalami 

gangguan pola tidur. Selain itu, walaupun telah divonis memiliki 

kista ovarium, bebannya dalam bekerja tetap sama seperti 

sebelumnya bahkan waktunya untuk bekerjanya lebih banyak 

dibandingkan waktu untuk beristirahat. Tidak adanya gejala fisik 

yang berarti seperti mual dan muntah membuat partisipannya tidak 

cemas ketika bekerja dan beraktivitas. Demikian juga dengan pola 

makannya. Partisipan tetap mempertahankan pola makan seperti 

biasanya. 
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Berdasarkan berbagai pertimbangan yang dilakukan 

partisipan dengan suaminya, histerektomi akan dilakukan di 

Semarang. Faktor tidak adanya yang menemani partisipan di rumah 

sakit jika dihisterektomi di Tegal karena anak satu-satunya 

berkuliah di Semarang sementara suaminya sibuk bekerja serta 

informasi yang diperolah dari temannya tentang dokter yang 

dianggap kompeten untuk menangani penyakitnya mendasari 

keputusan tersebut diambil.  

Keputusan akan waktu histerektomi diambil secepat mungkin 

dengan pertimbangan tempat tinggal yang jauh. Sebelum 

dihisterektomi, partisipan takut jika proses histerektominya gagal. 

Namun, dukungan emosional dari keluarga, khususnya kakak 

patisipan yang meyakinkannya tentang peralatan dan pengobatan 

medis yang telah maju, membuat partisipan lebih tenang dan 

merasa dikuatkan serta dan tidak lagi berpikir tentang kematian. 

Selain itu, perasaan tidak sendiri menderita yang dirasakan 

partisipan ketika mendapatkan informasi dari pasien lain serta 

memiliki teman seruangan yang juga mengalami penyakit yang 

sama dan telah dihisterektomi membuat partisipan kuat dan mampu 

menerima keadaannya serta lebih siap menjalani proses 

histerektomi yang merupakan pengalaman pertama baginya. 

Pengalaman orang lain membuat partisipan semakin memasrahkan 

keadaannya. 
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Sedangkan untuk dukungan sosial dari tetangga maupun 

kerabatnya sangat minim diperoleh partisipan. Walaupun 

hubungannya dengan warga sekitar dikatakan baik, partisipan yang 

memiliki kepribadian tertutup hanya memberitahukan perihal 

histerektominya kepada salah satu pelanggannya. Sedangkan pada 

beberapa tetangga, partisipan mengatakan akan liburan dan 

sebagian besar tidak diberitahu. Keadaan rumah partisipan yang 

tertutup membuat partisipan kurang berinteraksi dengan warga 

sekitar dan lebih banyak berinteraksi bersama pelanggan dan 

karyawannya. Jika berkunjung, partisipan hanya ke tempat 

kakaknya. Ia juga tidak mengikuti kegiatan sosial maupun 

keagamaan di lingkungan sekitar. 

Perasaan berarti dialami partisipan dengan membantu orang 

lain. Perasaan senang ketika mampu membantu orang lain dalam 

bentuk jasa dengan meminjamkan atau mencarikan karyawan 

kepada sesama penjahit. Hal ini merupakan bentuk pelayanan 

partisipan kepada orang lain. Partisipan berasumsi bahwa dengan 

membantu orang lain akan mengindarkannya dari kejahatan.  

Partisipan memandang penyakitnya sebagai hal yang 

disesali. Terdapat pemikiran bahwa penyakit yang diderita 

disebabkan karena dosa terhadap orang lain. Konflik yang pernah 

dialami partisipan dengan sesama penjahit membuatnya merasa 

penyakit yang diderita merupakan akibat dari sikapnya yang jahat 
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dan pemarah. Namun, partisipan merasa rasa marahnya 

merupakan hal yang wajar karena diperlakukan tidak adil oleh 

temannya. 

Sebelum dihisterektomi, tidak ada keinginan untuk melakukan 

sesuatu yang berbeda kedepannya dalam diri partisipan. Hanya 

saja, dengan penyakit yang diderita keinginan untuk meningkatkan 

intensitas doa kepada orang tua yang telah meninggal dianggap 

penting untuk kehidupannya yang lebih baik dengan diberi 

kesehatan dan kecukupan dalam hidup. Selama ini partisipan selalu 

melalaikannya karena sibuk bekerja. Sebelum dihisterektomi, 

harapan terbesar dalam diri partisipan hanyalah keinginan untuk 

cepat sembuh dan kembali bekerja. Walaupun sedikit kuatir 

penyakitnya akan menjadi penghambat dalam bekerja, partisipan 

berharap hal tersebut tidak terjadi. 

Keputusan pengangkatan uterus dibuat oleh suami partisipan 

karena kuatir penyakit partisipan bertambah parah dengan 

ditemukannya tumor di dekat ovariumnya. Walaupun keputusan 

tersebut tidak melibatkannya, partisipan mampu merelakan 

uterusnya diangkat karena takut penyakitnya bertambah parah. Hal 

ini juga didukung oleh faktor usia yang tidak memungkinkan 

partisipan untuk memiliki keturunan. Partisipan merasa mampu 

menerima keadaannya karena takdirnya dari Tuhan. 
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Sebelum dihisterektomi, terdapat keinginan untuk lebih baik 

setelah dihisterektomi, yaitu dengan semakin menjaga pola 

makannya serta mengantisipasi agar panyakitnya tidak kembali 

diderita. Partisipan pasrah kepada Tuhan dengan keadaannya dan 

berharap ia dapat sembuh dari sakitnya. Selain itu partisipan juga 

berharap kelak ia dapat membiayai anaknya hingga selesai 

berkuliah dan ia tidak lagi berselisih paham dengan kerabatnya. 

Tidak ada yang partisipan lakukan untuk mencapai targetnya. Ia 

hanya memikirkan bagaimana agar penyakitnya dapat sembuh dan 

anaknya dapat selesai berkuliah. 

 

3. Partisipan Penelitian 3 

a. Gambaran Umum Partisipan 3 

Identitas 

Nama   : SS 

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 Mei 1975 

Umur   : 37 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : SMK 

Status   : Menikah 

Agama   : Kristen Pantekosta 

Alamat   : Semarang.  

Anak ke   : 5 dari 6 bersaudara 
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SS adalah warga keturunan asli suku Jawa. Partisipan 

bekerja di salah satu perusahaan swasta di kota Semarang 

sedangkan suaminya bekerja di salah satu pusat konfeksi baju 

anak di kota yang sama. Partisipan merupakan anak ke 5 dari 6 

bersaudara. Kakak pertama, kedua, ketiga dan adik partisipan 

beragama Kristen, sedangkan kakak keempatnya menjadi Mualaf 

setelah menikah. Kedua orang tua partisipan yang awalnya 

beragama Islam meninggal kurang lebih satu tahun setelah menjadi 

Kristen. 

Partisipan memiliki relasi yang dekat semua saudaranya. 

Walaupun ada yang berbeda agama dan ada pula yang berdomisili 

di luar kota, rasa kekeluargaan diantara mereka tetap terjalin erat. 

Saat hari-hari besar keagamaan, mereka saling mengunjungi untuk 

menghargai tiap kepercayaan yang dianut. Bahkan saat partisipan 

sakit, saudaranya yang berdomisili di luar kota dan tidak sempat 

datang mengunjungi partisipan tetap menanyakan kabar dan 

memberikan dukungan via telepon. 

Partisipan dan suaminya belum dikaruniai anak walaupun 

telah dua belas tahun menikah. Selama itu pula partisipan dan 

suaminya tidak memeriksakan diri ke dokter dan berkomitmen 

untuk menunggu. Mereka kuatir jika memeriksakan diri ke dokter 

dan salah satu pasangan divonis tidak bisa memberikan keturunan, 
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maka pasangan lain akan kecewa dan akan memicu konflik dalam 

rumah tangga. 

Sekitar tiga atau empat bulan sebelum wawancara, partisipan 

merasa perutnya membuncit dan terdapat lempengan batu pada 

bagian bawah perut. Keadaan ini membuat partisipan berasumsi 

bahwa terjadi penurunan uterus. Tidak adanya gejala lain seperti 

mual atau muntah membuat partisipan selalu menunda 

memeriksakan diri ke dokter walaupun telah disarankan oleh suami 

dan kakak-kakaknya. 

Sekitar tiga minggu sebelum wawancara dilakukan, partisipan 

merasa tidak enak badan. Partisipan kemudian memeriksakan diri 

ke salah satu klinik dokter umum di Semarang, dan tanpa sengaja 

menanyakan prihal lempengan batu yang dirasakannya. Dokter 

kemudian melakukan pemeriksaan dan memvonis partisipan 

memiliki mioma uteri yang telah parah dan menyarankannya untuk 

segera melakukan check lab. Hal ini diurungkan partisipan karena 

memikirkan biaya yang diperlukan.  Partisipan tidak memandang 

vonis tersebut sebagai hal yang serius karena pemeriksaan bukan 

dilakukan oleh dokter kandungan. 

Berdasarkan saran dari suami, kakak, keponakan dan teman-

temannya, partisipan ditemani suaminya memeriksakan diri ke 

dokter kandungan. Berdasarkan pemeriksaan dalam dan USG yang 

dilakukan, partisipan positif memiliki mioma uteri. Saat mendapat 
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vonis dari dokter kandungan mengenai penyakitnya, reaksi 

emosional yang muncul dalam diri partisipan adalah perasaan 

kaget dan tidak percaya mengenai vonis yang diberikan tetapi 

kemudian ia mulai menerima hasil pemeriksaan ini dan mencoba 

menenangkan diri. 

Partisipan bukan hanya divonis memiliki mioma uteri. Ia juga 

disarankan untuk segera dihisterektomi. Partisipan yang takut akan 

tindakan invasif menolak dan lebih memilih untuk mengkonsumsi 

obat oral. Namun, hal ini tidak disarankan dokter karena partisipan 

akan terus mengkonsumsi obat namun tidak menjamin ia dapat 

sembuh total. 

Dalam bergumul mengenai pengambilan keputusan 

histerektomi, dukungan suami, keluarga, teman bahkan pendetanya 

sangat penting dalam membantu partisipan lebih siap untuk 

dihisterektomi. Dukungan emosional yang diberikan membuat 

partisipan lebih yakin bahwa histerektomi merupakan jalan terbaik 

yang dipilih dan ada hikmah dibalik penderitaan yang dialami. 

Keadaan pre-histerektomi membuat kehidupan spiritual partisipan 

semakin dikuatkan. 

Bukan hanya keadaan pre-histerektomi, dukungan dari suami, 

keluarga dan teman-temannya membuat partisipan yang awalnya 

kecewa karena tidak bisa memiliki keturunan dan cemas akan 

penuaan dini serta kehidupan seksualnya karena penurunan 
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hormon merasa dikuatkan. Keadaan post-histerektomi juga 

membuat kehidupan spiritual partisipan semakin dikuatkan. 

Penyerahan diri secara total pada kuasa Tuhan membuat partisipan 

merasa tidak perlu mencemaskan keadaannya pasca 

dihisterektomi. 

b. Laporan Observasi Pre-Histerektomi Partisipan 3 

Saat pertama kali menemui partisipan, kondisi partisipan tidak 

memungkinkan untuk diwawancarai akibat nyeri post-histerektomi 

yang dirasakan. Secara fisik partisipan memiliki tubuh kurus dan 

kecil dengan tinggi badan sekitar 151 cm. Partisipan tampak 

sedang ditemani keluarganya yang kemudian diketahui sebagai 

kakak partisipan. Peneliti kemudian memperkenalkan diri dan 

mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan. 

Partisipan terlihat meringis kesakitan dan sesekali membuka 

matanya. Partisipan juga terlihat tidak tenang dengan sering 

bergerak serta sesekali menghembuskan napas panjang. 

Sementara itu, kakak partisipan berusaha menenangkannya 

dengan membisikkan kata-kata penguatan. 

Tidak lama kemudian, suami partisipan datang. Peneliti 

kemudian memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud dan 

tujuan kedatangan peneliti. Suami partisipan kemudian 

menceritakan tentang keadaan partisipan yang belum tahu jika 

rahim dan kedua ovariumnya telah diangkat. Saat ditanya tentang 
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kapan suami partisipan akan memberitahu partisipan akan 

keadaannya, volume suara suami partisipan mengecil saat 

menjawab bahwa suaminya akan menunggu hingga kondisi 

psikologi partisipan membaik dan  dirasa siap untuk mengetahui 

kondisi sebenarnya. 

Saat peneliti sedang bercakap-cakap dengan suami 

partisipan, partisipan terlihat mual kemudian muntah. Melihat itu, 

suami dan kakak partisipan langsung membantu partisipan. Suami 

partisipan membersihkan muntahan partisipan dan memberi 

partisipan minum. Sedangkan kakak partisipan membantu 

partisipan agar tetap tenang dengan membisikkan kata-kata 

penguatan. Partisipan saat itu tampak pucat namun terlihat bahwa 

sebelum dihisterektomi, partisipan merias wajahnya. 

Dua hari setelah itu, peneliti kembali ke rumah sakit untuk 

melakukan wawancara pertama. Saat itu, kondisi partisipan terlihat 

lebih baik dibanding sebelumnya. Partisipan tampak sedang 

berbincang-bincang dengan kenalannya yang saat itu sedang 

berkunjung yang kemudian diketahui sebagai om dan tante 

partisipan. Tampak pula kakak partisipan yang berbeda sedang 

duduk tidak jauh dari tempat tidur partisipan. Selama menunggu 

partisipan berbincang-bincang dengan om dan tantenya, peneliti 

menunggu sambil berbincang-bincang dengan kakak partisipan. 

Setelah itu, peneliti menemui partisipan.  
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Partisipan menyambut peneliti dengan tersenyum. Peneliti 

kemudian memperkenalkan diri kepada partisipan dan ternyata 

partisipan masih mengingat peneliti. Partisipan kemudian 

menyatakan kesediaannya untuk diwawancara. 

Ketika peneliti bertanya tentang kapan partisipan mengetahui 

penyakitnya, sambil bercerita, partisipan melihat ke depan dan 

kemudian melihat ke peneliti. Pada pertengahan percakapan yang 

dilakukan, suara partisipan terdengar bersemangat. Partisipan lalu 

mengambil handphone-nya dan menunjukan gambar mioma 

uterinya yang telah diangkat saat bercerita tentang pengangkatan 

dan beratnya mioma uteri. 

Ketika wawancara masih berlangsung, partisipan dikunjungi 

petugas pastoral yang akan mendoakan partisipan. Perbincangan 

sempat terjadi antara petugas pastoral dan partisipan. Volume 

suara partisipan membesar saat menceritakan tentang gejala dan 

keluhan fisik yang dirasakannya sebelum akhirnya memeriksakan 

diri ke dokter. Dan kemudian tertawa saat mengatakan berat 

badannya yang turun 1 kg dengan diangkatnya mioma uteri. 

Partisipan menunduk, memperhatikan dan memegang 

perutnya, saat petugas pastoral bertanya kembali tentang partisipan 

yang sudah memiliki anak atau belum. Dan saat ditanya sudah 

berapa lama menikah, partisipan menjawab dengan sambil 



195 
 

tersenyum bahwa sudah dua belas tahun menikah dan belum 

pernah memeriksakan diri ke dokter. 

Suara partisipan terdengar bersemangat ketika menceritakan 

tentang teman-temannya yang datang memberikan dukungan 

sebelum partisipan dihisterektomi bahkan selama proses 

histerektomi berlangsung. Partisipan dapat menjawab semua 

pertanyaan dengan jelas.  

Ketika wawancara berlangsung, partisipan menerima telepon 

dari suaminya. Percakapan terhenti dan partisipan terlihat 

tersenyum saat menerima telepon dari sang suami. Tidak lama 

setelah wawancara berlanjut, partisipan mendapat kunjungan dari 

kenalannya yang kemudian diketahui merupakan anak bosnya 

tempat partisipan bekerja. Selama partisipan dikunjungi, peneliti 

berbincang-bincang dengan kakak partisipan. 

Partisipan terlihat senang dengan kunjungan tersebut. 

Terlihat bahwa partisian sempat becanda dan tertawa. Setelah 

kunjungan selesai, barulah wawancara kembali dilanjutkan. 

Partisipan menunjuk pasien di depannya saat peneliti bertanya 

tentang informasi yang didapat partisipan dengan penyakit yang 

sama. Partisipan menjawab dengan enteng saat peneliti bertanya 

tentang perbedaan kegiatan partisipan setelah dan sebelum tahu 

adanya mioma uteri. 
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Partisipan menjawab dan kembali bertanya ke kakaknya 

untuk meyakinkan peneliti bahwa mioma uteri yang dialami tidak 

mengganggu aktivitasnya. Partisipan tersenyum saat mengatakan 

histerektomi merupakan hal yang paling ditakutkan. Diakhir 

wawancara, peneliti melakukan kontrak waktu dengan partisipan 

untuk wawancara selanjutnya.  

Wawancara kedua dilakukan di ruang tamu rumah partisipan. 

Ketika mencari tempat tinggal partisipan, tampak warga sekitar 

mengenal partisipan dengan baik hal ini mempermudah peneliti 

menemukan lokasi rumah partisipan. 

Ketika peneliti datang, tampak tetangga partisipan dan 

kakaknya yang berbeda sedang berbincang-bincang sehingga 

peneliti menunggu hingga perbincangan mereka selesai. Pada 

waktu sedang berbincang-bincang, partisipan terlihat diam dan 

melihat keluar dengan tatapan kosong, saat kakak partisipan 

mengatakan “kenapa tidak diperiksakan setelah satu tahun 

menikah agar tidak harus dihisterektomi”. 

 

c. Analisis Verbatim Pre-histerektomi Partisipan 3 

Analisis verbatim pre-histerektomi P3W1 

Makna  Verbatim dan Lokasi 
Suami dan kakak P 
menyarankannya untuk 
memeriksakan diri ke 
dokter saat P 
merasakan sesuatu 

Ya sebenarnya sih sekitar tiga bulan yang lalu 
atau empat bulan yang lalu itu saya rabain perut 
itu agak keras gitu (melihat ke depan kemudian 
ke peneliti). Kan agak keras terus saya 
ngomong sama suami ngomong sama kakak-



197 
 

yang janggal pada 
perutnya. 

kakak ini kok keras ini kok kenapa terus mereka 
nyaranin mbok periksa diperiksakan ke dokter 
lah. (P3W1 3-9) 

P belum pernah 
memeriksakan diri ke 
dokter kandungan sejak 
menikah hingga muncul 
gejala. 

Awalnya sih saya memang dari menikah sampe 
sekarang ini belum pernah ke dokter kandungan 
gitu kan. (P3W1 9-11)  

Dokter umum memvonis 
P memiliki miom uteri 
yang telah parah.  

Terus ketika saya saking melihat perut ini keras 
kayak ada..kayak ada batunya lempengan batu 
gitu saya iseng-iseng periksa ke dokter umum. 
Tiga minggu yang lalu saya periksa ke dokter 
umum dan sebenarnya tujuan saya ke dokter 
umum bukan meriksain perut cuman waktu itu 
badannya terasa capek, terasa sakit saya ke 
dokter umum. Iseng-iseng saya ngomong 
“dokter kok perut saya keras kenapa ya ?”. A 
dokter ini ngomong “coba bu baring” suruh 
berbaring “saya lihat ya” ketika diraba begitu 
dokter umumnya langsung ngomong “O bu ini 
miom bu “ sudah parah, gitu. Lah bahkan dokter 
ini menyarankan saya masuk lab di lab gitu. 
(P3W1 12-25) 

P menunda melakukan 
pemeriksaan lab karena 
memikirkan biaya.   

Saya mikir “wah ke lab ya mahal ini bayarnya 
tiga ratus lima puluh”. Saya mikir entar-entar aja 
ah. (P3W1 25-27) 

P tidak pernah 
merasakan gejala fisik 
lain sampai akhirnya 
divonis dokter memiliki 
mioma uteri.  
 

Saya ngomong sama dokternya “dokter saya 
tuh nda pernah ngerasain apa-apa kok tiba-tiba 
kok ada miom ?”  gitu. Lalu dokternya  ngomong 
“bu memang miom itu nggak pernah dirasa… 
nggak pernah dia ada tanda-tanda itu. Dan 
akhirnya ketika saya pulang saya nggak jadi ke 
lab. (P3W1 27-33) 

Kakak P 
menyarankannya untuk 
pemeriksaan diri ke 
dokter kandungan.  
 

Cuman saya ngobrol sama kakak-kakak saya 
“aku piye ya seperti ini”.  Terus kakakku 
nyaranin “ini aja ke dokter kandungan”. Lah dari 
diperiksa ke dokter umum sampe saya periksa 
ke dokter kandungan itu tiga minggu.  
Dan akhirnya saya ke dokter a ke dokter 
kandungan pak Purnomo. Ketika saya masuk ke 
situ a perawatnya langsung ngomong “bu ini 
mom” gitu. Perawatnya baru ngeraba gitu “ini 
miom kayaknya bu.. nah coba biar diperiksa 
dokter”  terus dokternya ngomong “udah bu 
coba di USG” ya di USG  dokternya ngomong 
“bu ini miom.. parah lagi”. Gitu. (P3W1 33-45) 

P kaget dan tidak 
percaya dengan vonis 
dokter kandungan 
tentang mioma uterinya 

Saya juga kaget kan “Loh miom, saya itu kan 
sehat-sehat.. saya sehat-sehat kok dokter terus 
aku nggak pernah gini-gini. Ditanya “mensnya 
gimana ?” “O mens saya normal” “terus badan-
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karena tidak pernah 
mengalami gejala lain. 
 
 

badannya sakit nda ?”. “nda”. Makanya saya 
ketika diomongin a ada miom saya agak nda 
percaya karena badanku juga sehat mensku 
juga baik-baik saja. (P3W1 45-52) 

Ketakutan akan 
prosedur histerektomi 
membuat P lebih 
memilih untuk 
mengkonsumsi obat oral 
dibanding dihisterektomi.  

Jadi ke dokter Purnomo memang dia kan a 
spesial kandungan ya. Ketika dia ngomong “ini 
harus dioperasi”. Lah terus saya kan tahu 
dengar kata operasi itu kan rada takut gitu 
karena memang saya itu paling takut sakit. Gitu. 
Maksudnya gak betah dengan itu. Terus saya 
ngomong gini “lah dokter misalnya itu diobati 
dengan obat-obatan gimana ?” saya bilang 
begitu. Maunya begitu. Lah dia ngomong “bu 
kalau diobati itu ibu akan selamanya minum 
obat. Terus di samping minum obat belum tentu 
sembuh. Di samping itu juga satu kali neh itu 
bisa pecah jadi tumor gimana. Terus jadi tumor 
bisa ganas gimana.. kan lebih..lebih berbahaya. 
Gitu. Terus dokter Purnomo ngomong “ya udah 
pokoknya terserah ibu mau di..mau di angkat 
atau apa terserah” yang penting hari itu juga 
saya dikasih pengantar untuk operasi. (P3W1 
52-70) 

P bergumul dalam 
mengambil keputusan 
untuk histerektomi.  

Cuman iya dan tidak bisa itu kan pergumulan. 
(P3W1 70-71) 
 

Dukungan dan saran 
dari kakak dan suaminya 
membuat P mau untuk 
dihisterektomi. 
 

Akhirnya juga a kakak juga nyaranin “ya sudah 
anu saja.. mudah-mudahan dengan itu diambil 
bisa hamil. Nah terus suami juga mutusi “ya 
udah diangkat aja karena perut ku itu udah 
keras banget gitu. Nah ternyata saya Rabu 
masuk terus Kamis dioperasi itu dan akhirnya a 
ketika diambil itu miomnya.. aku punya 
gambarnya loh (sambil mengambil handphone 
dan menunjukkan gambar miom yang terlah 
diangkat) ini ketika ditunjukin dari perawatnya 
terus suamiku itu iseng-iseng moto. Nah itu 
ternyata sekilo miomnya. Satu kilo ini (sambil 
menunjuk ke foto yang ditunjukkan). 
Sebenarnya badanku kan kurus. Sekilo ini 
bayangkan. (P3W1 71-84) 

Tidak adanya gejala lain 
membuat P tidak pernah 
memikirkan akan 
memiliki mioma uteri.  

Nda ngerti.. boten..boten ngerti karena memang 
keadaan saya juga baik-baik saja mensnya juga 
baik-baik saja. Cuman perutnya ini terasa keras 
gitu toh (volume suara membesar). Cuman kan 
saya nda mikir o ini itu ini itu wong memang nda 
pernah sakit. (P3W1 86-91) 

P berpikir bahwa mioma 
uterinya lah yang 
membuat P belum 

Dereng.. mungkin karena ini ya.. (menunduk, 
memperhatikan dan memegang perutnya). 
(P3W1 107-108) 
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dikaruniai anak.  
P dan suaminya belum 
pernah memeriksakan 
diri ke dokter kandungan 
walaupun telah dua 
belas tahun menikah 
dan belum dikaruniai 
anak.  

Dua belas tahun (menjawab dengan enteng 
sambil tersenyum) dan selama itu juga saya nda 
pernah ke dokter. Belum pernah ke dokter 
kandungan. Makanya kemarin dibilang “bapak 
itu ya menikah sudah dua belas tahun nda 
pernah ke dokter”. Itu dokternya ngomong 
begitu. “emang nda pingin o dok.. kalau nda ada 
ini nda ke dokter”. (P3W1 110-117) 

P merasa dengan 
mengetahui penyakitnya 
ia dan suaminya menjadi 
tahu apa yang harus 
dilakukan selama ini.  

Tapi ya puji Tuhan dengan adanya ini kasus ini 
membuat mata kami itu o ngeliat terbuka 
harusnya tuh seperti ini. (P3W1 117-119) 

P takut dengan tindakan 
histerektomi. 

Iya takut kena pisau itu aja.. (P3W1 122) 

Mioma uteri yang 
dimilikinya adalah 
penyakit dan harus 
dibuang merupakan 
alasan pertama P untuk 
mau dihisterektomi 

Iya yang membuat saya mau dioperasi itu a 
yang pertama sih karena memang itu penyakit 
kan jadi memang harus di ini.. harus dibuang 
gitu kan. Itu juga karena itu. (P3W1 125-128) 

Alasan kedua P untuk 
mau dihisterektomi 
adalah keyakinan bahwa 
dengan adanya mioma 
uteri membuat mata 
rohani P dapat melihat 
apa yang harusnya 
dilakukan selama ini. 

Terus yang ke dua saya percaya dengan kasus 
ini itu a mata rohani saya itu bisa ngeliat gitu 
bahwa saya itu harus seperti ini. Saya itu harus 
nda ego gitu. Karena selama ini kan saya egois. 
Nda pernah atau belum pernah sama sekali ke 
dokter kandungan. Itu yang membuat saya 
untuk.. ini loh kamu itu harus begini. Gitu. 
Kayaknya tuh seperti itu. Jadi Tuhan tunjukan 
kamu harus begini. Gitu. (P3W1 128-136) 

Alasan ketiga untuk P 
mau dihisterektomi 
adalah dukungan dari 
suami, kakak dan 
teman-teman gerejanya. 

Terus yang ketiga karena dukungan suami, 
dukungan keluarga, kakak-kakak dan juga 
dukungan a teman-teman gereja (P3W1 136-
139) 
 

Sebelum dihisterektomi 
P melakukan konsultasi 
ke pendetanya karena 
takut. 

Bahkan sebelum saya masuk operasi, saya juga 
konsultasi ke ibu pendeta saya. Saya ngomong 
bu ini gini gini gini gimana ya bu.. saya itu takut 
dioperasi. (P3W1 139-142)  

P merasa diberi 
kekuatan dan lebih siap 
dihisterektomi setelah 
melakukan konsultasi 
dengan pendetanya.  

Tapi di saat saya ngobrol sama mereka saya 
ngobrol sama ibu pendeta saya, pendeta saya 
itu memberi kekuatan. Gitu. Kalau memang 
seperti itu, Tuhan buka jalan seperti itu ya harus 
dijalani. Seperti itu. Kalau memang harus 
dioperasi ya dioperasi. Kalau memang Tuhan 
berkehendak dioperasi pasti nanti akan ada 
jalan. Dan akhirnya dapatnya itu saya mantap 
juga dioperasi. (P3W1 142-150) 

P tetap merasa takut Walaupun a untuk saya masuk ke operasi itu 
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dan stres ketika akan 
menghadapi 
histerektomi. 

takut juga. Stres itu. Ketika Kamis mau 
dioperasi kebetulan hari Selasa itu kan saya 
ada komunitas pertemuan di gereja. Saya 
ngomong “bu” karena memang ada komunitas 
itu sekitar lima pasangan suami isteri gitu kan. 
(P3W1 150-156) 

Sharing dan doa 
bersama dengan teman-
temannya membuat P 
semakin siap untuk di 
histerektomi.  
 

Akhirnya ketika ngobrol-ngobrol sharing gitu 
saya ngomong “bu saya besok mau dioperasi 
cuman saat ini saya stres bu saya takut begitu. 
Nanti kalau gimana gimana. Dan akhirnya 
setelah itu, Selasa malam itu saya di doain 
teman-teman. Pokoknya nda usah takut karena 
memang harus dijalani. Dan akhirnya mantap 
doa’e. (P3W1 164-170) 

Walaupun P takut ketika 
memasuki ruang 
histerektomi, P 
bersyukur karena P 
sempat didoakan 
pendetanya yang 
membuat P kuat dan 
yakin bahwa Tuhan 
yang akan bekerja untuk 
melancarkan proses 
operasinya.  
 

Tapi ketika saya masuk di ruang operasi juga 
takut lagi. Tapi ya puji Tuhan ketika saya masuk 
di ruang operasi, sebelum masuk ke operasi 
bahkan di ruangan ini setengah enam itu 
pendeta saya semua itu datang doain. Dan 
ketika saya masuk di ruang operasi, sebelum 
masuk di ruang operasi pendeta saya yang itu 
juga datang doai juga. Nah itu kan yang buat 
saya kuat. Walaupun secara manusia sih saya 
takut. Tapi saya yakin Tuhan akan bekerja dan 
akhirnya operasinya lancar. (P3W1 170-181) 

P merasa Tuhan yang 
bekerja untuknya 
sehingga pendetanya 
dan teman-temannya 
turut memberikan 
dukungan ketika P 
dihisterektomi 
 

Karena a ketika teman saya ngomong “kamu 
nda usah takut karena banyak teman-teman 
yang dukung kamu. Dan akhirnya memang 
ketika saya masuk di ruangan operasi itu 
pendeta saya dua-duanya juga mendukung. 
Saya kan nda ngerti kalau ketika dioperasi 
banyak teman-temanku yang waktu itu dukung 
di luar ruangan, gitu. Karena kemarin ketika 
teman saya berkunjung dia bilang “kemarin 
waktu kamu operasi banyak teman yang 
nunggu di luar”. Saya nda tahu semua itu 
karena apa. Tuhan yang bekerja buat saya. 
(P3W1 181-192) 

P merasa perasaan 
takut dan stres membuat 
P tidak mau 
didihisterektomi tetapi 
dorongan suaminya juga 
turut membuat P mau 
untuk melakukannya.  

Kalau saya takut saya stres saya nda akan 
operasi karena saya memang nda mau operasi. 
Saya ngomong sama suami “walah nggak apa-
apa”. Tapi kata suami saya “nda harus 
dioperasi”. (P3W1 192-196) 

P baru percaya bahwa ia 
memiliki mioma uteri 
setelah melakukan 
permeriksaan ke dokter 

Belum saya masih wong saya nda ngapa-
ngapain o..saya nda terasa sakit kok aku bilang 
begitu. Dan akhirnya ketika dokter kandungan 
itu ngomong juga akhirnya o benar toh ada 
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kandungan.  miom toh (P3W1 200-204) 
Tidak adanya gejala lain 
membuat P berpikir 
bahwa kandungannya 
turun.    

Nda ada sakit hilang timbul. Biasa pokoknya 
biasa. Memang yang tak rasake keras gitu tok. 
Yang aku mikirnya malah ne malah orang Jawa 
itu kan pernah ada seng o itu pe’e medon. 
Begitu O ini pa’e nya turun. Aku anggapanku 
seperti itu. Gitu. Ternyata memang miom itu 
yang bermasalah di sini. (P3W1 207-213) 

Atas saran keponakan 
dan teman, P 
memeriksakan diri ke 
dokter kandungan 
karena merasa tidak 
yakin dengan hasil 
pemeriksaan dokter 
umum.  
 

Ya karena itu kan berhubungan dengan 
kandungan. Lah kalau saya periksanya ke 
dokter umum jadi kan dia nggak ngerti kan 
walaupun secara dasar dia dapat pengalaman 
itu. Tapi kan memang nda. Nda spesifik untuk 
meriksa kandungan. Dan akhirnya saya juga 
ngobrol-ngobrol sama keluarga yang sudah 
pernah punya anak kan. Katanya “O ke dokter 
ini aja. Ke dokter kandungan. Terserah mau 
siapa. Dan ketika ponaan saya juga barusan 
ngelahirin. Terus teman saya juga baru selesai 
ngelahirin saya tanyake “neh ngelahirin pake 
dokter sapa ?”  “O pake dokter Purnomo”. Akhir-
akhir ini pak Purnomo itu baru naik daun gitu. 
Jadi akhirnya yo wes aku ambil dokter Purnomo 
saja. Akhirnya saya periksa ke situ. Gitu. (P3W1 
216-231) 

P dan suaminya mulai 
percaya bahwa P 
memiliki mioma uteri 
setelah di USG oleh 
dokter kandungan.  
 

Wah biasa tuh.. yang di dokter umum juga 
seperti itu biasa. Kalau di dokter ini juga rodo 
agak-agak nda percaya gitu. Masa sih wong 
saya itu kan a nda pernah rasain apa-apa. 
Awalnya nggak..nggak..nggak percaya..nggak 
percaya tapi ketika di USG ternyata kok 
memang kan kelihatan itu ada itunya. Nah 
waktu itu tuh sudah mulai percaya. Kalau 
suamiku langsung percaya aja karena ketika dia 
tak suru merabaku dia juga meraba itu. Nah dia 
langsung percaya. Nggak tanya nih miomnya 
udah seberapa gak tanya. Langsung percaya 
gitu. “Kok kamu langsung percaya nda 
ngomong dokter’e gimana-gimana” “ya wong 
perutnya memang udah kayak gitu”. Suamiku 
seperti itu. Dan akhirnya juga saya percaya. 
Gitu. (P3W1 235-250) 

P tidak merasa cemas 
ketika pertama kali 
dokter umum 
mengatakan bahwa ia 
memiliki mioma uteri. 

A nggak tuh waktu di dokter umum nggak 
cemas. (P3W1 254) 
 
 

Perasaan cemas terjadi 
ketika P  divonis harus 
dihisterektomi.   

