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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Komunikasi merupakan alat yang efektif untuk mempengaruhi tingkah laku 

manusia, sehingga komunikasi dikembangkan dan dipelihara secara terus 

menerus. Komunikasi bertujuan untuk memudahkan, melancarkan, melaksanakan 

kegiatankegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan optimal, baik komunikasi 

lingkup pekerjaan maupun hubungan antar manusia (Mundakir,2006:109).  

Di dunia kesehatan komunikasi merupakan hal penting dilakukan. Pada 

profesi keperawatan, komunikasi menjadi lebih bermakna karena metode utama 

dalam mengimplementasikan proses keperawatan. Komunikasi tersebut yaitu 

komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang 

direncanakan secara sadar dan bertujuan dan kegiatanya difokuskan untuk 

kesembuhan pasien, dan merupakan komunikasi profesional yang mengarah pada 

tujuan untuk penyembuhan pasien (Heri purwanto,1994) dalam Mundakir 

(2006:116). Suasana yang menggambarkan komunikasi terapeutik adalah apabila 

dalam berkomunikasi dengan klien, perawat mendapatkan gambaran yang jelas 

tentang kondisi klien yang sedang dirawat, mengenai tanda dan gejala yang 

ditampilkan serta keluhan yang dirasakan. Gambaran tersebut akan menjadi acuan 

dalam menentukan masalah keperawatan dan tindakan keperawatan yang akan 

dilakukan, dengan harapan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan keluhan 

dan masalah keperawatan yang dialami klien atau bisa dikatakan bahwa tindakan 

keperawatan tepat sasaran sehingga membantu mempercepat prosess kesembuhan. 
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Menurut As Homby (1974) yang dikutip oleh Nurjannah, I (2001) mengatakan 

bahwa terapeutik merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni dari 

penyembuhan. Hal ini mengambarkan bahwa dalam menjalani proses komunikasi 

terapeutik, seorang perawat melakukan kegiatan dari mulai pengkajian, 

menentukan masalah keperawatan, menentukan rencana tindakan, melakukan 

tindakan keperawatan sesuai dengan yang telah direncanakan sampai pada 

evaluasi yang semuanya itu bisa dicapai dengan maksimal apabila terjadi proses 

komunikasi yang efektif dan intensif. Hubungan take and give  antara perawat dan 

klien menggambarkan hubungan memberi dan menerima, Karena data akurat 

yang berasal dari klien merupakan pemberian yang berharga dan tak ternilai 

karena akan dipakai sebagai acuan dalam memberikan perawatan. Dengan 

demikian, komunikasi terapeutik merupakan hubungan perawat-klien yang 

drancang untuk memfasilitasi tujuan terapi dalam pencapaian tingkatan 

kesembuhan yang optimal dan efektif. Harapanya dengan adanya kegiatan 

komunikasi yang terapeutik, lama hari rawat klien menjadi lebih pendek dan 

dipersingkat (Nasir,2009:142). 

Berkaitan dengan hal itu ,Bidang keperawatan sebagai salah satu bentuk 

pelayanan, membutuhkan komunikasi untuk menciptakan hubungan antara 

perawat dengan pasien, untuk mengenal kebutuhan pasien, dan menentukan 

rencana tindakan serta kerja sama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 

Terciptanya sebuah komunikasi yang baik akan menumbuhkan rasa percaya 

pasien kepada perawat bahwa pasien akan dirawat dengan sebaik-baiknya dan 

harapanya pasien akan mendapatkan kesembuhan. Keterbukaan klien untuk 
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menceritakan keluhanya sangat diperlukan dalam proses keperawatan sehingga 

perawat mampu membantu dalam proses penyelesaian keluhan apa yang 

dirasakan baik secara fisik maupun psikologis. . 

Namun fenomena yang terjadi adalah bahwa minimnya komunikasi dan 

interaksi antara perawat dengan pasienya. Perawat hanya akan masuk ke kamar 

pasien untuk menemani dokter ketika melakukan pemeriksaan, mengganti infuse, 

merawat luka, memberikan suntikan, memberikan obat misalnya menunggu 

apabila keluarga datang kepada perawat karena perawat lebih sibuk mengerjakan 

dokumen kesehatan. Seharusnya perawat melakukan pelayanan yang lebih 

komunikatif serta bersifat edukasi tentang kesehatan yang sangat diperlukan untuk 

kesembuhan pasien, serta memberikan asuhan keperawatan, penyuluhan 

kesehatan sebagai upaya prefentif dan promotif yang tidak boleh dikesampingkan, 

selain upaya kuratif dan rehab medik yang diberikan oleh tim medis. Pasien dan 

keluarganya selalu mengharapkan dan menanti informasi yang berkaitan dengan 

masalah kesehatan serta perkembangan kondisi yang dialami dengan komunikasi 

yang efektif, pelayanan yang ramah,cepat dan profesional. Dan fenomena tersebut 

didukung oleh penelitian sebelumya Pengaruh komunikasi teraputik perawat pada 

penderita kanker di RSUD Dr Saiful Anwar  ( Studi pada pasien IRNA 1 RS Dr 

Saiful Anwar)  Oleh Nurma Eka Setiana Ningrum dalam hasil penelitianya bahwa 

Pengaruh komunikasi terapeutik dikatageorikan sebagai pengaruh yang sangat 

lemah. Dalam koofisien determinasi, menunjukkan komunikasi terapeutik perawat 

hanya berperan sebesar 0,1 % dari semua aspek yang mendominasi sebesar 99,9% 
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dari faktor lain. Faktor lain tersebut diduga yaitu lama perawatan di rumah sakit, 

dukungan keluarga, serta usia pasien. 

