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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Penderitaan dan kehilangan akibat penyakit yang berefek 

pada tindakan histerektomi yang dialami oleh ketiga partisipan 

menimbulkan beban fisiologis maupun psikologis baik pada tahap 

pre- maupun post-histerektomi. Beban fisiologis yang muncul 

berupa gejala dan keluhan fisik, merupakan salah satu pergumulan 

ketiga partisipan untuk berusaha sesegera mungkin menemukan 

solusi terbaik atas masalah yang dianggap mengancam 

kehidupannya, dalam hal ini penyakit yang diderita. 

Beban fisiologis yang dialami memunculkan beban psikologi 

dalam diri partisipan untuk memilih solusi yang akan diambil. 

Partisipan mengalami konflik perasaaan selama bergumul dalam 

pengambilan keputusan histerektomi. Beban psikologis yang 

muncul pada tahap pre-histerektomi meliputi pergumulan tentang 

gejala dan keluhan fisik yang dialami, reaksi emosional ketika harus 

menempuh histerektomi serta kecemasan akan dampak 

histerektomi pada kehidupan seksualitasnya maupun dalam 

berkarir. Beban psikologis yang dialami partisipan memunculkan 

respon fisiologis berupa perubahan pola tidur serta kesulitan 

berkonsentrasi saat bekerja. 
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Pergumulan partisipan atas keadaannya tidak terhenti pada 

tahap pre-histerektomi dengan pengangkatan mioma uteria uteri 

dan kista ovarium ovarium yang diderita. Pembedahan mayor yang 

dilakukan dengan pengangkatan uterus dan kedua ovarium kembali 

memunculkan pergumulan tersendiri dalam diri setiap partisipan.  

Pada tahap post-histerektomi, beban fisiologi yang muncul 

berhubungan dengan gejala dan keluhan fisik yang dialami dalam 

hal ini nyeri pada daerah histerektomi. Sedangkan beban psikologis 

yang muncul meliputi pergumulan akan efek histerektomi yang 

berhubungan dengan perubahan fungsi dan perannya sebagai 

seorang wanita. Perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan 

pola menstruasi, gangguan pada kehidupan seksual bahkan 

ketidakmampuan memberikan keturunan bagi pasangannya post-

histerektomi. Terdapat juga perubahan peran yang memunculkan 

konflik dalam diri partisipan ketika harus bergantung kepada orang 

lain serta kecemasan tidak bisa kembali optimal dalam berkarir. 

Besar kecilnya pergumulan yang dihadapi oleh masing-

masing partisipan berbeda-beda baik pada tahap pre- maupun 

post-histerektomi. Pada partisipan yang lebih muda, kecemasan 

akan dampak histerektomi dalam hal ini perubahan secara fisiologi 

berkaitan dengan penurunan hormon yang dapat menyebabkan 

penuaan dini, serta pengaruh pada kehidupan seksual (totalitasnya 

sebagai seorang wanita) lebih menonjol dibandingkan dengan 
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partisipan yang berusia lebih tua, sehingga pada partisipan yang 

lebih muda, keinginan untuk tetap mempertahankan uterus dan 

kedua ovariumnya sangat diharapkan. Partisipan yang lebih muda 

cenderung mencari alternatif lain untuk sembuh dari penyakitnya 

tanpa harus dihisterektomi. 

Pergumulan atas apa yang dialami mendorong ketiga 

partisipan untuk menemukan makna dibalik penderitaan dan 

kehilangan akibat histerektomi yang dilakukan. Makna hidup adalah 

kekuatan pendorong dasar kehidupan untuk mengetahui arti dan 

tujuan hidup, yang terdapat dalam kehidupan itu sendiri, dalam 

keadaan apapun yang tanpanya seseorang akan merasakan 

kekosongan dalam hidup. 

Berdasarkan sumber-sumber makna hidup, peneliti melihat 

bahwa penemuan makna pada tahap pre-histerektomi dilakukan 

partisipan melalui hal-hal berikut:  

1) Mendedikasikan diri untuk suatu tujuan mulia 

Penemuan makna melalui dedikasi diri untuk suatu 

tujuan mulia dilakukan partisipan dengan membantu sesama 

yang membutuhkan. Baik bantuan yang diberikan dalam 

bentuk materi maupun dalam bentuk jasa. Terdapat perasaan 

puas dalam diri ketiga partisipan saat mampu melakukannya. 
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2) Peningkatan intensitas relasi dengan Tuhan 

Pergumulan yang dialami membuat kehidupan 

spiritual partisipan dikuatkan. Peningkatan relasi dengan 

Tuhan baik melalui kegiatan ibadah, doa dan sharing 

bersama kelompok rohani maupun tokoh agama membantu 

partisipan dalam penyerahan secara total pada kuasa Tuhan 

atas keadaannya.   

3) Keinginan untuk tetap berkarya melalui pekerjaan yang 

ditekuni 

Partisipan dapat menemukan makna saat ia bekerja. 

Sikap positif dalam mencintai pekerjaan yang ditekuni dengan 

bertanggungjawab dan mengerjakan pekerjaan semaksimal 

mungkin membuat partisipan merasa berarti.       