Terus ketika di dokter yang ke dua ini cemasnya 
itu a gini, cemasnya itu kalau dengar kata 
operasi. Cuman ketika dibilang “O miom” aku 
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nda cemas. (P3W1 255-258) 
Firman Tuhan yang 
mengatakan bahwa mati 
adalah untung dan hidup 
melayani Tuhan 
membuat P tidak cemas 
jika harus meningggal 
akibat penyakit yang 
diderita.  

Karena apa, apapun yang terjadi a misalnya 
penyakit ini ya sampe saya mati melalui 
penyakit ini saya nggak masalah. Gitu. 
Karena.,,karena seperti Firman Tuhan katakan 
“mati adalah untung gitu. Hidup melayani 
Tuhan. Seperti itu. Saya nggak cemas. (P3W1 
258-263) 

Selain merasa kaget 
ketika mendengar harus 
dihisterektomi, P juga 
heran karena merasa 
sehat-sehat saja.  

Cuman ya kita kan harus berusaha untuk biar 
penyakit itu hilang gimana. Nah kan harus 
berusaha. Kan yang lainnya ada yang sampe 
down ya.. ya saya hanya dengar operasi itu tok 
ya syok. Neh dengar penyakit itu ya nda..ya 
agak mikir aja wong aku tuh sehat-sehat kok 
bisa kayak gitu. Jadi seperti itu. (P3W1 263-
270) 

Sharing bersama 
temannya membuat P 
tahu bahwa banyak 
yang mengalami hal 
yang sama.  

Ketika saya dengar kalau ada miom. Nah saya 
kan punya teman. Nah temanku kan banyak 
orang cina. Lah aku bilang “ci saya kok gini gini 
gini.. eh dia malah cerita “O aku juga punya 
miom. Miomku itu kecil tapi aku konsultasi sama 
dokter dikasih obat secara rutin. Kalau masih 
kecil bisa diobati secara rutin. Kemarin ada 
teman yang ngomong “O kalau masih kecil bisa 
di kasih minum air daun sirsak. Daun sirsak, itu 
ngambil sembilan lembar terus digodok dengan 
tiga gelas air terus disisahkan sampai satu 
gelas. Itu minum rutin katanya bisa untuk tidak 
memperkembangkan miom. Gitu. Nih yang di 
depan itu juga miom (sambil menunjuk pasien di 
depan). Tapi miomnya sudah gede sudah kayak 
orang mengandung. Nda tahu itu beratnya 
seberapa itu nda tahu. (P3W1 274-290) 

P merasa perutnya agak 
membuncit.  

Ya rodo buncit sedikit lah. Nah dulu kan rodo 
kerempeng. Aku liat-liat perutku kok  rodo buncit 
gitu ya.. tapi ternyata karena itu. (P3W1 292-
294) 

Suami P yang awalnya 
tidak percaya langsung 
menyuruh P untuk 
dihisterektomi ketika 
dokter memperlihatkan 
gambaran mioma uteri P 
melalui USG.   
 

Kalau suamiku juga istilahnya gini. Dia itu kan 
yo imannya juga istilahnya sudah dalam taraf 
yang bisa dikatakan lumayan, gitu kan. Ketika 
dia dengar miom itu yo awalnya sih “masa wong 
ra tau ngeluh apa-apa kok miom gitu. Cuman 
seperti itu. Tapi ketika dia diperlihatkan dengan 
monitor, ketika saya diperiksa dia kan juga 
dipanggil tuh disuruh liat monitor. O miomnya 
kok udah gede gitu ya.. ya udah dioperasi aja 
kalau gitu. (P3W1 297-306)  

Walaupun berpikir 
tentang biaya operasi 

Ya awalnya sih. Wah nih operasikan mahal 
juga. Tapi dia ngomong ya udah dioperasi aja. 
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yang mahal, suami P 
tetap meminta P untuk 
tetap dihisterektomi 
karena yakin bahwa 
Tuhan pasti akan 
membuka jalan.  

Apapun jalannya Tuhan pasti akan buka jalan. 
Dan akhirnya juga dia yang ngoya-oya ya 
dioperasi wae. Kan aku ngomong gini “yah aku 
ra usah dioperasi. Ra sakit toh” dia’e percayane 
karena dokter tuh udah nunjukin o ternyata di 
perutku tuh ada miomnya itu jadi dioperasi aja. 
Seperti itu suamiku. (P3W1 306-314) 

Karena tidak merasa 
sakit, P tetap 
beraktivitas seperti biasa 
sebelum dihisterektomi.  
 
 
 
 
 
 

Sama aja (menjawab dengan enteng). Ketika 
saya dengar itu, ya saya tetap kerja tetap nyuci, 
tetap nyapu, tetap ngepel, saya 
nggak..nggak,,nggak..berubah kegiatanku. 
Cuman nih nanti baru dioperasi ya rodo.. baru 
operasi ini pasca operasi itu kan harus nda 
angkat berat-berat dulu, kalau nggak ngepel 
juga. Ngepel terus macem-macem juga gitu. 
Biasa aja. Wong emang gak kerasa kok. 
Badannya juga nggak ..badannya juga nggak 
sakit, nggak apa gitu.. nggak. Begitu. (P3W1 
318-328) 

P merasa santai dan 
tidak mengeluh dengan 
penyakitnya.  

Nggak… soalnya tahunya miom itu baru tiga 
minggu sampe sekarang. Gitu. Baru tiga minggu 
sampe sekarang ini tahunya. Gitu. Dulu-dulu 
kan nggak ngerti. Makanya santai aja. Santai.. 
emang santai. Nggak ih.. penyakitku kok 
gini..gini..gini itu nggak. (P3W1 332-337)  

P tidak merasa takut 
dengan penyakitnya 
karena yakin bahwa mati 
adalah untung dan hidup 
untuk melayani. 

Ya pokoknya a apa ya karena memang a apa 
ya istilahnya dikaitkan dengan iman Kristus gitu 
kan. Wah ya nda kenapa-napa. Mati untung, 
hidup melayani. Gitu aja. Maksudnya ya nggak 
takut ya. (P3W1 337-341) 

Pemikiran tentang 
mioma uteri tidak 
mempangaruhi P 
selama beraktivitas.  
 

Nggak..nggak pernah kayak gitu. Biasa aja. 
Kegiatannya juga rutin. Tanya sama kakak-
kakakku. (bertanya ke kakaknya yang di 
samping) “Ya mbak.. aku ora beda ya”. Benar o 
nggak beda. (P3W1 344-348) 

Sebelum mengetahui 
adanya mioma uteri, P 
merasa seperti ada batu 
pada perutnya. 

Malah kadang sebelum..sebelum dengar miom 
itu malah kadang aku gini “hih perutku kok 
kayak ada batunya”. (P3W1 348-350) 

Kakak P menyuruh P 
untuk melakukan 
pemeriksaan ketika P 
memberitahukan 
perutnya yang agak 
mengeras.    
 
 

Aku ngomong sama kakak-kakakku. Aku 
ngomong seperti itu. Mereka juga ngomong 
“kamu itu loh mbok periksa. Itu loh. Kamu tuh 
periksa” “nda ah aku belum mau periksa” aku 
bilang begitu. Malah guyon terus. Ketika.. ketika 
ini ada agak keras itu aku malah cerita “loh 
perutku kok keras” “loh kamu tuh pasti ada 
penyakitnya”. Dia bilang gitu. Aku malah santai 
aja. (P3W1 350-358)  

P tidak takut dengan 
perutnya yang 

Nih kakakku ini (sambil menunjuk ke ibu yang di 
samping) dulu tumor malahan. Dia kena kanker. 
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mengeras. Rasa cemas 
baru dirasakan P ketika 
dokter memvonis P 
harus dihistrektomi. 

Kanker leher rahim malahan. Tapi nggak 
dioperasi hanya kemo. Dikemo. Gitu. Dua bulan 
di rumah sakit Kariadi. Saya nggak ini kok.. 
misalnya kan ada orang “aduh takut” tapi saya 
ya nggak takut. Biasa aja. Santai aja. Seng 
membuat stres itu operasinya itu. Tapi setelah 
operasinya ini ya sampe sekitar dari Purnomo 
itu ketika dokternya bilang “ibu harus dioperasi 
itu” itu seng setres itu. (P3W1 358-368) 

Pada pre-histerektomi, P 
takut akan mengalami 
nyeri yang harus dialami 
post-histerektomi. 

A aku ngalami dioperasinya kan.. operasinya 
nggak apa-apa tapi setelah biusnya habis, itu 
seng membuat kesakitan itu. Kan aku pernah 
denger temen-temen “o operasi itu kalau sudah 
biusnya hilang nanti akan kesakitan. Lah aku 
takutnya di situ. Gitu. “kok operasi ya”. Yang 
membuat saya saya stress itu ya itu operasinya 
itu. (P3W1 370-377) 

P tidak ingin dianastesi 
sebagian karena takut 
memikirkan proses 
histerektomi yang 
sedang dijalani.  

Sempat kemarin itu aku tanya sama susternya 
“sus ini aku nanti dibius seberapa ?” “o 
setengah bu” “loh kok setengah ?” “tapi nda 
sakit kok” “ya nda sakit tapi sininya nda sakit 
tapi ininya mikir toh mesti”. Ketika ini dioperasi 
dan nda terasa ininya kan pasti mikir diapain ya, 
gitu. Tapi akhirnya ketika saya ngomong seperti 
itu kayaknya dokter ngerti saya takut. Akhirnya 
saya ditiduri. Ya walaupun setengah tapi ditiduri. 
Jadinya nggak mikir. Dan akhirnya setelah 
selesai operasi juga udah selesai, udah sadar 
langsung keluar. Jadi cepet. (P3W1 384-395) 

Dukungan dari teman, 
kakak dan keponakan 
menguatkan P untuk 
histerektomi.  

A ya ada sih stres itu tadi kan cuman ketika 
teman-teman dukung dalam doa, terus kakak-
kakak juga udah ngomong “o nda apa-apa 
operasi itu nda apa-apa”. (P3W1 399-342) 

Dukungan dari kakak 
dan keponakan P yang 
pernah dihisterektomi 
dan dikuret menguatkan 
P untuk mau 
dihisterektomi.  
 
 
 
 
 

Kebetulan kan aku punya ponaan pernah 
operasi juga. Aku punya ponaan pernah dikuret 
juga. Saya tanya dia kasih cerita o ora popo. 
Aku dikuret itu juga dibius juga nggak apa-apa. 
Nah itu ada kakakku yang pernah dioperasi 
karena ada tumor itu dia juga cerita o “nda apa-
apa masuk aja” nih kakaku ini juga pernah 
dikemo juga cerita “nda apa-apa”. Mereka juga 
istilahnya itu me.. memberi kekuatan nanti 
ditungguin gitu. Padahal saya memang nda mau 
dioperasi. Terus mereka banyak yang dukung 
akhirnya mantep. (P3W1 342-413) 

Walaupun takut dengan 
prosedur histerektomi 
yang harus dijalani, P 
berusaha untuk siap dan 
yakin bahwa apapun 

Mantep walaupun sebenarnya waktu itu 
susternya udah ngomong “bu siap ya bu” “iya 
siap” cuman dianya ngerti “loh siapnya siap 
takut” itu susternya ngomong kayak gitu. Terus 
aku ngomong “nda aku nda takut”. Ya memang 



205 
 

yang terjadi Tuhan yang 
berkehendak. 

padahal dalam hati apapun yang terjadi Tuhan 
yang berkehendak. Sampe.. sampe misalnya 
sesuatu terjadi dengan mungkin dengan operasi 
ini dan aku mati nda masalah. Siap aja. Aku 
ngomong seperti itu dalam hati. Gitu. Tapi kalau 
memang Tuhan berkehendak o aku berhasil 
dioperasi ya puji Tuhan. Begitu. Dulu operasi ku 
mikire aduh piye. Cuman ketika aku mikir aku 
nda apa-apa sudah siap kok. Dalam hati seperti 
itu. Gitu. (P3W1 413-427) 

P merasa kegiatan yang 
dilakukan pre- dan post-
histerektomi sama saja.  

Kayaknya nda juga tuh.. kayaknya biasa aja. 
Inipun nanti ketika aku sembuh ya biasa aja. 
Maksudnya rutin lakuin apa semuanya ya rutin. 
(P3W1 431-433) 

Setelah dihisterektomi 
dan merasa sudah 
sembuh P berencana 
akan kembali melakukan 
aktivitas seperti pre-
histerektomi. 

Sama..sama. ini nanti cuman kalau udah tahu 
kan rodo lemah. Mestinya kan aku harus 
menata diri dulu istirahat dulu tapi nanti kalau 
sudah sembuh ya biasa aja lagi. Pelayanan 
gereja biasa. Pelayanan ke tempat-tempat 
tetangga ya biasa. Nggak ada yang lain bagi 
saya sendiri. (P3W1 435-440) 

Walaupun telah 
mengetahui 
penyakitnya, P merasa 
bahwa tidak ada yang 
berubah dan akan tetap 
berusaha 
menyelesaikan tugasnya 
dengan baik. 

Tidak ada yang berubah setelah tahu penyakit. 
Saya akan tetep mengerjakan sampai tugasku 
selesai. Jadi tugas di RT nya sudah selesai baru 
pelayanannya juga selesai seperti itu. Tapi 
kalau dikasih kepercayaan lagi, ya apa salahnya 
kita kerjakan lagi. Gitu. (P3W1 441-446) 

P merasa apa yang 
telah dilakukannya 
selama ini  sangat 
bermakna.  

Bagi saya ya semua itu sangat berarti. Tapi 
nggak tahu bagi orang lain ya.. (P3W1 450-451) 

P merasa menolong dan 
melayani orang lain 
siapapun dia dengan 
kasih Tuhan merupakan 
suatu yang wajib 
dilakukan. 

Dan bagi saya menolong orang itu wajib gitu 
loh. Menolong orang, membantu orang itu wajib. 
Bagi saya seperti itu. (P3W1 452-454) 
Saya pengen melayani mereka dengan kasih 
yang sudah saya dapatkan dari Tuhan Yesus. 
Ketika suamiku dipilih jadi RT dia ngomong “aku 
dijadikan RT piye ?” “ya boleh aja. (P3W1 462-
466) 
A saya sih entah itu orang lain, entah itu sodara 
kalau saya dimintai pertolongan dan saya bisa 
tolong mereka itu saya senang. Istilahnya itu 
gini kenapa tidak kalau saya bisa melakukan. 
Gitu. Siapapun yang butuh pertolongan saya 
ketika saya bisa saya akan membantu. (P3W1 
478-483) 

P merasa tugasnya 
dengan suami sebagai 

Kebetulan saya senang bangat karena apa 
saya di situ dipercaya jadi bapak ibu RT. Di situ 
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ibu dan bapak RT di 
kampungnya didasarkan 
pada keinginan untuk 
melayani.  

karena memang saya sama suami mau menjadi 
RT itu bukan karena hal yang lain ya tapi karena 
saya pengen melayani. Melayani masyarakat 
ya. (P3W1 458-462) 
Ya makanya saya sama ibu-ibu sekitar baik. 
Baik itu karena memang a istilahnya ketika ada 
pertemuan ibu-ibu di kampung saya, saya yang 
menjadi penanggungjawab di situ. Pokoknya 
baik. Saya juga ikut PKK karena yang 
memimpin itu saya. Kalau bapak-bapak ya 
mungkin suami saya. Pokoknya baik. (P3W1 
468-474) 

P merasa bahwa 
melayani orang lain juga 
berarti melayani Tuhan. 

Kita melayani mereka seperti kita melayani 
untuk Tuhan”. Gitu kan. (P3W1 466-467) 

P merasa bahwa 
melayani Tuhan berarti 
juga melayani orang  
yang membutuhkan dan 
berkekurangan.  
 

Seperti itu karena a ini ngomong’e banyak 
menyangkut firman juga ya karena setiap kali 
saya ngomong itu saya hubungkan dengan 
Firman Tuhan. A Firman Tuhan katakan “kamu 
pernah a istilahnya kamu harus melayani Saya”. 
Nah melayani yang bagaimana. O melayani 
orang yang membutuhkan. Itu namanya juga 
melayani Tuhan. Gitu. Terus melayani orang-
orang yang tidak punya apa-apa itu juga 
istilahnya saya mempraktekkan seperti itu. 
(P3W1 483-493) 

P merasa bersyukur 
ketika mampu menolong 
orang lain yang 
membutuhkan tanpa 
membeda-bedakan 
karena dengan demikian 
P juga telah melayani 
Tuhan.  

Ketika saya bisa menolong orang lain yang 
memang membutuhkan itu saya sangat 
bersyukur. Karena apa saya melayani mereka 
seperti saya melayani Tuhan Yesus. Seperti itu. 
Di tetangga itu ada bapak ibu yang memang dia 
punya anak dua. Cuman anaknya itu nggak 
pinter. Nah saya itu bagaimana mungkin saya 
bisa untuk memperhatikan mereka. Badannya 
juga kecil-kecil. Yang saya kerjakan misalnya 
saya masak apa saya kasih. Saya masak apa 
saya kasih. Itu membuat mereka senang juga. 
Gitu. Karena memang mereka nda bekerja, 
seperti itu. Istilahnya itu saya pengen bantu 
orang lain yang mungkin orang itu tidak 
beragama seperti saya. Emang tetanggaku 
banyak yang muslim. Itu dalam satu kampung 
paling yang Nasrani paling satu dua tiga empat 
warga tok. Gitu. Pokoknya ketika saya bisa 
melayani mereka orang lain itu saya bersyukur. 
Saya berterima kasih karena saya bisa kerjakan 
seperti itu. (P3W1 493-514) 

P merasa membantu 
orang lain merupakan 
nilai yang penting bagi P 

Penting. Penting karena..karena a ketika kita 
berharap sama Tuhan Yesus itu buahnya apa. 
Buahnya satu kasih, yang ke dua ketika kita 
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karena hal itu 
merupakan wujud 
mengasihi Tuhan.  

mengasihi Tuhan, pasti dari dalam diri kita 
timbul kasih untuk orang lain. Ya yang namanya 
timbul kasih untuk orang lain itu ya dengan 
memberi pertolongan ya saling membantu. Dan 
ketika saya bisa lakukan itu, saya bersyukur 
karena saya bisa ngelakuin itu. Begitu. (P3W1 
517-525) 

Jika ada warga yang 
sakit, P melakukan 
kunjungan sambil 
memberikan 
sumbangan.  

A kalau di kampung sih paling kan paling 
misalnya ada orang yang sakit toh, saya 
kunjungan ya.. ya misalnya si A sakit. Nah itu 
kan uangnya dikumpulin, nanti ngumpulin uang 
untuk kunjungan ke sana. (P3W1 528-532) 

P juga menjadi pelayan 
di salah satu komunitas 
keluarga muda di 
gerejanya.  
 

Cuman yang saya lakukan ke teman-teman 
gereja itu, apa ya istilahnya saya melayani 
teman-teman. Ini kan ada satu komunitas yang 
namanya keluarga muda. Keluarga yang 
usianya itu mereka paling dua puluh lima turun. 
Ada yang dua empat, dua tiga atau dua dua. Ini 
menjadi bagian saya untuk melayani di gereja 
itu. (P3W1 532-539) 

P melakukan sharing 
bersama keluarga muda 
yang dibinanya dan 
membantu keluarga 
muda memecahkan 
masalah dalam 
keluarganya.  

Terus yang saya kerjakan ketika mereka banyak 
menghadapi masalah saya biasanya kan 
sharing. Gini..gini.gini gitu. Lah bagaimana saya 
bisa masuk ke mereka karena kan keluarga 
muda-muda ini kan banyak kasus. Rentan 
dengan kasus. Kasus seperti misalnya suami 
isteri tapi so tukaran, so ini saya masuk ke 
mereka. Dan selama ini saya kerjakan ya 
misalnya ada juga satu kasus yang a suaminya 
itu kan suka judi. Nah si isteri ini sudah nda 
kuat. Dia sharing sama aku “mbak 
gini..gini..gini.. piye ya aku mau minggat”. O aku 
bilang jangan. Ya saya layani seperti ponaanku 
dewe. Kayak anak sendiri. Aku masuk di dalam 
kayak gitu jadinya a selama ini kami ya seperti 
itu. (P3W1 539-553) 

P yakin bahwa apa yang 
P alami, kerjakan dan 
hasilnya semua karena 
Tuhan.  

Ya melayani, senang juga. Kalau saya sih 
punya prinsip gini. Apapun yang saya alami, 
apapun yang saya kerjakan dan apapun 
hasilnya itu semua karena Tuhan. (P3W1 556-
562) 

P memiliki prinsip agar 
tidak sombong dengan 
apa yang dicapainya 
karena Tuhanlah yang 
mengerjakan.  

Nggak terus “o aku bisa gini karena ini nggak”. 
Semata-mata itu karena Tuhan yang 
menggerjakan. Seperti itu. Jadinya ketika aku 
punya prinsip seperti itu, tidak boleh sombong. 
(P3W1 562-566) 

P merasa bahwa hidup 
akan terus berlanjut dan 
sangat baik  jika diisi 
dengan melayani 

Ya menurutku ya hidup harus jalan terus aja. 
Dijalani terus aja gitu. Nggak ada puasnya hidup 
ini. Ya melayani juga oke melayani semakin hari 
semakin kalau bisa melayani terus melayani 



208 
 

sehingga P tetap 
bersyukur dengan apa 
yang telah P kerjakan.  

terus. Begitu nda ada puasnya gitu. Cuman kan 
istilahnya nggak terus ya karena aku  belum 
puas jadi aku harus maksa harus gitu. O nda 
begitu yang penting saya bersyukur dengan apa 
yang saya kerjakan. Ya seperti itu. (P3W1 566-
575) 

Selain pengalaman 
kakak dan 
keponakannya, 
keyakinan bahwa Tuhan 
menyertainya juga  
membuat P yakin bahwa 
ia bisa melalui operasi 
dengan baik juga.  

Lah karena ya memang sih ketika aku liat 
ponaanku seperti itu ya kayaknya biasa-biasa 
gitu. Terus kakakku juga biasa-biasa, kakakku 
yang ini juga biasa-biasa, yang membuat aku o 
ternyata kok mereka bisa. Mereka baik-baik saja 
ya aku ya harus bisa. Harus bisa apalagi saya 
percaya ketika saya maju itu Tuhan beserta. 
Seperti itu. (P3W1 580-587) 

P memandang bahwa 
bahwa semua wanita 
memiliki mioma uteri 
tetapi ada yang bisa 
tumbuh dan ada yang 
tidak sehingga harus 
memeriksakan diri.  

Kalau aku sih a gini. Ternyata semua orang itu 
punya miom. Lah itu tinggal itu bisa bertumbuh 
apa nda. Gitu. Lah saya memandangnya juga 
“kalau memang a kita ngalami itu ya dijalani aja. 
Begitu. Kalau miom itu bisa diobati ya diobati. 
Kalau misalnya udah tahu di sininya ada miom 
tapi masih kecil, kita harus a istilahnya diobati 
dari awal. Ya tapikan aku waktu itu kan nda tahu 
kalau ada miom. Tahu-tahunya kan udah jadi 
seperti itu. (P3W1 591-600) 

P tidak terlalu kaget dan 
bisa saja menghadapi 
penyakitnya karena 
karena beragamnya 
penyakit sekarang ini 

Saya sih nggak begitu kaget sih nggak begitu 
syok karena memang penyakit sekarang ini kan 
macam-macam. Ada kista, ada miom. Ya 
macam-macam jadi ya biasa aja. Gitu. Untuk 
menghadapi penyakit ini ya biasa aja. (P3W1 
600-604) 

P merasa bahwa 
penyakit yang 
dialaminya membuat P 
semakin percaya dan 
membangun imannya 
kepada Tuhan.  
 

A sebelum saya tahu ada miom, saya kan 
biasa-biasa aja cuman ya ikut Tuhannya juga ya 
yang namanya iman itu kan juga harus di..di .di 
apa ya kerjakan. Diisi. Saya setelah adanya 
penyakit ini juga justru semakin saya percaya 
sama Tuhan. Semakin iman saya itu dibangun. 
(P3W1 608-613) 

P merasa sudah 
dipersiapkan untuk 
memperbesar kapasitas 
jiwanya sebelum 
mengetahui 
penyakitnya.  

Dari awalnya saya kan sudah dikasih tahu untuk 
memperbesar kapasitas jiwa gitu. (P3W1 613-
615) 
 
 

P tidak ingin mengeluh 
maupun menyalahkan 
Tuhan karena merasa 
penyakit yang dihadapi 
semakin memperkuat 
imannya kepada Tuhan.  
 

Nah ketika saya menghadapi ini juga jiwa saya 
itu semakin wah nda masalah, Gitu. Karena 
saya pengen tetep..tetep iman saya itu 
membumbung tinggi dengan adanya penyakit 
seperti ini. Saya nggak mau dengan penyakit ini 
terus saya aduh piye yo..piye yo..nda seperti itu. 
Itu namanya jiwanya kecil. Terus o aku nda mau 
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 ibadah lagi ah karena saya diberi penyakit 
seperti ini. Nda seperti itu. Semakin diberi sakit 
ini semakin saya a apa ya lebih datang ke 
Tuhan. (P3W1 615-624) 

Lewat khotbah 
pendetanya untuk 
memperbesar kapasitas 
jiwa sebelum divonis 
memiliki mioma uteri. 
Selain merasa 
dikuatkan, P juga tidak 
menyalahkan Tuhan 
karena merasa sudah 
dipersiapkan 
sebelumnya.  

Bahkan ketika minggu kemarin saya ke gereja 
itu pendetanya itu kan ngomong “ayo jangan 
takut dengan adanya sakit penyakit. Itu kan 
Tuhan udah ngomong sama saya. Saya 
semakin dikuatkan. Begitu. (P3W1 625-629) 
Lalu saya nda nyalahin Tuhan karena hari-hari 
sebelum saya dengar penyakit miom ini sebulan 
yang lalu pendetaku tuh banyak ngasih firman 
memperbesar kapasitas jiwa. Jadi sudah 
disiapkan. Ya pendetanya ngomong “perbesar 
kapasitas jiwamu kalau kamu menghadapi 
masalah bagaimana jiwa yang besar itu. Ketika 
kamu menghadap masalah kamu tidak lari, 
harus dihadapi”. Dan ternyata benar. (P3W1 
639-647) 

P merasa dengan 
penyakit yang ada 
membuat pola pikir P 
berubah untuk lebih 
mengerti tentang 
keadaan kandungannya.  
 

Ya dengan keadaan seperti ini nda. Dengan 
adanya sakit ini itu membuat saya a berpikiran 
beda gitu loh. Yang dulu a saya nda pengen 
ngerti keberadaan kandungan saya itu kayak 
apa nda pengen tahu. Tapi dengan justru 
dengan Tuhan kasih hal-hal seperti ini itu 
membuat saya o saya harus ngerti kandungan 
saya itu seperti apa. Begitu. (P3W1 632-639) 

Lewat ayat Alkitab yang 
diterima, P yakin bahwa 
Tuhan akan 
mendatangkan kebaikan 
lewat apa yang 
dialaminya dan hal itu 
dirasakan dengan P 
dapat berbagi 
pengalaman kepada 
orang lain yang 
mengalami penyakit 
yang sama.  

Ketika saya belajar memperbesar kapasitas jiwa 
saya menghadapi kasus ini dan ayatnya itu 
Roma delapan ayat tiga delapan. Tuhan akan 
bisa mendatangkan kebaikan. Dan ternyata 
saya bisa share ke teman-teman dengan kasus 
ini seperti yang saya hadapi saya bisa share 
sama mereka. (P3W1 647-653) 
 

P tahu bahwa walaupun 
secara fisik P sakit 
menghadapi 
histerektomi yang ada 
tetapi P percaya bahwa 
Tuhan yang akan 
memberikan kebaikan 
bagi P dengan 
memulihkan kembali 
uterusnya.    

Saya tahu kok walaupun secara fisik saya sakit 
menghadapi operasi ini dengan sakit penyakit 
ini tetapi saya percaya bahwa ketika saya 
lakukan itu ketika menghadapi operasi itu Tuhan 
akan memberikan kebaikan bagi saya. Dan 
kebaikannya apa kandungan saya bisa baik. 
Begitu. Dengan diambil miomnya kan bisa netral 
bisa tidak berpenyakit lagi. Seperti itu. (P3W1 
654-661) 

P merasa bahwa apa A pertama gini. Ternyata apa yang saya 
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yang dikerjakannya 
berarti bagi orang lain 
dengan P bisa 
membantu orang lain 
menyelesaikan 
masalahnya.  
 

kerjakan itu berarti untuk orang lain. Misalnya 
gini. Satu kali ini kan keluarga muda. Satu kali 
saya main kakak terus ditelepon. Dia ngomong 
“mbak kamu di mana ?” “o aku di rumah 
kakaku” “tolong bisa ketemu aku nda ?” “di 
mana ?” “di rumah sakit” “loh emang kenapa ?” 
ternyata anaknya sakit. Saat anaknya sakit, 
suaminya ini dikejar polisi. Ya aku bilang ke dia 
“aku nanti aku tak pulang baru ke rumah sakit”. 
Dan kebetulan rumah sakitnya sini. Lah ketika 
saya ke sini, “kenapa ?” dia nangis. Suamiku 
dikejar-kejar intel. “loh emang kenapa ?” “dia 
judi.. Judi bola” terus akhirnya “lah kasusnya 
piye ?” kasusnya dia’e dianggap bandar” terus 
aku bilang ya udah aku cerita sama dia.. cerita-
cerita sama dia terus akhirnya istilahnya aku 
kasih jalan keluar. Aku omong “jalan keluarnya 
seperti ini. Kalo kamu nda kerjakan suamimu 
akan terus jalan terus dengan itu”. Dan akhirnya 
ana ini nurut. Nurut dengan apa yang saya 
omongke dan besoknya, besoknya orang tua si 
yang laki ini ngomong sama saya. Kami ngobrol 
dan akhirnya juga saya beri jalan keluar gitu toh 
“nih pak seperti ini. Kalau bapak mau kerjakan 
ya kerjakan, kalau nda ya anak bapak akan 
terus berbelit dengan masalah itu”. Dan nda 
tahu kenapa dia nurut dan akhirnya kasusnya 
selesai. (P3W1 665-692) 

P merasa senang 
karena dapat menjadi 
berkat bagi orang lain.  

Lah kasus-kasus yang seperti itu yang banyak 
keluarga-keluarga muda ini alami. Pokoknya 
mereka ini usianya kurang dari dua lima. Sudah 
menikah muda, tapi ketika mereka menikah 
muda itukan kadang egonya masih sangat kuat. 
Dan ketika saya melakukan itu, itu menjadi 
berkat buat mereka gitu loh. (P3W1 692-699) 

P merasa sudah 
dianggap saudara 
sendiri oleh keluarga 
muda yang sebagian 
besar telah dibina P 
sejak kecil.  
 

Walaupun hanya saran, tapi dia’e suka gitu dan 
nggangap saya itu seperti saudara sendiri. 
Ketika mereka menghadapai kasus ini nda 
cerita sama orang tuanya malah. Tapi ceritanya 
sama aku gitu. Karena memang istilahnya tuh di 
situ tuh aku menjadi guide mereka gitu. Ya 
memang orang-orangnya udah lama juga sama 
saya.. udah jadi murid saya juga waktu sekolah 
minggu. Dan akhirnya ketika mereka-mereka 
menikah juga berkomunikasi juga sama aku 
jadinya sudah..sudah nda ada batas gitu. 
(P3W1 699-710)  

P merasa senang ketika 
banyak teman-temannya 
yang menunggu P 

Seperti kemarin ketika aku sakit wah mereka 
nungguin semua. Sampe apa ya..a sampe 
heran gitu. Tidak ada yang tidak datang. Semua 
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selama dihisterektomi. 
 

datang bareng gitu. Karena apa..dekat gitu 
sama mereka. Dan sayapun merasa o ternyata 
mereka sudah anggap saya seperti orang 
tuanya sendiri. Gitu. (P3W1 710-716) 

P merasa berarti ketika 
mampu berbagi dan 
membantu teman-
temannya yang memiliki 
masalah.  

Tiap ada kasus cerita-cerita. Kami sharing gitu. 
Nah itu yang membuat saya merasa berarti. 
Bagitu. Apa yang saya lakukan itu ternyata 
dibutuhkan sama mereka. (P3W1 716-719)  

P merasa bahwa semua 
mampu dilakukan bukan 
karena kekuatan P 
sendiri tetapi karena 
Tuhan yang telah 
mempercayakan dan 
menolongnya.   

Dan semuanya itu bukan karena “o aku bisa, 
nda”. Karena memang Tuhan percayakan itu. 
Itu memang Tuhan kasih buat aku. Dan saya 
yakin Tuhan yang sudah menolong. (P3W1 720-
723) 

P tidak takut dengan 
kematian, tetapi 
bayangan akan proses 
histerektomi yang harus 
dijalani membuat P takut 
melakukannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A saya sih kalau soal kematian ya saya nda 
takut. Ya ini maaf aku pernah ngomong guyon 
sama sodara-sodaraku “aku nanti mati aku 
umur lima puluh”. Aku pernah ngomong gitu. 
Tapi itu memang harusnya nda boleh ngomong 
seperti itu. Harusnya dicabut itu. Karena ketika 
saya ngomong seperti itu, itu sudah kayak doa. 
Tapi itu sebelum aku tahu sakitnya ini. Udah 
lama. Aku ngomong clemong gitu. Memang 
kalau soal kematian saya nda takut gitu. Cuman 
yang saya takutkan hanya satu. Pisau operasi 
itu. Kan kalau diogok-ogok kena pisau kan 
perih. Jadi kan ngeri kan. Kemarin itu diambil 
darah saja aku udah “aduh entar..entar..entar”. 
Pokoknya aku tuh orangnya tuh takut sakit, 
takut suntik, takut operasi itu. Seperti itu. Ya 
kalau Tuhan ijinkan saatnya mati ya nda 
masalah tapi mati yang bener. Ya kalau 
memang saatnya mati ya mati. Itu aja. Seperti 
itu. (P3W1 728-746) 

Pengalaman akan 
penyakitnya membuat P 
belajar untuk lebih baik 
ke depannya dengan 
lebih memperhatikan 
kesehatannya.  

Ya gini. Dengan adanya penyakit ini harus 
pengen lebih baik dong. Maksudnya ketika ada 
dalam perut seng kiranya agak kurang beres, itu 
cepet-cepet harus diperiksakan. (P3W1 749-
752) 

P ingin berbagi 
pengalaman tentang 
penyakitnya dengan 
wanita lain sebagai 
bentuk kesaksian.  

Makanya juga aku juga nanti aku juga cerita 
“heh perutmu ada apanya, misalnya grendil-
grendil langsung diperiksain aku bisa ngomong 
seperti itu. Itu kan bisa bentuk kesaksian. Gitu. 
Misalnya nanti aku punya adik atau ponaan ku 
juga tapi ponaan ku juga pernah miom. Ponaan 
ku tuh miom empat koma tujuh loh. Itu diambil 
tumor itu. Lah dengan aku menghadapi kayak 
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gini aku bisa cerita sama teman-teman. “nanti 
satu kali ne kamu diperutmu ada rasa grendil’e 
langsung periksakan ke dokter. Itu juga satu 
kesaksian. Gitu. Itu lebih baik lagi. (P3W1 752-
763) 

Tujuan hidup P adalah 
menjadi berkat di 
manapun P berada.  

