
 
 

PENDAHULUAN 

Terminal illness adalah istilah medis yang dipopulerkan di abad ke-20 untuk 

menggambarkan penyakit aktif dan ganas. Menurut Stuard dan Sundeen (1995) 

penyakit terminal ialah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak ada 

obatnya, kematian tidak dapat dihindari dalam waktu yang bervariasi. Hasil 

penelitian lain menyimpulkan bahwa pasien terminal illness mengalami gangguan 

secara fisik (Dahl, 1996; Hall, Schroder, & Weaver, 2002), gangguan psikososial 

dan spiritual yang kemudian mempengaruhi kualitas hidup mereka dan 

keluarganya (Tang, Aaronson, & Forbes, 2004). Terdapat beberapa penyakit yang 

bisa menyebabkan seseorang dalam kondisi terminal seperti penyakit kanker, 

Stroke Multiple Sklerosis, akibat kecelakaan fatal dan Acquired Immune 

Deficiency Syndrome/AIDS (Miles, 1998; Marrelli, 2000; Papalia, 2007). 

Mengalami gangguan secara fisik, psikososial, dan spiritual akan 

mempengaruhi aktifitas sehari-hari yang membuat penderita membutuhkan 

seseorang untuk merawat dirinya. Seseorang yang melakukan perawatan kepada 

anggota keluarga yang menderita penyakit kronis maupun penyakit terminal dapat 

disebut sebagai caregiver. Caregiver didefinisikan sebagai seseorang yang secara 

teratur menyediakan bantuan dengan memberikan perawatan primer seperti 

komunikasi, mobilitas, transportasi, mengurus rumah tangga, dan perawatan diri 

(Aoun, Kristjanson, Currow, & Hudson, 2006).  

Caregiver adalah penyedia utama dukungan fisik dan emosional bagi pasien. 

Caregiver kebanyakan merupakan suami atau istri, kerabat terdekat, akan tetapi 

orang lain juga dapat mengambil peran dan fungsi sebagai caregiver. Seorang 

pengasuh keluarga juga terkadang diidentifikasi dalam literatur sebagai pengasuh 



 

utama, pengasuh keluarga informal, pengasuh informal, atau caretaker (Gill, 

2009). Meskipun pengasuh keluarga juga dapat merujuk kepada individu yang 

menyediakan perawatan jangka panjang untuk orang dewasa, dalam penelitian ini 

dan referensi yang ada, hanya berhubungan dengan merawat orang sakit parah di 

rumah maupun di rumah sakit. 

Pengalaman keluarga penderita kanker yang melakukan perawatan, umumnya 

mengalami gangguan emosional, ketegangan, dan perasaan tertindas oleh karena 

tugas dan tanggung jawab sebagai caregiver. Pengasuh atau caregiver juga 

menderita karena kurangnya kontrol atas kehidupan sehari-hari, kurangnya rasa 

percaya diri, perubahan dalam pekerjaan, berkurangnya waktu luang, 

memburuknya kesehatan mereka sendiri, dan perasaan tertekan. Selain itu, 

beberapa studi melaporkan tingginya tingkat stres yang dialami oleh caregiver. 

Stres yang dialami menunjukan kemungkinan untuk terus meningkat dari waktu 

ke waktu serta mungkin dapat diperburuk dengan adanya perubahan kondisi 

pasien (Given dkk., 1993; Given, Sherwood, & Given, 2003; Given, Stommel, 

Collins, King, & Given, 1990; Oberst & Scott, 1988). Stres yang tinggi dapat 

ditunjukan dengan munculnya kecemasan, depresi, ketidakberdayaan, merasa 

terbebani, dan perasaan ketakutan (Blank, Clark, Longman, & Atwood, 1989). 

Proses perawatan pasien sekarat dapat mempengaruhi kualitas hidup dari 

orang yang melakukan perawatan. Kualitas hidup umumnya mengacu pada 

persepsi subjektif seseorang terhadap kehidupannya. Kualitas hidup biasanya 

memiliki definsi yang berbeda-beda tergantung dari konteks yang akan 

dibicarakan dan digunakan. Menurut, Felce dan Perry (dalam Galloway dkk., 

2005) kualitas hidup merupakan keseluruhan kesejahteraan secara umum yang 



 
 

mana terdiri dari pandangan objektif dan penilaian secara subjektif yang 

mencakup aspek kesejahteraan fisik, kesejahteraan material, kesejahteraan sosial, 

kesejahteraan emosional bersama dengan perkembangan individu dan aktivitas 

yang penuh arti, semuanya itu berasal dari suatu tatanan nilai yang dimiliki oleh 

individu masing-masing. Pendapat lain menyebutkan kualitas hidup merupakan 

penilaian yang subjektif dan multidimensional: subjektif dalam maksud bahwa 

setiap persepsi individu yang berbeda-beda dalam memberikan penggambarannya, 

dan multidimensional karena memfokuskan pada suatu cakupan area yang luas 

yakni aspek kemampuan fungsional serta fisik, emosional, sosial, dan 

kesejahteraan/kesehatan spiritual (Cella, 1994). 

