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Abstrak - Kanker serviks menempati tempat tertinggi keganasan pada wanita maupun keganasan alat kelamin
wanita dan merupakan penyebab utama kematian dinegara negara berkembang termasuk di Indonesia. Pada
penderita kanker ginekologik perlu digaris bawahi makna dari alat genitalia bagi seorang wanita yang memiliki
posisi khusus serta berbeda dari organ tubuh lainnya. Operasi ginekologis khususnya histerektomi merupakan
resiko untuk mendapatkan gangguan psikiatrik diantaranya depresi, psikoneurosis bahkan psikotik.
Kata kunci : kanker serviks, operasi, dampak psikoseksual

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Permasalahan
Seperti yang telah diketahui oleh umum,
kanker merupakan suatu pertumbuhan sel-sel dalam
badan yang menggandakan diri secara berlebihan dan
tidak ada batasnya serta tidak mempunyai tujuan atau
manfaat untuk kehidupan seseorang[10].Sel-sel yang
membagi diri secara cepat dan tidak teratur ini tidak
mengikuti pertumbuhan sel-sel yang normal, tetapi
tumbuh secara otonom. Pertumbuhan-pertumbuhan sel
yang tidak normal tersebut, kemudian membentuk
suatu tonjolan atau pembengkakan dibawah kulit atau
didalam badan yang disebut tumor
Kanker akan menjadi masalah seiring
menurunnya insiden dan prevalens penyakit menular,
di Indonesia dewasa ini kejadian kanker terus
meningkat. Hal itu terlihat dari lonjakan yang luar
biasa dimana dalam jangka waktu sepuluh tahun,
kanker sebagai penyebab kematian telah naik dari
peringkat ke 12 ke peringkat 6 bahkan diperkirakan
setiap tahunnya akan terdapat 190.000 penderita baru
dan jumlahnya tersebut seperlimanya akan
meninggal[4] . Menurut data hasil Survei Kesehatan
Rumah Tangga (SKRT) tercatat proporsi penyebab
kematian karena kanker semakin meningkat dari 4,8%
tahun 1992 menjadi 5,0% tahun 1995 dan meningkat
lagi menjadi 6,0% tahun 2001 dan kanker termasuk
urutan ke lima terbanyak sebagai penyebab kematian
[2]

Kanker serviks masih merupakan masalah
yang cukup besar di negara-negara yang sedang
berkembang termasuk Indonesia karena insidennya
cukup tinggi.[13] Kasus baru penderita kanker serviks
di negara maju dan sedang berkembang pada tahun
1980 diperkirakan masing masing sebanyak 96.100
(urutan nomor sepuluh dinegara maju) dan 369.500
(urutan nomor satu dinegara sedang berkembang)
diantara 6,4 juta penderita baru diseluruh dunia atau
urutan kelima secara keseluruhan. Berdasarkan data

registrasi kanker pathologi based, kanker leher rahim
merupakan kanker terbanyak pada wanita dengan
frekuensi relative 29,63%. Di Thailand kejadian
kanker leher rahim tahun 1988-1989 sebesar 9,13 per
100.000 dan di Amerika 6,8 per 100.000 pada kulit
putih dan 14,7 per 100.000 pada kulit hitam[7]
Kanker serviks adalah penyakit yang
berkembang melalui beberapa tahapan dan proses
terjadinya sangat erat hubungannya dengan proses
metaplasia.[16]. Masuknya mutagen atau bahan bahan
yang dapat merubah perangai sel secara genetik pada
saat fase aktif metaplasia dapat menimbulkan sel sel
yang berpotensi ganas. Mutagen tersebut berasal dari
agen agen yang ditularkan melalui hubungan seksual
dan di duga bahwa Human Pappiloma Virus (HPV)
memegang peranan penting. Sel-sel yang mengalami
mutasi tersebut dapat berkembang menjadi sel
displastik sehingga terjadi kelainan epitel yang disebut
dysplasia. Dimulai dari dysplasia ringan, sedang,
berat, karsinoma in situ kemudian berkembang
menjadi karsinoma invasive[16]
Studi epidemiologi dalam berbagai literature
menyebutkan ada hubungan positif antara kanker
leher rahim dengan berbagai faktor sosial. Kanker
leher rahim lebih sering terjadi pada kelompok sosial
ekonomi rendah, yang mana ini mengawali adanya
hubungan seksual pada umur yang muda, multiple
sexual partner.[7] Bertambahnya insiden kanker leher
rahim pada wanita banyak anak mungkin
hubungannya dengan perkawinan pada umur yang
muda dan umur kehamilan pertama yang masih muda.
