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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penyakit terminal merupakan penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan atau menuju pada kematian. Kondisi tersebut merupakan 

suatu proses yang progresif menuju kematian. Salah satu jenis penyakit 

terminal adalah penyakit kanker serviks (Campbell, 2013). 

Kanker serviks merupakan penyakit yang terjadi di daerah organ 

reproduksi wanita yang terletak antara rahim dan lubang vagina. Kanker 

serviks dapat merubah sel-sel normal menjadi sel kanker, dimana sel 

abnormal ini dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh (Rahayu, 

2015). Penyebab dari kanker serviks adalah human pappiloma virus ( 

HPV) yang dapat menular secara seksual. Perempuan yang aktif secara 

seksual 85%  akan terinfeksi HPV dalam waktu 3 tahun, sehingga virus 

tersebut dapat menginfeksi sel-sel pada serviks (Collen, Cormick, & 

Robert, 2011). Kanker serviks bisa dideteksi melalui keluhan yang 

dirasakan seperti rabas pada vagina, adanya pendarahan atau pendarahan 

setelah melakukan hubungan seksual (Brunner & Suddarth, 2016). 

Kanker serviks merupakan kanker yang menjadi ancaman ke empat 

pada wanita dengan perkiraan 570.000 kasus baru pada tahun 2018, sekitar 

7,5 % kematian disebabkan oleh kanker serviks. Jumlah kematian akibat 

kanker serviks setiap tahun sekitar 311.000, 85 % kematian terjadi di 

negara-negara berkembang (WHO, 2018). Prevalensi kejadian kanker 

serviks di Afrika dan Amerika serikat sangat tinggi karena kanker serviks 

merupakan penyebab utama kematian secara spesifik pada wanita. Usia 

rata-rata yang terdiagnosa kanker serviks 47 tahun di Amerika Serikat, 40-

49 tahun di Afrika, dengan 50% kasus kanker serviks dibawah usia 35 

tahun dan 70% kasus kanker serviks di atas 50 tahun (Cohen et al., 2019). 

Indonesia, kanker serviks merupakan urutan nomor dua setelah kanker 

payudara yang sering terjadi pada wanita. Tahun 2018 prevalensi kejadian 
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kanker serviks di Indonesia sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan 

rata-rata kematian sebesar 13,9 per 100.000 penduduk (Kementrian 

Kesehatan RI, 2019). Tingginya angka kematian kanker serviks di 

Indonesia disebabkan karena 95% wanita tidak melakukan pemeriksaan 

deteksi dini sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan diagnosis 

dan menurunkan harapan hidup wanita. Ketahanan hidup pasien kanker 

serviks selama 5 tahun dengan stadium I sekitar 70%, stadium II sekitar 

37,4%, stadium III sekitar 12,4%, dan stadium IV pada tahun kedua 

sekitar 0%  (Mulyati, Suwarsa, & Desy Arya, 2015). Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2018 memiliki prevalensi kanker serviks tertinggi 

sebesar 25.300 wanita yang positif menderita kanker serviks, 

dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 18.515 wanita yang 

positif menderita kanker serviks. Kabupaten dengan presentase kanker 

serviks tertinggi adalah Kabupaten Kendal yaitu 98,77%, dibandingkan 

dengan Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 35,4% (Central Java Provience 

Health Office, 2017). Tahun 2017 prevalensi kanker serviks di Surakarta 

sebesar 2.141 penderita, sedangkan pada tahun 2018 penderita kanker 

serviks mengalami kenaikan menjadi 2.213 penderita (Dinkes Surakarta, 

2018).  

Dampak dari penyakit kanker serviks, seperti dampak fisik, 

dampak psikologis, dan dampak sosial membuat upaya penyembuhan 

menjadi sangat sulit, sehingga menyebabkan kondisi penderita mengalami 

penurunan, banyak pasien kanker serviks yang tidak dapat kembali pulih 

sehingga pasien merasakan pentingnya kebutuhan religius untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien. Dampak fisik dan psikologis dapat 

menjadi pemicu munculnya kindisi yang lebih menekan, dengan demikina 

penanganan fisik maupun psikologis sangat baik dilakukan sejak dini, 

karena melalui penanganan tersebut pasien diharapkan cepat tenang dan 

memperoleh prognosis yang lebih positif (Santi & Sulastri, 2010). Bukan 

hanya dari segi dampak saja tetapi juga tidak adanya fasilitas ibadah 

didalam Bangsal dan tidak tersedianya Al-Quran untuk mempermudah 
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pasien dalam memenuhi kebutuhan religius. Kebutuhan religius 

merupakan perilaku yang taat terhadap agama yang diyakininya. 

