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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan post-traumatic growth (PTG) pada penderita kanker 
serviks pasca histerektomi usia dewasa madya. PTG akan muncul sebagai hasil perjuangan penderita 
kanker serviks terhadap pengobatan yang dihadapi terutama dengan histerektomi atau pengangkatan 
rahim. Pengangkatan rahim akan membuat perempuan dewasa madya tidak dapat melanjutkan 
keturunan dan mengalami berbagai dampak negatif lainnya. PTG akan membuat perempuan dewasa 
madya pasca histerektomi mengalami perubahan positif dan lebih sejahtera dalam hidupnya. 
Penelitian ini melibatkan tiga subjek perempuan usia dewasa yang menderita kanker serviks, 
mengalami histerektomi dan memiliki PTG yang sangat tinggi. Penelitian menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrinsik. Teknik penggalian data yang digunakan 
adalah wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan dewasa madya dapat 
mencapai PTG meski dalam kondisi berbeda-beda. Sebagian besar perempuan dewasa madya 
memunculkan perubahan spiritual yang lebih kuat sedangkan sebagian lainnya memunculkan kondisi 
pribadi lebih kuat. 
 
Kata kunci: histerektomi, kanker serviks, post-traumatic growth 

 

ABSTRACT 
This study aimed to explain post-traumatic growth (PTG) in post-hysterectomy patients with cervical 
cancer middle adulthood. PTG will appear as result of the struggle of cervical cancer patients with 
hysterectomy treatment (removal of the uterus). Middle adulthood women can not pregnant without 
uterus and experiences other negative effects. PTG will make middle adulthood women post-
hysterectomy change positive and prosperous in life. The study involved three middle adulthood 
women who had suffered from cervical cancer, received hysterectomy treatment, and three significant 
others. The method of this research is qualitative, with intrinsic case study approach. The researcher 
uses interview for collecting data technique. The results showed that PTG is achieved by middle 
adulthood women who develop cervical cancer in different conditions. Most women in the middle 
adulthood have spiritual change, while others rise a stronger personal condition. 
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P E N D A H U L U A N  

Kanker merupakan salah satu penyakit kronis yang menyerang manusia. Kanker adalah 
penyakit yang terjadi pada sel tubuh yang perkembangannya tidak umum dan tidak dapat 
dikendalikan (Sarafino & Smith, 2011). Kanker dapat digolongkan kedalam penyakit kronis (Taylor, 
2012).  

Situasi penderita kanker di dunia menunjukkan bahwa insiden kanker meningkat dari 12,7 
juta kasus pada tahun 2008 menjadi 14,1 juta kasus pada tahun 2012 (Indonesia, 2015).  Situasi 
penderita kanker di Indonesia juga perlu diperhatikan. Estimasi jumlah penderita kanker Provinsi 
Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan estimasi penderita kanker 
terbanyak, yaitu sekitar 68.638 dan 61.230 orang (Indonesia, 2015). 

Salah satu jenis kanker adalah kanker serviks. Kanker serviks atau cervical cancer adalah 
kanker yang terjadi pada leher rahim atau serviks (Diananda, 2009). Angka kejadian kanker serviks 
cukup tinggi. Setiap tahun di dunia terdapat 500.000 kasus baru kanker serviks dan lebih dari 250.000 
kematian (Rasjidi, 2009) tidak terkecuali perempuan dewasa madya.  

Perempuan dewasa madya yang mengalami kanker serviks akan menerima pengobatan 
histerektomi. Histerektomi secara lebih luas diartikan salah satu prosedur pembedahan alat 
reproduksi pada wanita (Lismidiati, Setyowati, & Afiyanti, 2011). Histerektomi akan membuat 
perempuan kehilangan rahimnya sedang rahim merupakan organ vital untuk kehamilan atau 
melanjutkan keturunan. Hal ini akan membuat perempuan tidak berhasil memenuhi tugas 
perkembangan generativitas biologis dan mengalami stagnasi (Santrock, 2012). Perempuan diusia 
paruh baya juga dapat mencapai puncak di posisi karier dan penghasilan (Santrock, 2012) sehingga 
akan terkendala jika perempuan menderita kanker dan melakukan perawatan kanker pada periode 
tertentu. 