Kenyataan ini ditambah dengan insiden penyakit yang
tinggi pada Wanita Tuna Susila, memperkuat dugaan
bahwa riwayat hubungan seksual pertama kali pada
umur muda dan banyak pasangan hubungan seksual
meningkatkan kemungkinan terjadinya Neoplasia
Intra Servikal (NIS). Faktor lain yang diduga sebagai
faktor resiko terjadinya kanker leher rahim adalah
infeksi virus Herpes Simpleks dan Infeksi Human
Papilloma Virus (HPV)
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Kanker merupakan salah satu penyakit yang
memerlukan cara pemeriksaan, terapi atau tindakan
medis lain yang dapat menimbulkan stress yang cukup
berat.[14] .Disamping itu pengalaman dari nasib
penderita kanker pada masa lalu telah memberikan
kesan umum tentang prognosisnya yang kurang baik,
hal tersebut menempatkan penderita kanker untuk
cenderung mengalami stress dengan segala akibat
lanjutnya (pesimisme, depresi, hostilitas dan kondisi
psikis lainnya) yang tentunya kurang mendukung
proses pengobatan, penyembuhan disamping dapat
menyulitkan dokter yang menanganinya
Setelah kanker terdiagnosis, timbul respon
emosional yang khas terdiri dari periode syok awal,
periode menyangkal, dan tidak percaya kemudian di
ikuti periode kecemasan, depresi, gangguan tidur,
nafsu makan menurun dan perasaan mudah
tersinggung [17]. Penurunan daya konsentrasi dan
pikiran yang mendalam mengenai kanker serta
ketakutan akan masa depan dapat mengganggu
aktivitas sehari-hari. Tingkat penderitaan psikologis
para penderita kanker dapat bervariasi. Pada beberapa
pasien dapat berkelanjutan pada tingkat kecemasan
dan depresi yang tinggi serta dapat menetap untuk
beberapa minggu/bulan sehingga mempengaruhi
kemampuan dan fungsinya; keadaan ini sering
berkaitan dengan beberapa faktor seperti faktor medis
yang menimbulkan rasa nyeri atau penyakit yang
lanjut, faktor sosial dan emosional, serta faktor
psikologis yaitu kecenderungan gangguan psikiatrik
dan kemampuan untuk mengatasi masalah [17]
Histerektomi
merupakan
salah
satu
pembedahan yang sering dilakukan di Amerika
Serikat menempati urutan kedua setelah seksio sesaria.
Dibagian Obstetri dan Ginekologi FKUI-RSCM,
setiap tahun sekitar 230 tindakan histerektomi dengan
2/3nya disebabkan kelainan ginekologik jinak[16]
Setiap organ tubuh tidak hanya mempunyai
arti dalam pengertian biologic-fungsional bagi
kelangsungan hidup tubuh, melainkan juga secara
biopsikologik mempunyai arti tersendiri. Setiap
kelainan pada organ tubuh dan operasi yang dilakukan
dapat mempengaruhi apa yang disebut dengan “body
image” (citra diri) si penderita[7].Pada penderita kanker
ginekologik perlu digaris bawahi makna dari alat
genital bagi seorang wanita yang memiliki posisi
khusus serta berbeda dari organ tubuh lainnya. Peran
alat genitalia dalam fungsi seksual dan reproduksi
mempunyai arti penting bagi seorang wanita, bahkan
merupakan bagian dari identitas diri seorang
wanita[15]. Kelainan alat genitalia menimbulkan akibat
psikososial yang lebih nyata bagi seorang wanita,
terutama bila kelainan tersebut mengakibatkan
mutilasi alat genitalia. Terhadap beberapa tindakan
pembedahan perlu dipersiapkan kondisi mental pasien
dan keluarga secara khusus, hal ini penting karena
beberapa tindakan pembedahan radikal adakalanya
dilakukan justru pada saat penyakit dalam tahap dini.
Persiapan mental dimaksudkan agar pasien dapat
menghadapi saat pembedahan dengan tabah dan juga
mempersiapkan pasien dan keluarga terhadap dampak-
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dampak psikologik dan seksual dari mutilasi
genitalia[15]
Dari hasil beberapa penelitian terhadap
dampak psikologik bahwa histerektomia dalam
kehamilan dan histerektomia pada mioma uteri dapat
mengakibatkan
disintegrasi
kewanitaan
yang
bermanifestasi dalam keributan baik dalam kehidupan
perkawinan/keluarga maupun ditempat kerja, terutama
wanita muda yang tidak nikah atau yang nikah untuk
kedua kalinya dan belum mempunyai anak dengan
suami barunya. Tidak datangnya haid dan hilangnya
kemampuan untuk menjadi hamil dirasakan tidak
wajar oleh wanita-wanita yang masih muda[19]
Bagi banyak wanita aspek emosional dari
histerektomi dapat menimbulkan problem psikologis
dan gangguan seksual yang berhubungan dengan
perubahan anatomi
genital setelah operasi.