Menurut Namora didalam bukunya (2009:7) menyatakan bahwa manusia 

mempunyai sifat holistik, dalam artian manusia adalah makhluk fisik yang 

sekaligus psikologis, yang mana kedua aspek ini saling berkaitan satu sama lain 

dan saling mempengaruhi. Sehingga apa yang terjadi kondisi fisik manusia akan 

mempengaruhi pula kondisi psikologinya, dengan kata lain setiap penyakit yang 

dialami seseorang tidak hanya menyerang manusia secara fisik saja, tetapi juga 

dapat membawa masalah-masalah bagi kondisi psikologinya. Hal ini dapat dilihat 

dari pasien penderita kanker dimana ketika dokter mendiagnosis seseorang 

menderita penyakit yang berbahaya seperti kanker, secara umum ada 3 bentuk 

respon emosional yang bisa muncul pada pasien penyakit kronis seperti kanker 

yaitu penolakan, kecemasan dan depresi ( Taylor,1998), Kecemasan merupakan 

respon umum yang terjadi seteah penyakit kanker terdiagnosis. Selain itu pasien 

kanker akan mengalami kondisi psikologis yang tidak menyenangkan, misalnya 

merasa kaget, cemas, takut, bingung, sedih, panik atau merasa sendiri dan 

dibayangi kematian. Kecemasan meningkat ketika individu membayangkan 

terjadinya perubahan dalam hidupnya di masa depan akibat dari penyakit yang 

diderita ataupun akibat dari proses penanganan, misalnya proses radiasi dan obat-

batan yang digunakan untuk membunuh sel kanker ternyata dapat mengakibatkan 

kerusakan tubuh bahkan berpotensi untuk menyebabkan hilangnya fungsi tubuh 

yang tidak dapat diperbaiki ( Burish,1987). Selain itu beban biaya yang harus 

ditanggung dalam proses penanganan berlangsung membuat penderita kanker 
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terbebani sehingga dalam kondisi demikian seseorang akan mengalami kehilangan 

identitas diri dan kehilangan control atas tubuh (Namora, 2009:7). 

Didalam penanganan seorang penderita kanker ada 2 bentuk penanganan 

yaitu penanganan  secara medis guna untuk membunuh sel kanker dan mencegah 

adanya penumbuhan sel kanker lainya. Selain itu peran komunikasi interpersonal 

antara staf medis dengan pasien juga berperan penting. Pelaksanaan komunikasi 

terapeutik bertujuan membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban 

pikiran dan perasaan untuk dasar tindakan guna mengubah situasi yang ada 

apabila pasien percaya pada hal-hal diperlukan. Disamping itu juga mengurangi 

keraguan serta membantu dilakukanya tindakan yang efektif, mempererat 

interaksi kedua pihak yakni antara pasien dan perawat secara profesional dan 

proporsional dalam rangka membantu penyelesaian masalah pasien 

(Machfoedz,2009:105). Jadi asumsinya bahwa jika melalui komunikasi terapeutik 

dilakukan dengan efektif diharapkan terjadi perubahan dalam diri klien. Klien 

yang tadinya tidak bisa menerima diri apa adanya atau merasa rendah diri, setelah 

berkomunikasi terapeutik dengan perawat akan mampu menerima dirinya. Karena 

komunikasi merupakan suatu dasar tindakan dalam proses penanganan  seorang 

pasien.  

Berdasarkan Riset kesehatan Dasar ( Riskesdas ) tahun 2007, prevelensi 

tumor / kanker di Indonesia adalah 4,3 per 100 penduduk dan kanker merupakan 

penyebab kematian no 7 ( 5,7 % ) setelah stroke , TB, hipertensi,cedera , perinatal 

dan DM. Menurut statistik rumah sakit dalam system informasi Rumah Sakit 

(SIRS) tahun 2007 , kanker payudara menempati urutan pertama pada pasien 
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rawat inap di seluruh RS di Indonesia (16,85%), disusul kanker leher rahim 

(11,78%), kanker hati dan saluran empedu intrahepatik (9,69%), Leukemia 

(7,42%), dan Limfoma non Hodgkin (6,69%)( Dep. Kes RI, 2013:3).Menurut 

laporan WHO 2003 , terdapat lebih dari 10 juta kasus penderita baru penyakit 

kanker. Prediksi peningkatan setiap tahun kurang lebih 20 % sehingga 

diperkirakan pada tahun 2020 jumlah penderita baru penyakit kanker akan 

mencapai hamper 20 juta penderita per tahun, dan diperkirakan 84 juta orang akan 

meninggal ( Direktorat Jendral PP dan PL Kementerian Kesehatan,2013:3) 

