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Abstrak 

 

Permasalahan yang dihadapi pasien kanker serviks mencakup aspek bio-psiko-sosio-spiritual. Salah 

satu dampak psikologis yang dihadapi pasien kanker serviks adalah kecemasan. Kecemasan dapat 

meningkatkan nyeri, mengganggu kualitas tidur dan mengganggu kualitas hidup pasien. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran tingkat kecemasan pasien kanker serviks di RSUP 

Dr. Hasan Sadikin Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan sampel penelitian pasien kanker 

serviks yang baru didiagnosa sampai menjalani kemoterapi siklus ke-3, dengan jumlah 70 

responden. Instrumen yang digunakan adalah STAI (State Trait Anxiety Inventory) dengan rentang 

nilai 20 sampai 80 untuk setiap bagian state anxiety dan trait anxiety. Dalam penelitian ini 

didapatkan hasil tingkat state anxiety menunjukan 8 responden (11.4%) mengalami kecemasan 

berat, 54 responden (77.14%) mengalami kecemasan sedang, dan 8 responden (11.4%) mengalami 

kecemasan ringan. Untuk tingkat trait anxiety menunjukan 5 responden (7.1%) mengalami 

kecemasan berat, 58 responden (82.9%) mengalami kecemasan sedang, dan 7 responden (10%) 

mengalami kecemasan ringan. Para responden berada pada rentang kecemasan sedang yang artinya 

diperlukan penanganan yang lebih lanjut untuk menghindari komplikasi atau mencegah agar 

kecemasan tidak menjadi berat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan dijadikan data dasar untuk mengkaji lebih lanjut pada aspek 

psikososial dan menentukan intervensi selanjutnya untuk mengurangi kecemasan seperti 

mengajarkan teknik relaksasi dan mendorong pasien melakukan aktifitas fisik.  

 

Kata kunci : kecemasan, pasien, kanker serviks  

Kepustakaan : 47, 1983 – 2013.    

 

  

1. Latar Belakang  

 

Kanker yang disebut juga keganasan atau 

tumor ganas adalah suatu penyakit dimana 

sel-sel tubuh yang normal berubah menjadi 

abnormal. Sel-sel abnormal tersebut 

bermultiplikasi tanpa kontrol, serta dapat 

menginvasi jaringan sekitarnya, organ yang 

dekat maupun organ yang jauh (Palengaris, 

2007 dalam Nurwijaya, 2010). Kanker 

merupakan penyakit kedua tertinggi yang 

menyebabkan kematian utama setelah 

penyakit kardiovaskuler di Amerika Serikat 

(Rasjidi, 2010). Lebih dari 496.000 orang 

Amerika meninggal tiap tahunnya karena 

kanker (Brunner & Suddarth, 2001). Salah 

satu penyakit yang paling banyak 

membunuh wanita dinegara berkembang 

adalah kanker serviks (WHO, 2013). 

 

Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh 

dari sel-sel serviks, kanker serviks dapat 

berasal dari sel-sel dileher rahim tetapi 

dapat pula tumbuh dari sel-sel mulut rahim 

atau keduanya (Nurwijaya, 2010). Kanker 

serviks adalah salah satu keganasan 

tersering pada wanita dan merupakan salah 

satu penyebab kematian terbesar pada 

wanita (Rasjidi, 2009). Kanker serviks 

adalah kanker terbanyak kelima pada 

wanita seluruh dunia (Rasjidi, 2010). 

Menurut WHO kematian yang disebabkan 

karena kanker serviks sebanyak 275.000 

meninggal pada tahun 2008. Salah satu 

penyakit yang paling banyak membunuh 

wanita di Negara berkembang yaitu kanker 

servik (WHO, 2013). Kanker serviks 

merupakan jenis kanker terbanyak kedua 
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pada wanita dan menjadi penyebab lebih 

dari 250.000 kematian pada tahun 2005. 

Hampir 80% kasus kanker serviks berada di 

negara berkembang (Rasjidi, 2009).   

 

Di Indonesia, diperkirakan ada 40 ribu 

kasus baru kanker serviks ditemukan setiap 

tahunnya. Di Rumah Sakit Dr. Cipto 

Mangunkusumo, frekuensi kanker serviks 

76,2 % diantara kanker ginekologi (Rasjidi, 

2010). Kanker ini tidak tampak namun 

dapat dirasakan. Dapat menyebar melalui 

pembuluh darah, pembuluh limfa, atau 

langsung ke organ vital lain. Kanker serviks 

merupakan kanker terbanyak kedua setelah 

kanker payudara (bidang rekam medis RS 

Kanker Dharmais, 2010). Faktor resiko 

berdasarkan analisis para ahli yaitu terkena 

bakteri/jamur, pernah atau sering 

melakukan hubungan seksual di usia muda, 

wanita pekerja seksual, suka berganti 

pasangan, riwayat penyakit menular seksual 

terutama human papiloma virus, sering 

melahirkan, dan perokok berat (Mardiana, 

2007).   