Pengangkatan uterus merupakan serangan terhadap
citra diri dan juga merupakan ancaman terhadap peran
seksual. Bagi wanita yang menyamakannya dengan
kemampuan melahirkan dan kewanitaan, histerektomi
merupakan operasi yang menghancurkan [11]. Suami
juga mempunyai kekuatiran dalam menghadapi krisis
histerektomi yang berhubungan dengan kelangsungan
hubungan seksual dengan istrinya. Problem suami
biasanya adalah kekuatiran bahwa hubungan seks
akan menjadi lain setelah operasi. Beberapa suami
merasa bahwa seorang wanita yang tidak mempunyai
uterus, bukan lagi wanita yang sebenarnya dan
mengadakan hubungan seks dengannya dianggap
sebagai suatu bentuk homoseksualitas[11]
Di pihak lain, beberapa penelitian
menyatakan ada pasien yang mengalami histerektomi
karena pendarahan, prolaps, fibroid, kanker atau
kondisi-kondisi yang menyebabkan problem fisik,
seksual dan psikis merasakan kesehatannya membaik
dan mengalami peningkatan minat seksual setelah
operasi
Secara
organic
histerektomi
tidak
mempunyai banyak pengaruh, operasi histerektomi itu
sendiri tidak merupakan presipitasi menimbulkan
gangguan psikologis, tetapi pada kenyataannya
manusia tidak dapat dipisahkan dari factor-faktor lain
dalam hidupnya. Intervensi psikiatrik dan persiapan
psikologis praoperasi yang adekwat dapat membantu
pasien mengatasi kecemasan dan mengurangi resiko
terjadinya problem seksual setelah operasi
Bagi wanita yang mengalami problem
emosional setelah histerektomi, sangat penting untuk
dapat mengungkapkan kekuatiran kekuatirannya. Jika
ada konsep-konsep yang salah, informasi yang tidak
benar dari ketakutan yang tidak beralasan, pasien
dapat menerima dukungan dengan pemberian
informasi yang benar. Jika ada riwayat kemampuan
coping yang sedikit untuk mengatasi stress, terdapat
krisis perkawinan atau keluarga, pasien perlu
mendapatkan lebih banyak perhatian dari dokter dan
bila perlu dirujuk untuk konseling
Menjalani histerektomi bukanlah hal yang
mudah diterima oleh seorang wanita meskipun dalam
rangka alternative tindakan pengobatan medis bagi
penderita kanker serviks, akibatnya banyak wanita
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yang
mengalami
permasalahan
permasalahan
psikologis maupun seksual. Dampak psikoseksual
yang dialami oleh wanita paska histerektomi radikal
menimbulkan pertanyaan mengenai factor apa yang
menyebabkan wanita paska histerektomi radikal
mengalami kesulitan untuk menikmati hubungan
seksual secara memuaskan seperti sebelum menjalani
histerektomi radikal, hal inilah yang melatarbelakangi
penulis melakukan penelitian tentang dampak
psikoseksual dari histerektomi radikal pada pasien
kanker serviks
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :
1. Bagaimana reaksi subjek ketika pertama kali di
diagnosis menderita kanker serviks ?
2. Bagaimana persepsi subjek terhadap penyakitnya
?
3. Bagaimana reaksi subjek ketika dokter
memutuskan
untuk
segera
melakukan
histerektomi ?
4. Bagaimana persepsi subjek terhadap histerektomi
?
5. Masalah masalah psikologis apa saja yang timbul
paska histerektomi ?
6. Masalah masalah seksual apa saja yang muncul
paska histerektomi ?
7. Dampak psikoseksual yang muncul paska
histerektomi pada subjek penderita kanker
serviks ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian mengenai dampak
psikoseksual dari histerektomi radikal pada pasien
kanker serviks, yaitu :
1. Untuk mengetahui bagaimana reaksi subjek saat
pertama kali di diagnosis menderita kanker
serviks
2. Untuk mengetahui persepsi subjek terhadap
penyakitnya
3. Untuk mengetahui bagaimana reaksi subjek
ketika dokter memutuskan untuk segera
dilakukannya histerektomi
4. Untuk mengetahui persepsi subjek terhadap
histerektomi
5. Untuk mengetahui masalah masalah psikologis
yang timbul paska histerektomi
6. Untuk mengetahui masalah masalah seksual
yang timbul paska histerektomi
7. Untuk mengetahui dampak psikoseksual dari
histerektomi

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk
pengembangan ilmu psikologi sebagai ilmu
pengetahuan empiris yang dapat digunakan dalam
berbagai bidang kehidupan termasuk dalam
penyusunan program intervensi untuk konseling klinis
sebagai upaya mengatasi masalah psikologis dan
seksual wanita yang menjalani histerektomi radikal

II.