Histerektomi juga memberikan dampak negatif kepada perempuan.  Pengalaman setelah 
operasi menyebabkan psychological distress seperti cemas, depresi marah, bingung, dan mencari 
bantuan professional untuk membantu masalah emosional selama setidaknya satu hingga dua tahun 
setelah kejadian (Lepperta, Legrob, & Kjerulff, 2007). Perempuan yang menderita kanker serviks dan 
menerima pengobatan dengan histerektomi dapat mengalami trauma. Trauma atau post-traumatic 
stress disorder (PTSD) yaitu respons ekstrem terhadap suatu stresor berat, termasuk meningkatnya 
kecemasan, penghindaran stimuli yang diasosiasikan dengan trauma, dan tumpulnya respons 
emosional, serta durasi gejala terjadi lebih dari satu bulan (Davidson, Neale, & Kring, 2004).  
Pengalaman menderita kanker dan pengobatan kanker secara kumulatif akan menjadi penyebab 
traumatis bagi penderita kanker (Joseph & Linley, 2008).  

Penulis di sisi lain, memiliki asusmsi bahwa jika histerektomi dapat menyebabkan PTSD maka 
PTG atau post traumatic growth juga mungkin terjadi pada perempuan setelah mengalami 
histerektomi. Individu yang berjuang dari kejadian yang menekan dalam kehidupan seperti 
mengalami histerektomi atau perjuangan melawan kanker akan mencapai post-traumatic growth 
(Tedeschi & Calhoun, 1996). Post-traumatic growth adalah konstruk positif yang dialami individu 
setelah trauma dan berasal dari elaborasi dan konseptualisasi kejadian yang dialami indvidu dan 
direpresentasi pada kenyataan melalui lima domain seperti relationship to others, new possibilities, 
personal strength, spiritual change, dan appreciation to life (Tedeschi & Calhoun, The Foundations of 
Posttraumatic Growth: New Considerations, 2004). 

Penulis berdasar latar belakang permasalahan yang telah diuraikan merumuskan pertanyaan 
penelitian (grand tour question) yaitu bagaimana post-traumatic growth pasca histerektomi pada 
penderita kanker serviks usia dewasa madya? Fokus penelitian ini juga sejalan dengan tujuan dari 
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penelitian ini yaitu untuk menjelaskan gambaran post-traumatic growth pasca histerektomi pada 
penderita kanker serviks usia dewasa madya. 

 
M E T O D E  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 
intrinsik. Peneliti berusaha untuk menggali keunikan post-traumatic growth yang umumnya belum 
banyak diteliti dalam setting kanker serviks atau kejadian pasca histerektomi di usia dewasa madya. 

Subjek penelitian ini adalah perempuan yang mengalami pengangkatan rahim atau 
histerektomi akibat kanker serviks diusia dewasa madya antara 40-65 tahun. Subjek pada penelitian 
ini juga memiliki post-traumatic growth yang diukur melalui hasil skor menggunakan post-traumatic 
inventory (PTGI) yang disusun berdasar penelitian sebelumnya (Tedeschi & Calhoun, The Post-
traumatic Growth Inventory: Measuring the Positive Legacy of Trauma, 1996). Subjek yang dipilih juga 
mampu berkomunikasi dan menyatakan kesediaan. 