 

Gejala kanker serviks yaitu adanya 

keputihan yang berwarna abnormal, gatal 

yang berlebihan di bagian dalam vagina, 

timbul nyeri di bagian bawah perut, terjadi 

pendarahan setelah melakukan hubungan 

seksual, sering pendarahan setelah masa 

menopause (Mardiana, 2007). Kanker 

serviks disebabkan oleh infeksi seksual 

dengan salah satu tipe dari virus HPV. Dua 

tipe dari HPV yaitu tipe 16 dan 18 yang 

70% menyebabkan kanker serviks. Kanker 

serviks merupakan kanker kedua terbanyak 

yang timbul pada perempuan dengan 

perkiraan 530.000 kasus baru sertiap 

tahunnya. Setiap tahun lebih dari 270.000 

wanita meninggal karena kanker serviks. 

Pengobatan yang dianjurkan adalah bedah, 

radioterapi dan kemoterapi (WHO, 2013). 

 

Prognosis kanker serviks stadium lanjut 

yang buruk berpengaruh pada pasien ketika 

didiagnosa kanker serviks, pada umumnya 

seseorang memiliki respon kekhawatiran 

yang berbeda. Diagnosa kanker dan 

pengobatannya dapat mengganggu 

kehidupan yang sebelumnya normal, 

sehingga muncul berbagai dampak 

psikologis seperti penolakan, kecemasan 

dan depresi. Permasalahan yang dihadapi 

oleh klien kanker serviks sangat kompleks 

mencakup aspek bio-psiko-sosio dan 

spiritual (Evennet, 2004 ). 

 

Pada aspek psikologis salah satu hal yang 

harus diperhatikan pada penderita kanker 

adalah kecemasan yang berhubungan 

dengan ketidakpastian atau diagnosis 

kanker (Otto, 2005). Menurut Gale dan 

Charette (1999), kecemasan pada pasien 

kanker biasanya dikarenakan adanya 

ancaman mengenai diagnosis kanker. Jika 

kecemasan berlangsung terus dalam waktu 

yang lama, dapat terjadi kelelahan dan 

kematian (Stuart, 2006).   

   

Berdasarkan penelitian Setyowati (2006), 

dampak dari kecemasan yang dialami 

pasien kanker serviks yang menjalani 

kemoterapi mempengaruhi kemoterapi yang 

dijalani seperti tidak mau lagi menjalani 

kemoterapi karena trauma dengan efek 

samping kemoterapi, penurunan kondisi 

tubuh yang membuat turunnya Hb sehingga 

pasien tidak bisa menjalani kemoterapi dan 

penerimaan obat terhadap tubuh yang 

menyebabkan efek samping yang dialami 

lebih besar dari yang seharusnya. 

Kecemasan dapat memperburuk mual 

muntah yang dirasakan setelah kemoterapi 

sehingga asupan nutrisi menjadi berkurang 

dan kadar Hemoglobin dalam darah 

menurun. 

 

Berdasarkan penelitian Khusnah (2008), 

penderita kanker leher rahim seringkali 

menghadapi tekanan psikologis, kondisi 

psikologis pada pasien kanker leher rahin 

stadium akhir cenderung mengarah kearah 

negatif, mereka berfikir akan mati dalam 

waktu dekat, tidak berguna dan selalu 

merepotkan anak dan hal ini berimbas pada 

aspek afektif adalah perasaan cemas, shock, 

tidak tentram, bingung, gelisah, kacau dan 

putus asa.  

 

Kecemasan adalah keadaan psikologis yang 

paling dominan yang terjadi pada pasien 

kanker. Selain itu kecemasan pasien kanker 

mungkin terjadi pada situasi berbeda saat 

menjalani tes skrining, menunggu hasil, 

menerima diagnosis, menjalani pengobatan, 

atau mengantisipasi kambuhnya kanker 

mereka. Kecemasan yang terkait dengan 

kanker dapat meningkatkan perasaan nyeri, 
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mengganggu kemampuan tidur, 

menyebabkan mual dan muntah, dan 

mengganggu kualitas hidup mereka, dan 

kecemasan yang parah bahkan dapat 

mempersingkat hidup pasien (Mohamed, 

2012). Menurut penelitian Helmi et al 

(2008), kecemasan yang berlebihan akan 

membuat nyeri pada luka post operasi jadi 

lebih lama, dan dalam penelitiannya juga 

menyebutkan bahwa penyembuhan luka 

seseorang dipengaruhi oleh situasi 

emosional seseorang. 