LANDASAN TEORI

Perkembangan seksual sebenarnya telah
dimulai sejak masa sangat awal dalam perkembangan
hidup manusia, karena itu ketika seorang bayi
dilahirkan secara biologis atau fisik telah dapat
dibedakan menjadi laki laki atau wanita.
Perkembangan seksual secara fisik (fisikoseksual)
kemudian terus berlangsung sesuai dengan
perkembangan bayi menjadi anak-anak dan remaja, di
sisi lain seiring dengan perkembangan fisikoseksual
terjadilah
perkembangan
psikoseksual
anak.
Perkembangan
fisikoseksual
yang
meliputi
perkembangan secara biologis dan fisiologis harus
disertai oleh perkembangan psikoseksual (kejiwaan)
yang selaras agar kehidupan seksual menjadi
normal[3]. istilah “psikoseksual” digunakan untuk
mengesankan perkembangan dan fungsi kepribadian
sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh seksualitas
seseorang[8]. Psikoseksual dalam pengertian yang
paling luas mencakup aspek mental maupun yang
somatic untuk mencirikan suatu proses mental yang
berasal dari dan didalam perkembangan seksual[9]
Seksualitas adalah sesuatu yang lebih dari
jenis kelamin fisik, koitus atau non koitus dan sesuatu
yang kurang dari tiap aspek perilaku diarahkan untuk
mendapatkan kesenangan [8] Seksualitas seseorang
tergantung pada empat faktor yang saling
berhubungan, yaitu :
a. Identitas Seksual
Identitas seksual adalah karakteristik seksual
biologis
seseorang:
kromosom,
genitalia
eksternal, genitalia internal, komposisi hormonal,
gonad dan karakteristik seks sekunder
b. Identitas Jenis Kelamin
Identitas jenis kelamin) mengandung arti aspek
psikologis dari perilaku yang berhubungan
dengan maskulinitas dan feminitas. Identitas jenis
kelamin dihasilkan oleh sekumpulan petunjuk
yang hampir tidak terbatas yang didapatkan dari
pengalaman dengan anggota keluarga, guru,
teman-teman dan teman sekerja dan dari
fenomena cultural. Karakteristik fisik yang
didapatkan dari seks biologis seseorang seperti
fisik umum, bentuk tubuh dan ukuran fisik
c. Orientasi Seksual
Orientasi seksual digambarkan sebagai objek
impuls seksual seseorang: heteroseksual (jenis
kelamin berlawanan), homoseksualitas (jenis
kelamin sama) atau biseksual (kedua jenis
kelamin)
d. Perilaku Seksual
Respon seksual adalah suatu pengalaman
psikofisiologis yang sesungguhnya. Rangsangan
dicetuskan oleh stimuli psikologis dan fisik,
tingkat ketegangan yang dialami baik secara
fisiologis dan emosional, dan pada orgasme,
normalnya terdapat persepsi subjektif puncak
reaksi dan pelepasan fisik. Perkembangan
psikoseksual,
sikap
psikologis
terhadap
seksualitas dan sikap psikologis terhadap
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pasangan seksual seseorang adalah terlibat secara
langsung dengan dan mempengaruhi fisiologis
respon seksual manusia .
Perkembangan psikoseksual menjadi 5 fase yaitu[10] :
a. Fase oral : 0-1 tahun
Tempat kenikmatan bayi pada fase oral ini adalah
mulut, dimana bayi merasakan kenikmatan pada
rabaan dan tekanan pada mukosa mulut dan lidah,
seperti yang dirasakan pada saat makan dan
menghisap. Pernyataan permulaan dari naluri
seksual bayi ini adalah perbuatan menghisap.
Buah dada ibu adalah objek keinginan seksual
bayi yang sebenarnya. Menghisap buah dada itu
selain memuaskan kebutuhan rasa laparnya,
perbuatan menghisap sendiri dirasakan sebagai
kenikmatan
b. Fase anal : 1-3 tahun
Tempat kenikmatan bayi pada fase anal ini adalah
dubur (anus) dimana bayi merasakan kenikmatan
pada saat buang air besar karena feses
merangsang mukosa rectum seperti mukosa mulut
pada fase oral. Pada fase anal ini terjadinya
kenikmatan justru pada saat mengeluarkan
(eliminasi) dan menahan feses (retensi feses).