A saya tujuan hidupku tuh nda terlalu muluk-
muluk. Hidup jadi berkat aja. Gitu. Di manapun 
saya ada, saya ingin jadi berkat. (P3W1 766-
768) 

P tidak memiliki target 
dalam kehidupannya, 
hanya saja keinginan 
untuk melakukan Firman 
Tuhan dan hidup 
menurut apa yang 
Tuhan kehendaki.  

Yang ingin saya capai,. Aku tuh jadi orang 
simpel ya, jadi orang simpel a pake targetnya ya 
kalau aku bisa melakukan firman Tuhan ya itu 
cukup. Jadi kalau maunya Tuhan seperti ini, ya 
okelah aku jalani. Nda ada target untuk 
pekerjaan atau apa. Seperti itu aja. (P3W1 770-
775) 

Selain merasa biasa-
biasa saja dalam 
menghadapi 
penyakitnya, P juga 
tidak menjadikan 
penyakitnya sebagai 
penghalang untuk 
membuat hidupnya lebih 
baik.  

O nda juga. Iya memang saya kan udah 
ngomong. Saya menghadapi penyakit ini biasa-
biasa aja. Berarti dengan saya bisa ngomong 
biasa-biasa aja itu tidak ada sesuatu yang bisa 
menghalangi saya untuk membuat saya hidup 
naik. Gitu. Tidak ada penghalang. Misalnya “O 
aku karena penyakit ini aku harus down gini, 
aku harus jatuh, nda. Justru menghadapi kayak 
gini aku pengen lebih a istilahnya itu hidupnya 
lebih naik. Gitu. Baik pengalaman dengan 
Tuhan, hidup, terus dalam rumah tangga, hidup 
mencapai target itu akan istilahnya itu hidupnya 
itu naik gitu. (P3W1 779-791) 

P tidak memiliki rencana 
akan kehidupannya ke 
depan karena takut 
kecewa ketika tidak 
dapat melakukannya.   

Iya sebenarnya sih ada. Cuman kan 
sebenarnya sih saya paling nda suka rencana. 
Karena apa ketika merencanakan, nanti nggak 
jadi kan stres juga. (P3W1 794-797) 

Walaupun berencana 
untuk memiliki anak 
setelah dihisterektomi, P 
merasa tidak menjadi 
masalah jika Tuhan 
belum memberikannya.  

Gitu. Cuman a apa ya rencana yang muncul 
akhir-akhir ini ketika udah operasi ini, 
rencananya pengen punya anak itu aja. Itu 
rencana seng..rencana yang timbul dalam 
ingatanku. Cuman kalau memang Tuhan 
nggak.. ya kita kan berusaha kalau memang 
Tuhan nggak memberikan, nda masalah. Gitu. 
(P3W1 797-803) 

P merasa penyakitnya 
sebagai hal yang 
disyukuri karena 
membuatnya P tahu 
bahwa ia tidak dalam 
keadaan sehat.  

Disyukuri toh. Kok disesali. Kalau saya 
menyesal, ngapain harus dioperasi. Iya kan.. 
disyukuri. Karena dengan disyukuri saya bisa 
tahu. O ternyata tubuhku sebenarnya nda sehat 
soalnya ada penyakitnya. Gitu. Membuat saya 
ngerti bahwa ketika merasa sehat, tapi belum 
tentu sehat juga. Gitu. Seperti itu. Ya disyukuri 
karena dengan kejadian ini Tuhan ingatkan 
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saya “O ternyata kamu tuh nggak sehat-sehat 
banget gitu. Karena di dalam perutmu itu ada 
penyakitnya. Gitu. Ya bagi saya disyukuri. Gitu. 
(P3W1 806-816) 

P berharap dapat 
melalui proses 
histerektominya dengan 
baik.   

Ya saya waktu itu hanya ingin karena Tuhan 
mengijinkan ini terjadi ke saya ya saya hanya 
ingin bisa melalui semuanya. Pikirannya waktu 
itu hanya ingin operasinya berjalan dengan baik. 
Karena memang operasi itu yang paling saya 
takutkan. Itu aja sih (sambil tersenyum). (P3W1 
819-824) 

P merasa belum ada 
pelajaran yang dapat 
dipetik sebelum P 
dihisterektomi.  

Sebelum dioperasi ya aku kan orangnya cuek. 
Jadi belum ada pembelajaran kecuali setelah 
dioperasi ini. (P3W1 826-828)      

 

Analisis verbatim pre-histerektomi P3W2 

Makna  Verbatim dan Lokasi 
 

P merasa dengan 
penyakitnya, mata rohani P 
dapat terbuka sehingga P 
mengetahui apa yang 
Tuhan inginkan untuk P 
lakukan.  

 

Mata rohani itu.. a gini ternyata selama ini 
pikiran saya yang a saya nggak mau ke apa 
a dari nikah itu nggak mau ke dokter 
kandungan kan.. lah dengan kasus ini 
membuat mata rohani saya ini terbuka, gitu. 
Harusnya saya nda boleh begitu. Kayaknya 
sih tepat Tuhan itu nyatakan bahwa ini loh 
aku ditetapin kayak gini. Terus ketika aku 
tahu bahwa sekarang ini memang apa ya a 
saya terus o harusnya saya harus begini. 
Gitu. Jadi harusnya saya harus ke dokter 
kandungan. Gitu. (P3W2 8-17) 

Awalnya P tidak mau 
memeriksakan diri ke 
dokter kandungan karena P 
yakin bahwa ia pasti akan 
dikaruniai anak jika Tuhan 
memberikan.  

Sebenarnya sih aku nda mau..nda mau ke 
dokter kandungan. Gitu. (volume suara 
mengecil). Saya sih a punya prinsip kalau 
memang Tuhan kasih keturunan, Tuhan akan 
kasih. (P3W2 18-21) 
 

P merasa bahwa 
tindakannya menunggu 
dikaruniai anak tanpa 
berusaha merupakan hal 
yang salah karena tidak 
didukung dengan usaha. 
 

Tapi kan tidak seperti itu. Harusnya ketika 
kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup 
melakukan sesuatu,  kita harus berusaha. 
Lah saat itu saya nda..nda mau berusaha 
untuk harusnya aku begini. Maksudnya 
kenapa kok sampe dua belas tahun lebih 
menikah belum dikasih keturunan gitu. Saya 
menunggu tok gitu. Tidak melakukan usaha. 
(P3W2 21-28) 
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Walaupun memiliki 
penyakit, P tetap percaya 
bahwa Tuhan baik baginya.  
 

Lah sekarang ini, saya percaya bahwa Tuhan 
itu baik…Tuhan Yesus itu sangat mengasihi 
saya. Sekalipun saya me..mengadung 
istilahnya mengandung sakit penyakit ini tapi 
Tuhan kasih kekuatan.  (P3W2 28-33) 

Dengan penyakit yang ada, 
selain mengubah cara 
pandang tentang Tuhan, P 
juga merasa diberi 
pelajaran berharga.   

Dan saya terus belajar bahwa hal-hal ini itu 
akan saya kerjakan untuk hal-hal yang lain. 
Membuat mata rohani saya terbuka.. bahwa 
Tuhan itu tidak seperti yang saya bayangkan. 
Jadi itu pelajaran. Itu akhirnya yang berharga 
banget gitu. Dengan kasus ini, begitu. (P3W2 
33-38)      

P tidak ingin dihisterektomi 
karena merasa baik-baik 
saja.  
 

A sebenarnya saya kan saya waktu itu saya 
nggak mau dioperasi karena saya nda 
pernah ngerasain apa-apa gitu. Dalam 
jasmani saya sih “o aku nda sakit kok”. 
Begitu. (P3W2 42-45) 

Saudara-saudara P 
memberi saran bagi P 
untuk mau dihisterektomi.  
 

Tapi banyak saudara-saudara yang memberi 
saran. Mereka memberi saran kalau memang 
Tuhan mau kamu dioperasi ya harus dijalani 
tapi kalau memang Tuhan nda mau kamu 
operasi pasti akan ada jalan lain. Gitu. 
(P3W2 45-50) 

P merasa masih egois 
ketika tidak ingin 
dihisterektomi. 

Jadi waktu itu kan yang masih egois gitu kan 
ya nda mau dioperasi. (P3W2 50-51) 

P merasa saran dari kakak-
kakaknya membuka hati P 
untuk mau dihisterektomi.  
 

Tapi melalui kakak-kakak saya kayaknya tuh 
apa yang mereka omongkan itu benar-benar 
membuka..membuka hati saya untuk 
daripada kamu tuh meng..apa. mengandung 
penyakit mending dioperasi. (P3W2 51-56) 

Sebelum dihisterektomi, P 
belum mengerti apa yang 
nantinya akan diangkat 
karena tidak ada 
penjelasan lanjut dari 
dokter.  
 

Karena memang sebenarnya sih waktu itu 
belum ngerti. Apa yang harus diangkat 
(volume suara membesar). Waktu saya 
ngomong “dok yang mau diangkat ini apa ?”, 
dokternya nggak bisa ngomong. Makanya 
kayaknya masih tanda tanya begitu. (P3W2 
56-61) 

Saran dan dukungan dari 
pendeta, kakak serta 
teman-temannya membuat 
P mau untuk dihisterektomi.  
 
 
 

Tapi ternyata a ibu pendeta saya juga 
ngomong “ibu kalau memang harus dioperasi 
ya dijalani kalau memang nda mau dioperasi 
Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya dengan 
jalan lain. Dan akhirnya dengan dukungan 
teman-teman dan juga kakak-kakak saya 
akhirnya saya mau. Gitu. Dan akhirnya juga 
a Tuhan tolong gitu dari awal sampe 
selesainya. (P3W2 61-69)      

Doa dari pendetanya 
membuat P merasa kuat 
karena merasa tidak sendiri 

Selama tunggu di ruangan operasi 
mempersiapkan segala sesuatu, pendetaku 
datang suami isteri. Pendeta muda. Terus 
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dan  yakin bahwa Tuhan 
akan campur tangan dalam 
proses histerektominya.  

aku didoain. Tuhan memberi semangat dan 
kuat bu..dan sebelum masukpun aku didoain 
gitu. Itu membuat saya kuat gitu. Karena 
saya merasa saya nggak sendiri gitu. Saya 
nggak sendiri, saya didoain, dan akhirnya 
karena memang bapak ibu pendeta saya 
mau pergi kan.. jadi saya sudah percaya 
Tuhan yang campur tangan. (P3W2 87-97)      

Dukungan dari suaminya 
yang diyakini sudah 
dipersiapkan Tuhan 
baginya, membuat P 
semakin yakin untuk mau 
dihisterektomi.   

A saya sih saya nggak mikir ya saya nggak 
mikir sampai ke arah itu cuman a saya tahu 
suami saya sudah dipersiapkan Tuhan bagi 
saya dan memang kami sudah belajar..Kami 
berdua sudah belajar mengenai keberadaan 
suami isteri. Waktu itu sih ketika saya 
menghadapi operasi saya nggak tahu yang 
pasti apa yang harus diangkat gitu kan. 
Cuman suami saya ngomong dia memberi 
tahu saya “pokoknya apapun yang terjadi 
kamu yang terbaik buat aku. Gitu. Tetap 
seperti itu kan. (P3W2 104-114) 

P tidak memikirkan dampak 
histerektomi terhadap 
hubungan seksualnya. 

Lalu nggak mikir sih.. soal-soal itu nggak 
mikir..nggak jadi fokus bagi saya. (P3W2 
114-115)  

Sebelum dihisterektomi 
tidak ada pemikiran adanya 
pengaruh histerektomi atas 
kehidupannya ke depan.  

Awalnya sih aku nda punya pemikiran.. nda 
punya pemikiran ketika dioperasi nanti ke 
depannya gimana nda punya pemikiran.. nda 
punya pemikiran. (P3W2 179-182) 

P dan suaminya tidak 
melakukan kontrol ke 
dokter setelah menikah 
karena memiliki prinsip 
untuk tetap menerima apa 
yang Tuhan buat untuk 
mereka.  

O,. itu iya sebenarnya saya sama suami, 
sudah punya prinsip. Kalau memang toh 
Tuhan kasih keturunan ya bersyukur. Tapi 
kalau memang Tuhan tidak kasih, okelah 
kami nda masalah. Makanya kami berdua 
tidak mau untuk kontrol. (P3W2 205-209)  

Teman maupun keponakan 
yang telah mencoba 
berbagai cara untuk hamil 
tetapi tidak berhasil juga 
menjadi alasan suami P 
untuk tidak ingin melakukan 
pemeriksa. 
 

Tidak mau periksa itu karena a suami juga 
punya pemikiran begini “ada banyak teman-
teman yang dia sudah berusaha, sudah ini 
itu tapi hasilnya juga belum ada gitu. Karena 
memang kami punya teman seperti itu. 
Sudah ini sudah itu, perawatan sampe 
sekarang tuh belum juga dikasih keturunan. 
Saya juga punya ponaan sudah ke alternatif 
sudah ke Jinsai..itu pengobatan Cina. Terus 
dia juga minum obat ini itu sampai dia itu 
mual ngerasain obatnya karena memang 
minumnya itu harus rutin juga belum punya 
anak. (P3W2 210-221) 

P dan suaminya juga tidak 
melakukan check up ke 
dokter selama 12 tahun 

Akhirnya kami berdua itu sudah dipersiapkan 
Tuhan untuk hal ini gitu. Klop gitu. Kami 
berdua belum ke dokter selama dua belas 
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menikah karena takut salah 
satu dari mereka tidak bisa 
menerima jika divonis 
bermasalah.    

tahun juga nggak apa-apa kan. Terus yang 
jadi masalah itu kenapa kok nda mau ke 
dokter tuh a yang menjadi masalah itu gini. 
Seandainya kami berdua ke dokter terus 
divonis ada yang o  tidak bisa melahirkan 
gitu. Divonis mandul gitu, nda bisa terima. 
Misalnya salah satu dari kami divonis itu, 
tidak bisa terima dengan vonis itu. Makanya 
ketika daripada nanti ada vonis yang tidak 
kami inginkan, mending nda kontrol ke 
dokter. (P3W2 221-233)      

Walaupun P sempat ingin 
memiliki anak, tetapi P 
merasa naluri keibuannya 
telah disalurkan melalui 
orang-orang yang 
tergabung dalam komite-
komite di gerejanya.    
 

Ya sempat…sempat ingin punya anak, 
sempat ingin adopsi anak. Tapi a saya sih..a 
apa ya maksudnya naluri keibuan emang 
sudah saya terapin ke misalnya ada komite, 
komite di gereja saya itu, ketika mereka 
memang orang-orang ini menjadi bagian 
hidup saya. Dulu mereka menjadi anak 
sekolah minggu saya tapi ketika dia menikah, 
eh dia menjadi anggota komsel saya. Itu 
yang membuat saya a bersukacita dalam 
melayani Tuhan. (P3W2 236-245) 

P percaya bahwa Tuhan 
mempercayakan P untuk 
melahirkan banyak jiwa.  

Dan ketika mereka menikah, saya cukup ikut 
senang juga. Dan ketika mereka punya anak, 
melahirkan anak, itu saya percaya bahwa 
Tuhan itu percayakan saya untuk melahirkan 
banyak jiwa-jiwa. (P3W2 245-249)  

Dukungan dari keluarga 
yang merupakan anggota 
komsel yang dibinanya 
membuat P merasa 
diperhatikan dan dikasihi 
seperti keluarga sendiri.     
  

Dan kemarin itu saya merasa ketika saya 
sakit gitu mereka boleh mendukung saya. 
Ketika saya Kamis malam itu juga merasa ini 
mereka begitu mengasihi saya, begitu 
memperhatikan saya bahkan anak-anaknya 
juga dibawa walaupun saya merasa o 
Tuhan.. tetapi mereka tetap mau melihat 
saya dengan kasihnya seperti itu. Makanya 
saya anggap anak-anak mereka itu seperti 
cucu saya sendiri. kalau mereka memanggil 
aku ya bu de lah.. gitu. Nda tahu bahasa 
sananya apa. (P3W2 249-260) 

Selain memiliki hubungan 
yang erat dengan anak 
juga cucu kakak-kakaknya, 
P juga menganggap 
mereka sebagai anak-anak 
yang Tuhan percayakan 
untuk P.   

Iya tante tapi yang tua dan hubungannya 
lebih erat begitu. Kalau saya sama anak-
anaknya kakak-kakak saya itu bahkan cucu-
cucu itu, itu juga erat gitu... erat bangat gitu 
sama mereka. Dan mereka juga aku anggap 
inilah anak-anak yang Tuhan percayakan 
walaupun kadang datangnya seminggu 
sekali, kadang datangnya dua minggu sekali, 
tapi ya aku anggap mereka sebagai anak 
sendiri gitu. (P3W2 262-270)      

Sebelum dihisterektomi, Pertamanya belum. Pertamanya 
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tidak ada pemikiran dalam 
diri partisipan akan 
ketidakmampuan memiliki 
anak dengan penyakit yang 
diderita.  

belum..belum punya pemikiran seperti itu. 
(P3W2 274-275) 
 
 

P memandang orang lain 
sebagai  alat yang dapat 
dipakai Tuhan untuk 
mengingatkan P.  

Ya memang orang lain itu sebenarnya bisa 
dipake Tuhan untuk nyampein sesuatu. 
Orang lain ya, misalnya ketika keluarga dan 
teman dekat itu kadang apa yang 
diomongkan itu sebetulnya dipake Tuhan 
untuk mengingatkan saya gitu. Contohnya 
begini. Kakak saya ngomong “kamu mboh ke 
dokter” begitu. Harusnya karena itu tuh 
istilahnya wakil Tuhan untuk nyampein 
mengingatkan saya tapi kemarin-kemarin sih 
saya merasa nda..nda begitu mementingkan 
omongan mereka begitu. Harusnya saya 
meresponi omongan mereka karena 
memang kadang Tuhan itu berfirman melalui 
mereka juga. Kadang Tuhan itu berfirman 
ngomong sama saya itu melalui teman-
teman, melalui oerang terdekat, melalui 
suami, melalui adek sama kakak itu seperti 
itu. Tapi kemarin saya nda meresponi. Itu 
yang jadi masalah itu. Yang saya salah. Itu 
untuk orang lain. (P3W2 301-320)      

Sebelum dihisterektomi P 
tidak memikirkan keadaan 
dirinya setelah 
dihisterektomii karena 
merasa sehat.  

A sebelum dioperasi a saya sih santai gitu. 
Sebelum dioperasi karena saya anggap diri 
saya sehat-sehat saja ya saya nda punya 
pemikiran. Ya memang begini itu nda boleh 
gitu. (P3W2 323-326) 

Dengan alasan usia P yang 
semakin tua, kakak P 
menyarankan P untuk 
segera dihisterektomi.  

Perasaan.. (berpikir sejenak) perasaan saya 
ya gini setelah saya dioperasi, banyak kakak-
kakak yang ngomong “lebih baik kamu 
dioperasi sekarang daripada besok-besok itu 
kan usiamu kan istilahnya udah..udah 
semakin banyak semakin tua. Kalau 
operasinya tua kan a repot juga. (dalam 
verbatim post-operasi. (P3W1 5-11) 

 

Setelah melakukan tahap analisis hasil wawancara pre-

histerektomi, selanjutnya peneliti melakukan proses kategorisasi 

yang mana melalui proses ini menghasilkan beberapa kategori data 

pre-histerektomi partisipan ketiga. 
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d. Kategori Pre-histerektomi Partisipan 3 

No Kategori 

1. Gejala dan keluhan fisik. 

2. Pandangan tentang kesehatan sebelum didiagnosis 

3. Reaksi emosional tentang keharusan menempuh 

histerektomi 

4. Pergumulan dan pengambilan keputusan histerektomi 

5. Tidak adanya kecemasan mengenai penyakit dan dampak 

histerektomi terhadap fisik dan kehidupan seksual 

6. Pergumulan tentang biaya pemeriksaan dan histerektomi 

7. Relasi dan dukungan sosial/keluarga 

8. Perasaan tidak sendiri menderita 

9. Keinginan untuk tetap bekerja dan beraktivitas pre- dan 

post-histerektomi 

10. Pelayanan kepada orang lain/nilai kebaikan 

11. Perasaan bermakna dengan apa yang telah dilakukan 

12. Kehidupan spiritual dan relasi dengan Tuhan 

13. Pandangan tentang penyakit sebelum dihisterektomi 

14. Makna.arti hidup yang muncul dari pergumulan 

15. Keinginan untuk berbagi pengalaman dengan wanita lain. 

Berdasarkan kategori-kategori yang peneliti buat, maka 

langkah selanjutnya adalah merekonstruksi kategori-kategori 

tersebut dalam sebuah narasi. 
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e. Analisis Narasi Pre-histerektomi Partisipan 3 

SS adalah seorang adalah seorang ibu rumah tangga yang 

berdomisili di kota Semarang. Sekitar tiga atau empat bulan 

sebelum wawancara ini, partisipan merasa perutnya membuncit 

dan terdapat lempengan batu pada bagian bawah perut. Keadaan 

ini membuat partisipan berasumsi bahwa terjadi penurunan uterus. 

Tidak adanya gejala lain seperti mual atau muntah membuat 

partisipan selalu menunda memeriksakan diri ke dokter walaupun 

telah disarankan oleh suami dan kakak-kakaknya. 

Tiga minggu sebelum wawancara dilakukan, partisipan 

merasa tidak enak badan. Dengan ditemani suaminya, partisipan 

berobat ke salah satu klinik dokter umum di Semarang dan tanpa 

sengaja, menanyakan perihal lempengan batu yang dirasakannya. 

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, dokter lalu 

mendiagnosis partisipan memiliki mioma uteri yang telah parah dan 

menyarankan untuk segera melakukan cek lab. Namun, hal 

tersebut diurungkan partisipan karena pemikiran akan biaya yang 

diperlukan. Pemeriksaan yang bukan dilakukan oleh dokter 

kandungan membuat partisipan tidak mengganggap hal tersebut 

sebagai sesuatu yang serius. 

Berdasarkan saran dari suami, kakak, keponakan dan teman-

temannya, partisipan ditemani suaminya memeriksakan diri ke 

dokter kandungan. Berdasarkan pemeriksaan dalam dan USG yang 
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dilakukan, partisipan positif memiliki mioma uteri. Saat mendapat 

vonis dari dokter kandungan mengenai penyakitnya, reaksi 

emosional yang muncul dalam diri partisipan adalah perasaan 

kaget dan tidak percaya mengenai vonis yang diberikan tetapi 

kemudian ia mulai menerima hasil pemeriksaan ini dan mencoba 

menenangkan diri. 

Bukan saja divonis memiliki mioma uteri, partisipan juga 

disarankan untuk segera dihisterektomi karena mioma uterinya 

telah parah. Mendengar kata histerektomi, partisipan yang takut 

akan tindakan invasif kemudian cemas dan lebih memilih untuk 

melakukan terapi dengan obat-obatan tanpa harus dihisterektomi. 

Akan tetapi, hal ini tidak disarankan dokter dengan alasan 

partisipan harus mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang 

lama dan tidak menjamin partisipan sembuh total. 

Suami partisipan yang cemas akan keadaannya turut 

menyarankan partisipan untuk segera dihisterektomi ketika melihat 

hasil pemeriksaan dokter. Reaksi suaminya membuat partisipan 

kesal.  

Saat ditanya tentang kecemasan partisipan akan efek 

histerektomi dalam hal ini penuaan dini, partisipan tidak 

menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang serius, hanya saja 

pemikiran akan prosedur histerektomi yang merupakan 

pengalaman pertama baginya serta nyeri post-histerektomi 
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membuat partisipan cemas. Partisipan yang masih bergumul akan 

iya dan tidaknya histerektomi, tetap diberikan surat pengantar 

histerektomi oleh dokter. 

Bukan saja prosedur dan nyeri post-histerektomi yang 

menjadi pergumulan partisipan, pemikiran akan biaya histerektomi 

yang harus dipersiapkan juga menjadi beban tersendiri bagi 

partisipan maupun suaminya. Walaupun demikian, suaminya tetap 

mendorong partisipan agar mau dihisterektomi karena yakin bahwa 

Tuhan pasti akan membuka jalan bagi mereka. 

Selama dalam pergumulan pengambilan keputusan 

histerektomi, dukungan emosional yang didapat dari keluarganya, 

baik itu dari suami, keponakan maupun dari kakak-kakaknya 

mampu membuat partisipan merasa kuat dan menerima keadaan 

dirinya. Dengan alasan usia partisipan yang semakin bertambah, 

kakaknya menyarankan partisipan untuk segera dihisterektomi. 

Selain itu, pemikiran akan beragamnya penyakit yang sering terjadi 

dewasa ini membuat partisipan lebih tenang. 

Pergumulan atas apa yang terjadi di atas juga mendorong 

partisipan untuk berkonsultasi dengan pendeta dan teman-

temannya gerejanya. Sharing dan doa bersama membuat 

partisipan semakin yakin bahwa atas kehendak Tuhan, histerektomi 

merupakan jalan terbaik yang dipilih. 
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Lewat sharing bersama teman-temannya pula, muncul 

perasaan tidak sendiri menderita dalam diri partisipan saat tahu 

bahwa banyak wanita juga mengalami hal yang sama. Selain itu, 

pengalaman kakaknya yang pernah terkena kanker serta adiknya 

yang pernah dikuretasi membuat partisipan yakin bahwa iapun 

dapat menjalani proses histerektominya dengan baik. Sehingga, 

tiga hal yang menjadi alasan partisipan untuk akhirnya mau 

dihisterektomi yaitu pemikiran bahwa mioma uteri merupakan 

penyakit yang harus diangkat, partisipan berkeyakinan bahwa 

dengan adanya mioma uteri membuat mata rohaninya dapat 

melihat apa yang harusnya dilakukan selama ini, serta dukungan 

emosional dari suami, kakak, pendeta, adik, dan teman-teman 

gerejanya membuat partisipan terdorong untuk akhirnya mau 

dihisterektomi. 

Partisipan mencari kesibukan untuk mengalihkan 

pemikirannya tentang histerektomi dengan tetap menjalankan tugas 

dan aktivitasnya seperti biasa. Kecemasan tentang penyakitnya 

tidak mengganggu partisipan selama beraktivitas. Begitu juga 

dengan pemikiran setelah dihisterektomi, partisipan merasa tidak 

akan ada perubahan dalam aktivitasnya dan akan tetap berusaha 

menyelesaikan tugasnya dengan baik jika telah sembuh total. 

Walaupun telah divonis memiliki mioma uteri, dalam 

kesehariannya, partisipan yang juga berperan sebagai aktivis 
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gereja dalam pembina komunitas keluarga muda tetap menjalankan 

pelayanannya dengan melakukan sharing bersama keluarga muda 

dan membantu mereka mencari solusi menyelesaikan masalah 

dalam keluarga. Partisipan memandang pelayanan kepada orang 

lain sebagai nilai yang penting dan wajib dilakukan. Partisipan 

merasa bersyukur ketika mampu melayani orang lain yang 

membutuhkan tanpa pandang bulu dengan kasih Tuhan karena 

dengan demikian, iapun dapat melayani dan mengasihi Tuhan. 

Selain itu, peran partisipan dan suaminya sebagai ketua RT di 

tempat partisipan berdomisili didasarkan pada keinginan untuk 

melayani, sehingga partisipan sering melakukan kunjungan kepada 

warga yang sakit sambil memberikan sumbangan. Partisipan 

merasa senang, ketika dapat menjadi berkat bagi orang lain. 

Partisipan merasa bahwa hidup akan terus berlanjut dan sangat 

baik jika diisi dengan melayani. Sehingga muncul perasaan 

bermakna dengan apa yang telah dilakukan. Bantuan maupun 

pelayanan yang diberikan di gereja maupun di masyarakat tempat 

partisipan berdomisili membuat partisipan merasa berarti. Namun, 

semua yang dilakukan partisipan tidak membuatnya sombong 

karena keyakinan bahwa hal ini karena kasih Tuhan dalam 

hidupnya.  

Untuk kehidupan spiritualnya sendiri, perasaan kecewa 

dengan adanya mioma uteri tidak membuat partisipan menyalahkan 
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Tuhan dan mengeluh atas apa yang dialaminya. Sebelum akhirnya 

divonis memiliki mioma uteri, partisipan merasa ia dan suaminya 

telah dipersiapkan Tuhan melalui kotbah pendetanya untuk 

memperbesar kapasitas jiwa mereka. Ia memandang penyakitnya 

sebagai hal yang disyukuri, karena penyakit yang dihadapi semakin 

memperkuat imannya. Selain itu, dengan demikian iapun tahu 

bahwa kondisinya dalam keadaan tidak sehat dan mioma uterilah 

yang menyebabkan partisipan belum dikarunia keturunan. Hal ini 

membuat partisipan belajar untuk lebih baik ke depannya dengan 

lebih memperhatikan kesehatannya. Partisipan berpendapat bahwa 

keinginannya saat tidak ingin dihisterektomi merupakan sifatnya 

yang egois. 

Dengan penyakitnya, ia dan suaminya sadar bahwa tindakan 

mereka menunggu dikaruniai anak tanpa berusaha memeriksakan 

diri ke dokter walaupun telah dua belas tahun menikah merupakan 

tindakan yang salah. Sebelum didiagnosis, partisipan dan suaminya 

berkomitmen untuk tidak melakukan pemeriksaan kedokter 

kandungan dan menunggu hingga dikaruniai keturunan. Komitmen 

tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa jika melakukan 

pemeriksaan dan salah satu pasangan tidak bisa memiliki 

keturunan maka pasangan yang lain akan kecewa, sehingga akan 

muncul konfik dalam keluarga. Selain itu, partisipan juga berpikir 

bahwa jika Tuhan mengijinkan partisipan untuk memiliki keturunan, 
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maka partisipan akan mengandung. Partisipan dan suaminya juga 

berkomitmen untuk menerima apa yang Tuhan buat untuk mereka. 

Pengalaman adik juga teman partisipan yang belum dikaruniai anak 

walaupun telah berusaha semaksimal mungkin bahkan ada yang 

sampai sakit karena mengkonsumsi obatan-obatan herbal, 

membuat partisipan dan suaminya semakin yakin untuk tidak 

memeriksakan diri ke dokter. Sehingga dengan penyakitnya, pola 

pikir partisipan berubah untuk lebih mengerti tentang keadaan 

kandungannya. 

Melalui pesan berisi ayat Alkitab yang dikirimi temannya, 

partisipan semakin yakin bahwa Tuhan akan mendatangkan 

kebaikan lewat apa yang dialaminya. Hal ini membuat partisipan 

kuat. Walaupun sakit, partisipan tetap percaya bahwa Tuhan baik 

baginya sehingga muncul keinginan untuk berbagi pengalaman 

dengan pasangan lain yang juga mengalami hal yang sama. 

Dengan penyakit yang ada, mata rohaninya terbuka sehingga 

partisipan mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk ia lakukan 

dengan mengubah cara pandang partisipan tentang Tuhan dan 

diberi pelajaran berharga. Partisipan tahu bahwa walaupun secara 

fisik ia sakit menghadapi histerektomi yang ada tetapi ia percaya 

bahwa Tuhan yang akan memberikan kebaikan baginya dengan 

memulihkan kembali uterusnya. Partisipan yang belum diberitahu 

jika uterus dan kedua ovariumnya telah diangkat sempat 
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berrencana untuk memiliki keturunan setelah dihisterektomi, namun 

hal tersebut tidak menjadi masalah bagi ia dan suaminya jika Tuhan 

belum memberikannya mereka keturunan. 

Sedangkan untuk target maupun perencanaan kedepan, 

partisipan tidak memiliki target dalam kehidupannya karena takut 

kecewa ketika tidak dapat mencapainya tetapi partisipan 

mempunyai keinginan melakukan Firman Tuhan. Menjadi berkat di 

manapun berada merupakan tujuan hidup partisipan. 

Partisipan berdandan saat menunggu waktu histerektomi. 

Suami dan kakak partisipan merasa heran dengan tindakan 

partisipan tersebut. Partisipan berasumsi bahwa dengan terlihat 

fresh, tim medis yang menanganinya pun akan senang. Namun, 

walaupun telah mengenakan baju pilihannya untuk dihisterektomi, 

partisipan sedikit kecewa saat diminta untuk menggantinya dengan 

pakaian histerektomi. 

Relasi yang terbina dengan baik dengan orang lain membuat 

dukungan emosional dirasakan partisipan bukan saja saat 

pengambilan keputusan histerektomi, namun juga menjelang 

histerektomi. Partisipan merasa dikuatkan dengan kehadiran 

keluarga, teman, serta pendetanya. Partisipan bersyukur karena 

sempat didoakan oleh dua pendetanya yang membuatnya merasa 

tidak sendiri, lebih tenang dan semakin yakin bahwa Tuhan akan 

menolong dan melancarkan proses histerektominya. Walaupun 
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takut, partisipan berusaha untuk siap dan yakin bahwa apapun 

yang terjadi semuanya atas seijin Tuhan. Dukungan emosional 

yang didapat dari keluarga, pendeta maupun teman-temannya 

dipandang sebagai wujud kebaikan Tuhan atas dirinya. 

Walaupun telah merasa siap untuk dihisterektomi, pada 

kenyataannya partisipan tetap takut menjelang histerektomi 

dilakukan. Hal ini membuat partisipan tidak ingin dianastesi parsial 

karena takut memikirkan proses histerektomi yang dijalani. 

Walaupun tidak tahu apa yang nantinya akan diangkat karena tidak 

ada penjelasan lanjut dari dokter, partisipan tetap berharap dapat 

menjalani proses histerektominya dengan baik. Tidak ada ketakutan 

terhadap kematian dengan histerektomi yang dijalani. Keyakinan 

akan Firman Tuhan yang mengatakan bahwa mati adalah untung 

dan hidup melayani Tuhan membuat partisipan tidak takut jika 

harus meningggal akibat proses histerektomi maupun penyakit 

yang diderita. 

Terdapat pergumulan yang besar ketika partisipan 

menghadapi penyakitnya mulai dari didiagnosis sampai 

pengambilan keputusan histerektomi. Adanya reaksi emosional 

yaitu perasaan kaget dan tidak percaya ketika divonis, pemikiran 

akan biaya histerektomi, sampai ketakutan akan proses 

histerektomi yang harus dijalani. Hal ini membuat partisipan 

mengalami dilema antara iya tidaknya histerektomi. Walaupun 
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demikian, partisipan memandang penyakitnya sebagai hal yang 

disyukuri. Partisipan akhirnya mampu menerima keberadaan 

dirinya. Bahkan ia merasa puas dengan apa yang dicapainya 

sebelum dihisterektomi serta merasa bahwa pengalaman sakitnya 

membuat kehidupan spiritualnya semakin kuat. 

f. Laporan Observasi Post-histerektomi Partisipan 3 

Wawancara post-histerektomi dilakukan pada tanggal 6 

Oktober 2012, setelah peneliti melakukan wawancara pre-

histerektomi kedua. Peneliti mengkondisikan partisipan untuk 

berfokus pada keadaan post-histerektomi yang dirasakannya. 