 

Dampak dari kecemasan yang berlebihan 

akan mengakibatkan depresi, perasaan 

bersalah dan menutup diri (Hawari, 2001). 

Jika kecemasan tidak kita intervensi, pasien 

akan mengalami depresi sehingga 

kecemasan perlu dikendalikan dan dicegah 

karena dengan membatasi kecemasan dapat 

menurunkan ketegangan otot dan 

meningkatkan toleransi nyeri pasien. 

Kecemasan berkontribusi pada rangsangan 

otonomik dan respon nyeri, selain dengan 

latihan relaksasi yang progresif (Sweringen, 

2001). Dampak lain yang membahayakan 

akibat kecemasan ialah rasa khawatir yang 

berlebihan tentang masalah yang nyata atau 

potensial, hal ini dapat menghabiskan 

tenaga, menimbulkan rasa takut dan 

menghambat individu melakukan fungsinya 

dengan adekuat dalam situasi interpersonal, 

situasi kerja dan situasi sosial. Individu 

selalu merasa khawatir tentang sesuatu atau 

semua hal tanpa alasan yang nyata, merasa 

gelisah, lelah dan tegang (Viedebeck, 

2008). Salah satu penyebab biologis yang 

dapat menimbulkan kecemasan yaitu 

gangguan fisik. Kecemasan dapat 

mempengaruhi sistem saraf misalnya tidak 

dapat tidur, jantung berdebar, gemetar, 

perut mual dan sebagainya (Agustarika, 

2009). Kecemasan juga memiliki efek 

imunosupresif, karena kecemasan 

merangsang saraf simpatis menyebabkan 

pelepasan glukokortikoid seperti kortisol, 

kortisol mengurangi jumlah sel darah putih. 

Kortisol juga dapat memicu apoptosis 

(kematian sel) dari sel-sel darah putih 

(Taylor, 2012). 

 

Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak 

jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan 

perasaan tidak pasti dan tidak berdaya 

(Stuart, 2006). Kecemasan adalah reaksi 

emosional yang tidak menyenangkan 

terhadap bahaya nyata atau imaginer yang 

disertai dengan perubahan pada sistem saraf 

otonom dan pengalaman subjektif sebagai 

“tekanan”, “ketakutan”, dan “kegelisahan” 

(Spielberger, 1983). Kecemasan dibedakan 

menjadi dua yaitu state anxiety dan trait 

anxiety. State anxiety adalah gejala 

kecemasan yang timbul apabila seseorang 

dihadapkan pada sesuatu yang dianggap 

mengancam dan bersifat sementara. Trait 

Anxiety adalah kecemasan yang menetap 

pada diri seseorang yang merupakan 

pembeda antara satu individu dengan 

individu lainnya. (Spielberger, 1983). 

 

Reaksi kecemasan pada seorang penderita 

kanker sering muncul tidak hanya saat 

penderita didiagnosa terkena kanker, tetapi 

juga saat penderita menjalani terapi, 

kecemasan tersebut lazim terjadi karena 

mengenai masalah finansial, kecemasaan 

saat timbul gejala-gejala yang dirasakan, 

kekhawatiran mengenai kesembuhan, dan 

kekhawatiran tidak dapat menjalankan 

fungsi sebagai perempuan secara maksimal. 

Faktor-faktor yang menimbulkan stres dan 

cemas pada individu yakni lingkungan yang 

asing, kehilangan kemandirian sehingga 

memerlukan bantuan orang lain, berpisah 

dengan pasangan dan keluarga, masalah 

biaya, kurangnya informasi yang 

didapatkan, ancaman akan penyakit yang 

lebih parah serta masalah pengobatan 

(Tartowo & Wartonah, 2003).  

 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan 

Sadikin Bandung adalah rumah sakit 

rujukan di Jawa Barat mencatat kasus 

penderita kanker serviks dalam 1 bulan 

berjumlah 86 pasien baik yang di rawat 

inap di ruang Obgyn Gedung Kemuning 

Lantai 3 dan yang berkunjung ke Poliklinik 

Kebidanan dan Kandungan (Tata Usaha 

Ruang Obgyn Gedung Kemuning Lantai 3 

dan Poliklinik Kebidanan dan Kandungan 

RSHS Bandung, 2014).  

