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ABSTRACT 
Serviks cause the first death in woman, it is predicted about 300-350 people who is affected 
serviks of cancer every years. Diagnose of serviks give emotional trauma for patient so it 
make many reactions for disease which are suffered. The goals of this research want to know 
the effect interventions of islam psicospiritual increase quality of suffered live in Indonesia 
cancer foundation chapter east java.  Research design which is used in this research is 
Preexperimental Design One Group Pre Post Test Design.Population which is researched is 
suffering of serviks in Indonesia cancer foundation chapter east java. Sampling technique of 
this research is simple random sampling. Statistic experiment use wilcoxon signed rank test 
a= 0.05. The Result of statistic analize wilcoxon signed rank test is quality of suffered live: p-
value = 0,001< a= 0,05. It means Ho is refused and H1 is accepted, it means there are  effect 
of quality of live. The result of this research can be concluded there are effect of islam 
phsycospiritual intervention to increase quality of live in physical domain, physicologis, 
social and environmental. With this research is supposed to medical official can give 
psycospiritual intervention to increase quality of live in sampling give therapy for medicine. 
Keyword: Serviks cancer, Quality of live, Phsycospiritual 
 
PENDAHULUAN 
Kanker serviks merupakan kanker dengan 
insiden cukup tinggi pada wanita di 
Indonesia dan menjadi penyebab kematian 
utama akibat kanker pada wanita. Kanker 
serviks merupakan keganasan yang terjadi 
pada leher rahim yang disebabkan oleh 
infeksi Human Papilloma Virus (HPV). 
(Swasono, 2008). Kanker servik akan 
menimbulkan masalah tersendiri bagi 
perempuan yang mengalaminya karena 
kanker ini berhubungan dengan perubahan 
pada organ reproduksi perempuan yang 
dianggap sebagai bagian yang sangat 
penting bagi perempuan. Reaksi psikologis 
sering dialami oleh penderita seperti 
muncul perasaan takut akan kematian, 
terancam, marah, depresi, merasa hidup itu 
tidak adil, kesepian, ketergantungan 
terhadap orang lain, perubahan bentuk 
tubuh, ketidakmampuan melakukan 
aktivitas seperti biasanya dan rasa 
ditinggalkan seperti juga kerusakan 
hubungan dengan keluarga dan pasangan 
(Bradley, 2006). Dari hasil penelitian yang 
dilakukan Baze, Monk & Herzog (2008) 

didapatkan bahwa diagnosa kanker serviks 
merupakan suatu trauma emosional bagi 
perempuan. Dampak kanker serviks 
terdapat perubahan body image, penurunan 
harga diri, gangguan hubungan dengan 
pasangan serta isu seksual dan reproduksi 
dapat menurunkan kualitas hidup 
perempuan dengan kanker serviks (Herzog 
& Wright, 2007). Penurunan kualitas 
hidup tersebut mengarahkan perempuan 
dengan kanker serviks ke dalam suatu 
penderitaan dalam kehidupannya baik 
langsung maupuntidak langsung. Kualitas 
hidup merupakan keadaan dimana 
seseorang mendapatkan kepuasan atau 
kenikmatan dalam kehidupan sehari-hari. 
Kualitas hidup tersebut menyangkut 
kesehatan fisik dan kesehatan mental yang 
berarti jika seseorang sehat secara fisik 
dan mental maka orang tersebut akan 
mencapai suatu kepuasan dalam 
hidupnyaTujuan dari penelitian ini adalah 
Menganalisa pengaruh Intervensi 
Psikospiritual Islam Terhadap kesehatan 
fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan 
sosial, hubungan dengan lingkungan dalam
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Tabel 1 Distribusi Kualitas Hidup Pasien Kanker Serviks Sebelum Diberikan    Intervensi 
Psikospiritual Islam 

Kualitas Hidup 

Kualitas Hidup Pasien Kanker Serviks Sebelum Di Berikan 
Intervensi Psikospiritual Islam 

Jumlah % 

Kematian 
Rendah 
Sedang 
Tinggi  
Sempurna 

0 
14 
0 
0 
0 

0 
100 
0 
0 
0 

 
Tabel 2 Distribusi kualitas hidup pasien kanker serviks setelah dilakukan intervensi 
psikopsiritual islam 