Hakikatnya jika manusia memiliki masalah pada hidupnya manusia harus 

berserah diri kepada Allah SWT. Dengan beriman kepada Tuhan, manusia 

mampu mengetahui makna kehidupan (Mashudi, 2012). Kesembuhan 

penyakit tidak hanya dengan berobat tetap harus diimbangi dengan 

memohon pertolongan kepada Allah SWT, salah satunya adalah dengan 

ibadah shalat, dzikir dan membaca Al-Quran.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Nuraeni dkk., 2015) menyebutkan 

bahwa semua dimensi kebutuhan spiritual sangat dibutuhkan oleh 

penderita, dan kebutuhan religi merupakan kebutuhan yang paling banyak 

dipilih dan dirasakan paling dibutuhkan. Menurut penelitian (Distinarista, 

2018) pada pasien kanker serviks menunjukkan bahwa spiritual 

memberikan kekuatan dan motivasi pada penderita dalam menjalani 

pengobatan hingga dinyatakan sembuh, dengan cara pasrah, bersyukur, 

sabar, istigfar, dzikir, shalat, berdoa, takdir, baca surat yasin, sedekah, dan 

membaca sholawat. Penelitian lain yang dilakukan (Hasnani, 2012) 

menyatakan bahwa penderita kanker serviks yang memiliki tingkat 

spiritualitas rendah cenderung lebih depresif dari pada penderita kanker 

serviks yang memiliki tingkat spiritualitas baik.  

Berdasarkan hal-hal diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Gambaran religius pada pasien kanker serviks di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta.  

Studi pendahuluan yang dilakukan pada 17 Oktober 2019 

menemukan bahwa terdapat kasus kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta, dari data rekam medis terdapat 1283 pasien pada tahun 2018. 

Selanjutnya, pada bulan Januari hingga Semptember 2019 terdapat 389 

kasus yang ditangani.  

 

 

 



4 
 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa kebanyakan pasien 

mengalami dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial karena 

kurangangnya keyakinan yang berhubungan dengan aktivitas religius 

pasien dan tidak tersedianya fasilitas ibadah didalam bangsal maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana gambaran 

religius pada pasien kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi ?.” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

religius pada pasien kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik pasien kanker serviks 

b. Mengetahui pegetahuan religius pasien. 

c. Mengetahui tindakan shalat yang dilakukan pasien. 

d. Mengetahui tindakan dzikir yang dilakukan pasien. 

e. Mengetahui tindakan membaca Al-Quran yang dilakukan pasien. 

f. Mengetahui keyakinan religius pasien.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Institusi Pendidikan  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran serta dapat memberikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada pasien kanker serviks tentang pentingnya kebutuhan religius 

untuk meningkatkan kualitas hidup. 

3. Bagi Institusi Rumah Sakit  
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Hasil penelitian ini digunakan sebagai informasi dalam 

meningkatkan mutu Rumah Sakit, dan dapat digunakan perawat dalam 

meningkatkan religius untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien 

kanker serviks.  

 

 

E. Keaslian Penelitian  

No Penelitian/ 

Tahun 

Judul Metode 

Penelitian 

Sampel Hasil 

1.  (Nuraeni 

dkk., 2015) 

Kebutuhan 

spiritual 

pada pasien 

kanker  

Cross 

sectional 

Pasien 

kanker 

serviks 

76 

respond

en 

Kebutuhan religi 

pada penelitian ini 

menjadi kebutuhan 

spiritual yang 

paling banyak 

dibutuhkan oleh 

responden. Berdoa 

dengan orang lain 

dan seseorang 

berdoa untuk 

responden 

memiliki 

presentase 

96,05%.  