Teknik penggalian data pada penelitian ini ialah melalui wawancara. Wawancara adalah 
percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Poerwandari, 2007). 
Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian dan significant atau  orang terdekat subjek seperti 
anggota keluarga subjek. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik. Analisa tematik adalah pencarian tema 
yang muncul yang menjadi penting  untuk deskripsi fenomena (Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Cara 
untuk mengalisis data secara tematik dalam penelitian ini menggunakan cara theory driven  dimana 
tema-tema ditemukan melalui prosedur analisis dengan pengkodean yang berbasis pada teori 
(Boyatziz, 1998). Teori yang digunakan adalah teori post-traumatic growth (Tedeschi & Calhoun, The 
Foundations of Posttraumatic Growth: New Considerations, 2004). 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

 Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan peneliti sejak November 2016 hingga Maret 

2017. Penulis memperoleh tiga subjek penelitian. Ketiga subjek penelitian kemudian 

diwawancarai sebanyak dua kali, dan dilanjutkan dengan wawancara kepada significant 

others dari masing-masing subjek, sebanyak dua kali pula.  

  Subjek pertama merupakan perempuan berusia 59 tahun pada Januari 2017 lalu. 

Subjek pertama menderita kanker serviks stadium II A. Skor PTGI dari subjek pertama yaitu 

100 dari skor maksimum 105. Subjek pertama merupakan ibu rumah tangga beragama Islam. 

Subjek pertama memiliki keluarga yang terdiri dari suami dan dua anak perempuan. Subjek 

pertama juga aktif dalam kegiatan sosial seperti kader posyandu dan pengajian rutin di 

daerah subjek tinggal. Significant others subjek pertama dalah putri sulung subjek pertama 

yang berusia 21 tahun. 

Subjek kedua yaitu merupakan perempuan berusia 49 tahun yang berdomisili di 

Kabupaten Mojokerto dan selama hidupnya tumbuh di kabupaten ini.  Subjek kedua 

menderita kanker serviks stadium IA. Skor PTGI dari subjek kedua yaitu 84 dari skor 
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maksimum 105. RS merupakan ibu rumah tangga beragama Islam.RS merupakan ibu rumah 

tangga dengan tiga anak, satu suami, satu menantu, dan satu cucu yang masih balita yang 

sering berada di rumah RS. RS berani memutuskan histerektomi juga dikarenakan telah 

memiliki tiga anak. Significant others subjek kedua adalah putri sulung subjek kedua yang 

berusia 28 tahun.  

  Subjek ketiga merupakan perempuan berusia 56 tahun yang kini tinggal di Pacing 

Mojokerto. Subjek ketiga menderita kanker serviks stadium IB. Skor PTGI dari subjek ketiga 

yaitu 86 dari skor maksimum 105. Subjek ketiga merupakan ibu rumah tangga beragama 

Islam. Penampilan fisik subjek ketiga lengkap tanpa cacat fisik hanya perut subjek tampak 

membuncit seperti orang yang sedang hamil tua tapi dengan bentuk yang menonjol dibagian 

samping kanan.  Significant other subjek ketiga adalah suami subjek yang telah menikah 

selama 30 tahun. 

Tabel 1. Rangkuman Hasil Penelitian Post-traumatic Growth dari Ketiga Subjek 

Subjek Pertama Subjek Kedua Subjek Ketiga 
Relationship to others 

1. Subjek pertama 
dijenguk oleh saudara 
dan tetangga se-
rukun warga. 

2. Subjek pertama 
disarankan agar 
bersabar karena sakit 
ini cobaan dan 
semangat agar cepat 
sembuh. 

3. Subjek pertama 
memiliki kedekatan 
dengan tetangga,  
mengetahui 
perkembangan anak-
anak, serta membantu 
anggota keluarga 
batih.  

4. Subjek pertama  
memiliki pihak yang 
dapat diandalkan 
yaitu anak, ayah 

1. Subjek kedua dijenguk 
seperti  rekan kerja 
suami, tetangga atau 
ibu-ibu PKK. 

2. Subjek kedua doa agar 
segera sembuh dan 
tidak sakit-sakitan, 
tidak  berpikiran 
macam-macam, banyak 
berolahraga, kuat, 
sabar, dan tawakal 
serta menjaga pola 
makan. 