Pada akhir stadium anal ini, anak juga merasa
nikmat bila saat kencing
c. Fase falik : 4-6 tahun
Selama masa falik, tempat erotic pada anak laki
laki adalah penis dan pada anak perempuan
adalah clitoris. Pada fase ini anak merasakan
kenikmatan dengan memegang dan merangsang
alat kelamin ini. Pada saat ini anak juga sering
menunjukkan alat kelaminnya pada orang lain
(exhibisionistic tendencies)
d. Fase laten : 6-12 tahun
Pada fase laten rangsangan seksual pada bagian
tubuhnya direpresi atau mengalami sublimasi dan
“reaction formation”. Perhatian rangsangan
seksual infantile menurun dan timbul perhatian
baru untuk mencari aktivitas bermain dengan
teman sabaya dan sejenis.
e. Fase genital : 13 tahun
Fase genital akan timbul tanda tanda seks
sekunder pada anak laki laki akan tumbuh kumis,
rambut pada pubis, suaranya berubah dan
mengalami pengeluaran air mani waktu malam
hari (nocturnal emissions). Pada fase genital
perempuan mulai tumbuh buah dada, rambut
ketiak dan pubis sera mulai datangnya haid. Pada
fase ini rangsangan timbul lagi, daerah erotic pada
anak laki laki adalah penis, pada anak perempuan
mula mula clitoris, sesudah melakukan hubungan
seksual daerah erotic adalah vagina
Kanker termasuk kanker ginekologik adalah
jenis
penyakit
yang
dapat
mengganggu
keseimbangan biopsikososiospiritual[5]. Disamping
adanya kerusakan organ, penderita kanker
mengalami gangguan kenyamanan dan kualitas hidup
seperti pendarahan, gangguan pencernaan, seksual
reproduksi, atau sakit yang hebat. Timbul rasa cemas,
kecewa dan takut menghadapi kematian dan putus
asa
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Karsinoma
serviks
uteri
merupakan
perkembangan lanjut dari Neoplasia Intraepitel
Serviks (NIS), disini jelas dijumpai sel sel ganas
pada epitel serviks, bahkan telah menginvasi ke
dalam stroma serviks. Sampai saat ini penyebab
kanker leher rahim belum diketahui secara pasti,
namun sudah ditemukan beberapa factor resiko yang
ada pada wanita yang memudahkan terserangnya
kanker leher rahim [15] Disamping itu juga karena
akhir akhir ini kejadian kanker leher rahim banyak
dikaitkan dengan infeksi dari Human Papilloma
Virus (HPV), yang penularannya melalui hubungan
seksual maka timbul istilah adanya pria beresiko
tinggi untuk menimbulkan kanker leher rahim pada
istrinya. Yang tergolong wanita beresiko tinggi
adalah : [15]
a. Kawin/ senggama pertama kali pada usia dibawah
20 tahun terutama jika dibawah usia 16 tahun
b. Sosial ekonomi yang rendah
c. Higiene seksual yang tidak baik
d. Sering ganti pasangan seksual
e. Sering melahirkan dengan jarak yang pendek
Yang tergolong pria beresiko tinggi adalah: [15]
a. Riwayat adanya kanker penis (alat kelamin)
b. Riwayat kanker leher rahim pada istri
c. Sosial ekonomi yang rendah
d. Menderita Penyakit Hubungan Seksual (PHS)
terutama kondiloma penis
Gejala kanker serviks menurut Gultom diantaranya
adalah:
a. Keluhan yang sering terjadi seperti keputihan
yang tidak disertai rasa gatal. Bila proses
berlangsung terus cairan berubah menjadi
kekuning kuningan, bahkan pada stadium lanjut
akan timbul bau yang busuk dan kadang kadang
disertai bercak darah
b. Pada stadium awal ditemukan metroragia,
perdarahan paska koitus, perdarahan diluar koitus
dan diluar siklus haid, bercak perdarahan pre dan
post menopause atau pada masa menopause
c. Anemia dapat timbul karena perdarahan yang
lama atau disebabkan oleh penyakitnya sendiri
serta berat badan menurun
d. Timbul rasa sakit karena radang, nekrosis
jaringan, bendungan ginjal (hidronefrosis), urat
saraf terkena atau terdesak proses
e. Hematuria dan melena
f. Gangguan miksi dan defekasi
g. Fistel ke arah vesika dan rectum sehingga
defekasi dan miksi melalui vagina
Pengobatan kanker tergantung dari tingkat
penyakitnya. Pada prakanker pengobatan dari sekedar
destruksi local misalnya kauterisasi sampai dengan
pengangkatan rahim sederhana (histerektomia),