Aspek dari kualitas hidup yang diungkapkan Felce dan Perry (1995) ialah 

aspek physical well-being (terdiri dari aspek-aspek kesehatan, kebugaran, 

keamanan fisik, dan mobilitas), material well-being (terdiri dari aspek-aspek 

pendapatan, kualitas lingkungan hidup, privacy, kepemilikan, makanan, alat 

transportasi, lingkungan  tempat tinggal, keamanan, dan stabilitas), social well-

being (terdiri dari hubungan interpersonal dan keterlibatan dalam masyarakat), 

development and activity, emotional well-being (terdiri dari afek atau mood, 

kepuasan atau pemenuhan kebutuhan, kepercayaan diri, agama, dan status/ 

kehormatan). 

Adanya penyakit yang dialami oleh salah satu anggota keluarga dapat 

mempengaruhi kualitas hidup perawat keluarga, baik selama proses perawatan 

maupun setelah kematian orang yang dicintai. Meskipun pengasuh keluarga atau 

caregiver melaporkan beberapa manfaat altruistik pengasuhan, seperti memiliki 

waktu bersama dan tumbuh lebih dekat satu sama lain. Mereka juga mungkin 



 

mengalami efek yang berpotensi merugikan dari proses pengasuhan, seperti 

gangguan psikososial, terjadi ketidakstabilan ekonomi, dan penurunan kualitas 

hidup (Gill, 2009). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permasalahan 

yang dialami family caregiver yakni mengalami gangguan kesehatan, stres yang 

tinggi, tekanan psikologis, konflik antar peran sosial, ketegangan dalam hubungan 

perkawinan dan keluarga serta berbagai masalah lainnya yang timbul dari 

pengalaman pengasuhan mereka akan mengakibatkan terganggunya kualitas hidup 

caregiver. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu, 

mendeskripsikan kualitas hidup yang dipersepsikan oleh family caregiver yang 

mengasuh anggota keluarga dengan penyakit terminal. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dianggap mampu untuk 

memahami fenomena yang ada dalam penelitian ini secara mendalam. 

Pengambilan data menggunakan wawancara dan observasi. Selanjutnya, untuk 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui data hasil wawancara dan observasi, maka peneliti akan 

melakukan member check dengan para partisipan. Selain itu juga digunakan 

triangulasi sumber data dengan menggunakan informan yang merupakan orang-

orang terdekat para partisipan (Moleong, 2010). 

Partisipan 

Penelitian ini melibatkan 3 orang caregiver sebagai subjek penelitian. Untuk 

menentukan partisipan penelitian digunakan teknik purposive sampling 

(Herdiansyah, 2012). Partisipan pertama memiliki anak perempuan dengan kanker 



 
 

payudara stadium akhir. Keseharian partisipan membantu suami menafkahi 

keluarga dengan pergi berjualan ikan di pasar. Namun semenjak anaknya sakit, 

partisipan berhenti dari pekerjaan tersebut untuk merawat anaknya selama di 

rumah sakit. Sementara merawat pasien, tugas merawat anggota keluarga yang 

sehat diemban oleh suaminya.  

Partisipan kedua adalah seorang ibu rumah tangga. Suaminya dirawat dalam 

keadaan koma akibat benturan pada bagian kepala. Suaminya adalah tulang 

punggung keluarga, hal tersebut mengakibatkan keluarga kehilangan sumber 

pendapatan utama dan partisipan mengandalkan keluarga besar suami untuk 

membiayai pengobatan selama di rumah sakit. Merawat pasien membuat 

partisipan harus menitipkan kedua anaknya utnuk dirawat oleh anggota keluarga 

yang lain.  

Sedangkan, partisipan ketiga merupakan ibu rumah tangga. Suaminya dirawat 

karena menderita penyakit kanker ganas pada saluran pencernaan. Suaminya 

adalah tulang pungung keluarga dan harus berhenti bekerja karena penyakitnya. 

Selama dirawat keluarga partisipan mengharapkan bantuan dari anggota keluarga 

besar untuk membiayai proses pengobatan pasien. Pada awalnya pasien di rawat 

di rumah sakit namun setelah melakukan pertimbangan akhirnya partisipan dan 

keluarga besar memutuskan untuk merawat pasien di rumah. 

