
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kista ovarium merupakan kasus ginekologi (penyakit yang ada pada 

rahim, vagina dan ovarium atau sistem reprosuksi wanita) terbanyak dari sekian 

banyak kanker ginekologi. kista ovarium merupakan penyakit yang banyak 

menyebabkan kematian. Kematian yang tinggi tersebut disebabkan karena kista 

ovarium ini awalnya bersifat asimptomatik (penyakit yang penderitanya tidak 

merasakan gejala awal) dan baru menimbulkan keluhan apabila sudah terjadi 

metastasis (penyebaran kanker pada organ lain), karena sebab itu kebanyakan 

penderita (60%-70%) mereka melakukan pemeriksaan setelah stadium akhir. 

Penderita kanker ovarium sendiri di indonesia sudah mencapai (32%) dari semua 

kanker ginekoligi dan menyebabkan setidaknya (55%) kematian dari semua 

kanker ginekologi (Rock and Jhon, 2008).  

Kista ovarium dengan kejadian tertinggi biasanya ada pada negara-negara 

maju, dengan rata-rata penderita kista ovarium sebanyak 10/100.000, terkecuali di 

negara jepang yaitu sebnyak 6,4/100.000. sedangkan di negara amerika selatan 

sekitar 7,7/100.000 kejadian tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan pada 

negara-negara di asian dan di afrika (WHO, 2010). Sedangkan hasil kista ovarium 

dari 13 Labolatorium Pusat Patologi Anatomi di indonesia yang di berikan kepada 

Badan Registrasi Kanker Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

mendapatkan angka 4,9 % dari penyakit wanita lainnya (Lubis, Nizar & Musa, 

2013). 
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Kista ovarium adalah kantong yang berisi cairan kental yang tumbuh di 

ovarium dan bisa juga di sekitar ovarium. Ada jenis pengkelompokan kista yaitu 

kista nonneoplastik dan kista neoplastik. Kista nonneoplastik yaitu kista yang 

bersifat jinak dan biasanya kista tersebut akan mengempes setelah 2 atau 3 bulan, 

sedangkan kista neoplastik biasanya penderita harus dioprasi tetapi tergantung 

juga pada ukuran dan sifat kista tersebut (Maharani, 2008). 

Kista ovarium juga merupakan tumor yang bersifat jinak yang biasanya 

berupa kantong yang tidak normal (abnormal) yang berisi cairan kental atau 

setengah cair yang tumbuh atau ada di ovarium. Pengertian indung telur adalah 

rongga yang mempunyai bentuk seperti kantong yang terdapat cairan di dalamnya 

yang berada pada ovarium. Kista ovarium tersebut dikatakan sebagai kista 

fungsional karena proses yang terbentuk setelah telur dilepaskan pada saat 

terjadinya ovulasi. Kista fungsional tersebut biasanya setelah 1 sampai tiga bulan 

akan menyusut atau mengkerut (Owen, 2005). 

Penyakit kista ovarium memiliki gejala yaitu yang (1) hilangnya nafsu 

makan pada penderita, (2) penderita akan mengalami gejala perut yang terasa 

penuh dan membesar, (3) penderita akan merasakan nyeri pada saat datang bulan 

dan mengalami pendarahan yang tidak seperti biasanya, (4) perut yang terasa sakit 

dan kembung, (5) penderita akan mengalami sulit buang air kecil dan sebaliknya 

akan merasakan buang air besar yang terus menerus, (6) penderita akan 

merasakan sakit atau nyeri pada saat berhubungan seksual, (7) penderita akan 

merasakan nyeri pada bagian tubuh punggung bawah, (8) penderita akan sering 
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merasakan mual dan muntah, dan yang (9) penderita akan mengalami kenaikan 

berat badan (Maharani, 2008). 