3. Subjek kedua lebih 
dekat dengan teman, 
anak-anak dan suami, 
serta memiliki usaha 
dekat dengan kelurga 
batih. 

4. Subjek kedua memiliki 
pihak yang dapat 
diandalkan yaitu anak, 

1. Subjek ketiga yang 
dijenguk  oleh orang 
terdekat seperti 
keluarga, tetangga 
bahkan rekan kerja 
suami. 

2. Subjek ketiga 
mendapat doa lekas 
sembuh, mengurangi 
konsumsi bakso dan 
tidak banyak pikiran. 

3. Subjek ketiga 
memiliki kedekatan 
dengan suami, anak 
dan cucu yang dirawat 
sejak lahir. 

4. Subjek ketiga juga 
memiliki pihak yang 
dapat diandalkan 
seperti keluarga 
seperti suami, adik 
kandung, dan kakak 
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kandung, suami, dan 
pengurus rukun 
tetangga. 

suami, ibu kandung dan 
saudara kandung, dan 
guru anak bungsu.   

sepupu, keponakan, 
ibu mertua dan 
penjenguk dalam 
jumlah banyak 

New possibilities 
1. Subjek pertama dapat 

melakukan  kegiatan 
sehari-hari ini seperti 
mencuci dan 
memasak. 

2. Subjek pertama  
semakin aktif dengan 
menjadi ketua kader 
kesehatan. 

3. Subjek pertama 
menjaga pola makan 
dengan mengonsumsi 
telur ayam kampung, 
sarang semut, dan 
makanan bergizi 
lainnya. 

4. Subjek pertama 
mengembangkan 
berbagai minat 
membuat kerajinan, 
dan makanan 
tradisional. 

1. Subjek kedua  dapat 
membersihkan rumah, 
mencuci baju, setrika, 
dan berbagai tugas 
rumah tangga. 

2. Subjek kedua menjaga 
pola makan seperti 
mengurangi konsumsi 
gorengan, mi ayam , 
dan bakso, makanan 
berlemak dan makanan 
bergizi lainnya. 

3. Subjek kedua memiliki 
prioritas baru dalam 
keagamaan seperti 
ziarah dan tahlil akbar. 

4. Subjek kedua 
mengembangkan minat 
menata rumah dan 
merawat bunga di 
rumah dan memelihara 
kucing atau ayam. 

1. Subjek ketiga 
merawat ibu kandung, 
mertua, dan cucu. 

2. Subjek ketiga 
melakukan tarak 
sebagai prioritas 
kesembuhan serta, 
mengurangi konsumsi 
bakso. 

3. Subjek ketiga 
mengembangkan 
kemampuan yang 
dimiliki yaitu merias 
lengkap pengantin. 

4. Subjek ketiga 
memiliki minat baru 
seperti menanam 
sayuran, membuat 
kerajinan, dan 
mengembangkan 
minat memelihara 
ikan dan ayam. 

Personal strength 
1. Subjek pertama 

menerima perubahan 
fisik. 

2. Subjek pertama 
mengikuti 
perkembangan 
teknologi sebagai 
bentuk penyesuaian 
diri.  

3. Subjek pertama 
memiliki kemandirian 
saat berobat. 

4. Subjek pertama 
berbagi dengan orang 
lain meski telah 
diangkat rahimnya. 

1. Subjek kedua 
menyatakan bisa 
menghadapi dan 
menerima kondisi fisik 
karena sehat dan sakit 
dari Allah. 

2. Subjek kedua membagi 
tugas rumah tangga 
dengan anak. 

3. Subjek kedua lebih 
banyak menasihati 
anak agar memahami 
kondisi ibunya setelah 
histerektomi.  

4. Subjek kedua mampu 
berbagi pengalaman 

1. Subjek ketiga lebih 
kuat karena  santai 
atau menganggap 
dirinya tidak sakit, 
tidak mengeluh 
kemudian nganut 
kepada dokter serta 
telah menerima 
kondisi fisik. 

2. Subjek ketiga 
memiliki kemandirian, 
optimis dan berani 
menghadapi 
histerektomi meski 
kondisi ekonomi 
kurang baik. 
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positif kepada orang . 3. Subjek ketiga berbagi 
pengalamannya 
secara positif kepada 
orang lain. 