Saat peneliti bertanya tentang perasaan partisipan pasca 

dihisterektomi, partisipan tampak berpikir sejenak, barulah 

menjawab pertanyaan peneliti. Saat menceritakan tentang 

keadaannya yang ke depannya tidak lagi merasakan sakit yang 

diderita, volume suara partisipan sedikit membesar dan selesai 

menjawab partisipan tersenyum. 

Volume suara partisipan juga meningkat saat peneliti 

bertanya tentang nyeri yang dirasakan. Partisipan berpikir sejenak 

baru menjawab saat peneliti bertanya tentang nyeri pasca 

dihisterektomi. Partisipan tampak bersemangat saat menceritakan 

suaminya yang memberikan dukungan saat partisipan berpikir 

positif akan nyeri yang dirasakan. 
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Volume suara partisipan mengecil saat peneliti menanyakan 

tentang perasaannya saat tahu bahwa uterus dan ovariumnya telah 

diangkat. Namun suara partisipan membesar saat mengatakan ia 

sempat merasa kecewa. Partisipan tampak bersemangat saat 

menceritakan tentang kegemarannya berpenampilan menarik. Dan 

partisipan tertawa saat menceritakan dirinya yang berdandan 

sebelum dihisterektomi. Volume suara partisipan membesar dan 

terdengar lebih tegas saat yakin menceritakan bahwa karakter yang 

baik dari Tuhan tidak akan sirna. 

Pada pertengahan jawaban yang diberikan, volume suara 

partisipan membesar saat peneliti bertanya tentang nyeri yang 

dirasakan. Selama wawancara, partisipan sesekali mengulang 

pertanyaan yang diberikan peneliti untuk meyakinkan maksud 

pertanyaan yang peneliti ajukan. Tampak partisipan masih 

merasakan nyeri pasca histerektomi karena sesekali partisipan 

mengatur posisi duduknya. 

g. Analisis Verbatim Post-histerektomi Partisipan 3 

Makna  Verbatim dan Lokasi 
P kaget dan menangis saat 
suaminya mengatakan kedua 
ovarium dan uterus P telah 
diangkat. 

Tapi ini setelah saya tahu.. tahu yang 
diambil itu ternyata.. saya itu tahu 
setelah pulang gitu. Setelah 
pulang..sehari pulang, Selasa paginya 
itu suami saya ngomong gitu (suara 
mulai bergetar dan mata berkaca-kaca). 
Ngomong… dan dia nyampein “a aku 
mau ngomong…saya mau ngomong” 
“mau ngomong apaan ?” “itu tentang 
operasi kamu itu” terus saya taunya sih 
yang diambil hanya miomnya gitu kan, 
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tapi ternyata dia ngomong “indung telur 
kamu karena udah rusak udah diambil 
semua, bahkan kandunganmu, 
rahimnya diambil juga”. Dan kemarin sih 
a apa ya.. agak-agak syok gitu kan, loh 
kok diambil semua ininya, karena 
memang waktu saya mau dioperasi 
ketika saya ngomong sama dokter 
Purnomo, “yang diambil apa dok ?” 
“belum tahu bu”. Akhirnya ketika suami 
saya ngomong a indung telurnya udah 
diambil, rahimnya juga diambil, ya 
sempat sih, sempat apa ya sempat 
nangis gitu. (dalam verbatim pre-operasi 
P3W2 115-135) 

P menangis karena memikirkan 
ia harus menopause lebih awal 
yang membuatnya belum bisa 
menerima saat diperhadapkan 
dengan suaminya. 

Sempat nagisnya bukan apa-apa. Saya 
harus menopausee lebih awal. Itu 
membuat apa ya..membuat a 
diperhadapkan dengan suami agak-
agak belum bisa menerima. (dalam 
verbatim pre-operasi P3W2 135-139) 
 

Suami P  dapat menerima 
keadaan P.  
 

Tapi ketika suami saya tahu persis 
bahwa “kamu nda perlu takut” dia 
ngomong “kamu nda perlu takut.. saya 
sudah bisa menerima..saya bisa 
menerima a keadaan kamu. Gitu. 
(dalam verbatim pre-operasi P3W2 139-
143) 

P merasa ia dan suaminya 
sudah dipersiapkan Tuhan 
melalui kegiatan gereja yang 
diikuti sebelum tahu P memiliki 
mioma uteri dan harus 
dihisterektomi.   
 

Mungkin dengan kandungan saya 
diangkat, tapi tetap bersyukur. Dengan 
operasi ini Tuhan nyatakan kuasa-Nya. 
Dan saya yakin, Tuhan sudah 
persiapkan kami a ketika beberapa 
bulan yang lalu saya dipersiapkan 
dengan mengikuti camp. Maksudnya 
mengikuti camp wanita sida, terus suami 
saya juga dipersiapkan sudah mengikuti 
man’s camb itu, dan kami berdua juga 
sudah dipersiapkan mengikuti camb 
yang namanya MOU. MOU itu berbicara 
mengenai sebuah keluarga. Moment Of 
Unity… kebersamaan yang emang 
harus di..dilakukan pasangan suami 
isteri. Maksudnya saya dengan suamiku 
yang menjadi anak Tuhan, apapun 
keadaannya. Saya sama suami saya 
tetap bersyukur. (dalam verbatim pre-
operasi P3W2 143-157) 

P bisa menerima keadaannya Dan ketika saya tahu bahwa saya sudah 
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karena merasa sudah 
dipersiapkan sebelumnya 
 
 
 

nda ada kandungan, juga nda ada 
indung telur, itu sudah menopausee itu 
ya saya terima. Karena memang hal ini 
merupakan hal yang paling baik buat 
saya. Ketika saya sudah ngalamin 
sesuatu yang tidak enak untuk jasmani 
saya, untuk manusia saya, tapi saya 
bisa terima dengan roh saya. Saya bisa 
terima dengan jiwa saya. Karena 
memang seperti kemarin saya katakan, 
sudah dipersiapkan bagaimana-
bagaimana nanti itu. Seperti itu. (dalam 
verbatim pre-operasi P3W2 157-168)    

Kehilangan uterus dan ovarium 
membuat P tidak kuatir akan 
masa depannya.  

Tapi setelah saya tahu bahwa a dengan 
operasi ini, saya tetep a maksudnya 
tidak takut dengan masa depan. (dalam 
verbatim pre-operasi P3W2 182-184)  

P merasa walaupun tubuhnya 
sakit tetapi dengan penyakit ini, 
jiwa dan rohnya semakin 
dikuatkan. 

Karena kemarin saya bikin status tidak 
ada sesuatu.. saya bikin status di 
facebook.. saya bikin status tidak ada 
perlu ada yang di kawatirkan, seperti itu 
karena ketika saya mengalami sesuatu 
yang tidak enak, itu untuk tubuh saya, 
untuk manusia saya yang tidak enak 
tapi saya tahu untuk jiwa saya, untuk 
roh saya itu yang sangat mengenakkan. 
(dalam verbatim pre-operasi P3W2 184-
191) 

P tetap bersyukur dengan apa 
yang dialaminya.    

Ketika saya bisa bersyukur bisa katakan 
bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang 
saya alami dan itu baik. Saya bisa 
ngomong seperti itu. Nanti bisa add aku, 
nanti bisa buka di facebook aku. (dalam 
verbatim pre-operasi P3W2 191-195)      

Pemikiran untuk tidak memiliki 
anak tidak menjadi pemikiran 
sebelum dihisterektomi kecuali 
setelah P tahu ke dua indung 
telurnya telah diangkat. 

Tapi ketika saya tahu bahwa indung 
telur dua-duanya diangkat berarti kan 
istilahnya kan sudah nda bisa punya 
anak lagi. (dalam verbatim pre-operasi 
P3W2 275-278) 
 

Perkataan temannya bahwa P 
akan cepat keriput setelah 
dihisterektomi sedikit menjadi 
pemikiran untuk P 

Bahkan kemarin itu kan ada teman 
datang gitu. Ada teman datang dan dia 
ngomong. Nanti neh indung telurnya 
sudah diambil nanti kamu cepat keriput. 
Ya aku ya langsung mikir. (dalam 
verbatim pre-operasi P3W2 278-281) 

Dukungan yang suami P 
berikan membuat P tidak lagi 
berfokus pada perkataan 
temannya tentang cepat keriput 

Tapi suami saya juga menguatkan saya 
ya nda. Kita ini anak Tuhan. Kalau kamu 
percaya omongannya itu.. ya kamu 
beriman itu berarti. Sekarang kamu 
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akibat dampak histerektomi. percaya sama Tuhan aja. Dan saya juga 
jadi mikir bahwa saya bisa..saya berdoa 
itu berterima kasih sama Tuhan, saya 
bisa menyembah, saya bisa berbahasa 
roh dengan keadaan saya yang seperti 
ini, walaupun secara jasmani, secara 
manusia saya saya sakit, saya nda bisa 
terima tapi secara roh bisa terima. Gitu. 
Seperti itu. Bahkan ketika apa ya.. 
maksudnya apa yang dikatakan teman-
teman itu saya mau tolak dalam nama 
Yesus. Saya yakin bahwa yang punya 
hidup saya itu bukan kata-kata dari 
orang-orang tapi yang punya hidup saya 
adalah Tuhan. (dalam verbatim pre-
operasi P3W2 281-297)      

Post-histerektomi P tidak ingin 
mengeluh dengan keadaannya 
karena P merasa tetap menjadi 
biji mata Tuhan.    
 
 
 

Cuman setelah dioperasi juga okelah. 
Walaupun saya keadaannya seperti ini 
tapi saya tahu saya menjadi biji mata 
Tuhan gitu kan. Mungkin bagi orang 
yang tidak percaya Tuhan. Saya nda 
punya anak ya nda bisa, sudah diambil 
ini akan nelongso dalam bahasa 
Jawanya itu apa ya istilahnya itu 
menyakiti diri. Maksudnya karena sudah 
nda bisa apa-apa “aduh aku tuh kok 
gini.. kok gini” tapi aku nda. (dalam 
verbatim pre-operasi P3W2 326-335) 

Walaupun tidak bisa memiliki 
anak jasmani, P yakin bahwa 
Tuhan memakainya untuk 
melahirkan jiwa-jiwa rohani.  
 

Walaupun saya mungkin secara jasmani 
sudah nda bisa melahirkan anak tapi 
saya bahwa Tuhan percayakan saya 
untuk melahirkan jiwa-jiwa rohani. 
Bahkan saya percaya Tuhan akan pakai 
hidup saya dengan saya menghadapi 
sakit penyakit seperti ini gitu. (dalam 
verbatim pre-operasi P3W2 335-340) 

 

Analisis verbatim post-histerektomi P3W1 

Makna  Verbatim dan Lokasi 
P merasa lega dan 
bersyukur karena merasa 
sakitnya telah berlalu. 
 
 

Tapi sekarang ini saya bisa katakan bahwa 
ketika saya sudah mengalami operasi ini 
saya bersyukur, a saya berterima kasih 
karena ketika saya sudah dioperasi itu 
besok-besok saya nda ngalami sakit 
penyakit lagi (volume suara agak 
membesar). Sekarang ini saja yang saya 
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ngalami sakit itu. Ini kan umur empat tujuh, 
kalau misalnya nanti aku usia enam puluh 
baru baru dioperasi kan sangat-sangat 
memberatkan karena usia sudah tua. Tapi 
sekarang ini santai. Sekarang ini sudah 
pikirannya sudahlah Tuhan saya berterima 
kasih karena ditubuhku ini, hatiku ini, 
pikiranku ini sudah plong gitu. Sudah lega 
gitu. Sudah nggak mikir ini lagi besok sakit 
ini. Istilahnya itu sudah..sudah berlalu. 
(P3W1 11-25) 

P tetap bersyukur walaupun 
luka histerektominya masih 
terasa kemang dan nyeri.  

Walaupun sih ini rodo-rodo.. rodo-rodo 
kemang. Tapi saya percaya ketika saya 
ngerasain cekit..cekit..cekit itu saya bisa 
katakan bahwa Tuhan itu baik. Saya bisa 
ngomong puji Tuhan (sambil tersenyum). 
(P3W1 25-29) 

Rasa panas dan kembung 
akibat proses pengeringan 
pada luka histerektomi 
membuat P merasa nyeri 
pada saat berjalan.   
 
 

Lah ini jahitannya (volume suara 
meningkat), jahitannya kan sambil 
pengeringan.. uh rasanya kerasa cekit..cekit 
itu apalagi waktu saya jalan gitu cekit.cekit 
gitu kan ini kan kayaknya menuju ke 
pengeringan. Kemarin aja ya Orin ya..yang 
ini itu yang nggak dijahit itu rasanya panas 
gitu. Rasanya itu a apa ya yang nggak 
dioperasi itu panas gitu. Rasanya itu 
kembung. “Kenapa ya sakit banget ya” aku 
bilang begitu. Terus kakakku bilang itu 
karena lukanya itu mengering itu kan 
pengaruh sama jaringan di sekitarnya. 
(P3W1 31-41) 

Berdoa membuat P kuat 
saat  merasa nyeri pada 
luka histerektomi. 
 
 

Agak kerasa sakit itu saya ngomong “Dalam 
nama Yesus sakit penyakitku sudah 
disembuhin Tuhan. Dengan bilur-bilur-Nya 
sudah menyembuhkan aku”. Itu yang buat 
aku bisa kuat. Kalau aku juga yang 
“aduh..aduh” gitu nda beriman. Dalam nama 
Yesus sakit peyakitku sembuh terus saya 
katakan bilur-bilur.. kalau orang Pantekosta 
itu ya ngomong firman. Jadinya ketika kita 
ngomong firman, ada kekuatan. Kalau 
hanya aduh kenapa begini, itu nggak akan 
diberi kekuatan. Makanya anak Tuhan itu 
harus praktek dengan apa yang kita omong. 
Yang namanya beriman itu seperti itu gitu. 
(P3W1 41-54) 

P sempat cemas dengan 
nyeri yang dirasakannya. 

(Berpikir sejenak baru menjawab) Ya 
sempat cemas sih.. aku kemarin sempat 
kayak gini. Memang kalau anak Tuhan suka 
ngomong firman itu setan itu suka ngelitik 
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ya.. kayaknya tuh suka “o apa kamu bisa.. 
apa kamu kuat gitu kan. Kemarin aku punya 
pemikiran gini a apa ini organku yang 
lainnya apa sakit juga ya. Ngomong 
kakakku “apa ini ya di dalam perutku ini 
masih ada miomnya gitu. Takutnya seperti 
itu. (P3W1 57-65) 

Keyakinan dan imannya 
kepada Tuhan mengurangi 
rasa cemas P. 

Tapi aku kembali pada kalau aku percaya 
itu berarti aku nda beriman donk sama 
Tuhan a berimannya sama setan ngelitik 
pikiran saya itu. Terus aku bilang gini aku 
“nda dalam nama Yesus sakitku sembuh. 
Dalam nama Yesus sakitku sembuh”. Gitu. 
(P3W1 65-71)  

P cemas karena takut 
adanya kesalahan dalam 
proses histerektomi. 

Kemarin sempat cemas. Aduh gimana ya 
jangan-jangan operasinya salah. Ambilnya 
organ salah. Sempat cemas seperti itu. 
(P3W1 71-73) 

Suami P mendorong P 
untuk berpikir positif tentang 
nyeri yang dirasakan.  

Makanya suamiku “makanya kamu jangan 
punya pemikiran yang negatif..anak Tuhan 
nggak boleh ngomong negatif gitu. Nggak 
perlu ngomong negatif. Suamiku 
ngomongnya seperti itu. (P3W1 73-77) 

Kecemasan tentang nyeri 
yang dirasakan tidak 
mengganggu pola tidur P. 

Nda juga sih.. nda sampai nda bisa tidur. 
Cuman saat itu saat kemarin aja ketika 
ngalamin sakit itu. Ngalamin panas-panas 
itu.. ya cuman ya mikir kayak gitu tapi nda 
sampe nda bisa tidur. (P3W1 80-83) 

P merasa dengan doa dan 
firman Tuhan yang sering P 
ucapkan membuat segala 
sesuatu dilancarkan oleh 
Tuhan.  

Kan aku sudah..sudah kembali ngomong 
firman. Bulir-bulir Yesus sudah 
menyembuhkan, dan puji Tuhan ini sudah 
rodo ternyata memang benar ternyata benar 
ini pengaruh dari jahitan yang mengering. 
Ini mau nda maukan kayak kepateng gitu 
kan. Kemarin aja nda bisa beol aku sakit. 
Nda bisa beol. Terus aku ngomong dalam 
nama Yesus aku pegang-pegang perutku 
akhirnya tadi pagi sudah sudah dua kali 
kemarin itu dua kali nda bisa keluar. Cuman 
sakit ya nda bisa keluar. Tapi tadi pagi 
setelah saya selesai berdoa sudah 
menyembah Tuhan, setelah selesai makan, 
ya bisa keluar. Ya puji Tuhan ya sama sakit-
sakit itu dan akhirnya lancar gitu. (P3W1 83-
97) 

Perasaan kaget dan 
pemikiran akan tidak bisa 
menyenangkan suami 
karena harus menopause 
dini dialami P ketika 

Ya awalnya sih agak syok (volume suara 
mengecil).. karena waktu itu aku pikirannya 
nda bisa nyenangin suamiku kan dengan 
nanti cepat menopausee itu kan kata orang 
gitu kan kalau udah menopausee itu main 
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pertama kali diberitahu 
kedua indung telur dan 
rahimnya telah diangkat.   

seks itu kan sudah malas gitu. (P3W1 102-
107) 
 

P merasa down ketika 
mendengar pengalaman 
temannya yang harus 
mengalami menopausee 
dini akibat dihisterektomii.  
 

Kemarin itu teman datang.. teman datang 
dia ngomong. Nda tahu itu kayaknya dipake 
setan untuk me..membuat diri saya itu agak-
agak turun gitu. O aku udah ini udah 
menopausee. Dia itu lebih mudah daripada 
aku. Terus aku sempat tanya “lah kalau 
kamu sudah menopausee terus kamu main 
seksnya gimana ?” “ o itu udah malas udah 
nggak mau” gitu. Kayaknya sih udah nda 
mau gitu. Terus kan kasihan suami. Wong 
kalau suami itu usianya berapa itu kan untuk 
soal seksnya kan masih semangat gitu kan. 
Terus kalau dia sudah seperti itu terus piye 
? kan kasihan ya.. (P3W1 107-119) 

P sempat kecewa karena 
berpikir tidak bisa 
menyenangkan suaminya. 

Nah aku jadi mikir “aduh aku sudah diambil 
indung telurku nanti aku nda isa melayani 
suami padahal aku ingin nyenangin suamiku 
gitu. A itu sempat juga sampe memikirkan 
seperti itu. (P3W1 119-123) 
 Ya kecewa sih ada (volume suara 
mengecil), sempat juga ya cuman nggak 
terlalu maksudnya sih aku berpikir nda bisa 
nyenangin suami saya gitu. Sempat seperti 
itu (volume suara membesar). (P3W1 150-
154) 

Dukungan dari suaminya 
membuat P tidak lagi takut 
dengan dampak 
histerektomi.   

Tapi suamiku ngomong “kalau kamu hidup 
beriman sama Tuhan tetap bisa. Apalagi 
sekarang ini kan canggih. Kedokteran itu 
kan canggih”. Suamiku ngomong seperti itu. 
Suami saya tuh ngomong seperti itu. 
Kedokteran itu canggih kamu nanti bisa 
ngomong apa sama dokter misalnya untuk 
ini..ini..ini bisa dikasih obat gitu. Sekarang 
ini aku nggak..nggak takut. (P3W1 123-131) 

Pengalaman temannya 
yang tetap memiliki 
hubungan yang harmonis 
dengan suami walaupun 
telah menopause membuat 
P terpacu untuk bisa 
melakukan hal yang sama. 

Kemarin-kemarin sempat takut sekarang 
rasa takutnya sudah berlalu karena saya 
yakin. Aku punya teman dia sudah 
menopausee sudah usianya sudah lansia. 
Ketika dia ngomong sama saya “sekarang 
hubungan saya dengan suami itu 
semakin..semakin hangat semakin akrab. 
Walaupun sudah menopausee. Lah itu yang 
memacu saya untuk saya bisa.. saya bisa. 
Mereka sudah enam puluh tahun, yang 
lebih tua dari aku mereka bisa kenapa saya 
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nda. (P3W1 131-140) 
Keyakinan akan Tuhan, 
serta dukungan teman dan 
suami membuat P 
bersemangat dan tidak 
memikirkan dampak 
histerektomi.  

Saya punya Tuhan pasti saya juga bisa 
nyenangin suami saya. Teman saya itu 
terus memberi dukungan. Kamu jangan 
merasa kamu udah nda punya apa-apa tapi 
kamu percaya aja punya Tuhan. Suami 
saya itu orangnya baik. Memberi semangat 
saya. (P3W1 140-146) 

Perasaan kecewa P hilang 
karena P merasa akan 
menjalani hidup bersama 
suami dan Tuhan.  

Tapi sekarang ini sudah nggak. Nggak syok 
lagi. Udah biasa aja. Pokoknya saya akan 
jalani hidup saya sama suami saya dengan 
bersama Tuhan. (P3W1 154-157) 

P sangat menjaga 
penampilannya. 

Nah saya itu orangnya seperti itu. 
Suka..suka berpenampilan baik, suka 
bersikap yang baik, suka ber.. ya pokoknya 
yang seksi itu. (P3W1 173-176) 

P kaget saat mendengar 
dari temannya bahwa efek 
operasi dapat membuat P 
cepat keriput.   

Lah ketika ada orang yang ngomong “o 
nanti kamu cepat keriput” itu agak-agak 
kaget juga. Aduh kok cepat keriput sih. 
(P3W1 176-178) 

Dukungan suami untuk P 
agar tidak memikirkan 
keadaan cepat keriput yang 
dikatakan temannya.  
 
 

Terus ketika aku ngomong “yang nanti aku 
cepat anu ya cepat keriput ya”  “meh neng 
kamu terima cepat keriput ya cepat keriput”. 
Terus suami saya ngomong dia punya bos, 
bosnya ini punya kakak. Dia ngomong “itu 
bu Raharjo juga indung telurnya dua-
duanya juga sudah diambil. Rahimnya juga 
diambil. Tapi dia nggak keriput. Dia bilang 
saya begitu. Memang saya tahu orangnya 
itu memang masih.. masih baik gitu. 
Walaupun umurnya itu sudah enam puluhan 
lebih. (P3W1 178-188) 

Karena P suka menjaga 
penampilannya, 
pengalaman temannya 
tentang keadaan cepat 
keriput yang dialami setelah 
dihisterektomi membuat P 
sedikit cemas. 

Tapi ketika saya kemarin sore itu diomongin 
“o nanti kamu cepat keriput”. Aku hanya 
ngomong gini “ ya iya ci ?” aku hanya 
ngomong gitu. Kan temanku itu cina. “Ya iya 
ci ?” “o iya orang aku ini rahimku sudah 
diangkat. Cuman aku masih punya indung 
telur satu”. Dia kan ngomongnya begitu. “O 
gitu ya”. Ya beberapa detik itu saya mikir 
“kok keriput ya saya kan paling 
suka..walaupun saya nggak ngerawat 
secara teratur tapi paling pake cream 
malam, cream pagi itu sudah nambah 
penampilan saya sudah agak lumayan gitu. 
Terus nanti kan percuma..neh kayak gitu 
dikasih cream malam, ceram pagi kan 
percuma. (P3W1 188-201) 

P berdandan agar kelihatan 
fresh oleh dokter dan 

Dan ternyata.. ya sebenarnya kemarin itu 
waktu saya mau berangkat ke rumah sakit 
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perawatnya ketika akan 
dihisterektomi. 

ya.. kamu dengar nya mungkin tertawa ya.. 
suamiku ngomong begini “kamu nda usah 
bawa kaos, bawa baju bawa anu aja cream 
pagi, cream malam, sabun, bedak, itu aja.” 
Itu yang memang saya persiapkan juga 
soalnya saya itu pengen penampilan saya 
itu tetap fresh gitu. A terus pagi-pagi itu 
saya mandi.. ya aku itu dandan sebelum 
dioperasi (sambil tertawa). “Kamu itu loh kok 
dandan ?” “nda apa-apa soal’e nanti dokter 
yang operasi saya itu ngeliat saya biar 
senang gitu”. Saya berdandan itu biar 
senang. Ya aku bilang gitu. Biar nda..nda 
mengecewakan gitu kan. Nanti kan kalau 
dokternya liat sayanya freshkan dokternya 
senang. Daripada liat yang semerawut gitu 
kan. Ya memang waktu saya belum di 
ruangan itu sebelum dioperasi saya mandi, 
pake baju yang baik, terus pake lipstick. Tak 
dandani wajah..tak dandani.. e susternya 
datang “bu ganti baju ya bu.. ganti baju”. Itu 
dirumah sakit. Ya nggak jadi masalah yang 
penting aku kan kelihatan fresh. Seperti itu 
loh. Saya itu seperti itu. Cuman sekarang ini 
saya nda takut. A karena memang 
kecantikan itu akan sirna. Ada satu apa ya.. 
kata bijak kecantikan itu akan sirna.. akan 
sirna tapi karakter yang baik (suara 
partisipan membesar dan lebih tegas) itu 
tidak akan sirna. (P3W1 203-231) 

P akhirnya bisa menerima 
dan tidak berfokus pada 
keadaan cepat keriput yang 
dikatakan temannya.  

Ya ketika saya diomongin akan keriput, 
okelah. Walaupun mungkin wajahnya 
keriput tapi karakter yang baik dari Tuhan 
yang aku kerjakan tidak akan bisa sirna. 
(P3W1 231-235) 

P yakin saat ia tetap bisa 
bersyukur dan bersukacita, 
hal itu tidak akan 
membuatnya cepat keriput.  

Dan saya yakin kok ketika saya terus 
bersyukur, bersukacita, mungkin secara 
medik itu bisa keriput ya karena nda punya 
indung telur tapi saya yakin ketika saya 
bersyukur..tetap bersukacita itu tidak akan 
membuat cepat keriput. Walaupun memang 
nanti kalau sudah tua memang tetap keriput 
gitu. (P3W1 235-241) 

P bisa menerima 
keadaannya karena merasa 
Tuhan sangat mengasihinya 
sehingga memberikan 
kekuatan untuk 
menerimanya.    

Yang..yang membuat saya terima itu karena 
memang Tuhan sangat mengasihi saya. 
Karena Tuhan mengasihi saya sehingga 
saya bisa menerima kalau Tuhan toh angkat 
itu.. itu kan kehendaknya Tuhan diangkat 
nih. Saya bisa katakan “puji Tuhan karena 
Tuhan sudah memberi kekuatan untuk saya 



238 
 

bisa menerimanya”. (P3W1 244-251) 
Selain tidak ingin mengeluh 
dengan keadaannya, P juga 
semakin ingin melayani 
Tuhan. 
 
 

Saya nggak perlu aduh.. ini kok aku 
begini..begini ya.. nda justru ketika Tuhan 
mengijinkan hal ini terjadi sama saya, saya 
semakin ingin melayani Tuhan. Semakin 
mau dipakai Tuhan. Harusnya nanti kan 
saya mau jadi singer di gereja. Malam nanti 
saya latihan harusnya. Tapi karena kondisi 
saya belum.. dalam hati saya 
pengen..pengen berlatih, besok ada di 
depan melayani Tuhan lewat pujian. Tapi 
fisik saya belum bisa. Makanya saya BBM 
temen kalau kali ini aku nda berlatih dulu 
mungkin bulan depan. Itu kan sebulan 
sekali jadi mungkin bulan depan sudah bisa. 
(P3W1 251-263)   

Pada post-histerektomi P 
merasa lebih bersemangat 
untuk melayani Tuhan 
dibanding pada pre-
histerektomi.  

Sekarang saya memang semakin ingin 
melayani Tuhan.. antusias sekarang 
dibanding kemarin yang saya belum tahu 
sakit penyakit saya ini.. sekarang saya 
semakin ingin melayani Tuhan. Seperti itu.  
(P3W1 263-267) 

Pemikiran tentang keadaan 
cepat keriput tidak lagi 
menjadi pemikiran untuk P.   

Ya kemaren cuman ini sekarang wes 
berlalu. Ya cuman kemarin waktu teman 
saya bilang “nanti kamu cepat keriput” 
cuman beberapa jam tok. Sekarang sudah 
nggak. Itu sudah berlalu. Itu kan kayak 
istilahnya itu setan tuh lemparin kata-kata 
melalui teman saya supaya saya itu down.. 
kalau saya down kan sudah nda bisa 
ngapa-ngapain. Kalau saya syok sudah 
nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah nda bisa 
melayani Tuhan. Tapi sekarang ini saya wes 
sudah nda..nda syoklah. Iya kemarin aja.. 
beberapa jam tok. (P3W1 270-282) 

Keinginannya untuk sehat 
membuat P mengubah pola 
makannya post-histerektomi 

Lah a kan memang usia itu juga 
berpengaruh kan dalam pertumbuhan fisik. 
A sekarang ini saya harus saya itu harus.. 
neh kemarin-kemarin saya itu minum itu 
juga nda suka ya.. sekarang ini saya harus 
banyak minum air putih. Terus makan 
sayur-sayur makan buah. Neh kemarin tuh 
saya malas makan. Makan itu kayaknya nda 
begitu butuh gitu. Karena apa, ketika saya 
nda makan pun, saya juga nda lapar tuh. 
Makanya makan tuh kayak sambilan gitu. 
Kalau di tempat kerja jam makan masih 
ngerjain sesuatu gitu. Kayak bisa dibilang 
makan itu tidak jadi kebutuhaan gitu. Tapi 
sekarang ini dengan saya.. dengan tubuh 
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yang seperti ini, itu harus menjaga pola 
makan yang baik, minum air putih yang 
banyak, makan yang teratur. Gitu. Supaya 
kedepannya semakin hari semakin fresh, 
semakin baik. Neh saya nggak ngatur itu 
bentar nanti saya down.. nanti down gitu 
kan. Jadi sekarang saya harus atur makan 
sayur, makan yang bergizi gitu kan. Itu kan 
vitamin untuk buat fisik saya baik. O nda… 
nda. Memang itu harus dilakukan gitu. Kalau 
pengen sehat itu harus makan seperti itu. 
Menjaga pola makan. Sekarang ini kan 
banyak penyakit yang.. mungkin gula 
darahnya tinggi, mungkin kolesterolnya 
tinggi, itu kan karena pola makan gitukan. 
Memang enak makan daging-daging seperti 
itu gaya hidupnya nggak baik. Seperti itu 
yang saya kerjakan tidak karena ingin-ingin 
ini nggak. Cuman karena pengen sehat aja 
harus seperti itu. Ngelakuin pola makan 
yang sehat. (P3W1 287-321) 

Setelah didihisterektomi, P 
merasa harus mengatur 
pola makannya yang sangat 
berbeda dibanding sebelum 
dihisterektomi.   

Sangat berbeda. Dulu sebelum dioperasi 
saya makan itu kadang siang nda makan. 
Nda lapar tuh. Bener siang nda makan. 
Saya kadang a sehari itu kadang makannya 
dua kali. Kadang siang itu jam dua makan 
nanti pulang kerja wae. Kadang juga pagi 
makan, siang nggak makan sore baru 
makan. Seperti itu jadi kan pola makannya 
nda baik. Nah sekarang ini saya harus 
belajar mengatur pola makan. Ya misalnya 
aku pagi nda sarapan harus bikin susu ke 
apa-apa gitu. Dulu aku nda suka susu. 
Sekarang ini aku harus belajar untuk supaya 
aku tetap sehat. Gitu. (P3W1 324-335) 

P tidak merasa terbebani 
dengan pola makan setelah 
dihisterektomi.  

Sekarang ini nda. Kan makan-makan seperti 
itu kan murah ya.. maksudnya sayur, kan 
tempatku ini kan dekat pasar. Jadi gampang 
mau beli itunya. (P3W1 338-341) 

Tidak ada kekuatiran 
tentang pekerjaannya post-
histerektomi.  
 

Kayaknya sih nda masalah sih karena a 
ketika saya mau dioperasi juga bos saya 
juga ngerti. Kan dia’e juga ya udah kalau 
memang dioperasi ya memang harus 
dioperasi karena kalau nda mau dioperasi 
nanti kamu mengandung penyakit itu terus. 
Gitu. Terus aku ngomong mungkin sekitar 
satu bulan a saya belum bisa masuk 
sampe-sampe pemulihan. (P3W1 348-355) 

P merasa sebelum 
dihisterektomi, dibanding 

Ya nda apa-apa. Karena memang teman-
temanku juga sering cuti kan, punya anak 
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teman-temannya, jarang 
bagi P untuk meminta cuti 
bekerja kecuali bila P benar-
benar sakit.   
 

itu cuti dua bulan. Sementara ini aku tuh 
didalam pekerjaan itu tuh jarang banget 
libur. Kalau memang aku nda bener-bener 
sakit, sakit itupun aku jarang gitu loh. 
Makanya saya tuh jarang sakit jadi ketika 
ngalamin ini tuh rodo-rodo kaget juga. Tapi 
soal pekerjaan saya, saya nda begitu kuatir. 
(P3W1 355-363) 

P akan tetap bersyukur dan 
tidak kuatir jika akhirnya 
harus dipecat dari 
pekerjaannya karena 
keyakinan bahwa P memiliki 
Tuhan.    
 

Kalau memang toh a misalnya dengan aku 
sakit ini terus bosku “udah kamu nda usah 
kerja aja” ya puji Tuhan diterima gitu toh. 
Tapi kayaknya nda saya nda kuatir. A 
karena saya tahu.. kemarin juga aku bikin 
status a apa ya ketika nda ada apa-apa itu 
ada sesuatu yang bisa aku katakan bahwa 
aku punya Tuhan. (P3W1 363-369) 

Pekerjaan yang tertunda 
sempat menjadi beban P 
bahkan sebelum 
dihisterektomi.   
 
 
 

Ya gini kemarin itu ketika aku pamit untuk 
operasi kan aku juga mikir. Waktu itu kan 
aku akhir-akhir ini kan masih banyak 
pekerjaan.. masih banyak pekerjaan cuman 
ketika memang di tempat saya kerja itu kan 
yang ngerjain saya gitu kan. Lah aku juga 
mikir waduh nanti siapa. Ketika saya 
ngomong bosku juga “wes nda apa-apa 
nanti ganti teman yang dari tempat lain 
untuk ngerjain. (P3W1 373-380) 

P berdoa agar temannya 
yang menggantikannya di 
tempat kerja bisa 
mengerjakan pekerjaannya 
dengan baik.  