 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan 

didapatkan hasil dari 9 pasien kanker 

serviks 8 pasien mengatakan merasa 

khawatir dengan kesehatannya terlebih saat 

gejalanya muncul seperti perdarahan, nyeri 

dan kesulitan buang air kecil, mereka 

mengatakan sering melamun, sering merasa 
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berdebar, kehilangan nafsu makan, sulit 

tidur dan takut saat memikirkan tentang 

penyakit kanker serviks yang dideritanya, 

seorang pasien mengatakan sudah putus asa 

dengan keadaannya dan sudah tidak kuat 

lagi serta pasien mengatakan ingin megera 

meninggal, ada salah seorang pasien 

kemoterapi yang terpaksa menunda 

kemoterapinya karena Hb pasien menurun, 

seorang pasien kanker serviks mengatakan 

tidak ingin menjalani kemoterapi karena 

takut akan efek samping yang ditimbulkan, 

seorang ibu penderita kanker serviks juga 

berhenti menjalani kemoterapi karena 

trauma dengan efek samping yang 

ditimbulkan dari kemoterapi. Menurut 

penuturan bidan di ruangan obgyn hampir 

sebagian besar penderita kanker serviks 

datang telah memasuki stadium lanjut, ada 

beberapa kekhawatiran para penderita 

kanker serviks yang sering mereka 

keluhkan diantaranya mereka malu karena 

bau dari keputihan yang keluar, mereka 

khawatir karena tidak bisa menjalankan 

fungsi dan peran mereka sebagai 

perempuan secara baik. 

 

Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa 

tertarik untuk meneliti tentang gambaran 

tingkat kecemasan pada penderita kanker 

serviks di Rumah Sakit Umum Pusat Dr 

Hasan Sadikin Bandung.  

 

2. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan tujuan menggambarkan 

bagaimana tingkat kecemasan pasien 

kanker serviks di RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung dengan variabel penelitiannya, 

tingkat kecemasan pasien kanker serviks. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pasien penderita kanker serviks di RSUP 

Dr. Hasan Sadikin Bandung. Jumlah pasien 

pada Bulan Februari sebanyak 91 pasien, 

pada Bulan maret sebanyak 80 pasien, dan 

pada Bulan April sebanyak 87 pasien 

sehingga rata rata pasien per bulan yaitu 

sebanyak 86 pasien. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dengan tingkat 

kesalahan 5%. Dengan demikian sampel 

dalam penelitian ini adalah 70 pasien 

kanker serviks yang menjalani rawat inap 

dan rawat jalan di RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung dengan kriteria: 1) Pasien kanker 

serviks yang baru di diagnosa, 2) Pasien 

kanker serviks yang akan mendapat terapi 

kemoterapi, 3) Pasien kanker serviks yang 

baru menjalani terapi kemoterapi sampai 

siklus ke 3.  

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan kuesioner. Pengumpulan 

data dilakukan di Poliklinik Kebidanan dan 

Kandungan dan gedung Kemuning lantai 3 

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 

Pengumpulan data di Poliklinik Kebidanan 

dan Kandungan RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung diawali dengan peneliti 

mendapatkan daftar nama pasien kanker 

serviks yang hadir pada hari tersebut dari 

perawat poliklinik lalu peneliti 

menghampiri pasien atau calon responden 

yang sesuai dengan kriteria penelitian, 

peneliti memberikan salam dan perkenalan 

diri kepada responden, kemudian peneliti 

memberikan penjelasan tentang maksud 

dan tujuan penelitian kepada responden, 

kemudian peneliti meminta kesedian 

responden untuk ikut serta dalam penelitian 

ini. Setelah responden menyatakan bersedia 

ikut serta dalam penelitian ini peneliti 

menjelaskan petunjuk pengisian kuisioner 

dan pilihan jawaban dari kuisioner state 

anxiety dan trait anxiety, lalu peneliti 

memberikan kuisioner namun semua 

responden dalam penelitian menginginkan 

untuk dibacakan setiap item pernyataan 

instrumen, kemudian responden 

dipersilahkan mendengarkan pernyataan 

instrumen yang dibacakan oleh peneliti. 

Untuk pengumpulan data di Gedung 

Kemuning Lantai 3 RSUP Dr. Hasan 

Sadikin Bandung peneliti melihat buku 

status pasien untuk mencari responden 

sesuai dengan kriteria penelitian, lalu 

peneliti menghampiri responden memberi 

salam dan memperkenalkan diri, kemudian 

peneliti memberikan penjelasan tentang 

maksud dan tujuan penelitian kepada 

responden, kemudian peneliti meminta 

kesedian responden untuk ikut serta dalam 

penelitian ini. Setelah responden 

menyatakan bersedia ikut serta dalam 

penelitian ini peneliti menjelaskan petunjuk 

pengisian kuisioner dan pilihan jawaban 

dari kuisioner state anxiety dan trait anxiety 

lalu peneliti memberikan pilihan untuk 

mengisi kuisioner sendiri atau dibacakan 
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oleh peneliti karena peneliti melihat 

ditangan para responden terpasang infus, 

dan responden memilih untuk dibacakan 

setiap item pernyataan instrumen, kemudian 

responden dipersilahkan mendengarkan 

pernyataan instrumen yang dibacakan oleh 

peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

sendiri yang langsung melakukan penelitian 

di lapangan. 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuisioner. Kuisioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui 