Spiritual change 
1. Subjek pertama telah 

melakukan semua 
ibadah wajib bahkan 
telah berhaji serta 
meningkat ibadah 
sunah juga termasuk 
sedekah. 

2. Subjek pertama 
mengikuti pengajian 
dibimbing oleh 
Ustazah. 

3. Subjek pertama 
menyebut nama Allah 
sebagai doa dan 
berserah kepada 
takdir  Allah. 

1. Subjek kedua telah 
menjalankan semua 
ibadah wajib serta 
meningkat ibadah 
sunah termasuk 
bersedekah. 

2. Subjek kedua memiliki 
usaha dalam 
memahami agama 
dengan menonton 
ceramah agama. 

3. Subjek kedua 
menunjukkan beberapa 
kali menyebut nama 
Allah serta pasrah 
kepada takdir Allah. 

1. Subjek ketiga kuat 
berpuasa wajib 
sebulan penuh 
sedangkan salat masih 
belum lengkap. 

2. Subjek ketiga 
mengikuti perayaan 
maulid  berupa 
kenduri atau 
tasyakuran bersama.  

3. Subjek ketiga juga 
pernah menyebut 
nama Allah sebagai 
bentuk doa. 

 

Appreciation to life 
1. Subjek pertama 

merasa hidupnya 
berharga dengan 
keluarga sebagai 
motivasi hidup nomor 
serta dapat 
berkontribusi untuk 
masyarakat. 

2. Subjek pertama 
menghargai waktu 
dengan 
menyegerakan ibadah 
dan melakukan 
pekerjaan sesegera 
mungkin. 

1. Subjek kedua 
menghargai hidupnya 
dengan memiliki 
motivasi hidup yaitu 
anak-anak. 

2. Subjek kedua 
bersyukur dengan 
rezeki dan usia yang 
dimiliki karena dapat 
bersama anak dan cucu.  

3. Subjek kedua 
menghargai waktu 
dengan menggunakan 
waktu santai   untuk hal 
yang bermanfaat. 

1. Subjek ketiga merasa 
hidupnya berharga 
karena memiliki 
motivasi hidup yaitu 
anak-anak. 

2. Subjek ketiga 
menghargai waktu  
yang dimiliki seperti  
tidak pernah lalai 
dalam  menjalankan 
peran sebagai istri 
dan ibu. 
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D I S K U S I  
  Perempuan dewasa madya pasca histerektomi akan mampu tumbuh dari trauma atau 

memiliki post-traumatic growth sebagai akibat elaborasi dan konseptualisasi kejadian yang 

dialami indvidu dan direpresentasi pada kenyataan (Tedeschi & Calhoun, The Foundations of 

Posttraumatic Growth: New Considerations, 2004). Hal ini akan ditunjukkan perempuan 

dalam beberapa domain post-traumatic growth. 

Domain pertama post-traumatic growth yaitu relationship to others, muncul dalam 

perempuan dengan dijenguk oleh orang terdekat seperti anggota keluarga inti maupun 

keluarga besar, tetangga, teman, dan rekan kerja suami pada sebagian besar perempuan. 

Pihak penjenguk umumnya akan mendoakan segera sembuh, bersabar, dan tidak banyak 

pikiran. Hal ini menggambarkan bahwa orang lain akan membantu mentolerir penderitaan 

individu dan membantu menopang proses kognitif dari individu sehingga mendorong 

pertumbuhan pasca trauma dari individu (Tedeschi & Calhoun, The Foundations of 

Posttraumatic Growth: New Considerations, 2004). Perempuan tidak hanya menerima 

dukungan dari keluarga tapi memiliki usaha agar harmonis bersama keluarga. Perempuan ini 

memberikan masukan atau pengalaman terkait apa yang dialami kepada orang terdekat. 