Ya paling aku doain saja supaya yang 
gantiin aku selama ini itu dia’e juga bisa 
ngerjain dengan baik gitu. (P3W1 381-383)  
 

P juga berharap teman-
teman sepelayanannya di 
gereja juga bisa mengerti 
keadaannya karena belum  
bisa bersama-sama 
melayani.  
 

Terus soal pelayanan teman-teman yang 
se..se setim pelayanan itu aku juga doa 
untuk mereka supaya mereka juga doain 
aku juga.. ketika aku nda hadir ditengah-
tengah mereka, mereka tidak punya 
pemikiran negatif. Gitu. Aku pengan, ketika 
saya seperti ini mereka tahu bahwa 
memang ini nda datang itu karena masih 
pemulihan. Ada kan mungkin yang 
ngomong ini udah dua minggu nggak 
datang-datang kan ada yang seperti itu. 
(P3W1 383-392)  

P belajar menyerahkan 
semua bebannya kepada 
Tuhan.  

Tapi kan mungkin saya belajar untuk 
menyerahkan semuanya ke Tuhan lewat 
perkataan-perkataan yang baik itu yang 
saya doain gitu. (P3W1 392-395) 

Beban pelayanan maupun 
pekerjaan tidak menjadi 
pergumulan bagi P karena 

Nda..nda..karena saya tahu a Tuhan itu 
tahulah. Tuhan itu maha mengetahui seperti 
itu. (P3W1 398-399) 
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merasa Tuhan mengetahui 
semuanya.  
Sebelum dihisterektomi, P 
selalu berusaha 
mengerjakan pekerjaannya 
semaksimal mungkin.  

O.. ya saya kalau kerja sih sesempurna 
mungkin maksudnya seselesai mungkin. 
Saya berusaha untuk saya selesaikan nanti 
selesai baru berhenti gitu. (P3W1 403-406) 

Tidak ada perasaan cemas 
akibat tidak bisa maksimal 
seperti sebelum 
dihisterektomii, hanya saja 
P berencana belajar untuk 
mengatur pola istirahatnya 
ketika kembali bekerja.  
 
 

Cuman dengan seperti ini mungkin akan 
berkurang dikit maksudnya dalam arti jam 
kerjanya kalau kemarin-kemarin saya 
sampe ngerjain terus sampe aku nda 
pernah istirahat sekarang ini harus berubah 
kan karena memang ininya sudah agak 
berkurang, harus berubah kalau memang 
aku harus istirahat ya istirahat. Kemarin aku 
memang jarang istirahat. Karena memang 
pokoknya kerjaan itu kalau nda selesai kan 
aku yang kerjain juga. Pengenya sih aku tak 
kerjain semua sampe selesai. Tapi 
sekarang ini kalau harus istirahat ya 
istirahat. Nda..sih nda..nda ada rasa cemas. 
(P3W1 406-420) 

P merasa selama sebulan 
ke depan P memerlukan 
bantuan orang lain tetapi 
tidak sepenuhnya 
tergantung.  
 

Ya mungkin karena memang selama 
sebulan tetep bergantung maksudnya tetap 
mengandalkan orang lain tapi tidak full gitu. 
Karena saya juga bisa belajar. Akhir-akhir 
ini aku bisa istilahnya itu masak air, 
misalnya aku nyuci piring juga bisa gitu. 
Nggak sepenuhnya tergantung pada orang 
lain. Tapi saya yakin mungkin sebulan ini 
saya minta tolong mereka misalnya kalau 
mandi gitu kan saya kan belum bisa ini 
ngosoin kaki kan belum bisa. (P3W1 423-
432) 

P meminta bantuan 
suaminya untuk pekerjaan 
yang tidak bisa dilakukan.   

Nah itu aku minta tolong suamiku. Paling 
lama ini pemulihan operasinya ini 
sebulanlah ya..ya tetap beriman 
membaik..membaik..membaik donk. Ya 
seperti itu jadi saya belum kerja yang berat-
berat dulu. Tunggu nanti jahitannya 
membaik. (P3W1 432-437) 

P tidak merasa cemas akan 
luka jahitannya, hanya saja 
terdapat pemikiran terjadi 
kesalahan pengambilan 
organ ketika histerektomi.  

A neh jahitannya sih nda. Cuman kemarin 
itu karena aku nda tahu kan sakit jadinya 
mikir takut ngambil organnya itu keliru aku 
pikirnya seperti itu. (P3W1 440-443) 
 

P tidak lagi merasa cemas 
karena mendapat dukungan 
semangat dan masukan dari 
suaminya.  

Sekarang sudah..sudah.. ya suamiku 
ngomong “kalau yang ngelakuin itu aku ya 
keliru tapi yang ngelakuin itu kan dokter 
alatnya juga mendukung ya kan”. Dianya 
ngomong seperti itu jadinya saya nda 
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cemas gitu. Suamiku itu suka memberi 
semangat, suka memberi masukan. Kalau 
aku ngomong yang nggak pas gitu dia suka 
me..meluruskan. Kalau yang operasi aku, 
kamu baru takut gitu. (P3W1 443-451) 

Doa pada luka histerektomi 
membuat P lega karena 
merasa yakin bahwa tidak 
ada yang kurang pada 
dirinya.  

Nda.. nda.. aku tuh neh kalau misalnya tidur 
suka pegang terus aku doai. Aku doai ya 
bilur-bilur Yesus menyembuhkan, 
mengembalikan secara sempurna. Ya lega. 
Bisa plong gitu. Bisa o aku nda ada sesuatu 
yang min gitu. (P3W1 454-460) 

Hidup lebih baik dengan 
iman yang lebih baik 
menjadi perencanaan P 
post-histerektomi. 

Ya gini.. perencanaannya itu simpel aja. Aku 
pengen hidup lebih baik lagi gitu. Ya imanku 
juga lebih baik, misalnya melayani Tuhan itu 
juga lebih baik. (P3W1 465-469) 

P ingin semakin bersyukur 
dengan suami yang Tuhan 
berikan dengan mengurangi 
sifat marah-marah.  

Kan yang kemarin suka apa ya.. suka apa 
ya maksudnya..suka ngomel gitu kan. 
Waktu itu kan neh aku itu kan sukanya rajin 
gitu kan, kalau di rumah itu sukanya rajin. 
Tapi suamiku itu kadang neng naruh 
sesuatu itu kadang nda rajin itu kan suka 
ngomel. Nah itu tuh aku pengen sekarang 
ngurangin itu. Maksudnya hidup lebih baik. 
Ya anggap suamiku karena memang itu 
pemberian Tuhan ya okelah nggak perlu 
ngomel-ngomel. (P3W1 469-478) 

P kadang merasa 
menyalahkan diri sendiri 
karena tidak melakukan 
pemeriksaan ke dokter 
kandungan padahal telah 
menikah dua belas tahun.  

Kadang aku kalau dibalikan ke hal-hal yang 
dulu-dulu kadang sih kayak merasa 
menyakiti diri sendiri.. me.menyalahkan diri 
sendiri. ya kok sampai dua belas tahun 
nikah kok nggak ke dokter kandungan ya. 
(P3W1 482-486) 

P kadang kembali kepikiran 
menyalahkan diriya sendiri 
saat mendegar perkataan 
kakaknya.  
 

Kadang itu kakakku juga seperti itu. Kalau 
aku tuh kan.. kalau aku tuh kan memang 
berbeda agama yang tiga ini  termasuk saya 
Nasrani. Yang tiga itu muslim. Nah kakakku 
yang Muslim ini dia itu sering ngomong gini 
“kamu itu dulu baru menikah sebulan itu ke 
dokter kan nda seperti ini”. Sering ngomong 
gitu. Cuman aku kadang itu kemakan 
omongan dia tuh jadi pikiran lagi. “O iya ya 
dulu kalau begitu ya”. (P3W1 486-494) 

Keyakinan bahwa Tuhan 
menyatakan penyakit P 
sekarang,  membuat suami 
P menguatkan P agar tidak 
terlalu berfokus di masa 
lalunya .  

Cuman aku kemarin ngomong sama 
suamiku “Iya ya.. kemarin kita kalau sebulan 
atau setahun menikah belum punya anak 
terus ke dokter kan nda seperti ini ya”. Dia 
ngomongnya apa coba “belum tentu juga”. 
Belum tentu juga. Ya emang Tuhan itu 
nyatakan sekarang ini. Gitu. dia ngomong 
emang Tuhan itu nyatakan sekarang ini. 
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(P3W1 494-501) 
P mengganggap 
penyakitnya sebagai berkat.  
 

Ya apa ya.. saya anggap penyakit ini seperti 
berkat. Berkat itu kan tidak datang hanya 
misalnya kamu dikasih rumah gede, kamu 
dikasih duit banyak, itu kan tidak seperti itu. 
Menurut saya berkat itu sesuatu yang saya 
nda tahu tapi dinyatakan dengan hal-hal 
yang menyakitkan itu juga berkat. Gitu. 
(P3W1 504-510) 

P merasa dengan 
dihisterektomi, Tuhan 
menyatakan kepada P 
bahwa P memiliki penyakit 
yang harus diangkat.  
 

Lah saya ngomongnya seperti ini 
kenapa..kok bisa ngomong seperti ini. Lah 
itu nyatanya ketika saya nda tahu bahwa di 
perutku itu ada penyakit, tapi ketika Tuhan 
itu mengijinkan saya dioperasi, itu kan saya 
jadi tahu bahwa diperutku ada sakit penyakit 
nih makanya saya bisa katakan ini tuh 
berkat. Ini tuh berkat supaya apa toh ?. 
Tuhan nyatakan bahwa saya harus 
dioperasi itu saya jadi tahu o ternyata di 
tubuh saya ada penyakit. (P3W1 510-519)  

P merasa penyertaan 
Tuhan karena P tidak 
merasakan sakit dari gejala-
gejala lain dari penyakitnya.  

Ternyata juga selama dua belas tahun ini itu 
juga Tuhan yang sudah tolong saya. Kalau 
nda Tuhan yang tolong saya, saya akan 
sering kesakitan atau kenapa-kenapa. Tapi 
nyatanya kan nda kan. Nyatanya saya nda 
kesakitan, nyatanya saya bisa-biasa aja. Itu 
kan berkat buat saya. Seperti itu. (P3W1 
519-525) 

P ingin tetap beriman 
kepada Tuhan untuk tidak 
merasakan gejala nyeri 
post-histerektomi yang 
dapat timbul saat udara 
dingin.  

Iya mungkin a kemarin teman saya 
ngomong katanya setahunpun juga rasanya 
itu tetap cekit-cekit. Cuman ketika saya 
tanya suamiku, suamiku itu juga pernah 
operasi usus buntu bahkan dia udah parah 
kan. Aku tanya “neh kamu pas dingin-dingin 
gitu ngilu nda ?” “nda tuh”. Lah ketika saya 
diberitahu seperti itu, tinggal hati saya, 
tinggal iman saya (volume suara 
membesar). Nah saya pengen percaya 
dengan kata orang yang bilang cekit-cekit 
atau saya bisa ngomong Tuhan aku yakin 
apapun Tuhan kerjakan. Mungkin bagi 
orang lain cekit-cekit ya, tapi Tuhan akan.. 
kalau Tuhan mau pasti akan akhiri cekit-
cekit itu. Suamiku sampe sekarang juga nda 
tuh. Dia itu panjang loh dari atas.. di bawah 
pusar sampe segini (sambil menunjukan). 
Itu kan karena ususnya sudah rusak. Sudah 
membusuk. Aku nanya “kamu neh dingin 
cekit-cekit nda ?” “nda tuh”.  Ya aku pengen 
beiman sama Tuhan seperti itu. (P3W1 528-
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547) 
P percaya bahwa Tuhan 
yang akan campur tangan 
dalam semua perkara 
kehidupannya.  

A saya sih a apa ya saya percaya bahwa 
Tuhan itu akan bela saya, Tuhan itu akan 
campur tangan didalam segala perkara. 
Kalau aku memang udah nda kuat, aku 
nyarain ke Tuhan. Saya yakin kok Tuhan 
akan beri kesehatan. Tuhan akan beri 
pertolongan. Seperti itu. Saya nda..nda 
takutlah. Nda takut soal itu ya. (P3W1 552-
558)        

P dapat menerima 
keadaannya dengan 
sukacita karena 
membuatnya semakin ingin 
hidup lebih baik dengan 
melayani Tuhan. 

Saya bisa terima dengan sukacita. Dan 
dengan keadaan seperti inipun saya bisa 
melayani Tuhan. Harapannya sih saya 
pengen ya hidup lebih baik lagi, terus a 
saya pengen lebih..lebih apa ya.. lebih 
mendekatkan diri dengan Tuhan.. (P3W1 
564-571) 

Keinginan untuk menjadi 
berkat bagi sesama wanita 
melalui kesaksian 
pengalaman sakitnya 
karena merasa Tuhan telah 
menolongnya. 

Dan saya juga pengen jadi berkat.. jadi 
berkat buat teman-teman yang sesama 
wanita gitu. Kalau misalnya..saya bisa 
saksikan toh misalnya satu kali saya 
diperhadapkan dengan orang yang tidak 
bisa punya anak saya bisa sharingkan. Atau 
satu kali saya bisa diperhadapkan dengan 
orang yang sakit miom saya juga bisa 
sharingkan karena aku pernah ngalami. 
Atau saya diperhadapkan dengan suami 
isteri yang mungkin suaminya rodo nda isa 
menerima isterinya karena sakit ini sakit itu, 
saya bisa sharingkan. Itu yang menjadi 
harapan saya, ya saya bisa jadi berkat 
untuk mereka. Gitu. atau mungkin ketika 
ada seorang isteri yang ngalami perutnya itu 
keras, saya bisa sharingkan kalau kamu 
ngalami sesuatu yang nda enak harus 
langsung periksa ke dokter. Ya seperti itu 
harapan saya ya seperti itu karena aku 
udah ngalami ini dan Tuhan sudah tolong 
aku, aku mau jadi berkat untuk orang lain. 
(P3W1 571-590) 

Menjadi berkat di manapun 
P berada juga menjadi 
tujuan hidup P.  

A saya ya.. saya bisa ngomong bahwa 
Tuhan itu tidak pernah bisa dipresiksi 
dengan apapun gitu. A apa ya.. kalau Tuhan 
menyatakan sesuatu gitu kita tidak bisa 
menolak. Seperti yang aku alami sekarang 
ini. Dan itu yang membuat saya, tujuan 
hidup saya untuk saya jadi berkat..pengen 
jadi berkat.. pengen jadi berkat di manapun 
saya ada. Misalnya saya pengen a jadi 
orang yang misalnya ada orang seng 
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ngalami sesuatu tuh saya bisa masuk ke 
mereka, misalnya mereka mengalami 
kesedihan, saya bisa ngerasain sedih 
mereka, mereka mengalami kesakitan, saya 
pengen saya bisa ngerasain sakit mereka. 
Atau saat mereka tidak punya pengharapan, 
saya bisa katakan bahwa ada harapan. Itu 
tujuan saya ke depan. (P3W1 593-607) 

P yakin Tuhan yang akan 
memampukannya untuk 
mencapai tujuan hidupnya.  

Ya saya harus.. memang nggak mudah ya, 
tapi saya yakin ketika saya mempraktekkan 
itu ke Tuhan, saya yakin Tuhan akan 
mampukan saya, Tuhan akan memberikan 
kekuatan, kemampuan saya untuk saya bisa 
berjalan ke arah itu. Karena aku nda bisa 
dengan saya nda berdoa menuju ke situ o 
nda. Dengan saya berdoa, saya yakin bisa 
ke arah itu. Ketika saya berdoa, membuat 
saya lebih mantap. (P3W1 610-618) 

P ingin mengadopsi anak 
setelah dihisterektomi.  
 

Ya mau sih. Pengennya sih saya akhir-akhir 
ini sih pengen istilahnya itu yang nomor satu 
pengen mengadopsi anak dulu. (P3W1 622-
624) 

Keinginan untuk ikut 
mengurus dan mendidik 
anak-anak yang ditemuinya 
menjadi anak yang baik.  

Terus yang ke dua, saya pengen ya anak-
anak yang saya lihat begitu ya..yang saya 
lihat itu saya pengen bantu untuk mereka 
ini, kayaknya tuh dalam hati tuh timbul aku 
ingin ngurusin mereka gitu loh. Pengen 
mereka tuh bagaimana supaya mereka tidak 
nakal. Kan seringkali kan ada anak seng 
suka nangisan gitu. Anak anak yang suka 
cengeng gitu. saya itu pengen buat mereka, 
gimana sih buat jangan cengeng lagi dan 
tidak nakal. Itu saya pengen. Karena 
memang kemarin-kemarin sih saya 
mengajar sekolah minggu. (P3W1 624-635) 

P ingin mengadopsi anak 
untuk memimpin dan 
membimbing mereka agar 
tidak menjadi anak yang 
mengecewakan orang tua. 

Iya saya jadi ingin punya anak, dengan saya 
adopsi gitu. Atau mungkin adopsi ya 
misalnya ada sodara yang punya anak yang 
mau dikasih aku juga nda apa-apa gitu. 
soalnya aku pengen anak-anak yang deket 
sama saya itu, saya pengen membelajari 
mereka, saya pengen memimpin, 
membimbing mereka. Tetangga yang di 
depan itu kan ada anak kelas enam sama 
kelas satu SD nah yang kakaknya itu kan 
suka dekat sama aku. Manggilnya aku aja 
mama. Nah aku pengen dia ini, pengen 
membimbing dia, dia kan punya papi mami 
ya, papi maminya aja pendeta. Itu dekat 
sama aku..ya aku pengen bimbing dia biar 
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nanti gak berani juga sama orang tua. 
(P3W1 638-651) 

Selain P tidak lagi merasa 
kecewa karena tidak bisa 
memiliki anak, P juga tidak 
ingin menyalahkan Tuhan 
dan tetap bersyukur dengan 
apa yang dialami.   

A sekarang ini.. nda..nda ada kekecewaan. 
Nda sama sekali nda ada kekecewaan. 
Ketika Tuhan maunya seperti itu aku yang. 
Puji Tuhan. Kan kalau misalnya kan 
istilahnya ini sudah nda bisa nih. Nda 
kecewa sih terus jangan sampe nyalain 
Tuhan. Aku nda mau seperti itu. Biar 
semuanya disyukuri saja. (P3W1 665-661) 

Perasaan semakin dekat 
dan semakin ingin melayani 
Tuhan.  

Iya ini sih semakin mantap saja. Kemarin ya 
sudah mantap ya karena memang saya 
sudah mau melayani Tuhan istilahnya itu 
sudah a apa ya.. dipercaya untuk di gereja 
itu kan istilahnya saya jadi pemimpin komsel 
gitu kan dari kemarin-kemarin. Nah ini ya 
semakin matap toh karena aku merasa apa 
yang saya alami ini adalah campur tangan 
Tuhan dan semakin mantap. Kemarin aku 
ngomong kan anak’e pendeta saya itu kan 
ke sini ya saya sharingkan dengan kasus 
ini, saya percaya bahwa Tuhan itu, Tuhan 
yang sanggup melakukan segalas sesuatu 
dengan saya sakit ini malah saya semakin 
mau melayani Tuhan. (P3W1 664-677)  

Harapan agar perasaan 
antusias untuk melayani 
Tuhan terus ada dalam diri 
P.  
 

Ya kayaknya ada perbedaan setelah saya 
dioperasi ini akhir-akhir ini ada dan saya 
pengen rasa antusias ini terus berlagsung 
terus sampe..sampe besok-besok sampe 
kapanpun. Antusias untuk mencari Tuhan. 
(P3W1 680-684)  

P merasa hampa saat jauh 
dari Tuhan.    
 

Karena neh ketika bagi saya ketika saya 
tidak mencari Tuhan, itu hidup saya hampa 
gitu. Kayaknya itu uring-uringan gitu. (P3W1 
684-687) 

Selain perasaan segala 
sesuatu dipermudah, P juga 
merasa hidupnya menjadi 
lebih baik saat dekat 
dengan Tuhan.  
 
 
 
 
 

Tapi kalau saya hidup saya dengan berdoa, 
bergumul, dekat sama Tuhan itu kayaknya 
enteng gitu. Ketika kalau dulu akunya suka 
sensitif setelah aku dekat sama Tuhan ya 
sensitifnya sudah agak berkurang gitu. bisa 
dikatakan hidup lebih baik lagi. Gitu. 
kemarin-kamarin itu suamiku ngomong apa 
gitu sok ngamuk-ngamuk gitu. Cuman akhir-
akhir ini aku belajar untuk bisa nerima gitu. 
Belajar bisa nerima. Dan kalau belajar untuk 
bisa nerima kekurangan orang lain itu kan 
bukan hal yang mudah dan itu harus minta 
Tuhan yang mengerjai hati kita kalau 
nda..nda bisa. Misalnya ya Tuhan aku mau 
mengerti orang lain. Terus nda dengan 
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berdoa nda bisa. Terus nda mau belajar 
untuk ngerti orang lain juga nda bisa. 
Makanya selain berdoa juga harus belajar. 
(P3W1 687-703) 

P merasa penderitaannya 
dengan penyakit yang 
diderita tidak sebanding 
dengan penderitaan dan 
kasih Tuhan untuk P.   
 

A wong namanya menderita ya. Awalnya sih 
menderita banget. Sakit banget. Tapi a 
ketika aku merasa bahwa sakit yang aku 
derita ini nda seberapa dibanding kasih 
Yesus. Dibanding Yesus yang dia nda 
berbuat dosa tapi dijadikan berdosa itu. Itu 
kan ketika aku ingat itu nda ada apa-apanya 
gitu. Ketika aku ingat itu ya berarti sakitku 
nda seberapa. Dibanding Yesus yang sudah 
menebus dosaku. Dia disalib itu kan 
sakitnya minta ampun kan, ya itu aku 
ibaratkan seperti itu. (P3W1 706-716) 

Walaupun merasa sangat 
menderita dengan sakitnya, 
tapi P belajar untuk 
bersyukur.   

Makanya akhir-akhir ini sih ya awalnya sih 
ketika ngalami sakit itu aduh menderita 
banget. Tapi saya belajar untuk bersyukur 
dengan semuanya itu. Ya saya bisa.. kalau 
nda seperti itu saya kan nda tahu. Kalau 
aku nda menderita dioperasi, saya kan nda 
tahu ditubuh itu ada apa. Dan hidupku 
harusnya lebih dekat dengan Tuhan lagi. 
(P3W1 716-723) 

P sempat berpikir bahwa 
sakit yang diderita karena P 
berdosa terhadap 
suaminya. 

Selesai berdoa dan akhirnya memang dia 
dikasih karunia yang berlimpah gitu. dia 
hanya omong gini “bu ini Tuhan ngomong.. 
Tuhan ngomong gini ibu a apa ya istilahnya 
ibu ini suka berantem sama suami nah terus 
suka kuatir. Ibu ini tidak pernah berdoa 
bersama suami. Memang tiga-tiganya itu 
Tuhan ngomong melalui hamba Tuhan ini 
itu aku anggap enteng sebelumnya. Aku 
anggap enteng suami juga kayak gitu. Suka 
kuatir, dan memang aku jarang berdoa 
sama suami. Dan terus ibu harus ngelakuin 
tiga ini. Ya tiga point ini. “Ya terus gimana 
pak ? nantinya saya minum obat nda ?” “ya 
terserah soal obat dipending dulu yang 
penting ibu ngelakuin tiga ini dan ketika 
saya pulang kan minta maaf sama suami, 
terus belajar untuk nda kuatir gitu tapi tetap 
tak minum obat itu terus sembuh. Nah 
dengan kasus itu kemarin-kemarin ketika 
saya melihat perut saya kok keras gitu itu 
aku mikir juga.. apa aku berdosa sama 
suami ya. Dan kadang itu kan gini suka ya 
di dunia maya, difacebook itu kadang kan a 
memang profil saya itu kan tidak ada 
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menikah. Jadi tidak ada menikah itu. Tapi 
harusnya orang-orang kan tahu bahwa 
harusnya saya sudah menikah gitu. atau 
mereka nanya saya sudah menikah, kadang 
saya guyon juga. Belum gitu. dan saya suka 
smsan juga kadang kata-katanya juga 
sayang-sayang gitu. sebenarnya kan nggak 
masalah. Cuman aku kadang mikir gini ya.. 
apa karena ini. Jadi ketika saya kembalikan 
sama Tuhan.. Tuhan kok gini. (P3W1 746-
777) 

P percaya bahwa sakit yang 
dialami karena Tuhan 
mengijinkan P 
mengalaminya untuk 
kebaikan dirinya.  

Tapi saya percaya sakit ini Tuhan ijinkan 
saya alami. Saya yakin ketika saya ngalami 
ini, saya bisa menjadi berkat untuk orang 
lain. Kemarin aku juga sempat minta maaf 
sama suami sih. Maaf ya aku banyak dosa. 
Iya nda apa-apa aku memaafkan. Sempat 
seperti itu tapi sekarang ini memang nda. 
Sakit ini yang saya alami memang diijinkan 
Tuhan. (P3W1 777-784) 

P merasa sakit yang diderita 
tidak menjadi beban 
untuknya, hanya saja 
terdapat perasaan 
menyesal karena tidak 
pernah memeriksakan diri 
selama menikah.   

A gini sebenarnya sih nggak jadi beban 
cuman kadang tadi yang saya katakan 
kadang timbul begini “coba saja kalau aku 
dulu periksa kan nda seperti ini. Itu kadang 
menurutku tuh cuman kalau beban sih 
nggak ya. (P3W1 787-791) 

P tidak lagi menyalahkan 
dirinya akan apa yang 
dialami karena percaya 
bahwa Tuhan yang 
mengijinkannya dan 
memampukan untuk 
memaluinya.   

Nggak..nggak maksudnya punya pemikiran 
seperti itu saat ini ya nggak. Karena saya 
tahu bahwa ini yang terbaik buat saya. Hal 
ini yang terbaik buat saya, membuat saya 
tahu. Membuat saya tahu bahwa 
penderitaan itu a harus apa ya nda bisa 
dilalukan. Kalau istilahnya gini Tuhan ijinkan 
saya menderita okelah saya mau alami itu 
tapi yang pasti Tuhan ada di depan saya. 
Nda jadi beban…nda jadi beban karena 
saya yakin ketika saya ngalamin 
penderitaan itu Tuhan mau kok dan Tuhan 
tidak pernah membiarkan saya  ketika saya 
sakit itu Tuhan ngerti gitu. Tuhan ngerti. 
Tapi yang pasti ketika saya sakit aku tetap 
bersyukur gitu. Nda boleh yang “aduh 
sakitku ini” nda..nda boleh. Ketika saya sakit 
saya merasakan seperti sekarang ini rodo 
cekit-cekit saya tahu kok Tuhan ada 
bersama-sama saya. Jadi nda jadi 
bebanlah. (P3W1 791-808) 

P tidak takut meninggal  
jika itu kehendak Tuhan. 

Gini. Saya itu gini kemarin ketika dioperasi 
apapun yang Tuhan inginkan ketika saya 
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operasi, misalnya saja Tuhan mau aku 
meninggal ya nda apa-apa. Misalnya sampe 
aku operasi terus Tuhan berkehendak aku 
meninggal saya ya nda apa-apa. Karena 
apa, saya percaya bahwa mati adalah 
untung ya dalam perjanjian baru itu mati 
adalah keuntungan dan hidup melayani 
Tuhan. (P3W1 811-818) 
Kalau mati ya bersyukur aja. Kalau kemarin 
operasi dan Tuhan ijinkan aku meninggal ya 
itulah kalau memang kehendak Tuhan. 
(P3W1 856-858) 

P merasa keluarga bahkan 
tetangganya sangat 
mengasihinya lewat 
perhatian yang selalu 
diberikan.  

Nda juga sih.. ya biasa aja karena saya 
melihat ternyata sodara-sodara saya, 
sodara kandung itu sangat mengasihi saya. 
Di mana ketika mereka walaupun punya 
keluarga itu, sering ngeliat aku. Sering 
nanyain kabar aku. Misalnya kakakku yang 
yang di rumah sakit itu, dia punya cucu juga, 
punya anak juga tapi disempatin tiap jam 
datang. Datang ke sini. Soalnya dia juga 
bantu masakin gitu. Aku melihat kasih 
mereka itu luar biasa dan aku melihat orang 
lain juga begitu apa ya memperhatikan 
saya. Tetangga-tetangga saya, nanyain 
gitu. Nanyain kabar itu kan sudah sesuatu 
yang sangat luar biasa bagi saya. Itu 
perhatian yang tidak bisa dibeli dengan 
uang. Ya ibu yang tadi di sini, ibu itu juga 
tetangga saya. Ibu nya itu dia’e sakit gula 
itu. Sempat-sempat ketika saya pulang itu 
nanyain gimana kabar. dan sebenarnya 
memang hidup ini memang membutuhkan 
orang lain. (P3W1 822-840) 

P tetap bergumul dengan 
keadaannya dan berusaha 
agar apa yang dikatakan 
orang lain tidak menjadi 
doanya.  

Ya kalau sekarang ini pergumulan memang 
saya lakukan. Bagi saya, apa kata orang itu 
tidak menjadi doa saya. Mungkin orangnya 
ngomong o gini seperti tadi teman saya 
yang bilang o cepat keriput. Itu nda..nda 
nda aku percaya gitu. Tapi yang penting 
disaat aku berserah sama Tuhan itu nda 
akan menjadi beban karena saya tahu ya 
hidupku itu yang nyiptain kan Tuhan. Ya 
udah terserah mau ngomong apa nanti 
cepat keriput gitu kan. (P3W1 843-852) 

P menggunakan 
pengobatan alternatif untuk 
mempercepat 
penyembuhan lukanya.  

Kemarin itu temanku ngomong kalau selesai 
operasi itu biar cepat kering dari dalam 
dikasih obat-obat cina itu. Biar cepat 
sembuh ya tak kasih. Emang untuk biar 
kering dalam sama luarnya itu. (P3W1 861-
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865) 
P tidak merasa rendah diri 
walaupun tidak bisa 
memiliki anak karena P 
yakin ia berharga di mata 
Tuhan.  

Gini. Kadang kan ada orang yang rendah 
diri kan.. ih nda punya anak divonis gitu 
terus merasa kuper, terus nda mau bergaul, 
dan mungkin merasa dirinya nda berguna 
tapi aku nda. Ketika Tuhan ijinkan saya 
seperti itu saya tetap aku tuh tetap berharga 
di mata Tuhan. Walaupun aku dianggap 
gagal tapi di firman Tuhan katakan saya 
berharga di mata Tuhan. Yang saya katakan 
memang sudah dipersiapkan gitu. untuk 
menghadapi inipun Tuhan itu sudah.. 
kayaknya sudah mempersiapkan saya sama 
suami saya makanya ketika sekarang ini 
ketika yang diambil apanya ? aku ngomong 
“o yang kemarin diambil itu rahimku sama 
indung telurku”. Saya sampe ngomong 
seperti itu. (P3W1 878-892)               

P menilai dirinya berharga 
di mata Tuhan walaupun 
tidak bisa melahirkan dan 
akan mengalami 
menopause.  

Saya tetap berharga di mata Tuhan. Itu aja. 
Maksudnya nggak trus “ah aku malu nda 
bisa melahirkan. Aku malu a sudah tua udah 
menopausee nda itu.. nda itu yang saya 
pikirkan nda itu. Tapi tetap walaupun fisikku 
seperti ini tetapi tetep saya berharga di mata 
Tuhan. (P3W1 895-900)               

P tetap akan menjalankan 
peranannya sebagai 
penolong bagi suaminya 
dan anaknya nanti.  

Ya kayaknya sih tetap kalau di dalam firman 
Tuhan kan isteri itu kan penolong ya. 
Namanya isteri itu penolong, suami itu 
kepala rumah tangga, imam ya. Setelah 
saya dioperasi saya juga tetap akan menjadi 
penolong yang baik pada suami saya kalau 
ada anak ya saya akan menjadi penolong 
yang baik bagi anak saya nanti. Tetaplah 
karena memang tugas isteri itu penolong 
saya akan menghormati suami saya gitu. 
(P3W1 903-912)               

P berharap ia dan suaminya 
dapat menjadi keluarga 
yang ilahi yang nantinya 
dapat melahirkan anak-anak 
jasmani (yang diadopsi dari 
orang lain) maupun anak 
rohani yang ilahi pula.  

Ya kayaknya sih pengen a saya sama 
suami pengen menjadi keluarga yang ilahi. 
Dan keluarga yang ilahi itu me..melahirkan 
anak-anak yang ilahi. Tapi anak-anak dalam 
tanda kutip maksudnya bisa anak jasmani 
ketika anak jasmani itu saya ambil anak 
orang lain, itu bisa melahirkan anak-anak itu 
untuk anak ini takut akan Tuhan. Terus 
kalau anak rohani saya pengen melahirkan 
anak-anak rohani di mana ketika orang itu 
bergaul sama saya mereka juga punya iman 
percaya bahwa Tuhan itu juga istilahnya 
orang-orang yang bergaul sama saya 
mereka juga dalam keluarga itu ada Tuhan 
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gitu. Tuhan yang membimbing keluarga 
mereka. Saya pengen seperti itu. Kalau 
sekarang ini saya ngalami Tuhan yang 
membimbing keluarga saya dan saya 
berharap ketika ada orang lain bergaul 
sama saya orang lain ini juga dalam 
keluarganya Tuhan yang membimbing. 
Saya pengen seperti itu. (P3W1 915-934)              

P tidak merasa rendah diri 
karena tetap berharga 
dimata Tuhan walaupun 
tidak bisa memiliki anak.  
 
 

Walaupun saya nda bisa melahirkan anak 
sendiri, anak jasmani, Tuhan kan tidak.. 
tidak menyingkirkan saya. Misalnya “o kamu 
nda bisa ngelahirin kamu tak coret dari buku 
kehidupan”. Ya nda kan. Nda gitu. Tuhan 
sayang kok sayang sama aku walaupun 
misalnya aku tuh mataku, jangan itu ah. 
Misalnya aku nda bisa ngelahirin itu Tuhan 
nda melihat saya dengan sebelah mata nda. 
Tetap melihat dengan kedua mata..kedua 
mata Tuhan. (P3W1 938-947) 
Makanya jangan sampe orang itu rendah 
diri misalnya rumahnya jelek, rendah diri. 
Rambutnya keriting, rendah diri terus 
kulitnya item redah diri ya nda. Apapun yang 
Tuhan ksih pada diri kita itu, kita berharga 
dimata Tuhan. (P3W1 953-957)                   

P memandang dirinya 
sebagai biji mata Tuhan 
yang berharga  

Saya biji mata Tuhan. Saya ini biji mata 
Tuhan. Walaupun saya nda bisa melahirkan 
tapi tetap saya biji mata Tuhan. Dan saya 
berharga banget. Gitu. (P3W1 950-953)              

P tidak merasa kuatir 
dengan hubungan 
seksualnya post-
histerektomi  

O a saya sih kayaknya entar kalau sembuh 
saya nda akan ketakutan. Cuman akhir-
akhir ini memang kan masih nyeri ini ya 
rodo belum bisa cuman suatu saat ketika 
saya sudah sembuh saya nda akan takut 
untuk berhubungan seksual karena kan 
sekarang ini a apa ya.. kedokteran sudah 
maju, ya obat-obat juga sudah maju, kan 
tidak ada salahnya untuk kita bisa konsultasi 
sama dokter untuk baiknya gimana. Kan 
bisa konsultasi gitu. (P3W1 961-970)                      

 

Setelah melakukan tahap analisis hasil wawancara post-

histerektomi, selanjutnya peneliti melakukan proses kategorisasi 

yang mana melalui proses ini menghasilkan beberapa kategori data 

post-histerektomi partisipan ketiga: 
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h. Kategori Post-histerektomi Partisipan 3 

No Kategori 
1. Gejala dan keluhan fisik. 