(Arikunto, 2006). Ada beberapa kuisioner 

untuk mengukur tingkat kecemasan 

seseorang seperti DASS, HARS, BAI, 

STAI, ZUNG dan lainnya namun kuisioner 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

instrumen State Trait Anxiety Inventory 

(STAI) yang dikembangkan oleh Charles 

D. Spielberger karena instrumen ini sudah 

digunakan secara luas dan tersedia dalam 

berbagai bahasa, dan peneliti merasa 

instrumen ini cocok untuk digunakan dalam 

penelitian ini karena tidak terdapat 

pernyataan respon fisiologis pasien 

sehingga tidak akan keliru antara respon 

kecemasan dengan dampak fisik akibat 

kanker tersebut dan instrumen ini juga 

banyak digunakan dalam penelitian 

mengenai kanker, kuisioner STAI ini terdiri 

dari 2 bagian yaitu State Anxiety dan Trait 

Anxiety . State Anxiety berisi 20 pertanyaan 

yang menunjukan bagaimana perasaan 

seseorang yang dirasakan “saat ini” dan 

Trait Anxiety yang berisi 20 pertanyaan 

yang menunjukan bagaimana perasaan 

seseorang yang dirasakan “biasanya atau 

pada umumnya”. Tingkat kecemasan pada 

instrumen ini berupa kecemasan ringan, 

kecemasan sedang, dan kecemasan berat.  

 

Pada instrumen STAI terdapat 4 pilihan 

jawaban pada setiap bagiannya dan setiap 

item pernyataan mempunyai rentang angka 

pilihan antara 1 sampai 4. Dengan nilai 

setiap bagian sebagai berikut :  

 

State Anxiety  

1 = sama sekali tidak merasakan  

2 = sedikit merasakan  

3 = cukup merasakan  

4 = sangat merasakan 

 

Trait Anxiety  

1 = hampir tidak pernah  

2 = kadang-kadang  

3 = sering  

4 = hampir selalu  

 

Pada Kuisioner STAI rentang nilai 

minimum adalah 20 dan nilai maksimum 

adalah 80 untuk setiap bagian State Anxiety 

dan Trait Anxiety. 

 

Uji Validitas (kesahihan) menyatakan apa 

yang seharusnya diukur, jadi instrumen 

harus dapat mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Nursalam,2008). Dalam penelitian 

ini tidak dilakukan uji validitas lagi karena 

penelitian ini menggunakan instrumen yang 

sudah baku yang telah teruji validitas dan 

reliabilitas datanya, yaitu dari instrumen 

State Trait Anxiety Inventory (STAI). 

Instrumen ini telah diuji validitas dengan 

interval nilai 0,88 (McDowell I., 2006). 

Dan instrumen ini telah dilakukan uji coba 

konten instrumen kepada tim ahli 

Keperawatan Jiwa, dengan hasil bahwa 

item pernyataan pada bagian kuisioner trait 

anxiety pada item 36 dan 39 perlu 

perbaikan redaksi kalimat dari “saya merasa 

tercukupi” menjadi “ saya merasa cukup 

dengan kondisi saya” dan dari “saya merasa 

kokoh” menjadi “ saya merasa sebagai 

orang yang kuat”. 

 

Uji Reliabilitas adalah kesamaan hasil 

pengukuran atau pengamatan bila fakta atau 

kenyataan hidup tadi diukur atau diamati 

berkali-kali dalam waktu yang berlainan 

(Nursalam, 2008). Instrumen ini telah diuji 

reliabilitas nya dengan hasil nilai alpha 

untuk state anxiety 0,93 dan untuk trait 

anxiety 0,91 yang berarti mempunyai 

kekuatan yang kuat (McDowell I., 2006). 

 

Analisa data dilakukan untuk menghitung 

distribusi frekuensi dari variabel penelitian. 

Setelah data terkumpul, dilakukan 

pengolahan data dengan menggunakan 

rumus-rumus dengan pendekatan penelitian 

sehingga diperolah kesimpulan yang 

disebut analisa data (Arikunto, 2006).  

 

Data yang diperoleh dari penjumlahan skor 

hasil pengusian kuisioner untuk skala 
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kecemasan, dimasukkan ke dalam 

pembagian kategori yaitu: 1) Jika skor 

bagian state dan trait 20-39: kecemasan 

ringan, 2) Jika skor bagian state dan trait 

40-59: kecemasan sedang, 3) Jika skor 

bagian state dan trait 60-80: kecemasan 

berat. Selanjutnya data tersebut 

ditabulasikan, kemudian dihitung 

persentasenya dengan menggunakan 

analisis presentase distribusi frekuensi 

(Kountur, 2005). Hasil dari analisa data 

disajikan dalam bentuk tabel silang 

(crosstab), dan kemudian hasil yang 

diperoleh kemudian diinterpretasikan 

kedalam kategori interpretasi data (Al 

Rasyid, 1994). 