Analisis 

Proses analisis data dimulai dengan pengetikan transkrip wawancara dengan 

mendengarkan hasil rekaman sembari mengetik kata perkata. Peneliti juga 

mengetik hasil observasi lapangan yang didapatkan pada saat pengambilan data 

berlangsung. Selanjutnya, proses pengodean pada transkrip wawancara agar 



 

memudahkan dalam proses analisis data. Proses selanjutnya ialah penentuan tema 

serta makna di balik setiap kalimat yang diungkapkan partisipan penelitian baik 

secara verbal maupun non verbal. Tema dan makna tersebut peneliti tambahkan 

pada bagian kiri transkrip. Peneliti kemudian mengelompokkan data ke dalam 

aspek-aspek yang digunakan dalam penelitian kemudian mencoba untuk 

membandingkan antara partisipan pertama, kedua dan ketiga. Adapun hasil 

kategorisasi berdasarkan masing-masing aspek dapat dilihat pada tabel yang 

terlampir.  

 

HASIL 

Hasil analisis data memunculkan beberapa tema berikut: kondisi fisik 

caregiver, beban emosional merawat pasien penyakit terminal, dukungan yang 

dirasakan caregiver, interaksi sosial caregiver, beban biaya perawatan pasien, 

pengaruh perawatan terhadap pengalaman spiritual dan religius caregiver, serta 

menghadapi kematian pasien. 

 
Kondisi fisik caregiver 

Ketiga partisipan dalam penelitian ini melaporkan gangguan yang sama 

terhadap kebugaran fisik mereka. Keluhan yang muncul seperti kelelahan, pusing, 

sakit kepala, dan kurang tidur. Hal ini digambarkan oleh P1 dalam kutipan 

berikut: 

“Tidur tapi kalau baru tutup mata sudah berteriak, bangun hampir jatuh. 
Karena mengantuk to. Biar orang bilang apa lagi jaga orang sakit ini tidak 
mudah. Memang lelah juga. Menjaga orang sakit ini lelah, kurang tidur baik-
baik. Katong ini tidak tidur baik-baik.” 



 
 

Salah satu partisipan mengungkapkan bahwa kondisi fisik yang terganggu 

menjadi pemicu munculnya stres. Hal ini tercermin dari ucapan P3 berikut ini : 

“Mama pikiran sampai otak-otak sudah penuh, terganggu dalam mama 
punya mata, karena mama punya mata sudah rusak gampang toh, mata sakit 
lalu biking mama sampai stres.” 

Selain itu, P3 menceritakan kondisi kesahatan yang semakin menurun 

sehingga mempengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya. Pada akhirnya P3 

harus kehilangan janin yang saat itu baru berusia 3 bulan. Berikut kutipannya : 

“Merawat antua. Mama badan-badan toh, mama hamil jalan empat bulan, 
terlepas (keguguran), baru mama punya kandungan ini lemas, jadi biar 
mama bergerak sedikit, antua suruh bergerak cepat-cepat pergi, akhirnya 
mama pendarahan di Rumah Sakit Umum.” 
 

Beban emosional merawat pasien penyakit terminal 

Pengasuh keluarga mengalami beban emosional yang berlangsung selama 

proses perawatan. Perasaaan marah merupakan respons umum yang ditunjukan 

oleh pengasuh keluarga. Adanya perasaan marah pada P1 disebabkan oleh 

kelelahan fisik selama proses perawatan pasien : 

“Marah-marah begitu saja to, karena mungkin capek kapa e, katong rasa 
capek terlalu kah, mengantuk kah, jadi kalau ini beta kadang marah.” 

Perasaan marah juga ditunjukan kepada sistem perawatan seperti yang 

diungkapan P1 dan P3. Rasa marah ini ditampilkan dalam ungkapan 

ketidakpuasan mereka terhadap perawatan yang diberikan kepada pasien, berikut 

kutipannya : 

“Seng puas masalah dong pung pelayanan, perawatan di rumah sakit itu. 
Perawatan itu bagus cuman mama rasa seng puas, mama rasa resah.” 

Perasaan kecewa yang disebabkan penolakan keluarga besar untuk 

membiayai pengobatan kemoterapi pasien, seperti yang diungkapkan P1 : 



 

“Terbeban hanya waktu mau kemoterapi saja. tapi begitulah biaya yang tadi 
beta bilang itu, ada yang mau bantu. Sudah bicara mau bantu ternyata dari 
belakang mereka tidak mau. Itu yang buat mama kayak rasa kecewa begitu. 
Jadi sementara ini dia berteriak kesakitan mama punya hati hancur. Itu juga 
merupakan suatu beban pikiran buat beta juga to, masa beta anak satu dong 
seng mau bantu, beta rasa kecewa begitu, rasa kecewa sekali e.” 