4) Penerimaan diri partisipan atas apa yang dialami serta 

perasaan tidak sediri menderita 

Partisipan dapat menerima dengan sabar dan tabah 

atas penderitaan yang dialami membantu dalam penerimaan 

diri partisipan. Keyakinan bahwa adanya hikmah dibalik 

penderitaan yang dialami membantu partisipan dalam 

penemuan makna. Perasaan tidak sendiri menderita lewat 

sharing dengan sesama penderita maupun informasi yang 

didapatkan melalui orang lain membuat partisipan semakin 
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yakin bahwa ia mampu melalui penderitaannya dengan baik 

seperti halnya penderita lain.  

5) Harapan yang dimiliki mengenai pekerjaan, diri sendiri dan 

keluarga. 

Harapan akan pekerjaan, diri sendiri dan keluarga 

membuat partisipan untuk termotivasi untuk sembuh dari 

penyakitnya. motivasi tersebut membuat partisipan mampu 

bersikap positif atas keadaannya.     

6) Sistem dukungan (support system) yang diberikan keluarga 

terlebih lagi pasangan (suami) serta teman dalam 

menghadapi pergumulan. 

Dukungan emosional yang diberikan dapat membantu 

partisipan merasa tidak sendiri, merasa dikuatkan dan 

meningkatkan harga diri partisipan.  

Pada tahap post-histerektomi, secara keseluruhan hasil 

analisa data yang peneliti temukan tidak jauh berbeda dengan 

tahap pre-histerektomi. Walaupun demikian, tahap post-

histerektomi dengan pergumulan tersendiri yang lebih banyak 

difokuskan pada efek dari histerektomi yang dijalani memunculkan 

beberapa hal yang membedakan penemuan makna partisipan pada 

tahap ini. 
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1) Perencanaan hidup yang konsisten sebagai motivasi untuk 

pencapaian target dan harapan dalam hidup 

Perencanaan untuk mencapai target dan harapan 

membantu partisipan dalam penemuan makna. Keinginan 

untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sebelumnya 

mendorong partisipan untuk berfokus pada usaha yang 

dilakukan secepatnya pulih dari keadaan pasca histerektomi. 

2) Keinginan untuk dapat berbagi pengalaman dengan pasien 

lain 

Penyakit dan histerektomi yang dialami membuat 

partisipan rindu untuk berbagi pengalaman dengan partisipan 

lain. Partisipan memandang bahwa sakit yang diderita 

membuatnya memiliki tanggungjawab besar untuk 

melakukannya. Ia juga memandang bahwa berbagi bersama 

partisipan lain merupakan hikmah dibalik penderitaan yang 

dialami.  

3) Perbaikan gaya hidup untuk lebih baik 

Pada post-histerektomi, terjadi perubahan gaya hidup 

dalam hal ini pola makan partisipan. Partisipan menyadari 

gaya hidup yang tidak sehat pada pre-histerektomi dan 

belajar menerapkan gaya hidup sehat serta semakin 

memperhatikan kondisi kesehatannya.   
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4) Perubahan akan relasi dengan keluarga maupun orang lain. 

Terjadi perubahan dalam relasi antara partisipan 

dengan keluarga maupun orang lain. Peningkatan perhatian 

yang diberikan oleh anggota keluarga dan kerabatnya 

membuat relasi antara mereka semakin erat. Lewat apa yang 

dialaminya, partisipan belajar untuk memiliki relasi yang lebih 

baik dibanding sebelumnya.   

 

5.2. Saran 

1. Bagi Disiplin Ilmu Keperawatan. 

Dari penelitian ini ditemukan bahwa keadaan sakit pada 

pasien pre- maupun post-histerektomi bukan hanya tampak 

ketika pasien berada di rumah sakit. Pasien membutuhkan 

pendampingan yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh 

perawat sendiri mulai dari penegakan diagnosis sampai 

pemulihan post-histerektomi guna memberikan kesejahteraan 

baik fisik maupun psikologi. Pemahaman tentang beban 

psikologi pasien sangat diperlukan agar perawat bisa 

menentukan sikap dalam memberikan pendampingan yang 

tepat. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya. 

Hal yang juga penting untuk dilakukan pada penelitian 

selanjutnya adalah memperbanyak jumlah partisipan dalam 
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hal ini dapat juga dilakukan dengan melibatkan anggota 

keluarga untuk memperkaya hasil temuan. Penelitian 

selanjutnya juga dapat mengkaji partisipan dengan 

memperhatikan variabel-variabel seperti usia partisipan, 

jenis/label diagnosis, penyebab histerektomi serta ada 

tidaknya keturunan. 

3. Bagi Keluarga Pasien Pre- dan Post-histerektomi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan 

emosional keluarga terlebih lagi pasangan (suami) memiliki 

peran penting dalam membantu partisipan menghadapi 

pergumulan mulai tahap pre- hingga post-histerektomi 

sehingga secara tidak langsung, dukungan keluarga juga 

mempengaruhi partisipan dalam penemuan makna. Oleh 

karena itu, peningkatan sistem dukungan (support system) 

keluarga sebagai pemberi motivasi pasien pre dan post-

histerektomi sangat penting untuk dilakukan. 

4. Bagi Pasien Pre- dan Post-histerektomi 

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada wanita 

pre- dan post-histerektomi bahwa hal terpenting dalam 

menghadapi penderitaan dan kehilangan akibat histerektomi 

adalah dengan memaknainya. Hasil penelitian ini juga dapat 

memberikan informasi bagaimana wanita pre- dan post 

histerektomi menemukan makna melalui sumber-sumber 
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makna hidup, seperti dengan membina relasi yang lebih erat 

dengan Tuhan dan sesama yang juga berperan dalam 

menjaga semangat, tantangan dan sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