Kualitas Hidup 

Kualitas Hidup Pasien Kanker Serviks Setelah Di Berikan 
Intervensi Psikospiritual Islam 

Jumlah Prosentase % 

Kematian 
Rendah 
Sedang 
Tinggi  
Sempurna 

0 
0 
10 
4 
0 

0 
0 
71 
29 
0 

 
Tabel 3 Hasil analisa Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Sebelum Dan Sesudah 
Diberikan Intervensi Psikospiritual Islam 

Kualitas Hidup 
PreTest PosTest 

Jumlah Prosentase (%) Jumlah Prosentase 
(%) 

Kematian 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sempurna 

0 
14 
0 
0 
0 

0 
100 
0 
0 
0 

0 
0 
10 
4 
O 

0 
0 
71 
29 
0 

Jumlah 14 100 14 100 
Kualitas Hidup : p-value=0,001<0,05(Wilcoxon Signed Rank Test)  

 
 
peningkatan Kualitas Hidup Penderita 
Kanker Serviks di Yayasan Kanker 
Indonesia (YKI) cabang Jawa Timur 
Surabaya 
 
METODE 
      Desain yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Pre-experimental 
DesignOne Group Pre-Post Test Design, 

yaitu suatu rancangan penelitian yang 
mengungkapkan hubungan sebab akibat 
dengan cara melibatkan satu kelompok 
subjek. Kelompok subjek diobservasi 
sebelum dan sesudah dilakukan intervensi 
(Nursalam, 2003). Dalam penelitian ini 
peneliti ingin mengetahui pengaruh 
Intervensi Psikospiritual Islam terhadap 
peningkatan kualitas hidup penderita 
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kangker servik pada domain 1,2,3,4 di 
Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang 
Jawa Timur Surabaya. 
 
HASIL 
Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan 
bahwa hasil penelitian kualitas hidup 
responden sebelum diberikan intervensi 
psikospiritual islam adalah: seluruhnya 
tergolong kualitas hidup rendah yaitu 
sebanyak 14 orang (100%) dan tidak satu 
pun tergolong kematian dan sempurna 
yaitu sebanyak 0 orang (0%) dari 14 
responden. Berdasarkan tabel 2 diatas 
menunjukkan bahwa hasil penelitian 
kualitas hidup responden setelah diberikan 
intervensi psikospiritual islam adalah: 
sebagian besar memiliki kualitas hidup 
sedang 10 (71%) orang. Sebagian kecil 4 
(29%) memiliki kualitas hidup tinggi. 
Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan 
bahwa hasil penelitian kualitas hidup 
responden sebelum diberikan intervensi 
psikospiritual islam seluruhnya tergolong 
kualitas hidup rendah yaitu sebanyak 14 
orang (100%) dan tidak satu pun tergolong 
kematian dan sempurna yaitu sebanyak 0 
orang (0%) dari 14 responden. Sedangkan 
sesudah diberikan intervensi psikospiritual 
islam sebagian besar memiliki kualitas 
hidup sedang 10 orang (71%). Sebagian 
kecil 4 orang (29%) memiliki kualitas 
hidup tinggi.  Berdasarkan uji statistik 
Wicoxon Signed Rank Test untuk 
mengetahui perbedaan kualitas hidup 
sebelum dan sesudah diberikan intervensi 
psikospiritual islam menunjukkan hasil 
dengan signifikansi kualitas hidup ρ = 
0,001 dengan derajat kemaknaan yang 
digunakan adalah α < 0,05, sehingga H0 
ditolak dan H1 diterima, artinya ada 
pengaruh intervensi psikospiritual islam 
terhadap peningkatan kualitas hidup 
penderita kanker serviks di Yayasan 
Kanker Indonesia (YKI) cabang Jawa 
Timur Surabaya.  
 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa 
hasil penelitian kualitas hidup sebelum 