Perubahan hubungan individu yang mengalami krisis dengan mau membantu atau berbagi 

dengan orang lain akan membantu individu untuk bangkit (Tedeschi & Calhoun, Handbook of 

Post-traumatic Growth, 2006).  

New possibilities adalah domain kedua dari post-traumatic growth yang muncul pada 

perempuan. Hal ini dimunculkan dengan melakukan aktivitas sehari-hari sebagai awal dalam 

memulai kemungkinan baru dalam hidup,  mengembangkan kemampuan yang dimiliki pra 

histerektomi dan merancang masa depan yang lebih sehat dengan memiliki prioritas baru 

dalam hal konsumsi makanan. Hal ini ditunjukkan dengan mengonsumsi obat makanan 

bergizi dan mengurangi makanan yang berisiko menimbulkan penyakit. Perempuan juga 

memiliki minat baru seputar kegiatan rumah tangga seperti menyulam, membuat kerajinan, 

menanam, memelihara binatang peliharaan yang dikembangkan pasca histerektomi. Kondisi 

ini berarti individu sudah berfokus pada kondisi sekarang bahkan merancang rencana masa 

depan serta mampu mengidentifikasi kemungkinan baru bagi kehidupannya atau 
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kemungkinan mengambil jalan yang berbeda dalam hidup (Tedeschi & Calhoun, The 

Foundations of Posttraumatic Growth: New Considerations, 2004). 

 Domain personal strenght ditunjukkan perempuan dengan memiliki kekuatan 

psikologis. Hal ini  dapat dinyatakan secara langsung dan tidak langsung. Pernyataan 

kekuatan secara langsung seperti bisa dan kuat menghadapi penyakit yang diderita. 

Pernyataan tidak langsung bahwa dirinya memiliki peningkatan kekuatan pribadi 

ditunjukkan dengan pernyataan lebih terbuka dan perhatian kepada anak dan empati 

terhadap penderitaan tetangga. Kekuatan pribadi terjadi karena individu mengalami 

perubahan secara positif didalam diri selain itu pengakuan lebih kuat adalah salah satu ciri 

kekuatan pribadi dalam post-traumatic growth (Tedeschi & Calhoun, The Foundations of 

Posttraumatic Growth: New Considerations, 2004). Kekuatan pribadi pada perempuan dapat 

muncul melalui proses kognitif (Tedeschi & Calhoun, Handbook of Post-traumatic Growth, 

2006) seperti menganggap hidup adalah cobaan dari Tuhan atau menganggap dirinya tidak 

sakit.  

 Ada beberapa kekuatan pribadi yang khas dalam perempuan seperti menunjukkan 

keberanian menghadapi penyakit dan beberapa bentuk kemandirian.  Keberanian sebagai 

semangat untuk sembuh merupakan bagian dari post-traumatic growth yang membuat 

individu lebih mudah menerima dan mengapresiasi hidupnya (Tedeschi & Calhoun, The 

Foundations of Posttraumatic Growth: New Considerations, 2004). Perempuan juga telah 

menerima kondisi dirinya yang telah kehilangan rahim. Penerimaan diri adalah bagian dari 

dealing with crisis dari individu yang berjuang sehingga memunculkan penghargaan hidup 

atau appreciation to life (Tedeschi & Calhoun, Handbook of Post-traumatic Growth, 2006). 

 Perempuan memiliki cara penyesuaian diri yang berbeda-beda, misalnya mengikuti 

perkembangan teknologi dengan menggunakan smartphone, menasihati anak agar memahami 

kondisi ibunya pasca histerektomi dan lain sebagainya.  Penyesuaian diri atau pscychological 

adjustment ini memang umum terjadi pada individu yang berjuang dari krisis (Tedeschi & 

Calhoun, Beyond Recovery From Trauma: Implications for Clinical Practice and Research, 

1998). 
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 Perempuan juga  mampu berbagi pengalaman positif dengan orang lain. Perempuan 

yang mampu berbagi pengalaman postif berarti memiliki keterbukaan diri. Keterbukaan diri 

dapat membuka kesempatan untuk menciptakan perilaku baru yang mendorong individu 

memiliki jaringan yang mendukungnya (Tedeschi & Calhoun, The Post-traumatic Growth 

Inventory: Measuring the Positive Legacy of Trauma, 1996).  