Hal diatas juga dirasakan oleh hampir semua subjek dalam data 

wawancara, seperti subjek H pada tahapan awal sebelum subjek melakukan 

pemeriksaan ke dokter  

 

“Kurang lebih, ee saya itu, saya cerita terdeteksinya ya (A: iya) 

terdeteksi itu waktu ee 2005 (A: 2005) he.eh 2005 itu kan kalo 

saya kalo misalnya mens itu kan sakit (A: iya) terus ee apa ee 

selalu sakit sampai pingsan terus ee kadang juga nggak teratur 

jadi akhirnya saya ke dokter (A: iya) sama ibu waktu itu, itu 

waktu itu belum nikah itu ya (A: iya) ee terus saya apa di USG , 

di USG ternyata ada kistanya, tapi waktu itu kurang lebih 

diameternya dua sentimeter jadi belum terlalu besar (A: iya) 

nah terus saya konsultasi sama dokter kenapa gitu kan, ee ya 

karena hormon, karena hormonnya tidak seimbang, terus udah 

gitu sering kecapekan jadi makanya kayak gitu, terus pola 

makannya kurang bagus, seperti itu” 

 

Gejala kista ovarium yang disebut silent killer atau penyakit yang secara 

diam-diam sebenarnya sudah menyebar tetapi penderita tidak bisa merasakan 

karena kista ovarium tersebut tidak menunjukkan gejala awal hingga biasanya 

penderita menyadari setelah kista ovarium tersebut sudah terasa atau membesar , 

karena gejala yang tidak begitu terasa pada awal dan baru ketahuan setelah 

membesar itulah yang menjadikan kista ovarium tersebut berbahaya karena lama 

kelamaan kista ovarium tersebut bisa berubah atau meningkat menjadi 

kanker. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kista atau kanker ovarium 

sebaiknya memeriksakan keseluruhan organ intim beberapa tahun sekali untuk 

mencegah terjadinya penyakit tersebut (Nayla, 2007). 

Hal diatas yang dirasakan oleh subjek GSF yang tidak merasakan gejala 

yang signifikan pada saat menderita kista ovarium, sehingga membuat subjek 
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menjadi terpuruk dan tidak menerima keadaan karena kista yang sudah membesar 

dan berada di dalam Rahim Bersama dengan bayi yang sedang dikandung  

 

“Ee aku dengernya tuh kista itu berbahaya gitu kan (A:iya) itu 

harus diambil, harus di operasi, kalo nggak kista ya miom itu 

hampir sama (A:iya) kan gitu kan, dan aku mikirnya lah kalo 

ada tumbuh disitu nanti akunya gimana udah sih pemikirnya 

gitu doang Cuma nggak nggak siknifikan kista itu apa aku 

nggak ngerti Cuma taunya kista itu kayak ada di dalam tubuh 

tapi bentuknya cair udah kayak gitu doang” 

“Nangis, jadi pas itu aku diperiksa Cuma bias nangis aja, 

nggamau dok gitu kan, nggapapa udah tenang dulu gitu, cuman 

udah kucur aja nangis aja, sampe pulan nangis aja rasanya ga 

ngerti” 

 

Kista ovarium mempunyai beberapa faktor penyebab antara lain yang 

pertama adanya infeksi bakteri dan virus yang menyebabkan penyumbatan pada 

saluran organ yang berisi cairan, yang kedua Adanya zat beracun (dioksin) yang 

ditimbulkan dari asap pabrik, kendaraan bermotor dan yang lainnya sehingga 

membantu proses pertumbuhan kista, yang ketiga faktor makanan juga bisa 

menjadi pemicu yaitu mengkonsumsi makanan berlemak yang berlebih atau 

lemak-lemak yang tidak sehat atau susah dicerna tubuh dengan baik sehingga 

meningkatkan resiko pertumbuhan kista lebih cepat, kemudian yang terakhir yaitu 

faktor keturunan/genetik (Andang 2013).  

Penjelasan diatas merupakan beberapa faktor yang menggambarkan 

penderita kista ovarium, yaitu bagaimana respon pada setiap penderita yang 

mempunyai penyakit yang sama karena setiap individu memiliki respon yang 

berbeda-beda dan setiap manusia tidak dapat dipisahkan dari kepentingan untuk 

diri sendiri. individu yang memiliki kemampuan dalam mengenal diri individu 



5 
 

 

tersebuat adalah individu yang dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan yang 

dimiliki dengan kebijaksanaan. kemampuan tersebut secara psikologis dikenal 

dengan istilah penerimaan diri. menerima diri adalah memiliki penghargaan yang 

tinggi terhadap diri sendiri atau tidak sinis terhadap diri sendiri (Supratiknya, 

2007). 