diberikan intervensi psikospiritual islam 
seluruhnya tergolong kualitas hidup 
rendah yaitu sebanyak 14 orang (100%) 
dan tidak satu pun tergolong kematian dan 
sempurna yaitu sebanyak 0 orang (0%) 
dari 14 responden. 
Menurut Power dalam Lopez dan Snyder, 
2004 menyatakan bahwa kualitas hidup 
mencakup empat dimensi di antaranya: 
dimensi kesehatan fisik di jabarkan dalam 
beberapa faktor antara lain: Aktifitas 
sehari-hari, ketergantungan pada obat-
obatan, energi dan kelelahan, mobilitas, 
sakit dan ketidak nyamanan, tidur dan 
istirahat, kapasitas kerja. Pada dimensi 
kesejahteraan psikologis: Body image dan 
appearance, perasaan negatif, Self-esteem, 
Berpikir, belajar, memori, dan konsentrasi. 
Pada dimensi hubungan sosial: relasi 
personal, dukungan sosial, aktivitas 
seksual. Pada dimensi hubungan dan 
lingkungan: sumber finansial, Freedom, 
physical safety dan security, Perawatan 
kesehatan dan social care, Lingkungan 
rumah, kesempatan mendapatkan 
informasi, Partisipasi dan kesempatan 
untuk melakukana rekreasi atau kegiatan 
yang menyenangkan, Lingkungan fisik 
transportasi. Satvik et al (2008), 
menyatakan secara nyata perempuan 
memiliki kualitas hidup yang lebih rendah 
dibandingkan dengan laki-laki, sedangkan 
Bakewell et al (2002) mengungkapkan 
perempuan mudah dipengaruhi oleh 
depresi karena berbagai alasan yang terjadi 
di dalam kehidupannya, seperti mengalami 
sakit dan masalah gender yang mengarah 
pada kekurangan kesempatan dalam semua 
aspek kehidupan. 
Kualitas hidup penderita kanker serviks di 
katakan rendah dikarenakan beberapa 
faktor diantaranya: (1) Pada domain 
kesehatan fisik (kebutuhan fisik) 
responden merasakan kesulitan dalam 
beraktifitas karena rasa sakit yang dialami, 
ketergantungan obat-obatan. Kebutuhan 
istirahat dan tidur yang tidak terpenuhi. (2) 
Pada domain kesejahteraan psikologi 
(kesejahteraan psikologis) responden 
merasakan kurang menerima keadaan saat 
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sakit merasa tidak bisa seperti orang lain. 
(3) pada domain 3 (hubungan sosial) 
responden kurang bersosialisasi terhadap 
orang lain dan tidak menjalani aktivitas 
seksual. (4) Pada domain hubungan 
dengan lingkungan (hubungan dengan 
lingkungan) rata-rata responden 
mengalami kesusahan dalam finansial dan 
kurang mendapatkan informasi. Selain itu 
secara umum kualitas hidup juga 
dipengaruhi oleh jenis kelamin individu 
dalam penelitian ini dimana semua 
respondennya adalah perempuan juga 
menjadi alasan mengapa kualitas hidup 
dalam semua domain dikatakan rendah. 
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa 
hasil penelitian kualitas hidup sesudah 
diberikan intervensi psikospiritual islam 
sebagian besar memiliki kualitas hidup 
sedang 10 (71%) orang. Sebagian kecil 4 
(29%) memiliki kualitas hidup tinggi. 
Larson (1992) dan beberapa pakar lainnya 
dalam berbagai penelitian yang berjudul 
Religious Commitment and Health, 
menyimpulkan bahwa di dalam memandu 
kesehatan manusia yang serba kompleks 
ini dengan segala keterkaitannya, 
hendaknya komitmen agama sebagai suatu 
kekuatan (spiritual power) jangan 
diabaikan begitu saja. Agama dapat 
berperan sebagai pelindung lebih dari pada 
sebagai penyebab masalah (Hawari, 1998). 
Menurut Snyderman (Hawari, 2004) 
bahwa terapi medis saja tanpa disertai do’a 
dan dzikir tidaklah lengkap. Kenyataanya 
banyak penderita yang belum mendapat 
bimbingan terhadap pendekatan 
keagamaan untuk melakukan do’a dan 
dzikir baik dari tenaga pelayanan 
kesehatan maupun dari keluarga penderita. 
Hal ini terjadi karena disebabkan kurang 
pengetahuan tentang keagamaan dan 
bimbingan dalam melaksanakan kegiatan 
keagamaan tersebut terutama dalam hal 
do’a dan dzikir. 
Kualitas hidup penderita kanker serviks di 
nyatakan sedang setelah dilakukan 
intervensi di karenakan  intervensi 
psikospiritual islam yang diberikan kepada 
responden dengan mendengarkan ayat-ayat 

