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MOTTO 

 

 

Optimislah! Allah selalu bersamamu,  

para malaikat berdoa untukmu,  

dan alam selalu menyemangatimu,  

hapuslah air mata dengan prasangka baik kepada Tuhanmu, 

 singkirkan keresahan dengan mengingat nikmat – Nya yang telah kau 

raih. Jangan terlintas dalam benakmu bahwa ada orang yang mendapat 

dunia ini dengan utuh. 

 Tidak ada seorang pun dipermukaan bumi ini yang tercapai semua 

keinginannya dan terbebas dari semua kesusahannya,  

terus berusaha dan jangan lelah akan banyak jalan terjal yang harus 

kau lalui agar kamu tahu hidup ini begitu indah untuk dirasakan. 
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ABSTRAKSI 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis faktor 

penyebab kecemasan menghadapi kematian, dan reaksi psikologis penderita 

kanker serviks dalam menyikapi kecemasan menghadapi kematian pada pasien 

penderita kanker serviks di Rumah Sehat Griya Balur Muria Kudus. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara dan observasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kecemasan menghadapi 

kematian pada penderita kanker serviks adalah kecemasan terhadap proses 

kematian yang meliputi: kecemasan terhadap penderitaan fisik, kecemasan 

terhadap proses sakaratul maut, dan kecemasan akan hilangnya harga diri karena 

terlalu bergantung dengan orang lain. Penyebab kecemasan berikutnya adalah 

kecemasan terhadap kehidupan setelah kematian, kecemasan terhadap 

kemusnahan diri dan yang terakhir adalah kecemasan akan dampak kematian 

terhadap kesejahteraan orang – orang terdekat subjek. Reaksi psikologis informan 

kecemasan menghadapi kematian yaitu, akan melakukan koping terhadap 

penyakitnya, manajemen stres lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, hal – hal 

tersebut dilakukan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Namun terkadang 

ada pula yang mengalami penolakan dan penghindaran terhadap hal – hal yang 

menyangkut kematian.  

 

Kata Kunci: kematian, kecemasan menghadapi kematian, penderita kanker 

serviks. 