Adanya perasaan tidak berdaya serta putus asa karena tidak mampu 

memberikan upaya untuk mengurangi penderitaan pasien yang diasuh oleh P1 : 

“Beta melihat dia itu beta bilang, “aduh Tuhan kenapa beta pung anak pung 
penderitaan ini belum-belum, akang bisa sembuh lagi, cuman terus-menerus 
masih begitu terus penderitaan terus begitu.” 

Caregiver seringkali harus berurusan dengan perubahan kepribadian pasien 

yang menjadi lebih mudah marah. Hal ini terlihat pada ungkapan dari P3 : 

“Adakalanya mama duduk sampai menangis karena bapak bicara terlalu 
kasar buat mama, kena mama punya diri sekali.” 

Pada beberapa situasi terkadang caregiver diperhadapkan dengan keadaan 

perasaan yang berlawanan atau perasaan ambivalen, sebagaimana diungkapkan 

oleh P2 dan P3 : 

“Beta sudah rasa jengkel begitu adakalanya beta tidur, bangun kalau beta 
sadar, kasihan paitua (suami) sudah begini lalu beta punya rasa kasih 
sayang juga ada.” 
 

Dukungan bagi caregiver. 

Caregiver merasa kurang mendapatkan dukungan secara emosional dari 

orang lain untuk membantu mereka merawat pasien. Hal ini diungkapkan oleh P2 

yang merasa bahwa kurangnya rasa pengertian dari orang lain untuk 

membantunya merawat suami di rumah sakit : 

“Rasa sedih, kasihan dong punya adik saja sudah menderita kayak begini. 
Beta kira dong bisa bantu kah untuk jaga antua, untuk rawat antua, ini juga 
seng lagi.” 



 
 

Merawat anggota keluarga yang sakit membuat semakin meningkatnya 

kebutuhan akan informasi mengenai kondisi spesifik penyakit dan 

penanganannya. Kebutuhan akan informasi diilustrasikan dalam kutipan berikut : 

“Cuman yang beta pikir, beta tanya-tanya suster ini bagaimana ini dalam 
keadaan beta punya suami dia bisa, suster bilang, nah itu cuman berdoa 
sajalah, gitu.” 

Para partisipan mengungkapkan adanya dukungan dana yang diterima dari 

pemerintah maupun anggota keluarga untuk membantu membiayai pengobatan 

pasien. Dukungan dana didapatkan P1 dan P2 melalui program pemerintah untuk 

keluarga tidak mampu, sedangkan pada P3 mendapatkan bantuan melalui ASKES. 

Namun, dukungan tersebut masih dirasa kurang, karena beberapa partisipan harus 

mengeluarkan uang untuk menebus beberapa jenis obat yang tidak terdapat dalam 

program tersebut. Bantuan dana yang diterima caregiver digambarkan P1 dalam 

kutipan berikut : 

“Biaya rumah sakit ini kan, Jamkesmas to, gratis.” 
 

Interaksi sosial caregiver  

Perawatan pasien penyakit terminal berdampak negatif terhadap interaksi 

sosial caregiver. Perubahan interaksi sosial terlihat pada kurangnya komunikasi 

dengan lingkungan tempat tinggal serta tidak lagi aktif dalam masyarakat. 

Kurangnya komunikasi disebabkan karena adanya respons negatif dari lingkungan 

seperti yang dikemukakan P1 : 

“Orang bilang begitu tapi kayaknya orang liat akang kayak dong takut, kayak 
dong pikir akang menular begitu.” 

Tugas dan peran sebagai caregiver mengakibatkan sebagian besar waktu yang 

dimiliki oleh para partisipan dihabiskan bersama dengan pasien. Dampak negatif 

yang muncul bagi caregiver yakni tidak adanya waktu yang diluangkan untuk 



 

melakukan kegiatan kemasyarakatan. Tidak lagi menjadi aktif di dalam 

masyarakat diungkapkan oleh P1 : 

“Sering ke dong pung rumah, pergi ke dong pung rumah, datang di rumah, 
tapi karena kalau sudah sakit begini. Jarang to, jarang berjalan-jalan ke 
rumah. Karena fokus di anak pung sakit sampai sekarang.” 
 

Beban biaya perawatan pasien 

Semua partisipan mengeluhkan kekurangan dana untuk membiayai perawatan 

pasien. Kondisi ekonomi keluarga menjadi tidak stabil dapat disebabkan karena 

caregiver harus berhenti bekerja. Misalnya, partisipan pertama yang dulunya 

bekerja sebagai penjual ikan harus berhenti berjualan karena merawat pasien. 

Sumber pendapatan keluarga sepenuhnya bergantung dari pekerjaan sampingan 

suaminya serta menjual beberapa ternak yang mereka miliki. Berikut kutipan 

pernyataan dari P1: 

“Tapi karena dia sakit makanya beta stop dulu.” 