alqur’an dan hadizt yang mengandung 
motivasi sehingga dapat menimbulkan rasa 
percaya diri. Dengan memahami maksud 
dari ayat-ayat alqur’an dan hadizt yang 
diberikan responden merasa tenang. Dan 
lebih menerima kondisinya. Berdasarkan 
tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa ada 
pengaruh intervensi psikospiritual islam 
terhadap peningkatan kualitas hidup 
responden. Sebelum diberikan intervensi 
psikospiritual islam seluruhnya tergolong 
kualitas hidup rendah yaitu sebanyak 14 
orang (100%) dan tidak satu pun tergolong 
kematian dan sempurna yaitu sebanyak 0 
orang (0%) dari 14 responden. Sedangkan 
sesudah diberikan intervensi psikospiritual 
islam sebagian besar memiliki kualitas 
hidup sedang 10 orang (71%). Sebagian 
kecil 4 orang (29%) memiliki kualitas 
hidup tinggi. 
Intervensi psikospiritual islam dapat 
berpengaruh pada kualitas hidup penderita 
kanker serviks. menurut (Hawari, 2005) 
Faktor intenal terkait keadaan psikis 
adalah motivasi responden untuk 
menyerap makna do’a dan mengikuti 
rangkaian terapi hingga selesai. Yang 
dimungkinkan motivasi yang tinggi dapat 
meningkatkan keinginan responden untuk 
menjalani terapi. Pendapat ini sesuai 
dengan Mitchell (dalam Winardi 2002) 
yang mengemukakan bahwa motivasi 
mewakili proses psikologikal yang 
menyebabkan timbulnya, diarahkannya 
dan terjadinya persistensi kegiatan 
sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. 
Dalam hal ini tujuan dari intervensi yang 
diberikan yakni memberikan motivasi 
untuk menjalani pengobatan, sehingga 
kebutuhan fisik terpenuhi melalui 
pengobatan yang dijalani. 
Intervensi yang diberikan akan 
mempengaruhi pada kesejahteraan 
psikologis yang membuat pasien lebih 
tenang dalam menerima kondisi. Konsep 
ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-
Qur’an pada surat Ar-Ra’d ayat 28: 
“(yaitu) orang-orang yang beriman dan 
hatinya menjadi tentram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan 

15 
 



THE SUN Vol. 2(1) Maret 2015 

mengingat Allah-lah hati menjadi 
tentram”. menurut (Hawari, 2004) 
Dipandang dari sudut kesehatan jiwa, do’a 
dan dzikir  mengandung unsur 
psikoteraupetik yang mendalam. Terapi 
psikoreligius tidak kalah pentingnya 
dibandingkan dengan psikoterapi dan 
psikiatrik, karena mengandung kekuatan 
spiritual atau kerohanian yang 
membangkitkan rasa percaya diri dan 
optimisme. 
Selain itu dengan adanya dukungan sosial 
yang diterima oleh individu yang sedang 
mengalami stres maka hal ini akan dapat 
mempertahankan daya tahan tubuh dan 
meningkatkan kesehatan individu (Baron 
& Byrne, 2000). Kondisi ini dijelaskan 
oleh Safarino (2002) bahwa berinteraksi 
dengan orang lain dapat memodifikasi atau 
mengubah persepsi individu mengenai 
kejadian tersebut, dan ini akan mengurangi 
potensi munculnya stres baru atau stres 
berkepanjangan. Dengan adanya rasa 
optimisme  yang ada pada diri sendiri 
setelah diberikan intervensi sehingga 
timbul  rasa percaya diri untuk 
bersosialisasi dengan orang lain.  
Dalam hubungan dengan lingkungan sosial 
pasien yang menderita kanker, setelah 
diberikan intervensi dapat menerima 
kondisinya, merasa nyaman, dan 
melakukan upaya pencarian pelayanan 
kesehatan selain itu responden juga bisa 
memperoleh hal-hal baru yang berguna 
bagi dirinya. Kecemasan pada umumnya 
akan terjadi pada setiap klien yang akan 
menghadapi hal yang baru dan dipengaruhi 
beberapa faktor seperti status kesehatan 
jiwa dan fisik serta dukungan lingkungan 
sosial (Isaacs, 2005). 
Peneliti dari Klinik Mayo di Rochester, 
Amerika Serikat (2012) telah menemukan 
sebuah program terapi untuk 
meningkatkan kualitas hidup penderita 
kanker stadium lanjut. Terapi tersebut 
merupakan kombinasi dari terapi fisik dan 
bicara yang digabungkan dengan teknik 
relaksasi dan diskusi spiritual. "Merawat 
kanker tidak hanya merawat tubuh," 
Applebaum menambahkan. 