Domain spiritual change juga dimunculkan perempuan yang ditunjukkan dengan 

peningkatan dalam ibadah puasa wajib dibulan Ramadhan serta menyebut nama Allah 

sebagai bentuk doa atau pujian sedang sisanya berbeda. Sebagian besar perempuan serupa 

dalam perubahan spiritual seperti melakukan ibadah salat sunah, puasa sunah, dan 

bersedekah. Sebagian besar perempuan juga melakukan usaha dalam memahami agama. 

Bentuk usaha memahami agama yaitu mengikuti pengajian rutin yang dibimbing oleh Ustazah 

atau menonton program ceramah agama.  Histerektomi juga membuat sebagian perempuan 

dan berserah kepada takdir  Allah.  Peningkatan ritualistik keagamaan adalah bentuk 

perubahan spiritual dan semakin menguat keagamaannya dan keyakinannya kepada Tuhan 

merupakan bagian dari domain spiritual change dalam post-traumatic growth (Tedeschi & 

Calhoun, The Foundations of Posttraumatic Growth: New Considerations, 2004). 

 Individu akan melalui masa dealing with crisis kemudian memasuki tahap crisis recede 

atau penyusutan krisis karena adanya motivasi hidup sehingga mmapu menghargai hidup 

atau appreciation to life (Tedeschi & Calhoun, Handbook of Post-traumatic Growth, 2006). 

Perempuan menjadikan keluarga khususnya anak sebagai motivasi dalam menjalankan hidup. 

Rasa syukur juga dimunculkan perempuan terkait kesehatan atau nyawa yang dimiliki. 

Appreciation to life tidak jarang membuat individu merefleksikan isu kematian dan 

berhubungan dengan spiritual (Tedeschi & Calhoun, The Foundations of Posttraumatic 

Growth: New Considerations, 2004). Perempuan dalam konteks ini menghargai waktu yang 

dimiliki dengan menyegerakan ibadah. Perempuan menghargai waktu  yang dimiliki dengan 

peran sebagai istri dan ibu dengan baik. Contoh perilaku yang dilakukan seperti menyiapkan 

makanan atau bekal untuk anak. 
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S I M P U L A N  

Perempuan dewasa madya pasca histerektomi mengalami post-traumatic growth 

dalam semua dimensi meski memiliki kondisi berbeda.  Indikator perilaku dari post-traumatic 

growth  yaitu dijenguk oleh keluarga, tetangga, teman, bahkan rekan kerja pasangan serta 

memiliki hubungan yang lebih dekat atau akrab dengan orang-orang terdekat (relationship to 

others); mampu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, memiliki daftar prioritas baru 

pasca histerektomi, mengembangkan kemampuan serta mengembangkan minat baru dalam 

kehidupan (new possibilities); menerima kondisi tanpa rahim, menunjukkan cara penyesuaian 

diri, dan berbagi pengalaman secara positif kepada orang lain terkait pengalaman sakit dan 

penyembuhan (personal strength); meningkatnya kegiatan ritualistik keagamaan seperti 

puasa wajib dibulan Ramadhan dan mengucapkan doa atau pujian kepada Tuhan (spiritual 

change);  mengapresiasi hidup dengan memiliki motivasi hidup yang sama yaitu anak, 

bersyukur atas hidupnya serta menghargai waktu yang dimiliki (appreciation to life). 

Perempuan dewasa madya pasca histerektomi diharapkan terus mengembangkan post-

traumatic growth yang dimiliki. Keluarga dan masyarakat yang bersangkutan juga dapat 

melakukan berbagai hal yang mendukung perjuangan perempuan dewasa madya pasca 

histerektomi sehingga mampu mencapai post-traumatic growth. 
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