 

Pengumpulan data dilakukan di Gedung 

Kemuning Lantai 3 dan Poliklinik 

Kebidanan dan Kandungan RSUP Dr. 

Hasan Sadikin Bandung pada Bulan Mei 

sampai dengan Bulan Juni 2014. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Berdasarkan karakteristik pasien, 

didapatkan hasil bahwa pasien penderita 

kanker serviks di RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung sebagian besar responden berada 

pada rentang usia 41-60 tahun yaitu dewasa 

madya sebanyak 78,57%, sebanyak 67,14% 

penderita kanker serviks berada pada 

stadium lanjut, hampir sebagian pasien 

penderita kanker serviks berada dalam 

tahap pernah lebih dari 2 kali dirawat di 

rumah sakit yaitu sebanyak 44,28%, hampir 

sebagian besar responden baru didiagnosa 

menderita kanker serviks yaitu sebanyak 

24,2%, tingkat pendidikan pasien penderita 

kanker serviks sebagian besar responden 

dominan pada tingkat pendidikan sekolah 

dasar sebanyak 74,28%, hampir seluruh 

pasien penderita kanker serviks masih 

berstatus menikah yaitu sebanyak 87,14% 

dan sebagian kecil berstatus janda, dan 

hampir seluruh penderita kanker serviks 

tidak memiliki pekerjaan sebanyak 87,14%. 

 

Tabel di bawah ini menunjukan tingkat 

kecemasan pasien kanker serviks di RSUP 

Dr. Hasan Sadikin Bandung: 

 

 

 

Tabel 1. Tingkat State Anxiety dan Tingkat 

Trait Anxiety Pasien kanker Serviks di 

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 

2014(n=70). 
Tingkat 

Kecemasan                

Pasien Kanker 

State Trait 

F % F % 

Ringan 8 11,4 7 10 

Sedang 54 77,14 58 82,9 

Berat 8 11,4 5 7,1 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan 

bahwa tingkat state anxiety pasien kanker 

servik di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung 

hampir seluruh responden sebanyak 54 

responden (77,14%) mengalami kecemasan 

sedang. Untuk tingkat trait anxiety pasien 

kanker serviks di RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung hampir seluruh responden yaitu 

sebanyak 58 responden (82,9%) mengalami 

kecemasan sedang. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh pembahasan dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian tentang 

gambaran tingkat kecemasan sesaat dan 

tingkat kecemasan dasar pasien kanker 

serviks di RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung yang berjumlah 70 responden 

yang dilakukan di Poliklinik Kebidanan dan 

Kandungan dan Gedung Kemuning Lantai 

3 ruang Obgyn RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung.  

 

Dalam penelitian ini didapatkan hasil 

bahwa tingkat kecemasan State pasien 

kanker servik di RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung hampir seluruh responden 

sebanyak 54 responden (77,14%) 

mengalami kecemasan sedang, dan 

sebagian kecil mengalami kecemasan 

ringan dan berat. Untuk Tingkat kecemasan 

Trait pasien kanker serviks di RSUP Dr. 

Hasan Sadikin Bandung juga hampir 

seluruh responden yaitu sebanyak 58 

responden (82,9%) mengalami kecemasan 

sedang dan sebagian kecil mengalami 

kecemasan ringan dan berat. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Bintang (2012) tentang 

gambaran tingkat kecemasan, stress dan 

depresi pada pasien kanker yang menjalani 

kemoterapi di RSUP Dr Hasan Sadikin 

Bandung bahwa 34,28% mengalami 

kecemasan sedang, 12,86% mengalami 
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kecemasan berat dan 4,28% mengalami 

kecemasan sangat berat.  

 

Menurut Stuart (2006), kecemasan sedang 

memungkinkan individu untuk berfokus 

pada hal yang penting dan 

mengesampingkan yang lain, kecemasan ini 

mempersempit lapang persepsi seseorang, 

dengan demikian individu mengalami tidak 

perhatian yang selektif namun dapat 

berfokus pada lebih banyak area jika 

diarahkan untuk melakukannya. Kecemasan 

ini mungkin terjadi karena pasien merasa 

adanya ancaman dan bahaya yang terjadi 

terhadap dirinya, pasien umumnya masih 

takut mendengar bahwa dirinya terdiagnosa 

kanker karena dalam benak mereka kanker 

itu berbahaya dan mungkin dirinya akan 

segera meninggal, pasien juga tidak tahu 

jenis pengobatan apa saja yang akan 

dihadapi dan efek sampingnya, dan pasien 

juga tidak mengetahui prognosis dari sakit 

yang baru saja dideritanya itu. Bila dilihat 

dari karakteristik responden, hampir 

sebagian kecil dari responden atau 

sebanyak 17 responden (24,2%) berada 

pada tahap awal didiagnosa oleh dokter 

menderita kanker serviks hal ini 

dimungkinkan terjadi karena pasien 

merasakan ada ancaman yang akan 

membahayakan dirinya, adanya rasa 

ketidak pastian, ketidakberdayaan dan 

ketakutan akan masa depan, sejalan dengan 

teori Stuart (2007 dalam Fitria dkk 2013) 

bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan kecemasan diantaranya 

faktor pencetus terjadinya kecemasan 

adalah adanya ancaman terhadap sistem diri 

yang dapat membahayakan identitas, harga 

diri, dan fungsi sosial yang terintegrasi pada 

individu. Sejalan pula dengan teori 

Spielberger (1983) bahwa ada 3 unsur yang 

mempengaruhi penghayatan kecemasan 

yaitu adanya rasa ketidakpastian, adanya 

rasa ketidakberdayaan dan kedua perasaan 

tersebut tertuju pada masalah yang akan 

dihadapi. 

  

Stuart (2007, dalam Fitria dkk 2013) juga 

mengemukakan kajian biologis menunjukan 

bahwa kesehatan umum individu memiliki 

efek nyata sebagai predisposisi terhadap 

kecemasan. Dapat ditarik kesimpulan dari 

teori tersebut bahwa keadaan fisik 

seseorang bila sedang dalam keadaan tidak 

sehat akan berpengaruh terhadap 

kecemasan seseorang. Dan menurut Stuart 

juga mengemukakan bahwa seseorang yang 

terdiagnosa suatu penyakit akan menjadi 

pemicu terjadinya kecemasan karena 

seseorang merasa adanya ancaman terhadap 

integritas fisik meliputi diabilitas fisiologi 

yang akan terjadi atau adanya penurunan 

kemampuan untuk melakukan aktivitas 

hidup sehari-hari.  

 

Sebagian responden sudah memasuki 

stadium lanjut (67,14%) hal ini mungkin 

berkaitan dengan persepsi dan ketakutan 

akan kematian karena menurut Irfani (2012) 

faktor pendukung yang mempengaruhi 

ketakutan akan kematian salah satunya 

adalah stadium kanker. Selain itu dilihat 

dari faktor tingkat pendidikan hampir 

sebagian besar responden berpendidikan 

terakhir sekolah dasar (74,28%) sejalan 

dengan penelitian Yunitasari (2012) bahwa 

tingkat pendidikan seseorang berpengaruh 

terhadap tingkat kecemasan seseorang yang 

menunjukan korelasi negatif yang cukup 

tinggi dimana semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang semakin rendah 

kemungkinan mengalami kecemasan, dan 

sejalan dengan teori Kaplan (1998) bahwa 

semakin rendah tingkat pendidikan 

seseorang maka seseorang itu semakin 

rentan terkena stres atau cemas.  

 

Hampir seluruh responden berstatus 

menikah dan tidak memiliki pekerjaan 

(87,14%) Hal ini mungkin berkaitan dengan 

banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh 

pasien dan beban fikiran yang tidak terlalu 

berat sehingga kemungkinan besar pasien 

lebih sering memikirkan tentang keadaan 

kesehatannya dan menjadi mudah cemas 

dan juga mungkin berkaitan dengan 

ketakutan akan perubahan peran, konflik 

yang ada dikeluarga dan penurunan 

kemampuan untuk melakukan aktivitas 

hidup sehari-hari. Dan menurut Stuart 

(2007 dalam Fitri dkk, 2013) menunjukan 

bahwa gangguan kecemasan biasanya 

terjadi dalam keluarga dan juga semakin 

rendah status sosial ekonomi seseorang 

semakin mudah mengalami cemas.  

 

Bila dilihat dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan tingkat state anxiety pasien 

kanker serviks berada pada kategori 
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kecemasan sedang, dan untuk tingkat trait 