"Memperhatikan kualitas hidup, kesehatan 
mental, komponen spiritual, benar-benar 
penting.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
        Kualitas hidup penderita kanker 
serviks YKI cabang Jawa Timur sebelum 
dilakukan intervensi seluruhnya tergolong 
kualitas hidup rendah. Kualitas hidup 
penderita kanker serviks YKI cabang Jawa 
Timur surabaya sesudah dilakukan 
intervensi psikospiritual islam sebagian 
besar tergolong sedang, terdapat pengaruh 
intervensi psikospiritual islam terhadap 
peningkatan kualitas hidup penderita 
kanker serviks di Yayasan Kanker 
Indonesia (YKI) cabang Jawa Timur 
Surabaya. 
        Pihak  yayasan diharapkan dapat 
memberikan intervensi psikospiritual islam 
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 
penderita kanker serviks. Penderita dan 
keluarga diharapkan dapat termotivasi 
dengan adanya intervensi psikospiritual 
islam dan keluarga mampu memberikan 
motivasi karena dukungan dari orang-
orang terdekat sangat dibutuhkan dan 
keluarga memperlakukan seorang 
perempuan sebagaimana kodratnya. 
Petugas Kesehatan 
yang berhubungan langsung dengan pasien 
diharapkan mampu memberikan intervensi 
psikospiritual dalam rangka meningkatkan 
kualitas hidup disamping memberikan 
pengobatan dari segi medis. Peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat 
mengembangkan media yang di gunakan 
dalam pemberian intervensi. 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
___________, 2010. Al Qur’an Surat Ar-

Ruum ayat : 41, Surat Ar-Ra’du ayat 
: 28, Surat Ali Imron ayat : 190, 
Surat Asy u’ara ayat : 80, Surat 
Fushshilat : 44. Syaamil Qur’an : 
Yogyakarta 

Abdullah bin Baaz, 2009. Kumpulan Do’a 
dan Dzikir Sehari-hari. Pustaka 
Ghuroba’ : Sleman. 

16 
 



THE SUN Vol. 2(1) Maret 2015 

Agustian AG, 2002. Emotional Spiritual 
Question (ESQ), Arga : Jakara. 

Depkes RI,  Paradigma Sehat, from http: // 
www. Hakli.or.id.php.op Diakses 
tanggal 24 Februari 2011 pukul 
09.00 WIB 

Daradjat, Dzakiyah. 1992. Kesehatan 
Mental Spiritual. Alemedia : Jakarta. 

Effendi Dian Puspitasari, 2011, 
Pengalaman seksualitas perempuan 
pasca terapi kanker serviks, Tesis, 
Universitas Indonesia, Jakarta 

Evennett Karen, 2004, Pap Smear Apa 
Yang Perlu Anda Ketahui,Arcan, 
Jakarta  

Fitriana N.A dan Tri Kurniati Ambarini, 
2012, Kualitas Hidup Pada Penderita 
Kanker Serviks Yang Menjalani 
Pengobatan Radioterapi, Jurnal 
psikologi klinis dan kesehatan 
mental vol.1, UNAIR, Surabaya 

Hidayat, A.A.A 2008, Metode Penelitian 
Keperawatan dan Teknik Analisis 
Data, EGC, Jakarta 

Hidayat, A.A.A 2010, Metode Penelitian 
Kesehatan Paradigma Kuantitatif, 
Salemba Medika, Jakarta 

Hawari. D, 2001.  Al Qur’an Ilmu 
Kedokteran Jiwa dan Kesehatan 
Jiwa. Dana Bhakti Prima Yasa : 
Jakarta. 