Sementara itu, beban biaya perawatan semakin jelas terlihat pada P3 yang 

menjual aset milik pribadi serta beberapa aset keluarga : 

“Mama jual mama punya kalung-kalung demi bapak punya pengobatan.” 

Beban biaya perawatan pasien penyakit terminal membuat pendapatan tidak 

cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga :  

“Kalau yang SMA dia sudah tahu to, yang SMA itu cuman bilang begini: 
mama sekarang kalau kaka Ika sakit mama sudah jaga dia di rumah sakit, 
kalau beta pergi ke sekolah ongkos dari mana.” 
 

Pengaruh perawatan terhadap pengalaman spiritual dan religius caregiver. 

Ketiga partisipan menyebutkan bahwa semenjak anggota keluarga didiagnosis 

dokter menderita penyakit terminal, mereka lebih mendekatkan diri kepada 

Tuhan, seperti yang dikutip dari ungkapan P1 : 



 
 

“Lebih dekat dengan Tuhan.” 

Selain itu, P1 menjadi lebih berharap atau mengandalkan pertolongan Tuhan, 

seperti yang dikutip dari ungkapannya berikut ini: 

“Kita mau berharap buat sapa lagi, mesti semua berhadap kepada Tuhan. 
Katong perlu sesuatu’kan katong harus berdoa dulu, bicara dari hati, angkat 
hati buat Tuhan, tetap Tuhan itu kasi berkat saja.” 

Semua partisipan memiliki harapan yang sama yakni kesembuhan anggota 

keluarga yang sakit. Harapan akan kesembuhan pasien yang dirawat terlihat dalam 

ungkapan P2, berikut : 

“…beta pung mau beta pung laki ini beta ingin dia sembuh. Supaya katorang 
bisa pulang bisa lihat anak-anak di rumah.” 

Proses perawatan membuat P1 dan P3 tidak dapat melakukan aktifitas 

keagamaan karena harus menemani serta merawat pasien di rumah sakit maupun 

di rumah : 

“Ibadah, kadang pergi kadang jarang. Malah lebih banyak perhatian ke dia. 
Apalagi sudah disini lebih jarang lagi.” 

 

Menghadapi kematian pasien 

Kematian menjadi sebuah topik yang sulit didiskusikan oleh caregiver. 

Caregiver umumnya menggunakan ungkapan selama wawancara untuk 

menunjukan ketakutan mereka terhadap kematian pasien, seperti yang 

diungkapkan oleh P2 : 

“Beta mau ingin sembuh, ternyata antua padahal pulang juga.” 

Ketakutan dan kesulitan dalam menerima kematian pasien digambarkan oleh 

P2 dalam ungkapan berikut : 

“Beta takutkan. Beta pikir rasa takut kayaknya seperti antua mau meninggal. 
yah namanya katong punya suami, kita juga punya rasa takut pasti ada.” 

 



 

PEMBAHASAN 

Merawat anggota keluarga yang menderita penyakit terminal menghabiskan 

sebagian besar waktu dan energi para partisipan. Hal ini mengakibatkan 

kebutuhan fisik yang dimiliki oleh partisipan menjadi terabaikan. Semua 

partisipan dalam penelitian ini sama-sama mengalami pengaruh negatif terhadap 

kondisi kesehatan fisik mereka. Hasil yang sama diungkapkan oleh Ralph (2012) 

bahwa adanya dampak perawatan pasien penyakit terminal terhadap kondisi fisik 

caregiver seperti kurang tidur, kekurangan nutrisi, serta munculnya keluhan fisik. 

Mereka juga menjelaskan beban fisik yang mereka hadapi saat merawat anggota 

keluarga yang sakit serta dampak yang dialami terhadap aspek-aspek kehidupan 

yang lain. Cameron dkk. (2004) yang menyatakan bahwa merawat anggota 

keluarga yang sakit menyebabkan caregiver mengalami stres dan beban negatif 

serta berdampak pada kesehatan mereka sendiri dan juga bisa mempengaruhi 

kualitas perawatan yang diberikan.  

Konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini menemukan 

bahwa para pengasuh mengalami beban emosional yang berat selama proses 

perawatan anggota keluarga yang sakit. Beban emosional ini meliputi munculnya 

emosi negatif, perasaan tidak berdaya, perasaan cemas dan depresi. Senada 

dengan hal di atas Lindholm dkk. (2002) mengungkapkan bahwa anggota 

keluarga yang merawat pasien mengalami penderitaan yang mendalam dan 

menempatkan mereka ke dalam situasi ketidakpastian dan ketidakberdayaan saat 

merawat pasien dengan penyakit terminal. Selain itu, beberapa partisipan 

mengungkapkan adanya keadaan perasaan yang bertentangan selama merawat 

anggota keluarga yang sakit. Fratezi dan Guiterrez (2011) mengungkapkan 



 
 

terdapat berbagai macam perasaan negatif maupun positif yang menyebabkan 

munculnya konflik perasaan pada pengasuh keluarga. 