2. Reaksi emosional tentang keadaan kesehatan post-

histerektomi. 

3. Relasi dan dukungan sosial/keluarga. 

4. Kecemasan mengenai dampak histerektomi dan kehidupan 

seksual.  

5. Perasaan tidak sendiri menderita.  

6. Perasaan bersalah atas apa yang dialami. 

7. Gaya hidup (pola makan) post-dihisterektomi. 

8. Keinginan untuk tetap bekerja dan beraktivitas post-

histerektomi. 
9. Reaksi emosional ketika harus bergantung kepada orang 

lain. 

10. Kehidupan spiritual dan relasi dengan Tuhan. 

11. Makna/arti hidup yang muncul dari pergumulan. 

12. Pandangan tentang dirinya sendiri post-histerektomi.  

13. Pandangan tentang penyakit post-histerektomi 

14. Harapan-harapan yang dimiliki tentang diri dan keluarga.  

Berdasarkan kategori-kategori yang peneliti buat, maka 

langkah selanjutnya adalah merekonstruksi kategori-kategori 

tersebut dalam sebuah narasi 
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i. Analisis Narasi Post-histerektomi Partisipan 3 

Terbebas dari penyakit post-ihisterektomi tidak membuat 

partisipan bebas pula dari berbagai pergumulan atas apa yang 

dialaminya. Keadaan post-histerektomi juga memberikan beban 

tersendiri dalam diri partisipan. Salah satunya adalah nyeri post-

histerektomi. Nyeri yang sangat dirasakan saat partisipan berjalan 

tersebut membuat partisipan cemas jika terjadi kesalahan 

pengangkatan organ, masih adanya mioma uteri dan adanya 

gangguan pada organ lain. Selain itu, terdapat pula kecemasan jika 

nyeri tersebut dapat muncul saat cuaca dingin walaupun lukanya 

histerektominya telah pulih. Atas semuanya itu, dukungan yang 

diberikan suaminya untuk tetap berpikir positif akan keadaannya 

mampu mengurangi kecemasan partisipan. Partisipan juga 

mengatasi rasa cemasnya dengan berdoa dan beriman bahwa 

sakitnya dapat dipulihkan Tuhan. Hal ini mampu mengurangi rasa 

cemas atas nyerinya dan partisipan merasa dikuatkan. Walaupun 

cemas, tidak ada ketakutan meninggal jika itu kehendak Tuhan. 

Partisipan juga tidak mengalami gangguan pola tidur atas nyeri 

yang dirasakan. 

Saat diberitahu sang suami bahwa uterus dan kedua 

ovariumnya telah diangkat, reaksi emosional yang muncul dalam 

diri partisipan adalah perasaan kaget dan kecewa atas apa yang 

dialami. Hal ini diekspresikan partisipan dengan menangis. 
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Pemikiran akan ketidakmampuan menyenangkan suami karena 

harus mengalami menopause dini sebagai efek dari histerektomi 

yang dijalani, membuat partisipan sempat tidak bisa menerima 

keadaannya saat diperhadapkan dengan suaminya. Selain cemas 

akan menopausee dini, partisipan juga kecewa karena harapannya 

untuk memiliki keturunan tidak dapat dicapai. 

Berkat dukungan emosional yang diberikan suami partisipan 

dengan terus meyakinkannya bahwa ia mampu menerima 

keberadaan partisipan dan mendorongnya agar tidak kuatir 

walaupun tidak bisa memberikan keturunan bagi keluarga mereka, 

partisipan merasa dikuatkan dan belajar untuk menerima 

keadaannya. Partisipan kemudian semakin menyadari bahwa 

sebelum akhirnya divonis memiliki mioma uteri, ia maupun 

suaminya telah dipersiapkan Tuhan dengan bersama-sama 

mengikuti pelatihan di gereja tentang kebersamaan yang harus 

dilakukan pasangan suami istri dalam keluarga Kristen. Hal 

tersebutlah yang mengajarkan partisipan maupun suaminya untuk 

tetap bersyukur apapun situasi yang dihadapi. Partisipan kemudian 

meyakini keadaannya sebagai hal terbaik yang Tuhan buat dalam 

keluarga mereka. 

Perasaan cemas akan penuaan dini sebagai efek 

histerektomi juga muncul dalam diri partisipan. Partisipan kaget 

saat tahu bahwa histerektomi pengangkatan uterus dan kedua 
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ovarium dapat menyebabkan penurunan kadar hormon yang 

membuatnya lebih cepat keriput. Partisipan yang cukup menjaga 

penampilannya sedikit cemas jika nantinya ia harus mengalami 

penuaan diri. Namun, dukungan dari sang suami yang 

menyarankan partisipan agar tidak berfokus pada hal tersebut 

membuat partisipan kuat, bisa menerima. Partisipan yakin saat ia 

bisa bersyukur dan bersukacita dengan apa yang dialami, akan 

menghindarinya dari penuaan dini. 

Kecemasan akan kehidupan seksual post-histerektomi 

dengan adanya penurunan libido saat berhubungan seksual 

membuat partisipan kembali cemas akan keadaannya. Pengalaman 

temannya yang juga mengalami gangguan dalam hubungan seks 

akibat histerektomi pengangkatan ovarium membuat partisipan 

semakin cemas. Namun, dukungan emosional yang diberikan 

suaminya mampu membuat partisipan kuat. Selain itu, pengalaman 

orang lain yang tetap memiliki hubungan suami istri yang harmonis 

walaupun telah menopause membuat partisipan terpacu untuk bisa 

melakukan hal yang sama. Dukungan temannya juga membuat 

partisipan bersemangat dan tidak lagi memikirkan efek histerektomi. 

Perasaan kuatir dan kecewa partisipan dapat teratasi saat ia yakin 

akan menjalani kehidupannya bersama suaminya dan Tuhan. 

Partisipan merasa kuat dan bisa menerima keadaannya karena 

kasih Tuhan.  
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Walaupun merasa telah menerima keadaannya, partisipan 

seringkali menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Pemikiran 

tersebut muncul saat mendengar perkataan kakaknya yang 

menyesalkan sikap partisipan dengan tidak memeriksakan diri 

setelah dua belas tahun menikah  namun, suami partisipan selalu 

berusaha meyakinkannya bahwa Tuhan menyatakan penyakitnya 

sekarang, membuat partisipan belajar untuk tidak berfokus dan 

terus menyesali masa lalunya. 

Pengalaman sakitnya juga memberikan pelajaran positif bagi 

partisipan. Apa yang dialami membuat partisipan semakin 

memperhatikan kesehatannya. Keinginannya untuk hidup sehat 

membuat partisipan mengubah pola makannya yang sangat 

berbeda dibandingkan sebelum dihisterektomi. Namun, hal ini tidak 

dipandang sebagai beban bagi partisipan. 

Tidak ada kekuatiran akan pekerjaannya pasca histerektomi. 

Partisipan yang merasa jarang cuti bekerja dibanding teman-

temannya kecuali sakit merasa tetap bersyukur dan tidak kuatir jika 

akhirnya harus dipecat dari pekerjaannya karena keyakinan bahwa 

ia memiliki Tuhan. Namun, pekerjaan yang tertunda sempat 

menjadi beban partisipan, sehingga partisipan berdoa agar 

rekannya yang menggantikannya di tempat kerja bisa menjalankan 

tugasnya dengan baik. Partisipan juga berharap rekan 

sepelayanannya di gereja juga bisa mengerti keadaan partisipan 
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yang untuk sementara waktu belum bisa melayani. Partisipan 

belajar menyerahkan semua bebannya kepada Tuhan. Beban 

pelayanan maupun pekerjaan kemudian tidak menjadi pergumulan 

bagi partisipan karena merasa Tuhan yang berperkara atas 

semuanya. 

Selain itu, partisipan yang selalu berusaha mengerjakan 

pekerjaannya semaksimal mungkin sebelum dihisterektomi merasa 

tidak ada perasaan cemas bila kelak tidak bisa maksimal seperti 

sebelum dihisterektomi. Setelah dihisterektomi, partisipan 

berencana belajar untuk mengatur pola istirahatnya jika kembali 

bekerja. Partisipan tidak merasa cemas keadaan post-histerektomi 

akan membuatnya bergantung kepada orang lain karena hanya 

bersifat sementara dan partisipan tidak bergantung penuh. 

Partisipan meminta bantuan suaminya untuk pekerjaan yang tidak 

bisa dilakukan. 

Partisipan tidak merasa cemas akan luka jahitannya, hanya 

saja terdapat pemikiran terjadi kesalahan pengambilan organ ketika 

histerektomi. Namun, berkat dukungan emosional yang diberikan 

suaminya, partisipan tidak lagi merasa cemas. Selain itu, doa pada 

luka histerektomi membuat partisipan lega karena merasa yakin 

bahwa tidak ada yang kurang pada dirinya. 

Keadaan post-histerektomi menimbulkan berbagai 

pergumulan tersendiri bagi partisipan. Dimulai dengan nyeri yang 
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dirasakan, pergumulan saat tahu bahwa uterus dan kedua 

ovariumnya telah diangkat, kecemasan akan menopausee dini, dan 

berbagai pergumulan lainnya. Namun, dukungan emosional yang 

diberikan keluarga maupun teman-temannya mampu membuat 

partisipan kuat. Partisipan merasa keluarga bahkan tetangganya 

sangat mengasihinya lewat perhatian yang selalu diberikan. 

Keadaan post-histerektomi juga membuat kehidupan spiritual 

partisipan kuat. Meski keadaan yang dialami tidak menyenangkan 

secara jasmani namun semakin memperkuat iman partisipan. 

Partisipan semakin ingin melayani Tuhan dan belajar menerima 

keadaannya dengan sukacita. Partisipan ingin hidup lebih baik 

dengan iman yang lebih baik yang merupakan perencanaan hidup 

partisipan setelah dihisterektomi. Partisipan tidak menyalahkan 

Tuhan atas apa yang dialami, dan memandang penyakitnya 

sebagai berkat dan hal yang perlu disyukuri, karena dengan 

demikian partisipan sadar akan kondisi kesehatannya. Partisipan 

bersyukur atas penyertaan Tuhan ketika tidak ada gejala lain dari 

penyakitnya sebelum divonis harus histerektomi. 

Walaupun tidak dapat memiliki keturunan dan harus 

mengalami menopausee dini, partisipan tidak merasa rendah diri 

dan merasa berharga dimata Tuhan. Histerektomi yang dijalani 

tidak membuat partispan kuatir akan masa depannya. Ia percaya 
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bahwa Tuhan yang akan campur tangan dalam semua perkara 

kehidupannya. 

Partisipan ingin semakin bersyukur dengan suami yang 

Tuhan berikan dengan mengurangi sifatnya yang pemarah. Sifatnya 

yang pemarah membuat partisipan sempat berpikir bahwa sakit 

yang diderita karena berdosa terhadap suaminya. Namun partisipan 

kembali percaya bahwa sakit yang dialami atas seijin Tuhan dan 

untuk kebaikan dirinya. Partisipan yang berencana mengadopsi 

anak setelah dihisterektomi memiliki kerinduan untuk mendidik dan 

membimbing anak-anak di sekitarnya menjadi anak yang baik agar 

tidak mengecewakan orang tua. Partisipan berharap ia dan 

suaminya dapat menjadi keluarga yang Ilahi yang nantinya dapat 

melahirkan anak-anak jasmani (yang diadopsi dari orang lain) 

maupun anak rohani yang Ilahi pula. Partisipan akan berusaha 

menjalankan peranannya sebagai penolong bagi suaminya dan 

anaknya kelak. 

Kesadaran akan kebaikan Tuhan akan hidupnya semakin 

membuat partisipan ingin untuk menjadi berkat bagi sesama wanita 

melalui kesaksian pengalaman sakitnya. Menjadi berkat di 

manapun berada menjadi tujuan hidup partisipan. Ia yakin Tuhan 

yang akan memampukannya untuk mencapai tujuan hidupnya. 

Perasaan semakin dekat dengan Tuhan membuat partisipan 

merasa segala sesuatu dimudahkan, juga merasa hidupnya 



260 
 

menjadi lebih baik saat dekat dengan Tuhan sampai muncul 

perasaan hampa saat jauh dari Tuhan. Partisipan merasa 

penderitaannya dengan penyakit yang diderita tidak sebanding 

dengan penderitaan dan kasih Tuhan untuk partisipan. 

Partisipan merasa sakit yang diderita tidak menjadi beban 

untuknya, hanya saja terdapat perasaan menyesal karena tidak 

pernah memeriksakan diri ke dokter walaupun telah dua belas 

tahun menikah. Partisipan tetap bergumul dengan keadaannya dan 

berusaha agar apa yang dikatakan orang lain tentang efek 

histerektomi tidak menjadi doanya. Partisipan berrencana 

menggunakan pengobatan alternatif untuk mempercepat 

penyembuhan lukanya. 

4.4 Memeriksa Keabsahan Data  

1. Triangulasi 

a. Partisipan Pertama (THS) 

Peneliti melakukan triangulasi data untuk partisipan pertama 

(THS) dengan mewawancarai orang terdekatnya, dalam hal ini 

suaminya (BP), karena BP-lah yang mengetahui keseharian 

partisipan dan yang setia menemaninya mulai dari divonis memiliki 

penyakit sampai keadaan post-histerektomi. 

BP mulai menceritakan tentang perdarahan yang dialami 

partisipan. Awalnya partisipan tampak tidak cemas dengan 

perdarahan tersebut, namun karena perdarahannya semakin 
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banyak dan muncul gejala seperti pusing, merasa panas dan mual, 

BP menyarankan partisipan untuk segera memeriksakan diri ke 

dokter. 

BP menuturkan bahwa wajah partisipan tampak pucat dan 

tubuhnya terlihat lemas saat dokter memvonis bahwa ia memiliki 

mioma uteri uteri dan kista ovarium ovarium serta harus 

dihisterektomi. Partisipan saat itu tidak percaya dan terlihat bingung 

antara iya dan tidaknya histerektomi. Di satu sisi partisipan takut 

dihisterektomi, sedangkan di sisi lain jika tidak dihisterektomi 

penyakitnya bertambah parah. Partisipan mulai terlihat tenang saat 

dokter mengatakan banyak wanita yang mengalami hal yang sama 

dan berhasil dihisterektomi. 

Sepulangnya dari Rumah Sakit, BP menyarankan partisipan 

untuk segera dihisterektomi agar partisipan tidak lagi terbebani 

dengan penyakitnya, namun hal tersebut diurungkan partisipan 

karena masih cemas akan keadaannya. Partisipan juga tampak 

tidak ingin pasrah untuk segera dihisterektomi dan mencari 

informasi dari temannya yang telah dihisterektomi untuk 

memperoleh solusi terbaik. BP dan partisipan kemudian mencari 

pengobatan alternatif herbal pasca perdarahan terhenti. Partisipan 

mengkonsumsi ekstrak daun sirsak berdasarkan saran temannya 

yang tampak membantu mengurangi keluhan yang dialaminya. 
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Selama bergumul untuk dihisterektomi, partisipan tetap 

beraktivitas seperti biasa, baik itu mengikuti kegiatan gereja 

maupun bekerja. BP sempat menyarankan partisipan cuti bekerja 

untuk sementara waktu, tapi hal tersebut tidak dilakukan partisipan 

dengan alasan masih banyak target pekerjaan yang harus 

diselesaikan. 

Hampir setahun kemudian, partisipan kembali mengeluhkan 

penyakitnya kepada BP setelah muncul gejala berupa nyeri hilang 

timbul pada bagian bawah perutnya. Gejala tersebut membuat 

partisipan cemas jika penyakitnya bertambah parah. Partisipan 

dengan ditemani BP, kemudian kembali memeriksakan diri ke 

dokter. Dari hasil pemeriksaan, dokter menyarankan partisipan 

untuk segera dihisterektomi karena kista ovariumnya menyebar. 

BP mengungkapkan, setelah kembali divonis harus 

dihisterektomi,  partisipan tampak cemas jika histerektomi yang 

dijalani dapat menyebabkan penyakitnya kembali muncul dan harus 

dihisterektomi untuk kedua kalinya seperti yang diceritakan 

temannya. Melihat partisipan cemas, BP berusaha memberikan 

dukungan emosional dan meminta partisipan agar tidak langsung 

percaya atas apa yang didengarnya sebelum mencoba. BP saat itu 

berasumsi bahwa jika tidak segera dihisterektomi, partisipan akan 

mengalami penderitaan batin karena terus mencemaskan 

penyakitnya dan memikirkan kapan bisa sembuh.  
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BP juga menuturkan bahwa selain partisipan cemas harus 

menjalani histerektomi untuk kedua kalinya, partisipan juga cemas 

jika mengalami kegagalan histerektomi yang dipandang BP sebagai 

bayangan ilusi akibat kecemasan yang dialami partisipan. 

Kecemasan tentang prosedur histerektomi membuat partisipan 

selalu mengunjungi temannya yang telah dihisterektomi dengan 

penyakit yang sama. Hal tersebut membuat partisipan tampak 

semakin memikirkan keadaannya yang belum dihisterektomi. Lewat 

hal itu pula, partisipan memperoleh dukungan dari teman-temannya 

untuk secepatnya dihisterektomi. 

BP menceritakan bahwa post-histerektomi, partisipan 

mengalami nyeri daerah sekitar histerektomi. Namun, rasa cemas 

akan penyakitnya tidak lagi dikeluhkan partisipan. Aktivitas 

partisipan dikurangi post histerektomi dilakukan agar luka jahitan 

bagian dalam maupun luarnya cepat mengering dan pulih. 

Partisipan tampak semakin memperhatikan gaya hidupnya dengan 

menjaga pola makan dengan baik agar penyakitnya tidak kembali 

diderita. 

BP mengungkapkan bahwa pada post-histerektomi, 

kecemasan akan penuaan dini akibat penurunan hormon sedikit 

dialami partisipan yang sudah mulai berusia lanjut. BP berpendapat 

bahwa kecemasan yang dialami mungkin berbeda dengan wanita 

usia muda dan masih mengingkinkan keturunan. Pasca 
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dihisterektomi partisipan sering mengungkapkan keinginnya untuk 

secepatnya kembali bekerja karena banyaknya pekerjaan yang 

tertunda. 

b. Partisipan Tiga (SS) 

Triangulasi data partisipan ketiga (SS) dilakukan peneliti 

dengan mewawancarai orang terdekat SS dalam hal ini suaminya 

(HB) yang menemani partisipan sejak divonis memiliki penyakit 

sampai dengan keadaan post-histerektomi. 

HB menuturkan bahwa saat pertama kali partisipan 

didiagnosis oleh dokter umum, yang ada dalam benak HB hanyalah 

bagaimana cara partisipan dapat sembuh dari sakit yang diderita. 

Perasaan bingung atas situasi tersebut mendorong HB untuk 

segera menelepon adiknya yang bekerja di RS. Panti Wilasa 

“Citarum”. Adik HB kemudian menyarankannya untuk segera 

memeriksakan partisipan ke dokter kandungan di tempat ia bekerja 

untuk membuktikan kebenaran diagnosis yang diberikan dokter 

umum. 

Saat divonis memiliki mioma uteri oleh dokter umum, 

partisipan tidak percaya atas vonis yang diberikan karena merasa 

dirinya baik-baik saja. Walaupun demikian, HB melihat partisipan 

tampak cemas atas vonis yang diberikan. Rasa cemas yang dialami 

mengakibatkan partisipan mengalami gangguan pola tidur. Saat HB 

mengajak partisipan memeriksakan diri ke dokter kandungan, 
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partisipan menolak karena merasa belum siap. Seminggu 

kemudian, barulah partisipan bersedia memeriksakan diri ke dokter 

kandungan. 

HB menuturkan bahwa partisipan tampak kaget dan tidak 

percaya saat dokter kandungan mendiagnosis partisipan memiliki 

mioma uteri uteri dan harus dihisterektomi. Partisipan juga terlihat 

sangat cemas karena memikirkan dampak histerektomi dalam hal 

ini nyeri yang dirasakan.  

HB menuturkan bahwa saat itu partisipan belum mengetahui 

bahwa histerektomi yang dijalani bukan saja untuk mengangkat 

mioma uteri yang diderita, tetapi juga uterus dan kedua ovariumnya. 

Saat mendengar vonis dokter bahwa partisipan harus 

dihisterektomi, HB telah menduga dampak histerektomi yang akan 

dilakukan bagi partisipan. Hal tersebut membuat HB tidak bertanya 

secara detail kepada dokter tentang histerektomi yang akan 

dilakukan dan langsung menyetujui perkataan dokter agar 

partisipan segera dihisterektomi karena kuatir partisipan kecewa 

dan menolak untuk dihisterektomi. 

HB memberanikan diri menerima konsekuensi untuk tidak 

memberitahukan prihal pengangkatan uterus dan kedua ovarium 

karena memiliki prinsip bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam 

hidupnya atas seijin Tuhan. Walaupun hal tersebut membuatnya 

menderita, namun dipercaya mendatangkan kebaikan. HB merasa 
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siap menerima apapun yang terjadi pada partisipan dan akan tetap 

setia mendampinginya. HB menunggu hingga partisipan siap 

secara psikologi untuk memberitahukan kondisi partisipan yang 

sebenarnya. 

HB menuturkan bahwa setelah divonis memiliki mioma uteri 

uteri, partisipan tetap beraktivitas seperti biasa. Barulah mendekati 

hari histerektomi, partisipan meminta cuti bekerja untuk 

dihisterektomi sekaligus untuk pemulihan. 

Banyak masukan baik positif maupun negatif yang diterima 

partisipan dari teman-teman gerejanya tentang prosedur 

histerektomi yang akan dijalani. HB mengatakan bahwa kecemasan 

akan prosedur histerektomi membuat partisipan mengalami 

gangguan pola tidur. Namun, dukungan yang diberikan teman-

teman gereja pula yang membantu mengurangi kecemasan 

partisipan. Sharing dan doa bersama teman-temannya membuat 

partisipan lebih dikuatkan. partisipan dan HB juga melakukan 

sharing dan doa bersama pendetanya dalam pengambilan 

keputusan histerektomi. Dukungan emosional serta sharing 

pengalaman pendeta mereka yang juga memiliki mioma uteri 

membuat keduanya merasa dikuatkan. Bahkan sebelum memasuki 

ruang histerektomi, kehadiran teman dan dukungan doa oleh kedua 

pendeta mereka tampak membuat partisipan merasa lebih siap 

menghadapi histerektomi. 
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Post-histerektomi, semua tugas partisipan di rumah 

dikerjakan oleh HB. Sekitar satu bulan setelah dihisterektomi, 

barulah partisipan kembali menjalankan tugasnya walaupun masih 

untuk pekerjaan yang ringan dengan tetap dibantu oleh HB. 

partisipan baru mengikuti kegiatan ibadah di gereja tiga minggu 

setelah dihisterektomi namun belum bisa ikut melayani seperti 

sebelumnya. 

Post-histerektomi, partisipan cemas akan efek histerektomi 

yang dijalani. partisipan selalu mengeluhkan kecemasan yang 

dialaminya kepada HB. Nyeri luka histerektomi yang dirasakan 

membuat partisipan berpikir terjadi kesalahan pengangkatan organ. 

Terdapat pula kecemasan dirinya tidak dapat kembali optimal 

seperti yang dialami oleh temannya pasca empat tahun 

dihisterektomi. HB juga menuturkan bahwa terdapat kekuatiran 

dalam diri partisipan bahwa HB tidak akan menerima keadaannya 

yang sudah tidak bisa memberikan keturunan bagi keluarga 

mereka. partisipan juga mencemaskan kehidupan seksualnya 

setelah dihisterektomi. partisipan bahkan pernah meminta HB untuk 

menceraikannya karena partisipan yang tidak bisa memberikan 

keturunan bagi keluarga mereka. Namun hal tersebut ditolak oleh 

HB karena merasa telah berkomitmen untuk menerima istrinya 

apapun yang terjadi. 
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Atas kekuatiran yang dialami partisipan, HB berusaha 

meyakinkan partisipan bahwa ia akan menerima apapun keadaan 

partisipan setelah dihisterektomi. HB berusaha memberikan 

dukungan emosional agar partisipan tidak selalu berpikir negatif 

dan terus cemas atas apa yang dialaminya, karena menurutnya 

setiap orang diberikan kekuatan berbeda-beda oleh Tuhan. HB juga 

mendorong partisipan agar tidak langsung percaya atas apa yang 

dikatakan orang lain. Namun, masukan yang diberikan HB 

seringkali membuat partisipan kesal karena merasa HB tidak 

merasakan apa yang dialaminya. 

HB mengatakan bahwa partisipan juga sempat merasa 

terpuruk karena merasa dirinya tidak lagi berguna. Perasaan tidak 

berguna membuat tidak ingin beraktivitas apapun termasuk 

melayani di gereja. Muncul rasa tidak berguna karena dirinya yang 

tidak bisa lagi memberikan keturunan, tidak dapat menjalankan 

fungsinya sebagai wanita sebagaimana mestinya karena tidak 

dapat melahirkan. Pengangkatan kedua ovariumnya juga membuat 

partisipan cemas terjadi penurunan hormon yang menyebabkan 

penuaan dini. 

Partisipan kembali bersemangat menjalani kehidupannya 

berkat dukungan emosional dan doa keluarga serta pendetanya. 

HB bahkan melihat partisipan semakin aktif melakukan pelayanan 

di gerejanya. HB selalu menasehati partisipan untuk tidak 
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berorientasi pada masa lalu dan mendorong partisipan untuk selalu 

bersyukur apapun kondisinya dan tidak selalu berpikir negatif atas 

apa yang dialaminya. 

2. Refleksi 

a. Partisipan Pertama (THS) 

Tanpa ada tanda dan gejala serius yang dialami oleh 

partisipan yang kemudian didiagnosis memiliki mioma uteri 

memunculkan sedikit perasaan cemas dalam diri peneliti. Peneliti 

cemas jika hal yang sama peneliti alami. Apa yang dialami oleh 

partisipan mengubah perspektif peneliti akan pentingnya 

pemeriksaan dalam ke dokter kandungan baik yang belum maupun 

telah berkeluarga. Kecemasan yang peneliti alami membuat peneliti 

semakin sensitif saat mengalami masalah yang berhubungan 

dengan reproduksi dalam hal ini nyeri haid (dismenore) yang 

peneliti alami. 

Peneliti melihat betapa pentingnya waktu bagi partisipan 

dalam mengejar karirnya. Partisipan yang selalu mencari peluang 

dalam bekerja untuk membantu suaminya mencari nafkah untuk 

keluarganya. Apa yang dilakukan partisipan membuat peneliti 

terinspirasi untuk belajar memanfaatkan waktu yang ada dengan 

ikut bekerja secara freelance dengan menjadi agen penjualan 

pakaian batik yang saat itu ditawarkan partisipan. 
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Peneliti juga melihat bahwa relasi yang terbina dengan erat 

dengan keluarga maupun orang lain membuat partisipan semakin 

memiliki dorongan untuk secepatnya sembuh dari sakit yang 

diderita. Apa yang dialami partisipan semakin mendorong peneliti 

untuk belajar membangun hubungan yang positif bersama orang-

orang disekitar peneliti yang kelak dapat juga menjadi motivator 

bagi peneliti. 

b. Partisipan dua (JCS) 

Dukungan keluarga sangat minim didapatkan oleh partisipan. 

Peneliti melihat bahwa betapa pentingnya dukungan keluarga 

dalam hal ini suami bagi pasangannya dalam melewati masa-masa 

sulit termasuk saat menghadapi keadaan sakit. Peneliti merasa 

empati atas apa yang dialami partisipan yang saat itu tidak ditemani 

oleh sang suami. Bukan saja minimnya dukungan keluarga yang 

didapatkan oleh partisipan, dukungan dari kerabat pun tidak terlihat 

diperoleh partisipan selama dirawat di rumah sakit. Peneliti 

berinterpretasi bahwa partisipan yang tertutup merasa belum bisa 

menjalin relasi yang baik bersama orang-orang sekitar tempat 

tinggal membuat partisipan kurang mendapatkan dukungan secara 

emosional dari orang lain. 

Peneliti merasa kecewa saat diberikan alamat yang salah 

oleh partisipan. Peneliti melihat bahwa partisipan yang memiliki 

keperibadian tertutup tidak ingin menceritakan lebih lanjut tentang 
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pergumulan yang dihadapi akan penyakit serta histerektomi yang 

dialami serta pergumulan atas relasinya dengan orang lain maupun 

relasinya dengan anggota keluargaya. 

c. Partisipan tiga (SS) 

Partisipan sangat terbuka dalam menceritakan pengalaman 

yang dialaminya pada pre- maupun post-histerektomi. Peneliti 

melihat betapa pentingya dukungan yang diberikan oleh pasangan 

dalam hal ini suami partisipan yang membuat partisipan merasa 

bangkit lagi dari keterpurukan histerektomi yang dialami. Penuturan 

partisipan akan dukungan dan peran suaminya sejak sakit hingga 

selesai dihisterektomi, serta penjelasan tentang pasangan hidup 

yang berasal dari Tuhan membuat peneliti terdorong untuk belajar 

mempergumulkan pasangan hidup peneliti. 

Peneliti juga melihat pentingnya dukungan yang diberikan 

oleh teman dan keluarga untuk membuat partisipan kembali merasa 

berguna sebagai seorang wanita. Apa yang dialami partisipan 

membuat peneliti berrefleksi bahwa saat seseorang merasa 

terpuruk dengan keadaan yang dialaminya, membuat terdorong 

untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Relasi yang erat 

dengan Tuhan membantunya untuk kembali bersemangat 

menerima keadaan. Kesadaran akan besarnya besarnya kasih dan 

kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan membuat partisipan 

belajar menerima keadaannya dan kembali bangkit dari 
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keterpurukan. Hal tersebut membuat peneliti merasa betapa 

beruntungnya peneliti diijinkan Tuhan untuk dapat mengenal 

partisipan lebih dekat.  

Sharing bersama partisipan tentang apa yang dialami serta 

kasih Tuhan yang dirasakan mulai menggugah peneliti untuk 

semakin mengagumi betapa besar kasih Tuhan yang juga peneliti 

rasakan, sehingga peneliti merasa bersyukur atas apa yang Tuhan 

buat dalam hidup peneliti. 

 

d. Pembahasan 

Bagian ini menjabarkan interpretasi hasil temuan penelitian 

yang kemudian akan dibandingkan dengan konsep, teori dan 

penelitian terdahulu untuk melengkapi pembahasan interpretasi 

hasil penelitian. Namun sebelumnya, peneliti akan membahas 

tentang hubungan antara makna hidup dengan histerektomi. 

Manusia mempunyai sifat yang holistik, dalam artian, manusia 

adalah makhluk fisik, yang sekaligus psikologis, yang mana kedua 

aspek ini saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi, 

sehingga apa yang terjadi dengan kondisi fisik manusia akan 

mempengaruhi pula kondisi psikologisnya. Dengan kata lain, setiap 

penyakit fisik yang dialami seseorang tidak hanya menyerang 

aspek fisiknya, tetapi juga dapat membawa masalah-masalah bagi 

kondisi psikologinya (Lubis, 2009). 
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Masalah-masalah psikologis yang muncul ketika seseorang 

merasa kehidupannya terancam atas penyakit fisik yang dimilikinya 

yaitu munculnya perasaan cemas bahkan depresi. Keadaan inilah 

yang juga dialami oleh wanita pre- maupun post-histerektomi. 

Histerektomi merupakan suatu tindakan penanganan untuk 

mengatasi kelainan atau gangguan organ atau fungsi reproduksi 

yang terjadi pada wanita (Kasdu, 2005). Pada penelitian ini, metode 

histerektomi pada ketiga partisipan dilakukan melalui penyayatan 

pada dinding perut. Seperti yang diungkapkan oleh Engram (1998) 

bahwa bergantung pada alasan pembedahan, histerektomi dapat 

dilakukan melalui vagina atau melalui penyayatan perut. Bila uterus 

saja yang diangkat, dapat dilakukan melalui vagina. Penyayatan 

perut digunakan jika struktur reproduksi seperti ovarium dan saluran 

tuba fallopi juga harus diangkat atau jika uterus mempunyai ukuran 

yang tidak lazim. 

Histerektomi yang diindikasikan dokter kepada ketiga 

partisipan didasarkan pada diagnosis mioma uteri dan kista ovarium 

yang diderita ketiga partisipan. Menurut Pranoto (2009), indikasi 

paling sering dilakukannya histerektomi adalah mioma uteri atau 

fibroid yang merupakan penyebab utama menoragia. Indikasi 

lainnya adalah perdarahan uterus disfungsional, prolaps uteri, 

endometriosis, kanker pada serviks, endomentrium dan ovarium. 
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Histerektomi memiliki pengaruh secara fisiologis maupun 

psikologis pada seorang wanita. Histerektomi ginekologi dapat 

memiliki pengaruh langsung pada sistem reproduksi wanita 

(Schwartz dan Williams, 2002). Setelah dihisterektomi wanita akan 

mengalami perubahan fisik seperti tidak menstruasi, tidak ovulasi 

dan terjadi perubahan sensasi pada organ seksual karena 

berkurangnya produksi hormon estrogen dan progesteron yang 

menyebabkan kekeringan pada vagina. Jika pada histerektomi juga 

dilakukan pengangkatan ovarium (histerektomi radikal), akan timbul 

gejala menopausee karena hormon estrogen dan progesteron tidak 

diproduksi. Keluhan yang sering dirasakan seperti terasa panas, 

vertigo, produksi keringat meningkat dan demam. Gejala yang 

sering menyertai seperti kelemahan, palpitasi, nyeri kepala, nyeri 

otot, perasaan sensitif, perasaan mudah lelah dan insomnia. Efek 

lain dari histerktomi ini adalah produksi estrogen dan progesteron 

terhenti sehingga pembentukan osteoblast terhambat dan 

osteoklast meningkat yang mengakibatkan kerusakan tulang lebih 

cepat dibandingkan pembentukan tulang, hal ini akan mempercepat 

terjadinya osteoporosis (Baziad, 2001). Hal inilah menciptakan 

masalah psikologis tersendiri yang berbeda, baik itu pada pre-

histerektomi maupun post-histerektomi. 

Masalah-masalah seperti kecemasan dan depresi 

berhubungan dengan bagaimana seseorang memaknai hidupnya. 
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Mascaro (dalam Hicks & King, 2007) menuliskan bahwa makna 

hidup seseorang berhubungan dengan banyak variabel yang 

penting seperti harapan, kepuasan hidup, depresi dan kecemasan. 