Oleh karena itu perawat sebagai komponen penting dalam proses 

keperawatan dan orang yang terdekat dengan pasien harus mampu berkomunikasi 

baik secara verbal dan non verbal dalam membantu kesembuhan pasien. Seorang 

perawat profesional selalu berusaha untuk berperilaku terapeutik, yang berarti 

bahwa setiap interaksi yang dilakukan memberikan dampak kesembuhan yang 

memungkinkan pasien untuk memperoleh kepuasan dari pelayanan yang 

diberikan oleh seorang perawat. Perawat harus memiliki tanggung jawab secara 

moral tinggi yang didasari atas sikap peduli dan penuh kasih sayang, serta 

perasaan ingin membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Dengan 

adanya komunikasi memberikan motivasi untuk sembuh menjadi suatu kekuatan 

para penderita untuk tetap bertahan memperbaiki hidupnya dan tidak mudah putus 

asa dalam menghadapi penyakitnya. Motivasi dengan intensitas yang cukup yang 

diakukan oleh pihak keluarga, staf medis akan memberikan arah pada individu 

untuk melakukan pengobatan secara tekun dan semangat untuk sembuh. 
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Terkait dengan data dan uraian diatas yang menjadi menarik untuk diteliti 

adalah Bagaimana penerapan komunikasi terapeutik perawat pada penderita 

kanker dalam upaya memotivasi kesembuhan pasien. Dimana komunikasi ini 

memiliki tujuan sebagai upaya memotivasi kesembuhan pasien, sedangkan pasien 

penderita kanker merupakan pasien yang tidak dapat sembuh, hal inilah yang 

menjadi salah satu faktor pasien penderita kanker mengalami penurunan harga diri 

dan mengalami gangguan seperti kecemasan, depresi dan stres. Untuk itu peneliti 

melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana penerapan komunikasi 

terapeutik perawat pada penderita kanker dalam upaya memotivasi kesembuhan 

pasien di RSUD Dr Saiful Anwar Malang. 

Latar belakang peneliti memilih Rumah Sakit Umum Dr Saiful Anwar 

Malang sebagai tempat penelitian, Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di 

RSUD Dr Saiful Anwar dengan judul penelitian  Pengaruh komunikasi terapeutik 

perawat pada penderita kanker di RSUD Dr Saiful Anwar  ( Studi pada pasien 

IRNA 1 RS Dr Saiful Anwar)  Oleh Nurma Eka Setiana Ningrum. Dengan 

demikian menjadi menjadi hal menarik untuk peneliti mengambil penelitian dari 

segi perawat untuk mengetahui bagaimana penerapan komunikasi terapeutik 

perawat pada penderita kanker sebagai upaya memotivasi kesembuhan pasien. 

Alasan lain peneliti mengambil RSUD Dr Saiful Anwar Malang adalah  bahwa 

Rumah sakit ini merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur yaitu terletak di kota Malang. RSSA ini telah terakreditasi A di kota 

Malang sehingga kerap dijadikan rumah sakit rujukan bagi rumah sakit lainya di 
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Jawa Timur (http://www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id/about.html). Terlepas 

dari hal itu , secara geografis lokasi penelitian ini dekat dengan peneliti sehingga 

memudahkan peneliti dalam melakukan proses peneltian. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti diatas, 

maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana penerapan 

komunikasi terapeutik perawat pada penderita kanker dalam upaya memotivasi 

kesembuhan pasien 

1.3. Tujuan 

 Mengacu pada rumusan masalah yang ditemukan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan komunikasi terapeutik perawat 

pada pasien penderita kanker sebagai upaya memotivasi kesembuhan pasien. 

1.4. Manfaat penelitian  

1.4.1. Manfaat Akademis  

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

informasi dan wawasan kepada mahasiswa jurusan imu komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang khususnya dan mahasiswa jurusan 

lain pada umumnya mengenali ruang lingkup komunikasi dalam bidang 

pengetahuan mengenai komunikasi terapeutik perawat pada penderita 

kanker dalam upaya memotivasi kesembuhan pasien penderita kanker di 

Ruang 22 Instalasi Rawat Inap I di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. 

http://www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id/about.html
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Selain itu juga penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan 

referensi atau acuan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

4.2  Manfaat praktis 

 Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Rumah 

Sakit Saiful Anwar terutama untuk Ruang 22 Instalasi Rawat Inap I secara 

khusus atau lembaga kesehatan / Rumah sakit yang menangani pasien 

penderita kanker sebagai masukan dan pertimbangan maupun informasi 

guna penyempurnaan sistem kerja terutama dibidang komunikasi 

kesehatan di RSUD Dr Saiful Anwar Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