Pengasuh keluarga seringkali harus berurusan dengan perubahan emosional 

pasien seperti depresi dan emosi negatif lainnya. Dengan adanya tantangan 

perubahan perilaku pasien, peran dan tugas perawatan yang dilakukan partisipan 

semakin lebih berat daripada tantangan perawatan fisik. Schubart, Kinzie, dan 

Farace (2008) menyebutkan bahwa adanya perubahan yang perilaku dan 

kepribadian yang dialami oleh pasien penyakit terminal. Perubahan yang 

dimaksud ialah perubahan pada perilaku pasien yang menjadi semakin agresif dan 

impulsif. 

Northouse dkk. (2002) menyebutkan bahwa  anggota keluarga merupakan 

penyedia utama dukungan fisik dan emosional kepada pasien penyakit kanker, 

namun mereka (caregiver) kurang mendapatkan dukungan, baik dari petugas 

kesehatan profesional maupun dari orang lain dalam menjalankan peran 

perawatan pasien. Dukungan dari orang lain dianggap sangat penting karena dapat 

membantu perawat keluarga memperluas kapasitas mereka untuk merespons 

beban perawatan. Selain itu, kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas 

kesehatan tentang penyakit yang diderita serta cara penanganan kondisi pasien 

secara benar, membuat para pengasuh semakin terbeban dalam melakukan peran 

mereka ini sehingga hal tersebut kemudian mempengaruhi para pengasuh dalam 

memberikan perawatan yang baik bagi pasien. 

Merawat anggota keluarga yang sakit membuat kebutuhan akan informasi 

mengenai kondisi spesifik dari penyakit dan penanganannya semakin meningkat. 

Kejelasan mengenai penyakit yang diderita pasien serta cara penanganan yang 



 

tepat dapat membatu perawat keluarga dalam meningkatkan peran perawatan 

mereka serta mengurangi dampak stres yang terjadi karena kurangnya informasi. 

Jika anggota keluarga diberitahu dan didukung dalam memberikan perawatan 

kepada pasien, pada akhirnya hal tersebut akan mengurangi rasa cemas, dan lebih 

mampu mengintegrasikan peran perawatan ke dalam kehidupan mereka, serta 

mampu melihat pengalaman perawatan dalam pandangan yang lebih positif 

(Given, dkk., 2001). 

Konsisten dengan penelitian yang lain, hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

adanya dampak negatif perawatan pasien terhadap interaksi sosial yang dimiliki 

para partisipan. Perubahan interaksi sosial terlihat dari kurangnya komunikasi, dan 

tidak lagi aktif dalam masyarakat dari masing-masing partisipan. Terdapat 

berbagai penyebab sehingga hal tersebut dapat terjadi, salah satunya yaitu peran 

yang dimiliki oleh partisipan sebagai orang yang merawat pasien di rumah 

ataupun di rumah sakit. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Beandlands 

dkk. (2005) bahwa telah terjadi perubahan pada interaksi sosial seperti 

keterbatasan dalam pergaulan yang disebabkan oleh tugas dan peran untuk 

merawat pasien.  

Sementara itu, masalah interaksi ini dapat berkaitan dengan kurangnya 

dukungan dari orang di luar lingkungan keluarga para partisipan. Kebutuhan akan 

dukungan dari orang lain yang berkurang membuat para partisipan kemudian 

merasa enggan berbagi keprihatinan mereka kepada orang lain karena mereka 

tidak ingin terlihat seperti orang yang sedang mengeluhkan penyakit yang diderita 

pasien (Payne, Smith, & Dean, 1999).  



 
 

Masalah keuangan merupakan hambatan yang dihadapi oleh setiap keluarga 

para pengasuh keluarga pasien terminal. Masalah keuangan meliputi kesulitan 

mendapatkan biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, dan pendapatan yang tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga karena perawatan 

pasien penyakit terminal. Kebutuhan keluarga partisipan semakin bertambah 

sedangkan pendapatan keluarga semakin menurun dengan adanya anggota 

keluarga mereka yang sakit. Ketidakseimbangan keuangan keluarga disebabkan 

oleh karena partisipan yang dulunya merupakan salah satu sumber pendapatan 

keluarga harus berhenti bekerja agar dapat merawat pasien selama dirawat di 

rumah sakit. Selain itu, pengasuh keluarga harus menjual beberapa aset keluarga 

serta harta benda untuk menutupi besarnya biaya pengobatan pasien.  