Kista ovarium juga memiliki dampak negatif yaitu bisa menghambat 

penderita untuk memiliki keturunan dan ketika individu tersebut hamil pada saat 

mempunyai kista kemungkinan untuk kista tersebut pecah itu ada, dan jika kista 

tersebut pecah maka akan membahayakan janin yang dikandung karena bisa lahir 

secara prematur, oleh karena itu individu dan orang terdekat individu pasti 

memiliki tekanan dan setres pada diri, maka dibutuhkan Penerimaan diri untuk 

suatu kesadaran bisa menerima diri sendiri apa adanya. Penerimaan diri yang 

terjadi pada individu tidak berarti menerima begitu saja kondisi pada diri individu 

tanpa berusaha mengembangkan diri lebih lanjut. Proses bagaimana seorang 

individu mendapat keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan 

lingkungan individu (Santrock, 2007). 

Penderita kista juga biasanya memiliki sifat-sifat pererimaan diri, 

penerimaan diri positif atau faktor yang mempengaruhi penerimaan diri untuk 

berfikir positif, maka bila seseorang terkena kista ovarium dan memiliki 

penerimaan diri yang positif, individu tersebut akan cenderung merasa 

bersemangat karena mampu memahami dirinya, percaya akan kemampuan yang 

dimiliki untuk menghadapi masalah dan menjalankan kehidupan seperti biasa, hal 
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tersebut akan menjadikan individu semakin menerima keadaan didalam dirinya 

(Tentama, 2010). 

Selain penerimaan diri positif Penderita kista juga ada yang memiliki 

penerimaan diri negatif, bila individu mempunyai penerimaan diri negatif individu 

tersebut akan memiliki kurangnya rasa percaya diri, kurangnya rasa mampu 

menerima kondisi dirinya, rendah diri serta memiliki rasa malu yang berlebihan 

pada diri sendiri sehingga membuat individu tersebut selalu menyendiri atau 

mengasingkan diri (Dianawati, 2005). 

Beberapa faktor diatas, menjelaskan respon yang terjadi pada setiap 

individu yang mempunyai penerimaan diri itu berbeda, tergantung bagaimana 

individu tersebut menanggapinya, selain faktor diatas biasanya individu juga 

mengalami shock/goncangan pada awal diagnosa karena kista tersebut. 

Penerimaan diri juga sebagai pelajaran yang penting untuk memahami 

perkembangan pada psikologi kesehatan. Yang artinya individu atau seseorang 

tersebut baik laki-laki ataupun perempuan diharapkan bisa menerima diri baik 

penerimaan diri pada kelebihan maupun penerimaan diri pada kekurangan 

(Margado, 2014). 

Penerimaan diri juga bisa diartikan seseorang atau individu yang 

menerima diri atau memahami diri apa adanya dengan dilandasi kemampuan dan 

keinginan untuk mengembangkan diri agar dapat menjalani kehidupan dengan 

semangat dan penuh dengan tanggung jawab (Hati, 2007).  

Seseorang yang dapat menerima diri adalah seseorang dengan bentuk 

penyesuaian diri yang diambil atau dipelajari dari pelajaran hidup yang dijalani 
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sebelumnya. Dan kemampuan untuk menerima masalalu yang tidak dapat diubah 

adalah cerminan individu yang bisa menyesuaikan diri dengan baik (siswanto, 

2007). 

Berdasarkan uraian fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa respon 

penerimaan diri dari seseorang berbeda-beda bagaimana cara menghadapinya, 

untuk itu peneliti hendak mengeksplorasi bagaimana bentuk penerimaan diri dari 

seorang penderita kista ovarium, apakah penderita mempunyai penerimaan diri 

yang positif atau negative. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah 

diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah “bagaimana penerimaan diri penderita kista 

ovarium?”. 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses, dampak dan 

faktor-faktor dari penerimaan diri penderita kista ovarium. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah penerimaan diri 

khususnya untuk penderita Kista Ovarium. 

2. Bagi lingkungan penderita Kista Ovarium agar dapat menjadi informasi 

bagaimana cara memberikan dukungan positif penerimaan diri. 