Suyadi (2012) menuliskan bahwa mereka yang berhasil 

memenuhinya akan mengalami hidup yang bermakna (meaningful 

life) dan ganjaran (reward) dari hidup yang bermakna adalah 

kebahagiaan (happiness). Di lain pihak mereka yang tak berhasil 

memenuhi motivasi ini akan mengalami kekecewaan dan 

kehampaan hidup serta merasakan hidupnya tidak bermakna 

(meaningless). Selanjutnya akibat dari penghayatan hidup yang 

hampa dan tak bermakna yang berlarut-larut tidak teratasi dapat 

mengakibatkan gangguan neurosis. 

 

Makna Hidup Pasien Pre-histrektomi 

Pergumulan atas Gejala dan Keluhan Fisik yang Dialami 

Ketiga partisipan sama-sama bergumul atas gejala dan 

keluhan fisik yang dialami sebelum akhirnya memutuskan untuk 

memeriksakan diri ke dokter. Namun persepsi tiap partisipan akan 

apa yang dialaminya berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Pennebaker (dalam Ogden, 2007) bahwa ada 

perbedaan individual dalam banyaknya perhatian yang diberikan 

individu untuk keadaan internal mereka. Beberapa individu kadang-

kadang lebih fokus pada keadaan internal dan lebih sensitif akan 
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gejala. Sedangkan yang lain mungkin lebih memfokuskan pada 

keadaan eksternal mereka dan tidak sensitif akan beberapa 

perubahan internal. Persepsi yang berbeda oleh masing-masing 

partisipan akan gejala dan keluhan fisik yang dialami menyebabkan 

reaksi maupun pergumulan yang berbeda pula. Potter & Perry 

(2005) mengungkapkan bahwa setiap orang mempunyai reaksi 

yang berbeda-beda terhadap kondisi sakit atau terhadap ancaman 

penyakit. Reaksi perilaku dan emosi individu bergantung pada asal 

penyakit, sikap pasien dalam menghadapi penyakit tersebut, rekasi 

orang lain terhadap penyakit yang dideritanya dan berbagai variabel 

dari perilaku sakit. 

Reaksi Emosional tentang Keharusan Menempuh Histerektomi 

Selama menunggu hasil pemeriksaan dokter atas gejala dan 

keluhan fisiknya, sikap pasrah serta cemas dialami P2. Lubis (2009) 

menuliskan bahwa beberapa peristiwa dapat menyebabkan 

kecemasan meningkat, misalnya ketika sedang menunggu hasil 

tes, menunggu hasil diagnostik, menunggu prosedur pemeriksaan 

medis, maupun ketika mengalami efek samping dari suatu 

penanganan medis. Dibandingkan dengan P2, reaksi atas 

kecemasan lebih terlihat pada P1 dan P3. Barangkali ini 

disebabkan oleh perbedaan usia pada ketiga partisipan. P1 berusia 

53 tahun, P2 berusia 58 tahun sedangkan P3 berusia 37 tahun. Hal 

ini menunjukkan bahwa partisipan yang lebih tua, lebih mudah 
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mengkompensasi rasa cemasnya dibanding partisipan yang lebih 

muda. Menurut Stuart & Sundeen (2000) usia mempengaruhi 

kondisi psikologi seseorang. Semakin tinggi usia semakin baik 

tingkat kematangan emosi seseorang serta kemampuan dalam 

menghadapi berbagai persoalan. Hal ini didukung oleh pendapat 

Haryanto (dalam Kuraesin, 2009) bahwa umur menunjukkan ukuran 

waktu pertumbuhan dan perkembangan seorang individu. Umur 

berkorelasi dengan pengalaman, pengalaman berkorelasi dengan 

pengetahuan, pemahaman dan pandangan terhadap suatu penyakit 

atau kejadian sehingga akan membentuk persepsi dan sikap. 

Tindakan pembedahan merupakan ancaman potensial 

maupun aktual terhadap integritas seseorang yang dapat 

membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis (Barbara 

C.Long, dalam Wijayanti, 2009). Terdapat reaksi emosional berupa 

kaget, tidak percaya, tidak terima, sedih dan bingung pada ketiga 

partisipan saat didiagnosis memiliki penyakit dan harus 

dihisterektomi. Shontz (dalam Ogden, 2007) menggambarkan 

tahapan yang mengikuti koping individual setelah didiagnosis suatu 

penyakit kronis yaitu perasaan kaget (shock). Awalnya, menurut 

Shontz kebanyakan orang masuk ke dalam keadaan shock 

mengikuti diagnosis dari suatu penyakit serius. Berada dalam 

keadaan ini ditandai dengan menjadi tertegun dan bingung, 

berperilaku spontan dan memiliki perasaan terlepas dari situasi. 
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Kubler-Ross (dalam Handadari dan Illenia, 2011) menyatakan 

bahwa rasa tidak percaya merupakan bentuk penyangkalan (denial) 

subjek tentang apa yang terjadi padanya.  Bentuk penyangkalan 

atas kondisinya diekspresikan P2 dengan “saya jarang sakit serta 

tidak ada yang mengalami penyakit serupa dalam keluarga”. Pada 

P1 dan P3 reaksi penyangkalan diekspresikan dengan kembali 

melakukan pemeriksaan ke dokter lain dengan harapan terjadi 

kekeliruan pada hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan 

kembali ke dokter kandungan membuat P3 kembali kaget, 

berusaha menerima hasil pemeriksaan ini dan mencoba 

menenangkan diri. Setelah divonis harus dihisterektomi, partisipan 

yang takut akan tindakan invasif kemudian cemas dan lebih memilih 

untuk melakukan terapi dengan obat-obatan tanpa harus 

dihisterektomi. 

Setelah divonis memiliki penyakit dan harus dihisterektomi, 

ketiga partisipan mengalami krisis pikiran antara iya dan tidaknya 

histerektomi. Selain cemas akan gejala dan keluhan fisik yang 

dialami, faktor informasi yang didapatkan dari orang lain tentang 

keharusan menempuh prosedur histerektomi dengan penyakit yang 

diderita terbukti menambah rasa cemas P1. Selain itu, pengalaman 

sesama penderita yang mengalami kritis turut menambah rasa 

cemasnya. Menurut Lubis (2009), kecemasan akan meningkat 
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ketika individu membayangkan terjadi perubahan di masa depan 

akibat penyakit atau akibat penanganan suatu penyakit. 

Kecemasan yang dialami pasien sebelum dihisterektomi 

bermacam-macam diantaranya adalah: cemas menghadapi 

ruangan histerektomi dan peralatan histerektomi, cemas 

menghadapi body image yang berupa cacat anggota tubuh, cemas 

dan takut mati saat di bius, cemas bila histerektomi gagal, cemas 

masalah biaya yang membengkak dan sebagainya (Barbara C. 

Long, 1996 dalam Wijayanti, 2009). Faktor ekonomi juga 

menambah kecemasan partisipan saat divonis harus dihisterektomi. 

Banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk prosedur histerektomi 

menjadi beban tersendiri bagi partisipan maupun keluarga. Hal ini 

membuat partisipan semakin dilema antara iya tidaknya 

histerektomi. keadaan ini dialami oleh partisipan P1 dan P3. 

Pasca didiagnosis memiliki mioma uteri uteri, kecemasan 

akan prosedur histerektomi mendorong P1 mencari alternatif lain 

untuk menyembuhkan penyakitnya tanpa harus dihisterektomi. 

Partisipan tidak lagi memikirkan penyakitnya, setelah gejala fisik, 

dalam hal ini perdarahan yang dialami terhenti. P1 kemudian 

mengkonsumsi obat-obatan herbal (godokan daun sirsak). Jauhari, 

Utami dan Padmawati (2008) menyatakan bahwa faktor motivasi 

sangat penting dalam menentukan perilaku manusia dalam 

pencarian pengobatan. Motivasi pasien ke pengobatan tradisional 
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karena komunikasi medis tidak memuaskan, takut histerektomi, 

dokter menyatakan tidak mampu, serta motivasi ekonomi. Pada 

penelitian ini, pengobatan herbal yang dikonsumsi P1 dipilih 

berdasarkan pengalaman temannya. Berdasarkan informasi dan 

pengalaman orang lain tentang pengobatan yang diterima, maka 

pasien akan mulai mencari alternatif atau mencoba-coba 

pengobatan selain pengobatan konvensional (Jauhari, Utami dan 

Padmawati, 2008). Wouter dkk., (2007) juga menggungkapkan 

bahwa uterus dianggap penting bagi citra diri dan gambar seksual 

wanita. Beberapa wanita takut bahwa kehilangan uterus membuat 

mereka kehilangan peran sebagai seorang wanita bagi pasangan 

seksual mereka. Oleh karena itu histerektomi mungkin juga 

mengganggu citra tubuh wanita. Hal ini menyebabkan beberapa 

wanita lebih memilih pengobatan alternatif. 

Kecemasan penyakitnya bertambah parah seperti yang 

dialami temannya, membuat P1 mengubah gaya hidupnya, dalam 

hal ini pola makan. Pengaturan pola makan dianggap sebagai 

pergumulan tersendiri baginya. Ogden (2007) menyebutkan bahwa 

stres karena penyakit memiliki implikasi untuk kesehatan individu. 

Stres dapat mempengaruhi prilaku individu dalam hal kemungkinan 

untuk mencari bantuan, kepatuhan pada intervensi dan 

rekomendasi medis, dan mengadopsi gaya hidup sehat. Berbeda 

dengan P1, P2 dan P3 tetap mempertahankan pola makannya 
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seperti sebelum divonis. Walaupun telah menjaga pola makannya, 

penurunan berat badan tetap dialami P1, yang selain diyakini 

sebagai akibat dari proses penyakit, juga karena beban psikologi 

yang dialami. 

Perasaan kecewa kembali dialami P1 karena merasa usaha 

menjaga pola makan sia-sia saat kembali divonis kista ovariumnya 

berkembang. Hal yang sama juga dialami P2 karena merasa telah 

menjaga pola makannya dengan baik sebelum divonis harus 

dihisterektomi. 

Selama kurang lebih dua bulan sejak kembali memikirkan 

penyakitnya, P1 sering terbangun di malam hari karena di 

pikirannya berkecamuk banyak hal. Hawari (2004) mengungkapkan 

bahwa salah satu keluhan yang sering dikemukakan seseorang 

saat mengalami kecemasan antara lain gangguan pola tidur. Faktor 

memimpikan orang yang telah meninggal dalam hal ini ayahnya 

juga meningkatkan kecemasan P1 karena baginya, mimpi tersebut 

akan membawanya kepada kematian. Berbeda dengan P1, 

kecemasan adanya kegagalan histerektomi yang akan dilakukan 

langsung diungkapkan P2 dalam wawancara. Semua pergumulan 

akan prosedur histerektomi mengakibatkan muncul rasa marah 

dalam diri P1 karena tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja. Hal 

ini tidak dialami oleh P2 dan P3. Keadaan yang dialami P1 ini 

mendukung pernyataan Stuart (2001) bahwa pada orang yang 



282 
 

cemas akan muncul beberapa respon, salah satunya adalah respon 

kognitif yang ditimbulkan meliputi perhatian terganggu, pelupa, 

salah dalam memberikan penilaian, hambatan berpikir, kesadaran 

diri meningkat, tidak mampu berkonsentrasi, tidak mampu 

mengambil keputusan, menurunnya lapangan persepsi dan 

kreativitas, bingung, takut, kehilangan kontrol, takut pada gambaran 

visual dan takut cedera atau kematian. Hal yang sama juga 

diungkapkan Potter (2005) bahwa ansietas atau kecemasan dapat 

meningkatkan atau menurunkan kemampuan seseorang untuk 

memberikan perhatian. Ketika dihadapkan pada kondisi perasaan 

yang tidak menentu dan tidak jelas sumbernya yang berasal dari 

antisipasi terhadap adanya bahaya atau suatu ancaman, ketika 

dihadapkan pada perubahan dan kebutuhan untuk melakukan 

tindakan yang berbeda, cemas akan dialami seseorang. 

Hubungan yang kuat antara penghargaan diri (self-esteem) 

dengan ketidakpuasan tubuh ditunjukkan oleh penelitian yang 

dilakukan Berg et al., (2010). Dengan hasil penelitiannya adalah 

terdapat hubungan antara ketidakpuasan terhadap tubuh dengan 

self-esteem. Dalam penelitian ini, salah satu dari 5 dimensi yang 

menjadi pusat pemikiran individu adalah dimensi fisik, yang 

mengacu pada persepsi individu pada kondisi fisiknya. Hal ini 

diekspresikan P3 dengan berdandan saat menunggu waktu 

histerektomi. P3 berasumsi bahwa dengan terlihat fresh, tim medis 
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yang menanganinya pun akan senang. Namun, walaupun telah 

mengenakan baju pilihannya untuk dihisterektomi, P3 sedikit 

kecewa saat diminta untuk menggantinya dengan pakaian 

histerektomi. Hal ini didukung oleh penelitian Guillon, dkk., dan  

Silverstone, dkk., (dalam Rahmania dan Yuniar, 2012) yang 

menyebutkan bahwa self-esteem yang rendah ditemukan pada 

individu yang memiliki gangguan psikiatris dimana di dalamnya 

termasuk gangguan kecemasan. 

Kecemasan yang dialami berusaha diatasi P3 dengan tidak 

selalu memfokuskan pikirannya pada penyakitnya, dan memikirkan 

cara untuk terbebas dari penyakitnya serta berolahraga dan berdoa. 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa olahraga dihubungkan 

dengan pengurangan kecemasan. Olahraga dapat menurunkan 

kecemasan dengan mengalihkan perhatian individu dari sumber 

kecemasan (Ogden, 2004). Sedangkan doa berkaitan erat dengan 

kepercayaan adanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan 

menolongnya untuk melepaskan diri dari kecemasannya. Penelitian 

Saudia, Kinnery, Brown dan Young-Ward (dalam Suprana, 2009) 

menemukan bahwa 96% pasien menggunakan doa untuk 

mengatasi stres saat menghadapi pre-post histerektomi bedah 

jantung dan 97% menyatakan doa sangat membantu menghadapi 

keadaan tersebut. 
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Faktor keterbukaan dengan suami membuat P1 lebih yakin 

untuk mengambil keputusan histerektomi. Keterbukaan dengan 

suami membuat partisipan mendapat dukungan penuh dari 

suaminya yang dianggap terbaik bagi partisipan sendiri maupun 

keluarga. Dukungan suami merupakan dorongan, motivasi terhadap 

istri, baik secara moral maupun material (Bobak, 2005). Walaupun 

mendapat dukungan penuh dari suaminya, P1 tetap kecewa karena 

merasa uterus merupakan bagian penting bagi seorang wanita 

sebagai anugerah dari Tuhan. Brown (dalam Cabness, 2010) 

menuliskan bahwa untuk beberapa wanita uterus adalah simbol dari 

feminimitas, kemudaan dan kegembiraan mereka. Kehilangan 

uterus seperti juga hilangnya menstruasi dapat menjadi gangguan 

dan bahkan menyebabkan mereka merasa kurang menarik dan 

lengkap. 

Waktu histerektomi P1 dipertimbangkan dengan waktu yang 

dibutuhkan hingga ia sembuh total sehingga dapat mencapai target 

yang telah dibuat beberapa bulan ke depan. Thompson dan 

Janigian (dalam Compton, 2005) berpendapat bahwa hubungan 

dan kesesuaian yang besar mengakibatkan makna yang besar. 

Namun, menurut mereka lebih besar hubungan diwakili oleh 

sebuah perencanaan kehidupan yang konsisten. Sebuah 

perencanaan hidup yang konsisten membantu untuk mengorganisir 

peristiwa-peristiwa di dunia dan memupuk pencapaian tujuan. 
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Besar harapan dalam diri P1 untuk bisa lebih leluasa dalam 

beraktivitas dan kondisinya akan lebih baik setelah dihisterektomi. 

Demikian pula dengan P2 dan P3. Terdapat keinginan untuk cepat 

sembuh dan kembali bekerja. Walaupun sakit, ketiga partisipan 

tetap optimis untuk dapat sembuh dan kembali beraktivitas seperti 

sedia kala. Bastaman (2007) menuliskan bahwa hopeful values, 

yaitu keyakinan akan terjadinya hal-hal yang baik atau perubahan 

yang menguntungkan di kemudian hari. Harapan memberikan 

sebuah peluang dan solusi serta tujuan baru yang menjanjikan 

yang dapat menimbulkan semangat dan optimisme. Pengharapan 

mengandung makna hidup karena adanya keyakinan akan 

terjadinya perubahan yang lebih baik, ketabahan menghadapi 

situasi yang buruk dan sikap optimis menyongsong masa depan. 

Perasaan cemas akan prosedur histerektomi bertambah saat 

dilakukan strerilisasi daerah histerektomi tanpa penjelasan perawat 

yang bertugas. P1 berpendapat perawat seharusnya mampu 

menciptakan perasaan tenang dari pasien yang dirawatnya. Stuart 

dan Sundeen (dalam Mulyani dkk., 2008) mengungkapkan bahwa 

pemberian pendidikan kesehatan dalam hal ini penjelasan prosedur 

yang dilakukan membantu partisipan dalam mengurangi tingkat 

kecemasan partisipan dalam persiapan histerektomi. Komunikasi 

dan hubungan terapeutik yang terbina antara perawat dan klien 

dapat membantu menurunkan kecemasan klien dalam menghadapi 
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tindakan pembedahan karena klien dapat mengekplorasikan 

perasaannya, menceritakan ketakutan dan kekhawatirannya 

menghadapi situasi tersebut dan mendapatkan solusi serta 

pengetahuan yang diperlukan. 

Kecemasan akan Dampak Histerektomi 

Saat ditanya tentang kecemasan P3 akan penuaan dini, 

partisipan tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang 

serius, hanya saja pemikiran akan prosedur histerektomi yang 

merupakan pengalaman pertama baginya serta nyeri pasca 

histerektomi membuat partisipan cemas. Pada P2 dan P3, terdapat 

kecemasan bahwa dampak histerektomi akan menjadi penghambat 

dalam bekerja. Hambatan dalam bekerja berhubungan dengan 

nyeri yang dirasakan pasca histerektomi. Apa yang dialami ketiga 

partisipan sejalan dengan pendapat Jawaid, Mushtaq, Mukhtar dan 

Khan (2007) bahwa beberapa tingkat kecemasan terdapat reaksi 

alami tidak terduga dan berpotensi mengancam keadaan pada 

periode pre-histerektomi, terutama untuk pasien-pasien yang 

pertama atau sedikit memiliki pengalaman histerektomi. Castledine 

(dalam Huges, 2002) juga menuliskan bahwa ketika menghadapi 

histerektomi, pasien mengalami berbagai tekanan terkait dengan 

kecemasan, misalnya takut akan rasa nyeri, cacat, keadaan 

bergantung kepada orang lain dan mungkin kematian. 
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Berbeda dengan P3 dan P2, pada P1 terdapat kecemasan 

akan penurunan hormon yang dapat menyebabkan penuaan dini 

dan mempengaruhi penampilannya. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa pada histerektomi dengan pengangkatan 

ovarium (histerektomi radikal), akan timbul gejala menopausee 

karena hormon estrogen dan progesteron tidak diproduksi. 

Penurunan estrogen pada wanita akan mempengaruhi berbagai 

perubahan fisik dan kondisi psikologi yang sangat individual. 

Perubahan fisik yang dialami oleh wanita diantaranya adalah kulit 

mengendur dan mengering. Sedangkan kondisi psikis seringkali 

menimbulkan perasaan tertekan, depresi dan cepat marah 

(Wirakusumah, 2003). Mengalami histerektomi dapat menjadi 

trauma karena bagi kebanyakan wanita, uterus adalah simbol 

penting dan inti dari organ kewanitaan mereka (Dennerstein & 

Wood dalam Li, Callaghan dan Chang, 2003). Webb dan Wilson-

Barnett (dalam Li, Callaghan dan Chang 2003) juga 

mengungkapkan bahwa meski sedikit terlihat perubahan pada 

tubuh setelah histerektomi, konsep diri, harga diri dan citra diri 

seorang wanita dapat secara radikal terpengaruh. Wanita yang 

akan mengalami histerektomi biasanya mengalami stres psikologis 

dan fisik yang signifikan seperti kekuatiran akan efek hubungan 

seksual mereka, daya tarik mereka dan feminitas mereka. Fogel-

Woods (dalam Li, Callaghan dan Chang, 2003) menuliskan bahwa 
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wanita juga bisa mengalami depresi karena rasa kehilangan akibat 

histerktomi. 

P1 mengalami kecemasan mengenai pekerjaan yang tertunda 

jika harus menjalani proses histerektomi. Sedangkan pada P2 dan 

P3, tidak ada kecemasan akan pekerjaan yang tertunda. Hal ini 

dapat disebabkan oleh perbedaan individu dalam penilaian 

ancaman yang didapatkan dari histerektomi sehingga akan kelak 

akan menyebabkan perbedaan pengalaman histerektomi 

seseorang (Lazarus dan Folkman dalam Li, Callaghan dan Chang 

2003). 

Perasaan Berarti 

Perasaan berarti dialami ketiga partisipan dengan membantu 

orang lain sebagai bentuk pelayanan yang diberikan baik itu melalui 

bantuan moril maupun materil. Bagi partisipan P2, dengan 

membantu orang lain, seperti meminjamkan karyawannya kepada 

teman sesama penjahit, membuat partisipan terhindar dari 

kejahatan. Membantu orang lain menimbulkan perasaan puas, 

bahkan berarti dalam diri ketiga partisipan. P3, ia bersyukur ketika 

mampu melayani orang lain yang membutuhkan tanpa pandang 

bulu dengan kasih Tuhan karena dengan demikian, iapun dapat 

melayani dan mengasihi Tuhan. Terdapat pandangan bahwa hidup 

akan terus berlanjut dan sangat baik jika diisi dengan melayani. Apa 

yang dialami oleh ketiga partisipan sejalan dengan pendapat 
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Compton (2005) bahwa cara yang sama untuk menciptakan 

perasaan bermakna dan bertujuan adalah dengan mendedikasikan 

diri untuk suatu yang mulia. Seseorang dapat menciptakan 

perasaan bermakna dan bertujuan secara pribadi dengan melayani 

orang lain. Dengan menyediakan waktu untuk membantu orang 

lain, seseorang bisa merasakan bahwa dia telah memberikan 

kontribusi terhadap kesejahteraan umum dan dalam beberapa hal 

membuat perbedaan di dunia. Merasa bahwa kehidupan seseorang 

memiliki tujuan berarti bahwa seseorang merasa dunia adalah 

tempat yang berbeda karena dia ada di dalamnya. 

Ketiga partisipan mencari kesibukan agar tidak memfokuskan 

pikirannya pada penyakit yang diderita serta prosedur histerektomi 

dengan tetap menjalankan tugas dan aktivitasnya seperti biasa. 

Tidak ada perasaan cemas saat beraktivitas dan bekerja. Pemikiran 

tentang penyakitnya dianggap tidak mengganggu selama 

beraktivitas. Begitu juga dengan pemikiran jika telah dihisterektomi, 

ketiga partisipan merasa tidak akan ada perubahan dalam 

aktivitasnya dan akan tetap berusaha menyelesaikan tugasnya 

dengan baik jika telah sembuh total. Sehingga selain dengan 

melayani orang lain, perasaan berarti dialami P1 ketika bekerja. 

Frankl (dalam Bastaman, 2007) menyebutkannya dengan nilai-nilai 

kreatif, di mana dengan kegiatan berkarya, bekerja, mencipta serta 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh 
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tanggung jawab seseorang dapat menemukan makna hidup. 

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. 

Selain itu, walaupun sakit, P1 tetap berorientasi pada target 

dan tujuan dengan tetap memiliki harapan baik untuk diri sendiri, 

pekerjaan maupun keluarga. Thompson dan Janigian (dalam 

Compton, 2005) berpendapat bahwa hubungan dan kesesuaian 

yang besar mengakibatkan makna yang besar. Namun, menurut 

mereka lebih besar hubungan diwakili oleh sebuah perencanaan 

kehidupan yang konsisten. Sebuah perencanaan hidup yang 

konsisten membantu untuk mengorganisir peristiwa-peristiwa di 

dunia dan memupuk pencapaian tujuan. Aspek yang signifikan dari 

perencanaan hidup kita adalah cara di mana kita memutuskan 

mengenai penyebab yang terjadi. Banyak peristiwa buruk yang 

setidaknya bisa diterima jika kita bisa menemukan penyebab atau 

alasan peristiwa tersebut terjadi. 

Perasaan Tidak Sendiri Menderita. 

Perasaan tidak sendiri menderita membuat seseorang lebih 

mampu menerima keberadaan dirinya dengan penyakit yang 

diderita. Perasaan ini muncul dalam diri ketiga partisipan baik itu 
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lewat informasi yang diperoleh sendiri dari media cetak maupun 

internet, dari teman yang sudah dihisterektomi, pengalaman 

sesama anggota keluarga, maupun sesama pasien di rumah sakit. 

Pengalaman orang lain dengan penyakit yang sama dan mampu 

melalui proses penyakitnya dengan baik membuat partisipan 

merasa yakin bahwa dirinya tidak sendiri serta semakin termotivasi 

untuk mampu sembuh dari sakitnya. Berbagi dengan sesama 

penderita maupun orang lain yang pernah mengalami hal yang 

sama dapat memberikan kekuatan tersendiri bagi partisipan untuk 

menerima keadaan dengan vonis yang diberikan, serta lebih siap 

menjalani histerektomi. 

Relasi dan Dukungan Sosial Teman/Keluarga. 

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). 

Dukungan emosional baik dari keluarga maupun teman 

sangat berperan dalam membantu partisipan menghadapi 

pergumulannya, merasa dikuatkan dan lebih bisa menerima 

keberadaan dirinya. Pada P1 dan P3, dukungan emosional baik 

dari teman maupun keluarga diperoleh partisipan sejak 

pengambilan keputusan histerektomi. Dukungan yang paling 

dirasakan partisipan P3 adalah dukungan dari suaminya yang terus 
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memberikan motivasi mulai dari pemeriksaan, pengambilan 

keputusan bahkan sampai menjelang histerektomi dilakukan. 

Kiecolt-Glaser & Newton, 2001 (dalam Kamen, Cosgrove, McKellar, 

Cronkite, Moos, 2011 ) mengungkapkan bahwa dibandingkan 

dengan dukungan sosial pada umumnya, dukungan perilaku yang 

disediakan oleh anggota keluarga atau pasangan lebih khusus, 

bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikologis. Dengan kata lain 

dukungan yang diberikan pasangan dalam hal ini sang suami 

memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kesejahteraan fisik 

maupun psikologi menjelang histerektomi. 

Bagi P3, kehadiran keluarga, teman dan pendetanya yang 

sempat mendoakan partisipan menjelang histerektomi 

menimbulkan perasaan bersyukur, tidak sendiri, lebih tenang, dan 

semakin yakin bahwa Tuhan akan menolong dan melancarkan 

proses histerektominya. Walaupun cemas akan prosedur 

histerektomi, partisipan berusaha untuk siap dan yakin bahwa 

apapun yang terjadi semuanya atas seijin Tuhan. Dukungan 

emosional yang didapat dari keluarga, pendeta maupun teman-

temannya dipandang sebagai wujud kebaikan Tuhan atas dirinya. 

Hal yang sama juga dialami oleh P1. Walaupun tidak mendapat 

kunjungan langsung dari temannya, dukungan yang didapatkan 

partisipan menjelang histerektomi melalui pesan singkat 

membuatnya merasa dikuatkan. Apa yang dialami P1 dan P3 
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sejalan dengan pendapat Bisconti & Bergemen (dalam Videbeck, 

2008) bahwa hubungan sosial yang bermakna dengan keluarga 

atau teman terbukti memperbaiki hasil akhir kesehatan dan 

kesejahteraan pada individu dewasa. 

Berbeda dengan P1 dan P3, dukungan yang diperoleh P2 

dalam hal ini dari suami maupun temannya sangat minim diperoleh 

partisipan. Dukungan yang diperolah P2 sebagian besar berasal 

dari kakaknya. Dukungan yang diberikan kakaknya membuat 

ketakutan akan kematian tidak lagi dirasakan partisipan. Dukungan 

sosial bagi individu sangat penting, dengan tidak adanya atau 

kurangnya dukungan sosial akan membuat individu tersebut 

menjadi mudah putus asa dan stress (Fauziah, dalam Anggraini, 

2013). Kurangnya dukungan dari pasangan atau anggota keluarga 

yang lain terkait dengan risiko yang lebih tinggi untuk morbiditas 

psikiatri (Whisman, Sheldon & Goering, 2000 dalam Cutrona & Suhr 

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

Pandangan Tentang Penyakit 

Masing-masing partisipan memiliki persepsi yang berbeda-

beda tentang penyakit yang diderita. P1 dan P2 memandang 

penyakit yang dideritanya sebagai hal yang disesali karena menjadi 

momok dalam berkarir. Sedangkan partisipan yang ketiga 

memandang penyakitnya sebagai berkat yang patut disyukuri. P1 

juga memandang penyakitnya sebagai akibat dari luka batin atau 
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partisipan menyebutnya sebagai “akar kepahitan” yang dimiliki 

akibat konflik dengan orang lain. Hardjowono (2005) 

mengungkapkan bahwa luka batin seringkali dituduhkan sebagai 

penyebab masalah-masalah yang timbul dalam pribadi seseorang. 

Trauma masa lalu meninggalkan luka pada batinnya baik disadari 

maupun tidak, dan jika tidak disembuhkan, akan terus menghalangi 

dan membelenggunya untuk bisa bertumbuh dalam hubungannya 

dengan diri sendiri, Tuhan dan sesamanya. Sedangkan P2 dan P3 

memandang penyakitnya sebagai akibat “dosa terhadap orang 

lain”. Masyarakat tertentu percaya bahwa sakit merupakan akibat 

dari dosa yang dilakukan sebelumnya. Sakit merupakan hukuman 

Tuhan untuk menghapus dosa yang telah diperbuat hamba-Nya. 

Melalui peran sakit, Tuhan memberikan kesempatan kepada 

seseorang untuk menyesali dosa yang telah diperbuatnya 

(Sudarma, 2008). 

Hubungan Spiritual 

Spiritualitas merupakan suatu cara manusia dalam memberi 

makna dan tujuan terhadap kehidupannya dengan meningkatkan 

hubungan dengan Tuhan, lingkungan dan orang-orang disekitarnya 

(Susanti, 2009). Dalam penelitian ini, penyakit yang diderita terbukti 

memperkuat hubungan spiritualnya ketiga partisipan.  

Bagi P3, kecemasan akan histerektomi mendorongnya 

berbagi bersama kelompok gerejanya bahkan pendetanya. Hamid 
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(dalam Nataliza 2012) berpendapat bahwa pada saat mengalami 

stres, individu akan mencari dukungan dari keyakinan agamanya. 

Dukungan ini sangat diperlukan untuk dapat menerima keadaan 

sakit klien yang dialami, khususnya jika penyakit tersebut 

memerlukan proses penyembuhan yang lama dengan hasil yang 

belum pasti seperti pasien yang akan menjalani histerektomi. 

Spiritualitas dan keyakinan beragama sangat penting dalam 

kehidupan manusia karena hal tersebut dapat mempengaruhi gaya 

hidup, kebiasaan dan perasaan terhadap kesakitan. Ketika 

penyakit, kehilangan atau nyeri mempengaruhi seseorang, energi 

orang tersebut menipis, dan spirit orang tersebut ikut terpengaruh 

(Potter & Perry, 2006). 

P1 bersyukur karena merasa Tuhan menjaganya hingga 

waktu yang tepat untuk dihisterektomi. Dukungan yang diterima P1 

dan P3 dari temannya berupa ayat Alkitab yang dikirim menjelang 

histerektomi membuat partisipan merasa bahwa Tuhan 

mendatangkan kebaikan lewat apa yang dialami, merasa dikuatkan, 

semakin memahami hikmat dibalik penderitaan serta menambah 

imannya kepada Tuhan. 

Ketiga partisipan berdoa untuk mengatasi rasa cemas akan 

penyakit yang diderita. Doa merupakan cara partisipan 

berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa, partisipan merasa 

lebih tenang. McCullough (dalam Potter & Perry, 2005) 



296 
 

mengungkapkan bahwa tindakan berdoa adalah bentuk dedikasi 

diri yang memungkinkan individu untuk bersatu dengan Tuhan atau 

yang Maha Kuasa. Berdoa telah ditemukan sebagai suatu sumber 

yang efektif bagi seseorang untuk mengatasi nyeri, stres dan 

distress (Potter & Perry, 2005). 

Berbeda dengan P1 dan P3 yang beragama Kristen, P2 yang 

beragama Budha memiliki tujuan yang berbeda dalam berdoa yang 

disebut dengan “Doa Kepada Orang Tua”. Di mana doa yang 

dilakukan ditujukan kepada kedua orang tuanya yang telah 

meninggal dengan harapan kehidupannya akan yang lebih baik 

dengan diberi kesehatan dan kecukupan dalam hidup. Terdapat 

keinginan dalam diri P3 untuk meningkatkan intensitas doa 

tersebut. Kozier, Erb, Berman dan Snyder (dalam Susanti, 2009) 

menuliskan, seseorang yang dapat memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi kepercayaan spiritual yang dimilikinya secara 

positif akan menggunakan kepercayaan tersebut untuk menghadapi 

situasi kesehatannya secara positif pula sehingga akan 

menemukan arti dan tujuan hidupnya. 

P2 merasa mampu menerima keadaannya karena 

penyakitnya merupakan takdir dari Tuhan sehingga ia pasrah 

sepenuhnya atas apa yang terjadi dan berharap ia dapat sembuh 

dari sakitnya. Hal yang sama juga dialami P1 dan P3 di mana 

terdapat kepercayaan bahwa penderitaan yang terjadi atas seijin 
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Tuhan sehingga partisipan akan dimampukan untuk 

menghadapinya. Keyakinan akan kekuasaan Tuhan mengarahkan 

partisipan pada suatu kondisi penyerahan diri sepenuhnya. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Woodart dan Sowell (dalam Susanti, 

2009) terhadap 21 orang perempuan penderita HIV/AIDS. Hasil 

penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

grounded theory ini mengungkapkan bahwa penyakit yang 

dideritanya dikendalikan oleh Tuhan. 

Bagi P3, perasaan kecewa dengan adanya mioma uteri tidak 

membuat partisipan menyalahkan Tuhan dan mengeluh atas apa 

yang dialaminya. Sebelum akhirnya divonis memiliki mioma uteri, 

P3 merasa ia dan suaminya telah dipersiapkan Tuhan melalui 

kotbah pendetanya untuk memperbesar kapasitas jiwa mereka. Ia 

memandang penyakitnya sebagai hal yang disyukuri, karena 

penyakit yang dihadapi semakin memperkuat imannya. Tidak ada 

ketakutan terhadap kematian dengan histerektomi yang dijalani. 