Dampak buruk perawatan terhadap pekerjaan partisipan tergambar di dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Grundfeld dkk. (2004) yang menemukan bahwa 

merawat anggota keluarga mereka yang sakit membuat perawat keluarga berhenti 

dari pekerjaan mereka. Selain itu, mereka menggunakan jam kerja atau 

mengambil cuti atau hari libur khusus untuk memenuhi tanggung jawab 

pengasuhan mereka. Selain itu, pada partisipan ketiga ditemukan bahwa kondisi 

keuangan yang tidak stabil turut memberikan afek negatif terhadap pasien yang 

mengalami stres akibat memikirkan beban perawatan terhadap ekonomi 

keluarganya.  

Besarnya biaya perawatan membuat para pengasuh membutuhkan bantuan 

dari orang lain. Para pengasuh mengungkapkan adanya dukungan materil dari 

anggota keluarga lain dalam membantu membiayai pengobatan anggota keluarga 

yang sakit. Bantuan dana juga didapat melalui program JAMKESDA maupun 



 

ASKES bagi anggota keluarga yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS). 

Namun menurut pengungkapan salah satu partisipan terdapat beberapa jenis obat 

yang harus ditebus oleh keluarga karena tidak terdapat di dalam program 

JAMKESDA. Hal ini dirasa masih membebani partisipan karena harus 

mengeluarkan biaya tambahan walaupun sudah menerima bantuan dari 

pemerintah. 

Chauhan (2006) menjelaskan bahwa kekuatan untuk mengatasi beban 

pengasuhan dapat berasal dari iman mereka kepada Tuhan. Selain itu, menurutnya 

keyakinan religus dan spiritual merupakan sumber daya yang dimiliki setiap orang 

untuk membantu mereka mengatasi beban dari peran mereka sebagai caregiver. 

Dalam penelitian ini proses perawatan pasien memberikan perubahan dalam 

perkembangan pengalaman spiritual para pengasuh pasien. Keyakinan akan kasih 

sayang Tuhan telah menjadi semangat bagi partisipan untuk tetap bertahan dalam 

memberikan perawatan terhadap anaknya. Selain itu, partisipan meyakini bahwa 

kuasa Tuhan mampu untuk menyembuhkan pasien dari penyakit yang dideritanya.  

Di saat kondisi fisik dan emosional caregiver terkuras, dimensi spiritual 

diyakini dapat mengurangi dampak stres yang dialami terutama saat merawat 

anggota keluarga yang sakit parah. Caregiver tidak mampu untuk mencegah 

kematian, jadi untuk mengatasinya, mereka merasa perlu untuk menerima 

perawatan secara spiritual. Hal ini termasuk meminta pemimpin agama untuk 

membantu mendoakan kondisi pasien dan keluarga masing-masing partisipan. 

Setiap pengasuh keluarga dalam merawat pasien memiliki satu pengharapan 

yang sama yaitu kesembuhan bagi anggota keluarga mereka yang sakit. Harapan 

ini pula yang menjadi salah satu motivasi partisipan untuk dapat bertahan dalam 



 
 

merawat pasien. Sementara itu, proses perawatan juga membawa perubahan 

dalam perkembangan pengalaman religius partisipan ketiga. Para pengasuh 

mengakui bahwa tugas dan tanggung jawab merawat pasien membuat tidak dapat 

mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin. Mereka selalu membangun hubungan 

dengan Tuhan melalui doa yang dipanjatkan. Doa dijadikan sebagai cara untuk 

meminta bantuan Tuhan untuk menghadapi persoalan kehidupan dan juga 

masalah-masalah yang dihadapi selama merawat pasien. Kepercayaan terhadap 

kekuatan doa, yang diiringi dengan rasa percaya (iman) terhadap kekuatan Tuhan 

dapat memberikan kenyamanan kepada pengasuh yang merawat anggota keluarga 

yang sakit (Van Rooyen, Williams & Ricks, 2009). Keyakinan inilah yang 

membuat partisipan merasa yakin Tuhan akan menyelamatkan pasien. 

Mengetahui anggota keluarga yang sakit akan meninggal, caregiver 

menampilkan penyangkalan (denial) terhadap kematian yang akan dihadapi 

pasien. Penyangkalan ini terlihat pada bahasa yang digunakan oleh partisipan, 

misalnya partisipan pertama dalam membicarakan kematian cenderung 

menggunakan kata-kata “takut”, “dipanggil pulang”, dan “pergi”. Menambah 

tantangan bagi pengasuh adalah munculnya kesedihan antisipatif, seperti yang 

diketahui bahwa sebagian besar dari pasien yang dirawat akan menghadapi 

kematiannya, hanya masalah waktu bervariasi antara satu pasien dengan pasien 

yang lain (Van Rooyen, Williams, & Ricks, 2009). 