sedangkan pada kanker invasive umumnya
pengobatan adalah operasi, radiasi, kemoterapi, atau
kombinasi. [13]. Operasi dilakukan pada stadium awal,
radiasi dapat diberikan pada stadium awal atau lanjut
tetapi masih terbatas dipanggul sedang kemoterapi
diberikan pada stadium lanjut dan sudah menyebar
jauh atau dapat diberikan bila terjadi residitif atau
kambuh
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Wanita yang menjalani histerektomi dan atau
mastektomi cenderung mengalami proses berduka,
merasa cemas, takut, marah, merasa tidak berdaya
dan depresi. [1] Walaupun demikian dampak yang
pasti untuk tiap wanita tentu saja berbeda,
diantaranya adalah:
a. Proses berduka
Terjadi akibat kehilangan yang bersifat fisik
maupun personal, disamping kehilangan bagian
tubuh wanita juga merasakan kehilangan
kesehatannya terutama jika di diagnosis
menderita kanker. Histerektomi menimbulkan
kekhawatiran akan mengalami proses menua yang
lebih dini, kenaikan berat badan atau kehilangan
minat seksual
b. Perasaan cemas dan takut
Dialami segera setelah menyadari bahwa perlu
dilakukan histerektomi, selanjutnya setelah
dilakukan operasi. Apabila wanita meyakini
bahwa ia telah atau tidak melakukan sesuatu yang
telah menyebabkan penyakitnya, ia mungkin akan
marah terhadap dirinya sendiri yang selanjutnya
sering menimbulkan depresi. Tidak jarang kepada
tenaga kesehatan yang menurutnya tidak
menyampaikan keadaan yang sebenarnya,
kemarahan, ketidak berdayaan dan hilang kendali
terhadap kondisi tubuh yang dialami wanita
sangat perlu disadari dan diatasi oleh tenaga
kesehatan
c. Depresi
Juga merupakan suatu tahap reaksi berduka
terhadap kehilangan bagian tubuh, arti tindakan
operasi dan kehilangan symbol kewanitaan yang
dipersepsikan sering menimbulkan depresi setelah
dilakukan operasi
Wanita paska histerektomi yang disebabkan
oleh penyakit atau kerusakan organ biasanya tidak
mengalami trauma karena operasi, meskipun demikian
bagi banyak wanita aspek emosional dari histerektomi
dapat menimbulkan problem psikologis dan gangguan
seksual[11]. Pentingnya mengidentifikasikan wanita
wanita yang mempunyai resiko tinggi mengalami
gangguan emosi setelah operasi dan dan dalam
melakukan intervensi. Tingkah laku pasien saat berada
di recovery room seringkali menjadi indicator pertama
apakah pasien tersebut mengalami gangguan
emosional. Pasien ada yang dapat tidur dengan baik,
ada yang merengek, menangis, atau pernafasannya
tidak teratur. Beberapa pasien hampir tidak mau
bergerak dan tidak mau membuka mata, selain itu juga
harus diperhatikan adanya pasien pasien yang mudah
mengalami komplikasi emosional diantaranya adalah:
a. Pasien dengan riwayat psikotik atau pasien yang
pernah dikonsultasikan ke bagian psikiatri
b. Pasien
yang
menolak
untuk dioperasi,
mengancam lari dari rumah sakit atau menolak
menandatangani informed consent
c. Pasien yang bermusuhan dengan staf
d. Pasien yang mempunyai harapan magis/ tidak
realistis terhadap operasi

e.

Pasien yang mempunyai problem diagnostic atau
tindakan operasinya tidak pasti membawa
perbaikan
f. Pasien yang member terlalu banyak perhatian
terhadap operasi atau sangat kurang perhatiannya
selama periode operasi
Operasi ginekologik khususnya histerektomi
merupakan resiko untuk mendapatkan gangguan
psikiatrik bagi beberapa wanita. Depresi yang
seringkali disertai agitasi adalah akibat yang paling
sering terjadi. Ada beberapa wanita yang mengalami
psikoneurosis dan bahkan psikosis [11]

III. METODE PENELITIAN
Penelitian mengenai aspek psikoseksual dari
histerektomi radikal ini sangat membutuhkan data
yang mendalam agar dapat memberikan gambaran
yang cukup lengkap mengenai bagaimana pengaruh
histerektomi radikal terhadap kondisi psikologis dan
seksual pasien, karena alasan itulah maka dipilih
pendekatan yang bersifat kualitatif karena masalah
yang diteliti memiliki keunikan dari satu kasus ke
kasus yang lain.