Keyakinan akan Firman Tuhan yang mengatakan bahwa mati 

adalah untung dan hidup melayani Tuhan membuat partisipan tidak 

takut jika harus meningggal akibat proses histerektomi maupun 

penyakit yang diderita. Hamid (dalam Nataliza, 2012) menyebutkan 

bahwa hidup keagamaan memberikan kekuatan jiwa bagi 

seseorang untuk menghadapi tantangan dan cobaan hidup, 

memberikan bantuan moril didalam menghadapi krisis, serta 
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menimbulkan sikap rela menerima kenyataan sebagaimana Tuhan 

menakdirkan. 

Makna Hidup yang Muncul dari Pergumulan 

Penyakit yang dihadapi oleh ketiga partisipan bukan saja 

memberikan efek negatif tetapi juga positif. Dengan penyakitnya, 

P3 menyadari kondisinya kesehatannya dan penyebab ia dan 

suaminya belum dikarunia keturunan. Pengalaman tersebut 

mengajarkan partisipan untuk lebih baik ke depannya dengan lebih 

memperhatikan kesehatannya. 

P3 berpendapat bahwa keinginannya saat tidak ingin 

dihisterektomi merupakan sifatnya yang egois. Kebaikan Tuhan 

yang dirasakan partisipan lewat pergumulan yang dihadapi 

mendorongnya untuk berbagi pengalaman dengan pasangan lain 

yang juga mengalami hal yang sama. Studi Tedeschi dan Calhoun 

(dalam Compton, 2005) tentang konsekuensi dari berjuang dengan 

kesulitan dan menemukan tiga kategori manfaat: (1) kemungkinan 

meningkatkan kepercayaan diri, (2) kesempatan untuk 

meningkatkan hubungan interpersonal, dan (3) kesempatan untuk 

mengubah filosofi seseorang tentang hidup atau bagaimana 

seseorang menciptakan makna. 

Penyakit yang diderita dirasakan P3 membuka mata 

rohaninya sehingga partisipan mengetahui apa yang Tuhan 

inginkan untuk ia lakukan dengan mengubah cara pandangnya 
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akan Tuhan dan diberi pelajaran berharga. Partisipan tahu bahwa 

walaupun secara fisik ia sakit menghadapi histerektomi yang ada, 

tetapi ia percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kebaikan 

baginya dengan memulihkan kembali uterusnya. Partisipan yang 

belum diberitahu jika uterus dan kedua ovariumnya telah diangkat 

sempat berencana untuk memiliki keturunan setelah dihisterektomi, 

namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi ia dan suaminya 

jika Tuhan belum memberikannya mereka keturunan. Hal yang 

sama juga dialami P1 yang awalnya tidak terima dengan vonis yang 

diberikan akhirnya mampu menerima keberadaan dirinya. 

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 keadaannya, 

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 (Bastaman, 2007). 
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Berbeda dengan P1, P3 tidak memiliki target maupun 

perencanaan dalam kehidupannya karena takut kecewa ketika tidak 

dapat mencapainya tetapi keinginan melakukan Firman Tuhan dan 

menjadi berkat di manapun ia berada merupakan tujuan hidup 

partisipan. P1 mengungkapkan bahwa perasaan  puas dengan apa 

yang dicapainya sebelum dihisterektomi serta merasa bahwa 

pengalaman sakitnya membuat kehidupan spiritualnya semakin 

kuat. Emmons (dalam Compton, 2005 ) menyebutkan bahwa 

sebagian besar dari agama-agama besar pandangan di dunia 

menunjukkan menderita sebagai stimulus potensi untuk 

pertumbuhan rohani. 

Dengan penyakit yang diderita, P1 semakin ingin 

memperbaiki kesehatannya. Hal ini dilakukan dengan keinginan 

untuk memeriksakan diri ke dokter lain untuk mempercepat 

penyembuhan. Sedangkan hal ini dilakukan P2 dan P3 dengan 

semakin menjaga pola makannya. 

 

Makna Hidup Post-histerektomi 

 Pada tahap post-histerektomi ini, peneliti hanya melakukan 

perbandingan hasil penelitian yang diperoleh dari P1 dan P3. Untuk 

tahap post-histerektomi P2, berdasarkan kontrak waktu yang 

dilakukan peneliti dengan partisipan saat wawancara pre-

histerektomi di rumah sakit, peneliti kemudian mencoba mendatangi 
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alamat yang diberikan partisipan, tempat anaknya berdomisili 

selama berkuliah di Semarang. Karena kesulitan menemukan 

alamat yang diberikan, peneliti bertanya langsung kepada ketua RT 

setempat, namun oleh ketua RT, alamat tersebut dinyatakan tidak 

jelas. Peneliti kemudian kembali menghubungi partisipan via 

telepon untuk melakukan wawancara. Namun, pertemuan yang 

dilakukan peneliti dengan partisipan pada tanggal 25 September 

2012 di rumah sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang saat 

partisipan akan melakukan check up, partisipan yang saat itu 

ditemani suaminya menolak untuk diwawancarai. 

Untuk hasil yang peneliti peroleh berdasarkan wawancara 

dan analisa data yang dilakukan pada P1 dan P3 diuraikan sebagai 

berikut: 

Gejala dan Keluhan Fisik 

Perasaan cemas akan gejala dan keluhan fisik dialami kedua 

partisipan pasca dihisterektomi. Pada P1 gejala vertigo yang 

dialami awalnya menjadi beban tersendiri baginya, namun seiring 

proses penyembuhan, partisipan memandang hal tersebut sebagai 

keadaan yang tidak terlampau dicemaskan. Sedangkan pada P3 

sendiri, nyeri pasca histerektomi yang dirasakan membuatnya 

sempat berasumsi bahwa terjadi kesalahan pengangkatan organ, 

masih adanya penyakit maupun terjadi gangguan pada organ lain. 

Selain itu, P3 juga cemas jika nyeri tersebut dapat kembali 
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dirasakannya saat cuaca dingin walaupun luka histerektominya 

telah pulih. Walaupun cemas atas keadaannya, partisipan tidak 

mengalami gangguan pola tidur. Paice (dalam Perry & Potter, 

2005), menuliskan bahwa hubungan antara nyeri dan kecemasan 

bersifat kompleks. Kecemasan dapat meningkatkan persepsi nyeri, 

tetapi nyeri juga dapat menimbulkan kecemasan. Stimulus nyeri 

mengaktifkan bagian sistem limbik yang diyakini mengendalikan 

emosi seseorang, khususya kecemasan. 

Sementara itu bagi P1 sendiri, luka histerektomi yang belum 

kunjung sembuh menimbulkan rasa marah, cemas, serta kuatir. 

Kecemasan P1 berpusat pada proses penyembuhan luka jahitan 

bagian dalam karena tidak terlihat. Lamanya proses penyembuhan 

membuatnya sempat berencana untuk mengkonsumsi pengobatan 

herbal tapi diurungkan karena partisipan takut menimbulkan efek 

samping. 

P1 juga mengurungkan niatnya untuk kembali mencari 

informasi dari temannya yang telah dihisterektomi perihal lamanya 

proses penyembuhan karena berasumsi bahwa hal tersebut berarti 

mengumbar aibnya kepada orang lain. P1 kemudian hanya 

melakukan upaya penyembuhan dengan ikut berekreasi bersama 

adiknya. Lamanya proses penyembuhan membuatnya kecewa 

karena merasa telah menjaga pola makannya dengan baik. 
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Walaupun demikian partisipan yang semakin selektif mengenai pola 

makan tidak memandang hal tersebut sebagai beban. 

Berbeda dengan P1, P3 tidak merasa cemas akan luka 

histerektominya. Hanya nyeri yang dialami membuat partisipan 

kuatir dan berasumsi terjadi kesalahan pengambilan organ. 

Kecemasan akan Dampak Histerektomi 

Kecemasan akan dampak histerektomi dialami oleh kedua 

partisipan. P3 yang baru mengetahui bahwa uterus dan kedua 

ovariumnya telah diangkat, menunjukkan reaksi emosional berupa 

kaget dan kecewa. Hal ini diekspresikannya dengan menangis. 

Mokate, Wright dan Mander (2011) mengungkapkan bahwa efek 

histerektomi pada fungsi seksual wanita premenopausee dapat 

melibatkan mekanisme fisiologi atau psikologi atau bahkan 

keduanya. Perubahan dalam persepsi diri dan citra tubuh serta 

perubahan fisik dan hormon adalah faktor-faktor penting post-

histerektomi yang harus diperhatikan. 

Pasca histerektomi, perasaan kecewa karena kehilangan 

uterus masih dirasakan P1. Perasaan kecewa yang muncul 

berhubungan dengan adanya kemungkinan terjadinya penurunan 

hormon yang dapat menyebabkan penuaan dini. Partisipan yang 

lebih takut tua dibanding meninggal cemas bahwa hal ini akan 

mempengaruhi penampilannya dalam bekerja. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Wang & Lambert (2007) yang menunjukkan 
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bahwa status pekerjaan merupakan salah satu prediktor dari 

kecemasan dan depresi di mana keduanya mempengaruhi status 

psikologis dan kualitas hidup para wanita Cina yang telah 

dihisterektomi. 

Kecemasan akan penuaan dini dialami oleh kedua partisipan. 

Hanya saja bagi P1 hal tersebut belum terlampau dicemaskan 

karena masih dalam proses pemulihan. P1 berrencana 

menghindarinya dengan menjaga pola makan dan berolahraga. 

Sedangkan P3 sendiri kaget saat tahu bahwa histerektomi 

pengangkatan uterus dan kedua ovarium dapat menyebabkan 

menurunnya hormon yang membuatnya lebih cepat keriput. P3 

yang cukup menjaga penampilannya sedikit cemas jika nantinya ia 

harus mengalami penuaan dini. Baziad (2001) menyebutkan, 

masalah psikologi lebih lanjut dapat terjadi pada klien yang 

kehilangan organ reproduksinya 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. 

Selain cemas akan penuaan dini post-histerektomi, perasaan 

cemas akan dampak histerektomi atas kehidupan seksual juga 

dialami oleh kedua partisipan. Bagi P1 video rekaman proses 
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histerektomi yang menampilkan proses histerektomi menimbulkan 

perasaan cemas atas jahitan luka histerektomi yang bisa lepas 

ketika berhubungan seks. P1 menyadari bahwa seks merupakan 

kebutuhan, namun ia harus menunggu hingga luka histerektominya 

benar-benar pulih. Partisipan merasa bahwa hal ini tidak 

mempengaruhi hubungannya dengan suami karena suaminya 

mengerti keadaannya dan menunggu sampai ia pulih dan siap 

untuk kembali berhubungan seks. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Bayram dan Beji (dalam Afiyah, 2010) menunjukkan bahwa salah 

satu dampak terhadap fisik yang disebabkan histerektomi adalah 

penurunan respon seksual karena adanya bekas luka pada jaringan 

saat histerektomi dapat mengganggu aliran darah ke organ genital 

dan banyak saraf di sekitar organ genital mengalami kerusakan 

saat dilakukan histerektomi. 

Bagi P3, terdapat pemikiran akan ketidakmampuan 

menyenangkan suami karena harus mengalami menopausee dini 

sebagai efek dari histerektomi yang dijalani. Hal ini sempat 

membuatnya belum bisa menerima keadaan saat diperhadapkan 

dengan sang suami. P3 cemas histerektomi yang dijalani akan 

menyebabkan penurunan libido saat berhubungan seks. 

Pengalaman temannya yang juga mengalami masalah seks post-

histerektomi pengangkatan ovarium membuat partisipan semakin 

cemas. Histerektomi dapat mempengaruhi berbagai aspek 
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kehidupan pasien, termasuk pasangannya. Hasil penelitian 

Dennerstein, Wood, Burrows dan Craig, Jackson dalam (Mokate, 

Wright dan Mander, 2006) menunjukkan adanya penurunan libido 

post-histerektomi. Hal ini kembali dibuktikan oleh hasil penelitian 

Sozeri dkk., (2011) yang menemukan adanya penurunan kepuasan 

seksual pasien setelah dihisterektomi. 

Hasrat seksual wanita bergantung pada komponen psikologis 

dan fisiologis. Secara fisiologis, testosteron adalah hormon yang 

sangat penting dan mempengaruhi dorongan seksual dan jumlah 

sirkulasinya mempengaruhi respon seksual. Kedua ovarium dan 

kelenjar adrenal memproduksi testosteron. Ovarium memproduksi 

hampir setengah dari semua testosteron yang ada dalam tubuh 

wanita. Pengangkatan ovarium menyebabkan penurunan 

testosteron dan dapat menyebabkan perubahan dalam dorongan 

seksual. Bahkan ketika ovarium tidak diangkat, histerektomi dengan 

hanya melakukan pengangkatan uterus dapat menyebabkan 

perubahan aliran darah ke ovarium yang dapat mengakibatkan 

berkurangnya produksi hormon termasuk hormon testosteron. 

Sehingga pada beberapa wanita yang masih memiliki ovarium, 

dapat terjadi perubahan hasrat seksual (Mokate, Wright dan 

Manderg, 2006). 

Selain cemas akan kehidupan seksualnya, P3 juga kecewa 

karena harapannya untuk memiliki keturunan tidak dapat dicapai. 
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Baziad (2001) menyebutkan, perubahan yang terjadi secara 

psikologi akibat tindakan histerektomi total dan subtotal adalah klien 

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. Hal ini 

didukung oleh pendapat Bobak & Jensen (2005) bahwa 

histerektomi bukan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan pada organ reproduksi terutama pada 

wanita yang masih menginginkan anak. Namun tindakan ini adalah 

tindakan yang tepat dan terbaik untuk mengatasi penyakit pada 

organ reproduksi secara permanen. 

Perasaan Tidak Sendiri menderita 

Dalam menghadapi pergumulan post-histerektomi, perasaan 

tidak sendiri menderita dengan adanya dukungan dari temannya 

yang telah dihisterektomi mampu membuat kedua partisipan 

berbesar hati menerima keadaannya. Walaupun merasa ada yang 

kurang karena tidak memiliki uterus dan kedua ovariumnya, 

partisipan tidak merasa berbeda atau rendah diri setelah 

dihisterektomi. Pengalaman teman yang tetap memiliki hubungan 

suami istri yang harmonis walaupun telah dihisterektomi dan 



308 
 

mengalami menopause membuat partisipan termotivasi untuk bisa 

melakukan hal yang sama. 

Dukungan Sosial Keluarga/Teman 

Dukungan sosial, yaitu hadirnya seseorang atau sejumlah 

orang yang akrab, dapat dipercaya, dan selalu bersedia membantu 

pada saat-saat diperlukan (Bastaman dalam Iriana, 2005). Pada P1 

keadaan post-histerektomi menjadikan relasinya semakin erat 

dengan keluarganya di mana terdapat kepedulian yang besar dari 

keluarganya pasca partisipan dihisterektomi. Keluarganya senang 

karena partisipan memiliki banyak waktu bersama mereka di 

rumah. Berbeda dengan sebelumnya, sibuk bekerja membuat 

partisipan merasa belum fokus pada keluarganya dan belum 

menjadi figur ibu rumah tangga yang baik. Hal ini karena sulitnya 

membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Faktor belum 

memiliki pekerjaan tetap dengan jam kerja yang tidak menentu 

menjadi alasan P1 kesulitan membagi waktunya. Bastaman (dalam 

Iriana, 2005) mengungkapkan bahwa dukungan sosial merupakan 

salah satu komponen yang menentukan berhasilnya perubahan 

penghayatan hidup agar menjadi lebih bermakna. 

Bagi P3 sendiri, dukungan emosional yang diberikan keluarga 

maupun teman-temannya membuat partisipan merasa dikuatkan. 

Partisipan merasa sangat dikasihi lewat perhatian yang selalu 

diberikan. Cinta kasih dapat menjadikan pula seseorang 
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menghayati perasaan berarti dalam hidupnya. Dengan mencintai 

dan merasa dicintai, seseorang akan merasakan hidupnya penuh 

dengan pengalaman hidup yang membahagiakan (Frankl dalam 

Bastaman, 2007). 

Selain dari keluarga pada umumnya, secara khusus 

dukungan yang diberikan oleh sang suami mampu membuat 

partisipan P3 merasa dikuatkan, mengurangi kecemasan akan efek 

histerektomi yang dialami antara lain nyeri yang dirasakan. Potter & 

Perry (2005) menuliskan bahwa faktor lain yang juga 

mempengaruhi respon terhadap nyeri adalah kehadiran dari orang 

terdekat. Orang-orang yang sedang dalam keadaan nyeri sering 

bergantung pada keluarga untuk mendukung, membantu atau 

melindungi. Ketidakhadiran keluarga atau teman terdekat mungkin 

akan membuat nyeri semakin bertambah. Dukungan yang diberikan 

oleh suaminya juga membuat partisipan mampu menerima 

keadaannya. P3 yakin saat ia bisa bersyukur dan bersukacita 

dengan apa yang dialami, akan menghindarinya dari penuaan dini. 

Dukungan temannya juga membuat partisipan bersemangat dan 

tidak lagi memikirkan efek histerektomi. Revenson dan Majerovitz 

(dalam Potter & Perry, 2005) menyebutkan, sistem pendukung 

dapat mengurangi reaksi stres dan meningkatkan kesejahteraan 

fisik dan mental. 
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Hubungan Spiritual 

Kehidupan spiritual kedua partisipan berubah karena 

pengalaman histerektomi. P1 mengungkapkan bahwa sakit yang 

dialami membuatnya lebih dekat dengan Tuhan. P3 

mengungkapkan bahwa meski keadaan yang dialami tidak 

menyenangkan secara jasmani namun semakin memperkuat 

imannya kepada Tuhan. Frankl (dalam Bastaman, 2007), 

penderitaan dapat membuat manusia merasakan hidup yang 

sesungguhnya. Frankl (dalam Guttmann, 1996) juga menyebutkan 

bahwa ketegangan dan stres adalah bagian dari eksistensi 

manusia. Ketegangan spiritual akan memperkuat “spiritual muscles” 

seseorang dan membantunya dalam pencarian makna hidup yang 

akan mengarahkan orang tersebut untuk menjalani hidup dengan 

segala kemungkinan yang ada. 

Doa dan keyakinan atas kuasa Tuhan memberikan pengaruh 

positif dalam diri kedua partisipan. Hal ini terbukti membantu 

mengurangi rasa cemas atas dampak histerektomi yang dialami. 

Kedua partisipan berharap histerektomi yang dilakukan tidak 

memberikan dampak negatif atas dirinya. Penyerahan diri atas 

kuasa Tuhan menyebabkan tidak ada perasaan takut meninggal 

dalam diri kedua partisipan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas 

spiritual dapat juga mempunyai efek yang positif dalam 

menurunkan stres (Dahl & O’Neal dalam Potter & Perry, 2005). 
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Praktik seperti doa, meditasi atau membaca bahan bacaan 

keagamaan dapat menjadi sumber yang bermanfaat bagi klien 

(Potter & Perry, 2005). 

Setelah mengetahui bahwa uterus dan kedua ovariumnya 

telah diangkat, P3 yang mulai menerima keadaannya menyadari 

bahwa sebelum didiagnosis, ia dan suaminya telah dipersiapkan 

Tuhan sehingga P3 meyakini keadaannya sebagai hal terbaik yang 

Tuhan buat dalam keluarga mereka. Lukas (dalam Iriana, 2005) 

menyebutkan bahwa selama seseorang tidak memiliki sikap yang 

sehat terhadap hal yang membuatnya menderita, maka orang itu 

tidak akan dapat dan tidak akan berusaha mencari makna. 

Perasaan kecewa dan kuatir atas kehidupan seksualnya 

berusaha diatasi P3 dengan meyakini bahwa ia akan menjalani 

kehidupan bersama Tuhan dan suaminya. P3 merasa kuat dan bisa 

menerima keadaannya karena kasih Tuhan. Penelitian Young 

(dalam Potter &  Perry, 2005), menunjukkan bahwa praktik spiritual 

klien lansia dapat meningkatkan perasaan produktivitas dan 

kemampuan beradaptasi yang membantu dalam menghadapi 

individu sakit kronis. 

Dengan apa yang dialaminya, P3 belajar menyerahkan 

seluruh aspek kehidupannya kepada Tuhan baik itu keluarganya, 

pekerjaan maupun tugas pelayanannya. Beban pelayanan maupun 

pekerjaan kemudian tidak menjadi pergumulan baginya karena 
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merasa Tuhan yang berperkara atas semuanya. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Susanti (2009) bahwa keyakinan akan 

kekuasaan Tuhan mengarahkan penderita kanker serviks pada 

suatu kondisi menyerahkan diri sepenuhnya kepada pemilik 

kekuasaan. Partisipan dalam penelitian ini mengaku pasrah, ikhlas 

dan menerima takdir yang diberikan Tuhan. Kepasrahan tersebut 

merupakan suatu bentuk penerimaan terhadap kehidupan yang 

akan dijalaninya dengan apa yang dialaminya. Kepasrahan terjadi 

ketika individu menyadari bahwa apa yang terjadi adalah di luar 

kemampuan diri dan mencoba mencari kekuatan di luar dirinya 

untuk membantu mengurangi beban di dalam hidupnya. 

Pengalaman histerektomi mendorong P3 untuk semakin 

melayani Tuhan dan belajar menerima keadaannya dengan 

sukacita. Ia ingin hidup lebih baik dengan iman yang lebih baik yang 

merupakan perencanaan hidupnya setelah dihisterektomi. P3 tidak 

menyalahkan Tuhan dan memandang penyakitnya sebagai berkat 

yang perlu disyukuri. Hasil penelitian Susanto (dalam Manudete, 

2009) menunjukan bahwa individu mengalami penghayatan hidup 

yang penuh makna melalui penderitaannya dan membuat individu 

merasakan hidupnya lebih bahagia, berharga dan memiliki tujuan 

yang mulia untuk dipenuhinya. Penderitaan yang dihadapi 

menimbulkan tahan uji dan kesabaran yang melahirkan 

pengharapan akan hidup yang lebih baik. 



313 
 

Meski tidak dapat memiliki keturunan dan nantinya harus 

mengalami menopausee dini, P3 tidak merasa rendah diri dan tetap 

berharga dimata Tuhan. Histerektomi yang dijalani tidak 

membuatnya kuatir akan masa depannya. Kesadaran akan 

kebaikan Tuhan akan hidupnya semakin membuat P3 ingin untuk 

menjadi berkat bagi sesama wanita melalui kesaksian pengalaman 

sakitnya. Menjadi berkat di manapun berada menjadi tujuan 

hidupnya. Ia yakin Tuhan yang akan memampukannya untuk 

mencapai tujuan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepercayaan memberikan makna bagi kehidupan dan memberikan 

kekuatan pada saat mengalami kesulitan. Seseorang yang dapat 

memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kepercayaan spiritual 

yang dimilikinya secara positif akan menggunakan kepercayaan 

tersebut untuk menghadapi situasi kesehatannya secara positif pula 

sehingga akan menemukan arti dan tujuan hidupnya (Kozier, Erb, 

Berman dan Snyder, dalam Susanti, 2009). 

Perasaan semakin dekat dengan Tuhan membuat P3 merasa 

segala sesuatu dimudahkan, juga merasa hidupnya menjadi lebih 

baik saat dekat dengan Tuhan sampai muncul perasaan hampa 

saat jauh dari Tuhan. P3 merasa penderitaannya dengan penyakit 

yang diderita tidak sebanding dengan penderitaan dan kasih Tuhan 

untuknya. Penelitian yang dilakukan oleh Robert (dalam Balboni et 

al., 2007) terhadap 108 orang perempuan yang didiganosa kanker 
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ginekologi diketahui bahwa 47% diantaranya mengungkapkan lebih 

memiliki sikap religius setelah didiagnosis mengalami kanker 

ginekologi dan semakin meningkat ketika menghadapi kematian 

dan menjadi faktor yang berkontribusi besar dalam peningkatan 

kualitas hidup. 

Relasi Sosial 

Pasca dihisterektomi, tidak ada pengaruh pengangkatan 

uterus terhadap relasi kedua partisipan dengan orang lain. Namun 

bagi P1, muncul pemikiran bahwa penyakitnya disebabkan oleh 

akar kepahitan, yaitu luka batin akibat konflik yang terjadi dengan 

orang lain. Konflik tersebut bukan saja dimulai dari diri sendiri tetapi 

juga oleh orang lain. Pengalaman orang lain membuat P1 sedikit 

yakin akan hal tersebut. Dan jika benar, partisipan merasa telah 

berusaha menghindari bahkan memaafkan orang yang pernah 

menyakitinya walaupun belum semuanya. Jika demikian dengan 

P1, bagi P3 pengalaman histerektomi membuat hubungan dengan 

keluarga maupun teman-temannya semakin erat. P3 melihat 

kepedulian yang besar dari keluarga maupun teman-temannya 

dalam memberikan dukungan emosional pasca dihisterektomi.   

The meaning of the moment atau yang disebut juga makna 

hidup mengacu kepada makna yang individu temukan dalam setiap 

situasi. Frankl (1977) menyatakan bahwa setiap situasi itu unik dan 

menawarkan potensi akan makna yang spesifik karena setiap 
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moment tidak dapat diulang. Hal ini akan mengakibatkan makna 

dari suatu situasi ke situasi lain dan dari orang yang satu ke orang 

yang lain akan mengalami perbedaan. 

Perasaan Menyesal Atas Apa yang Dialami 

Walaupun merasa telah menerima keadaannya, P3 seringkali 

menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Pemikiran tersebut 

muncul saat mendengar perkataan kakaknya yang menyesalkan 

sikapnya yang tidak memeriksakan diri walaupun telah dua belas 

tahun menikah. Walaupun P3 sendiri tidak memandang sakit yang 

diderita sebagai beban untuknya. Teme (2008) menegaskan bahwa 

menyalahkan merupakan inti dari sebagian besar gangguan 

emosional dalam hal ini kecemasan. 

Menyalahkan diri dapat menjadi salah satu prilaku atau 

karakterologikal. Prilaku menyalahkan diri mengacu pada 

kesalahan atau kesadaran diri dengan emosi negatif tentang suatu 

yang ditunjukkan dengan prilaku. Sedangkan sebagai 

karekterologikal, menyalahkan diri mengacu pada rasa malu 

dengan emosi negatif terhadap diri sendiri (Else-Quest, LoConte, 

Schiller dan Hyde, 2009). Besharat, Eisler dan Dare (2001) 

mendefinisikan menyalahkan diri sebagai suatu pengaruh (dari 

penilaian dan keyakinan) yang bersifat negatif (seperti rasa 

bersalah). Hal ini dapat dihubungkan dengan rasa tanggung jawab 
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atas penyebab dari suatu kejadian, penyakit atau reaksi 

interpersonal. 

Keinginan untuk Tetap Bekerja dan Beraktivitas 

Walaupun sakit, kedua partisipan tetap melaksanakan 

tugasnya walaupun dengan bantuan orang lain. Berbeda dengan 

P3, P1 memandang keadaan tersebut sebagai beban. Pekerjaan 

yang harus diselesaikan dengan bantuan orang lain membuat 

partisipan merasa bergantung. Keadaan bergantung kepada orang 

lain menimbulkan reaksi emosional dalam diri P1. Muncul perasaan 

cemas tidak mampu optimal seperti sebelum dihisterektomi, ada 

yang kurang dari dirinya, perasaan terbebani, serta tidak berdaya. 

Hal ini juga membuatnya kembali mengalami konflik perasaan. Di 

satu sisi ia harus beristirahat untuk penyembuhannya namun, di sisi 

lain ia harus menjalankan tugas dengan bergantung kepada orang 

lain. Keadaan tersebut membuat P1 marah akan dirinya sendiri 

karena tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik 

bahkan ada yang harus tertunda. Greig (2007) menuliskan bahwa 

setelah histerektomi, terutama histerektomi dengan insisi pada 

abdomen, banyak pasien tidak dapat beraktivitas seperti yang 

diinginkannya. Terdapat aturan dokter mengenai aktivitas seperti 

mandi, hubungan seksual dan bekerja. Pasien tidak diijinkan 

selama satu bulan atau lebih untuk proses pemulihan. Hal inilah 
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yang menyebabkan wanita post-histerektomi dapat mengalami 

depresi ringan. 

Pekerjaan yang tertuda sempat menjadi beban bagi kedua 

partisipan. Namun hal tersebut kemudian menjadi hal yang tidak 

dikuatirkan oleh P3 yang merasa jarang cuti bekerja dibanding 

teman-temannya. P3 merasa tetap bersyukur dan tidak kuatir jika 

akhirnya harus dipecat dari pekerjaannya karena keyakinan bahwa 

ia memiliki Tuhan. Berbeda dengan P3, pekerjaan yang tertunda 

dipandang P1 sebagai beban dalam dirinya. Di satu sisi ia harus 

menyelesaikan pekerjaannya, tapi di sisi lain ia takut jatuh sakit 

karena tenaganya terlalu terforsir. Hal ini membuat P1 dilema dan 

selalu memikirkan luka histerektominya yang belum kunjung 

sembuh. Potter & Perry (2005) menyebutkan, tidak semua klien 

melewati semua tahap penyembuhan dengan kecepatan yang 

sama dan dengan sikap yang sama. 

Dilema yang dialami P1 membuatnya memiliki harapan besar 

untuk sembuh agar bisa menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Susanti (2009) bahwa pada 

penderita kanker serviks, harapan untuk sembuh adalah harapan 

dari para partisipan. Potter & Perry (2005) juga mengungkapkan 

bahwa harapan berorientasi pada masa depan dan membantu klien 

ke arah penyembuhan. 
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Walaupun belum sembuh total, P1 tetap memiliki keinginan 

untuk bekerja dan beraktivitas setelah dihisterektomi. Meski 

terdapat perasaan tidak bisa optimal seperti sebelum 

dihisterektomi, namun partisipan tetap berusaha untuk berorientasi 

di masa depan dan merasa bisa lebih fokus dengan pekerjaannya 

karena terbebas dari penyakit yang selama ini menjadi momok 

baginya selama beraktivitas. Frankl (dalam Iriana, 2005) 

menyebutkan, melalui karya dan kerja, individu dapat menemukan 

arti hidup dan menghayati kehidupan secara bermakna. Pekerjaan 

hanyalah sarana yang memberikan kesempatan untuk menemukan 

dan mengembangkan makna hidup. Makna hidup tidak terletak 

pada pekerjaan, tapi lebih bergantung pada pribadi yang 

bersangkutan, dalam hal ini sifat positif dan mencintai pekerjaan itu 

serta cara bekerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi pada 

pekerjaannya. 

P1 memiliki target dan perencanaan untuk membuka usaha 

sendiri serta memiliki pekerjaan yang lebih baik agar nantinya bisa 

membagi waktu dengan baik antara pekerjaan dan keluarga. Ia 

berharap memiliki pekerjaan yang lebih baik serta mencapai 

harapannya sebelum dihisterektomi, yaitu membuka usaha di luar 

Jawa yang mulai diragukannya karena memikirkan efek 

histerektomi yang akan dialami. Frankl (dalam Bastaman, 2007) 

menuliskan bahwa bekerja dapat menimbulkan makna dalam hidup. 
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Menekuni suatu pekerjaan dan meningkatkan keterlibatan pribadi 

terhadap tugas serta berusaha untuk mengerjakan dengan sebaik-

baiknya merupakan salah satu contoh dari kegiatan berkarya. 

Melalui karya dan kerja kita dapat menemukan arti hidup dan 

menghayati kehidupan secara bermakna. Fokus akan pekerjaan 

inilah yang dijadikan tujuan dalam hidup partisipan. Frankl (dalam 

Guttmann, 1996) mengatakan bahwa tujuan hidup adalah untuk 

menemukan makna hidup itu sendiri. Kebahagiaan dan 

kesenangan adalah efek dari penemuan makna hidup. 

Makna Hidup dari Pergumulan 

Pengalaman sakit dan histerektomi yang dilakukan 

memberikan pelajaran positif bagi P1 yaitu dengan semakin 

memperhatikan kesehatannya dalam hal ini mengubah pola makan. 

Bastaman (dalam Iriana, 2005) menuliskan bahwa komponen yang 

menentukan berhasilnya perubahan penghayatan hidup agar 

menjadi lebih bermakna dimulai dengan pemahaman diri, yaitu 

peningkatan kesadaran atas buruknya kondisi diri pada saat ini dan 

keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah kondisi yang 

lebih baik. Hal ini mendukung pendapat Lukas (dalam Iriana, 2005) 

bahwa setelah meningkatkan kesadaran atas proses penerimaan 

diri, individu akan mengalami suatu pengubahan sikap dari yang 

semula tidak tepat menjadi lebih tepat dalam menghadapi masalah, 

kondisi hidup, dan penderitaan yang tidak terelakkan. 
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Meskipun kecewa dengan keadaan post-histerektomi, P1 

belajar memfokuskan pikirannya terhadap masa depan. Ia masih 

memiliki harapan untuk dirinya sendiri maupun keluarga. P1 

berharap tidak lagi merasakan penyakit yang sama, lebih nyaman 

dan tidak kuatir penyakitnya bertambah parah bahkan sampai 

mengalami keadaan kritis. Sedangkan untuk keluarganya, ia 

berharap anak-anaknya bisa lebih mapan, mendapatkan pekerjaan 

tetap, serta kelak dapat melihat anak hingga cucu-cucunya. 

(Bastaman, 2007) menyebutkan bahwa hopefull values, yaitu 

keyakinan akan terjadinya hal-hal baik atau perubahan yang 

menguntungkan di kemudian hari. Harapan memberikan sebuah 

peluang dan solusi serta tujuan baru yang menjanjikan yang dapat 

menimbulkan semangat dan optimisme. Pengharapan mengandung 

makna hidup karena adanya keyakinan akan terjadi perubahan 

yang lebih baik, ketabahan menghadapi situasi yang buruk dan 

sikap optimis menyongsong masa depan. 

Pada kedua partisipan, terdapat perencanaan untuk 

memperbaiki kesehatan setelah dihisterektomi. Kedua partisipan 

juga berrencana menggunakan pengobatan alternatif herbal, yang 

mana pengobatan herbal sendiri adalah penggunaan herbal atau 

pengobatan mineral secara terapeutik oleh praktisi terlatih untuk 

meningkatkan kesehatan dan pemulihan dari penyakit (Brooker, 

2008). Selain itu, P1 juga berencana menerapkan gaya hidup sehat 
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untuk mencegah penuaan sedangkan bagi P3 pergumulan akan 

keadaannya membuatnya berusaha menghindari dampak negatif 

dari histerektomi yang dijalani. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Peneliti melakukan wawancara pre-histerektomi pada 

keadaan post-histerektomi partisipan karena keterbatasan 

informasi, dalam hal ini banyak histerektomi yang tidak terjadwal 

dan mendadak. Hal ini menyebabkan peneliti harus 

mengkondisikan partisipan terlebih dahulu sesuai dengan tahapan 

wawancara yang dimaksud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


