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ABSTRAK

AGUSTINA

Gambaran Resiliensi dan Stres pada Wanita Penderita Kanker
Serviks Pasca-Histerektomi. Sandi Kartasasmita, M.Psi.; Program
Studi S1 Psikologi Universitas Tarumanagara. 129 + P1-P5.

Kanker yang menyebabkan kematian paling tinggi, khususnya pada wanita

adalah kanker leher rahim (kanker serviks). Penelitian ini bertujuan untuk

memperoleh gambaran resiliensi dan stres pada wanita penderita kanker serviks

pasca histerektomi. Teori yang digunakan adalah teori resiliensi dari Grotberg

(1999), sedangkan teori stres yang digunakan adalah dari Sarafino (2002/1998).

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara.

Ada 3 orang subyek dalam penelitian ini, kesemua subyek menderita kanker

serviks dan telah melakukan operasi histerektomi. Berdasarkan hasil penelitian,

ditemukan bahwa kedua subyek mengalami stres karena diagnosis kanker yang

mereka terima. Namun satu subyek tidak begitu terlihat mengalami stres

tersebut. Ketiga subyek memiliki faktor-faktor resiliensi dalam diri mereka. Ketiga

subyek ini optimis bahwa mereka pasti sembuh dan dapat melewati keseluruhan

proses pengobatan. Sikap optimis ini menurut Reivich & Shatte (2002) diyakini

merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh individu yang resilien.

Berdasarkan hasil gambaran tersebut, ketiga subyek ini merupakan individu yang

tergolong memiliki resiliensi dalam diri mereka yang mampu membuat mereka

mengatasi penyakit (dalam hal ini kanker serviks) yang mereka hadapi.

Kata kunci: Stres, Resiliensi, Histerektomi, Kanker Serviks.
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