Teknik pengambilan subjek dalam penelitian
kualitatif umumnya menggunakan pendekatan
purposive, pengambilan sampel yang dilakukan
dengan mengikuti criteria tertentu, tidak diambil
secara acak.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
dilakukan dengan wawancara, observasi dan rekaman
arsip
IV. PEMBAHASAN
Kasus I
1. Gejala kanker serviks yang dialami Subjek
adalah perdarahan
2. Penyebab kanker serviks yang dialami S adalah
alat kontrasepsi jenis pil KB
3. Menurut Subjek penyakit kanker adalah penyakit
berbahaya dan tidak ada obatnya sehingga dapat
menyebabkan kematian
4. Pertama kali di diagnosis dokter menderita kanker
serviks Subjek tidak mempercayainya karena
peralatan di klinik tersebut tidak selengkap di
Rumah Sakit. Subjek baru percaya ketika
pemeriksaan dilakukan di RSCM oleh dokter
spesialis. Mendengar vonis dokter S cemas,
bingung bercampur kaget. S tidak menyangka
dapat terkena penyakit semacam itu apalagi S
tidak pernah merasakan sakit atau gejala gejala
yang lazimnya dialami oleh penderita kanker
serviks
5. Awalnya S keberatan untuk dioperasi, S takut
operasinya gagal dan menyebabkan kematian
6. Dengan menjalani operasi tersebut berarti S tidak
memiliki kesempatan untuk hamil lagi padahal
sebenarnya S sudah berencana untuk mempunyai
anak lagi namun S tidak menghiraukannya karena
yang terpenting adalah kesehatannya
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7.

Setelah dioperasi ternyata stadium kanker S
mengalami kenaikan dan harus di radiasi. Pertama
kali diradiasi S mengalami kontraksi, secara terus
menerus vagina S mengeluarkan banyak darah.
Hal ini membuat S trauma
8. Semenjak mengalami perdarahan hingga beberapa
bulan setelah operasi, S tidak pernah berhubungan
seks dengan suaminya, hal ini membuat S takut
suaminya “jajan” diluar atau berselingkuh dengan
wanita lain
9. Pertama kali berhubungan seks paska operasi
hingga kini, S masih merasakan sakit pada
vaginanya meski insersi penis baru setengahnya,
tidak hanya itu daerah daerah erogen yang dulu
dapat menimbulkan sensasi tersendiri jika di
stimulasi kini tidak lagi S rasakan
10. Ketika berhubungan seks, suami S mengatakan
vagina S seperti di jepit sehingga menyebabkan
insersi penis menjadi sulit. Menurut S hal ini
disebabkan
kekhawatiran
akan
kondisi
penyakitnya
Kasus II
1. Gejala kanker serviks yang dialami S adalah
perdarahan paska sanggama, keputihan serta
penurunan berat badan
2. Penyebab kanker serviks yang dialami S adalah
menikah muda, kebiasaan merokok dan minum
minuman keras dimasa muda serta factor genetika
3. Pertama kali di diagnosis oleh dokter menderita
kanker serviks, S sangat terkejut, takut, frustasi.
Awalnya S mengira penyakit kanker serviks
adalah penyakit kotor seperti HIV/ AIDS. S
merasa malu dengan penyakitnya dan sempat
berencana bunuh diri
4. Awalnya S mengira tidak akan dioperasi, hanya
disinar saja. Yang membuat S takut dioperasi
adalah kondisi dari kamar operasi seperti lampu
operasi, pisau bedah, aroma obat obatan
5. Sebagai seorang wanita S merasa tidak sempurna
lagi karena tidak dapat melayani suaminya lagi.
Suami S bahkan telah menikah lagi tanpa
sepengetahuan S meskipun demikian S tidak
merasa kecewa
6. Belum dua bulan paska operasi, S sudah
berhubungan seks dengan suaminya. Suami S
sempat berkomentar kalau didalam vagina S
seperti ada benang. Hal ini membuat S takut
jahitannya terlepas dan terjadi perdarahan
7. Setiap kali melakukan hubungan seks, vagina S
terasa sangat sakit. Untuk mengatasinya S
meminta kepada suaminya agar permainan tidak
lama-lama. Meskipun terasa sakit namun S tetap
melayani kebutuhan biologis suami, hal itu S
lakukan semata mata untuk kepuasan suami
8. Permasalahan dalam rumah tangga turut
mempengaruhi kehidupan seksual S, seperti
perilaku suami, ulah istri muda suami yang suka
menteror membuat S tidak memiliki keinginan
untuk berhubungan seksual. Kalaupun suaminya
meminta, S akan melayaninya tapi S tidak
menikmati hubungan seksual tersebut
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Kasus III
1. Gejala kanker serviks yang dialami S adalah
perdarahan paska sanggama dan keputihan
2. Penyebab kanker serviks yang dialami S adalah
menikah muda, kebiasaan S yang sering jajan
sembarangan, sering mengkonsumsi mie instant
dan bakso
3. Pertama kali di diagnosis menderita kanker
serviks, S hanya diam dan pasrah tetapi ada