2. (Distinarista

, 2018) 

Pengalama

n spiritual 

survivor 

cervical 

cencer 

fenomenol

ogi 

Pasien 

kanker 

serviks 

5 

respond

en 

Responden 

menunjukkan 

bahwa kegiatan 

spiritual dapat 

memberikan 

kekuatan dan 

motivasi dalam 

menjalani 

pengobatan, 

sehingga 

responden berpikir 

positif dalam 

menghadapi 

kanker serviks. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

(Hasnani, 

2012) 

 

 

 

 

 

Spiritual 

dan kualitas 

hidup 

penderita 

kanker 

serviks 

 

Cross 

sectional 

 

 

 

 

 

Pasien 

kanker 

serviks 

74 

respond

en 

 

Penderita kanker 

serviks yang 

memiliki tingkat 

spiritual rendah 

cenderung  

lebih depresif 

karena penderita 

tidak merasakan 

ketenangan jiwa 

sehingga pikiran 

negatif membuat 

penderita lebih 

depresif  

dari pada penderita 

kanker serviks 

yang memiliki 

tingkat spiritual 

yang baik, karena 

penderita memiliki 

ketenangan jiwa 

yang membuat 

penderita 

berpikiran positif 

tentang penyakit 

yang dideritanya. 

4  (Mayasari, 

2018) 

Terapi 

religius 

kognitif 

perilaku 

untuk 

meningkatk

an kualitas 

hidup pada 

pengidap 

kanker 

serviks 

Purposive 

sampling 

Pasien 

kanker 

serviks 

stadium 

IIB dan 

IIIB 8 

respond

en 

Terapi religius 

sangat efektif 

untuk 

meningkatkan 

kualitas hidup 

pasien kanker 

serviks terutama 

pada masalah 

psikologis dan 

hubungan sosial. 
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5 

 

(Shally & 

Prasetyanin

grum, 2017) 

Resiliensi 

pada 

penderita 

kanker 

serviks 

stadium 

lanjut 

 

fenomenol

ogi 

 

Pasien 

kanker 

serviks 

3 

respond

e 

 

Pasien memiliki 

relisiensi yang 

baik, pasien yakin 

dapat sembuh dan 

berusaha agar 

menjalani 

hidupnya dengan 

baik. Faktor yang 

mendukung 

pembentukan 

relisiensi yang 

baik pada pasien 

yaitu dengan 

keyakinan dan 

optimisme akan 

kesembuhannya, 

spiritual dan 

dukungan keluarga 

serta lingkungan 

sekitar. 

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian  

 

 

1. Perbedaan penelitian yang dilakukan (Nuraeni dkk., 2015) dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah perbedaan metode, 

menggunakan metode Cross sectional sedangkan penelitian yang 

dilakukan peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif.  

2. Perbedaan penelitian yang dilakukan (Distinarista, 2018) dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah perbedaan metode, 

menggunakan metode fenomenologi dimana penelitian Distinarista 

menggunakan penelitian kualitatif sedangkan peneliti menggunakan 

kuantitatif dan metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil 

dari penelitian yang dilakukan Distinarista dan peneliti sama, karena ingin 

mengetahui apakah pasien melakukan ibadah.  

3. Perbedaan penelitian yang dilakukan (Hasnani, 2012)  dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti adalah perbedaan metode, menggunakan 

metode Cross sectional sedangkan peneliti menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Perbedaan hasil penelitian, hasil penelitian Hasnani 
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lebih menjelaskan bahwa tingkat spritiual dapat mempengaruhi depresi 

pada pasien.  

4.  penelitian yang dilakukan (Mayasari, 2018) dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah perbedaan responden, pada penelitian Mayasari 

menggunakan responden dengan stadium IIB dan IIIB 8 responden dan 

peneliti menggunakan 45 responden dengan semua stadium. Perbedaan 

pada hasil penelitian Mayasari menjelaskan bahwa terapi religius untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien.  

5. Perbedaan penelitian yang dilakukan (Shally & Prasetyaningrum, 2017) 

dengan penelitian yang akan dilakaukan peneliti adalah perbedaan metode, 

menggunakan metode fenomenologi dimana penelitian Shally & 

Prasetyaningrum menggunakan penelitian kualitatif.  

 

 

 