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa sebagian besar 

pengasuh menyatakan keenganan untuk membicarakan tentang kematian anggota 

keluarga mereka (Riley & Fenton, 2007). Berbicara mengenai kematian dapat 

menimbulkan perasaan cemas serta ketakutan bagi para partisipan. Pada 



 

umumnya mereka menggunakan ungkapan untuk membuatnya terdengar lebih 

baik agar mengurangi bahkan menghindari beban emosional yang dapat terjadi 

(Van Rooyen dkk., 2009). 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa merawat pasien penyakit terminal 

memperburuk kualitas hidup caregiver. Hal ini terlihat pada semakin menurunya 

kondisi fisik caregiver, munculnya beban emosional, kurangnya dukungan dari 

orang lain, terganggunnya interaksi sosial caregiver, biaya perawatan pasien yang 

membebani kondisi ekonomi keluaga, pengalaman spiritual dan religius caregiver, 

serta munculnya permasalahan lain dalam menghadapi kematian pasien. Hasil 

analisis dari masing-masing partisipan menunjukkan bahwa anggota keluarga 

yang merawat pasien mengalami gangguan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual 

selama merawat anggota keluarga yang menderita penyakit terminal. Para 

pengasuh dalam penelitian ini mengalami kelelahan, kurang tidur, kurang 

istirahat, serta kehilangan nafsu makan. Selain itu, proses perawatan yang 

berlangsung dalam jangka waktu lama semakin meningkatkan resiko gangguan 

kesehatan. 

Beban emosional yang umumnya dirasakan para partisipan yaitu, perasaan 

sedih, shock atau kaget, perasaan kecewa, rasa marah, perasaan menyesal, 

perasaan kesal, perasaan takut, perasaan bingung, dan perasaan sayang. Terdapat 

efek emosional lainnya yang dialami caregiver pasien terminal. Beberapa 

caregiver melaporkan adanya perasaan yang saling berlawanan, misalnya 

perasaan sayang dan rasa marah yang timbul secara bersamaan. 



 
 

Dukungan dari orang lain merupakan kebutuhan yang sangat penting, namun 

dirasa kurang didapatkan oleh masing-masing partisipan. Kondisi ini semakin 

diperparah dengan interaksi sosial yang semakin memburuk sebagai akibat dari 

peran mereka merawat pasien di rumah sakit. Kurangnya dukungan dan 

terganggunya interaksi sosial membuat partisipan merasa terisolasi dari 

lingkungan. Hal ini juga dapat membuat pengasuh mengalami stres yang 

kemudian akan mempengaruhi kualitas hidup mereka. 

Dampak negatif yang sangat terlihat dari penyakit pasien adalah 

terpengaruhnya kondisi keuangan keluarga. Ekonomi keluarga menjadi tidak 

stabil disebabkan oleh biaya perawatan yang semakin besar sedangkan 

pendapatan/pemasukan semakin menipis. Selain itu, masalah keuangan lainnya 

termasuk kesulitan mendapatkan biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, dan 

pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota 

keluarga karena sebagian besar biaya telah digunakan untuk proses perawatan 

pasien. 

Temuan dari penelitian ini menunjukan adanya perubahan pengalaman 

spiritual dan religius para pengasuh keluarga. Hal yang dialami antara lain, 

semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan  meyakini bahwa Tuhan akan 

memelihara serta membantu mereka melewati permasalahan yang dihadapi. Selain 

itu, peran dan tanggung jawab merawat pasien turut mempengaruhi aktiftas 

keagamaan masin-masing partisipan.  

Sementara itu, tantangan terbesar yang dihadapi para pengasuh ialah 

menghadapi kematian anggota keluarga yang sakit terminal. Berbicara mengenai 

kematian dapat menimbulkan perasaan cemas serta ketakutan bagi para partisipan. 



 

Selain itu, terjadi perubahan pola pemikiran serta asumsi ketika seseorang tidak 

mampu mengatasi tekanan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan menerima 

kematian anggota keluarga yang sakit. 

Melalui penelitian ini diharapkan bagi pihak keluarga, petugas medis, dan 

masyarakat agar dapat memberikan dukungan kepada pengasuh keluarga dalam 

menjalankan perannya selama pengasuhan supaya dapat meningkatkan kualitas 

hidup caregiver selama perawatan pasien terminal. Selain itu, untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan agar dapat mengkaji lebih mendalam mengenai 

pemahaman pengasuh keluarga dalam menghadapi kematian pasien penyakit 

terminal baik secara fisik, psikososial, maupun spiritual  
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