sedikit rasa tenang setelah dokter mengatakan
penyakit S dapat disembuhkan dengan operasi
4. S tidak mengetahui seluk beluk penyakit kanker
serviks, menurut S didalam rahimnya terdapat
benjolan kecil yang harus segera dioperasi
5. Demi kesembuhan penyakitnya, S tidak keberatan
untuk dioperasi. Menurut S diusianya kini
kehamilan bukanlah suatu keharusan, apalagi
sekarang anak anak S sudah beranjak dewasa dan
memiliki seorang cucu
6. S masih harus menjalani terapi medis seperti
radiasi dan kemoterapi. Menurut S selama
dikemoterapi seluruh tubuhnya terasa sakit,
lemas, mual sehingga tidak dapat melakukan
kegiatan apapun
7. Pertama kali berhubungan seksual setelah operasi,
S merasakan sakit pada vaginanya hingga
membuatnya merintih kesakitan. S takut jika terus
menerus seperti itu suaminya merasa terganggu
dan mencari wanita lain untuk menyalurkan
kebutuhan biologisnya. Untuk mengatasi suara
rintihan sakit S memodifikasinya seperti yang S
lihat di tayangan TV
8. Daerah daerah erogen yang dulu dapat
menimbulkan sensasi tersendiri jika di sentuh
oleh suaminya, kini tidak lagi dapat S rasakan
9. Setelah selama hampir empat bulan semenjak di
vonis dokter menderita kanker serviks, S tidak
pernah berhubungan seksual dengan suaminya
akan tetapi kurang dari dua bulan setelah operasi
S kembali berhubungan seksual. S takut
diceraikan oleh suaminya karena di anggap sudah
tidak dapat lagi melayani kebutuhan biologis
suaminya, namun S yakin sebagai seorang yang
telah bergelar haji dan taat beragama, suami S
tidak akan menceraikannya

V.

KESIMPULAN

Kanker merupakan salah satu penyebab
kematian di Indonesia, sangat disayangkan bahwa
banyak orang di Indonesia belum mengetahi bahaya
kanker dan sangat awam tentang penyakit tersebut.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa kanker
tidak mempunyai penyebab khusus yang dapat
dikenali dan penyakit ini dapat terselubung bersamaan
dengan gejala gejala penyakit lainnya. Sebenarnya
banyak kematian akibat kanker dapat dicegah melalui
penyebaran informasi dan pendidikan yang tepat
Diagnosis kanker serviks masih sering
terlambat dibuat, keterlambatan diagnosis terjadi
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karena penderita sering datang terlambat ke dokter
ataupun disebabkan ketidak mampuan dokter
menemukan penyakit tersebut pada tingkat dini.
Keterlambatan pembuatan diagnosis dari pihak dokter
terjadi jika dokter kurang berusaha mencari penyakit
tersebut pada stadium awal, disamping peralatan yang
kurang dimiliki oleh dokter tersebut
Jumlah penderita kanker yang dirawat di
Rumah Sakit semakin membengkak hal ini antara lain
disebabkan oleh semakin sadarnya masyarakat tentang
bahaya penyakit kanker disamping telah dilengkapi
beberapa Rumah Sakit dengan tenaga, keahlian,
sarana diagnostic, maupun pengobatan yang semakin
handal. Manajemen penaggulangan penyakit kanker
memerlukan teknologi canggih, keterampilan dan
pengalaman luas. Perlunya peningkatan upaya
pelayanan keksehatan khususnya di Rumah Sakit
karena jumlah penderita yang datang berobat terus
meningkat dan ada kecenderungan melibatkan
golongan umur yang produktif
Histerektomi dilakukan dalam pengobatan
nyeri, perdarahan, prolaps, infeksi, keganasan maupun
sebagai
kontrasepsi.
Bagi
beberapa
wanita
pengangkatan uterus dapat memperbaiki kualitas
hidupnya, tetapi dipihak lain banyak wanita yang
merasakan
histerektomi
menakutkan
dan
mengakibatkan stress yang berat. Uterus mempunyai
makna emosional yang sangat besar bagi arti maupun
fungsi seksual serta dalam hidup keseluruhan. Wanita
paska histerektomi yang disebabkan oleh penyakit
atau kerusakan organ biasanya tidak mengalami
trauma karena operasi
Kebanyakan problem seksual berhubungan
dengan perubahan anatomi genital setelah operasi.
Dispareunia dapat terjadi jika tempat insisi untuk
mengangkat serviks dari vagina tidak tepat. Jaringan
parut dapat menyebabkan distorsi, pemendekan
ataupun berkurangnya elastisitas dari vagina
Gangguan/ rasa tidak enak setelah operasi
dapat mempengaruhi hubungan seksual. Wanita
mungkin tidak mampu mentoleransi berat partnernya
untuk beberapa bulan. Vagina mungkin terasa berbeda
bagi partnernya akibat abstinensi, pemendekan vagina,
dan hilangnya serviks. Vagina mungkin menjadi
sensitif terutama jika ada infeksi paska operasi
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