anxiety pasien kanker serviks juga berada 

pada kategori kecemasan sedang. Menurut 

Videbeck (2008) kecemasan sedang 

merupakan perasaan yang menggangu 

bahwa ada sesuatu yang benar-benar 

berbeda, seseorang menjadi gugup dan 

agitasi. Bila kecemasan ini berlangsung 

terus dan tidak di intervensi maka tidak 

menutup kemungkinan kecemasan sedang 

ini akan meningkat menjadi kecemasan 

berat atau bahkan berat sekali. Disinilah 

peran perawat sangat dibutuhkan untuk 

mengatasi kecemasan sedang yang dialami 

pasien agar kecemasan pasien tidak naik ke 

tingkat yang lebih tinggi. Menurut Stuart 

(2006) intervensi yang bisa dilakukan untuk 

mengatasi kecemasan sedang adalah Bantu 

pasien mengidentifikasi dan perasaannya, 

kenali sumber kecemasan dengan menjadi 

pendengar yang baik, menggunakan 

komunikasi terapetik yang baik untuk 

memberikan dukungan terhadap ekspresi 

perasaan klien serta membantu klien 

menganalisis penyebab kecemasannya, 

bantu klien mengidentifikasi cara untuk 

membangun kembali pikiran, 

memodofikasi perilaku, dorong pasien 

untuk melakukan aktifitas fisik untuk 

mengeluarkan energi, libatkan orang 

terdekat sebagai sumber dan dukungan 

sosial dalam membantu pasien mempelajari 

respons koping yang baru, ajarkan pasien 

tentang teknik relaksasi untuk 

meningkatkan kendali dan percaya diri serta 

mengurangi stress dan hubungkan 

pengalaman pasien saat ini dengan 

pengalaman yang relevan dimasa lalu dan 

dorong pasien untuk menggunakan respons 

koping adaptif yang efektif dimasa lalu 

dengan tujuan pasien akan menunjukan cara 

koping adaptif terhadap stres sehingga 

kecemasan pasien dapat menurun pada 

tingkat kecemasan ringan. Menurut 

penelitian Nuraisah (2013) jenis strategi 

koping yang paling banyak digunakan oleh 

pasien kanker serviks adalah penggunaan 

koping religi. 

  

Keterbatasan penelitian  
Penelitian mengenai Gambaran Tingkat 

Kecemasan pasien Kanker Serviks di RSUP 

Dr. Hasan Sadikin Bandung ini memiliki 

beberapa keterbatasan dalam pengumpulan 

data peneliti memiliki beberapa kesulitan 

karena tidak semua pasien bisa menulis 

karena sebagian pasien khususnya yang 

menjalani rawat inap merasa lemas dan 

tangannya dipasang infus dan pasien yang 

menjalani dirawat jalan pun lebih ingin di 

wawancara dari pada mengisi sendiri 

quisioner penelitian. Untuk mengatasi 

keterbatasan tersebut, peneliti membacakan 

setiap pernyataan dari instrumen penelitian 

dan membantu mengisi kuisioner penelitian 

sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama 

 

4. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah peneliti 

lakukan dan melakukan pengolahan data 

mengenai gambaran tingkat kecemasan 

pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. 

Hasan Sadikin Bandung yang berjumlah 70 

orang responden, disimpulkan bahwa 

tingkat kecemasan State hampir seluruh 

responden mengalami kecemasan sedang 

(77,14%), sebagian kecil responden 

mengalami kecemasan ringan (11,4%), dan 

sebagian kecil responden mengalami 

kecemasan berat (11,4%). Demikian halnya 

dengan tingkat kecemasan Trait hampir 

seluruh responden mengalami kecemasan 

sedang (82,9%), sebagian kecil responden 

mengalami kecemasan ringan (10%), dan 

hampir sebagian kecil responden 

mengalami kecemasan berat (7,1%).  

 

Dalam upaya melengkapi dan 

menindaklanjuti penelitian ini, maka 

peneliti mengusulkan beberapa saran 

sebagai berikut: 1) Hasil penelitian ini 

dapat menjadi informasi bagi RSUP Dr. 

Hasan Sadikin Bandung dan dijadikan data 

dasar untuk mengkaji lebih lanjut dan 

menentukan intervensi selanjutnya. 

Intervensi yang diberikan dapat berupa 

menggali perasaan pasien dan mendorong 

pasien untuk menggunakan koping yang 

efektif, menganjurkan pasien untuk 

melakukan aktifitas fisik dan mengajarkan 

teknik relaksasi untuk mengurangi 

kecemasan pasien; 2) Dengan mengetahui 

gambaran tingkat kecemasan pasien kanker 

serviks, perawat selaku tenaga kesehatan 

bisa mengkaji lebih lanjut dan menentukan 

intervensi yang tepat agar kecemasan 

pasien tidak naik ke tingkat yang lebih 

tinggi; dan 3) Bagi peneliti selanjutnya, 

untuk area penelitian yang lebih luas dan 

jumlah sampel yang lebih bervariatif dan 
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diharapkan hasil penelitian gambaran 

tingkat kecemasan pasien kanker serviks di 

RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung dapat 

menjadi data awal untuk meneliti 

kecemasan pasien kanker serviks dan dapat 

di kembangkan untuk penelitian selanjutnya 

dengan menggali apasaja faktor-faktor yang 

berhubungan atau yang mempengaruhi 

kecemasan pada pasien kanker serviks atau 

teknik relaksasi apa yang tepat untuk 

menurunkan kecemasan pada pasien kanker 

serviks. 
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