Hawari. D, 2002. Doa dan Dzikir Sebagai 
Pelengkap Terapi Medis. Dana 
Bhakti  Prima Yasa : Jakarta. 

Imam Bukhari, 2010. Shahih Bukhari. 
Volume 4, Hadits Ke-43 dan 133. 
Pustaka Madina : Yogyakarta. 

Imam Muslim, 2010. Shahih Muslim. 
Volume 1, Hadits Ke-126. Pustaka 
Madina : Yogyakarta. 

Kompas. 2000. Rubrik Artikel Life Style : 
Sehat Jiwa, Sehat Spiritual. Senin, 
14 Agustus 2000 

Kusuma, Henni. 2011. Hubungan Antara 
Depresi dan Dukungan Keluarga 
Dengan Kualitas Hidup Pasien 
HIV/AIDS Yang Menjalani 
Perawatan Di RSUPN Cipto 
Mangunkusumo Jakarta. Tesis. 
Universitas Indonesia. Depok. Di 

akses 01 Februari pukul 17.38. 
lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20282
772-T-Henni%20Kusuma.pdf 

Mukri G. dan Muttaqin Z., 2002. Doa dan 
Dzikir. Mitra Pustaka : Yogyakarta. 

Nurjana. I, 2005. Pedoman Penanganan 
Pada Gangguan Jiwa, Cetakan II, 
Moko Media : Yogyakarta. 

Nursalam 2008, Konsep dan Penerapan 
Metodologi Penelitian Ilmu 
Keperawatan, Salemba Medika, 
Jakarta 

Nursalam 2011, Konsep dan Penerapan 
Metodologi Penelitian Ilmu 
Keperawatan, Salemba Medika, 
Jakarta 

Perwitasari D.A. Muttaqin A, Potensi 
peran farmasis dalam meningkatkan 
kualitas hidup pasien lanjut 
usia:perspektif rawat rumah. Jurnal 
ilmiah 2012 

Purwanto, 2007. Trend Pengobatan 
Gangguan Jiwa; Non Medis. Media 
Warisan Ilmu : Surabaya. 

Rasjidi Imam, 2009, Deteksi Dini 
Pencegahan Kanker Pada Wanita, 
Sagung Seto, Jakarta 

Samadi Heru Priyanto, 2011, Yes,I Know 
Everything About Kanker Serviks, 
Metagraf, solo 

Sholeh, Muhammad. 2005. Terapi Sholat 
Tahajjud. Kalam : Surabaya. 

Sinaga Taruli Rohana, 2009, Determinan 
Kejadian Karsinoma serviks pada 
peserta program pencegahan kanker 
serviks“SEE AND TREAT” Metode 
Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam 
Asetat (IVA), Tesis, Universitas 
Indonesia, Jakarta 

Susanti Dwi Dahlia , 2009, Pengalaman 
Spiritual Perempuan Dengan Kanker 
Serviks di RSUPN dr.Cipto 
Mangunkusumo Jakarta, Tesis, 
Universitas Indonesia, Jakarta 

Syarifuddin, 2008. Pengaruh Terapi 
Murottal Qur’an terhadap 
Kecemasan pada Ibu Hamil dengan 
Sectio Secaria di Rumah Sakit 
Muhammadiyah Yogyakarta. Stikes 
Aisyiyah Yogyakarta. 

17 
 



THE SUN Vol. 2(1) Maret 2015 

Swasono M.H, 2008, Kanker Serviks 
Penyebab Nomer Satu di Indonesia, 
Diperoleh dari 
http://www.kesehatan.kompas.com, 
pada 17 Maret 2013 

Version Trial F, 1996, WHOQOL-BREF 
Introduction, administration, scoring 
and generic version of the 
assessment.  

Yani Desy Indra, 2007, Pengalaman Hidup 
Klien Kanker Serviks di Bandung, 
UNPAD, Bandung 

Yayasan Kanker Indonesia, 2009, 20-25 
Perempuan Meninggal Akibat 
Kanker Serviks. Diperoleh dari 
http://www.depkominfo.gov/ pada 
17 Maret 2013 

WHO. 1993. Quality of Life-BREF. Di 
akses 4 Januari 2013 pukul 12.07. 
http://www.who.int/substance_abuse
/research_tools/whoqolbref/en/ols/w
hoqolbref/en.

18 
 


