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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Komunikasi merupakan proses yang sangat khusus dan berarti dalam 

hubungan antar manusia. Komunikasi melibatkan perilaku dan  memungkinkan 

individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Komunikasi 

berjalan karena manusia membutuhkan satu dengan lainnya. Everet M.Rogers dan 

Lawrence Kincaid menyatakan komunikasi merupakan suatu proses dimana dua 

orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu 

sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.
1
 

Dalam dunia kesehatan yakni di dunia keperawatan terdapat komunikasi 

yang disebut dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi ini sangat berbeda 

dengan komunikasi pada umumnya. Karena komunikasi ini merupakan sebuah 

komunikasi yang direncanakan secara sadar dan kegiatannya bertujuan untuk 

kesembuhan pasien.
2
 Terapeutik sendiri merupakan seni dari penyembuhan 

pasien.
3
 Sehingga orang yang terapeutik ini, berarti orang tersebut mampu 

mengkomunikasikan perasaan, perbuatan, ide, ekspresi yang mampu 

memfasilitasi kesembuhan pasien. 

Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi interpersonal dengan titik 

tolak saling memberikan pengertian antar pasien dan perawat. Perawat 
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menggunakan komunikasi interpersonalnya (komunikasi antar individu) untuk 

mengembangkan hubungan dengan klien yang akan menghasilkan pemahaman 

tentang klien sebagai manusia yang utuh. Hubungan semacam ini yang bersifat 

terapeutik yang akan meningkatkan iklim psikologi yang kondusif dan 

memfasilitasi perubahan dan perkembangan diri pasien.
4 

Fungsi komunikasi terapeutik ini sendiri yakni mendorong dan mengajarkan 

kerja sama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien. 

Perawat berusaha mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi dan mengkaji 

masalah serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam perawatan (Purwanto, 

1994).
5
 

Bagi pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, komunikasi 

antara pasien dan perawat merupakan hal yang seharusnya dilaksanakan. Karena 

dengan cara keduanya melakukan komunikasi, maka pasien pun dapat mengetahui 

apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sehingga kecemasan akan penyakitnya tidak 

merajalela menghantui perasaan pasien yang kemungkinan besar membuat pasien 

menjadi tidak menerima keadaan dan stres. Terutama untuk pasien yang telah 

divonis menderita penyakit kanker. Penderita kanker lebih memiliki  intensitas 

yang cukup tinggi untuk mengalami stres.
6
 Hal ini dikarenakan pasien penderita 

yang di vonis mengidap kanker oleh dokter. Pasien dihadapkan bukan hanya atas 
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kemungkinan hidup yang kecil, namun juga penderitaan fisik dan psikis yang 

berkepanjangan. Terdapat penolakan, depresi dan kecemasan, dalam hal ini 

terdapat keadaan yang sulit bagi pasien kanker untuk dapat menerima dirinya. Hal 

ini disebabkan pula karena keadaan dan penanganan penyakit kanker dapat 

menimbulkan stres yang terus menerus, sehingga tidak hanya dapat 

mempengaruhi penyesuaian fisik tapi juga mempengaruhi penyesuaian psikologi 

individu.
7
 Pasien cenderung memiliki penerimaan diri yang rendah, harga diri 

yang rendah, merasa putus asa, cemas, frustasi, tertekan, dan takut. 
8
 Selain itu 

juga pada umumnya kita melihat pada pasien yang menderita kanker, secara fisik 

pada masa pengobatan, menjalani treatment yang melelahkan dan menyakitkan 

dengan efek samping yang mengerikan tanpa perubahan yang berarti, mendengar 

biaya pengobatan yang sangat mahal tanpa kepastian penyembuhan. 

Masalah penerimaan pasien atas berita diagnosa penyakit ini juga 

diperburuk bila cara penyampaiannya juga dilakukan dengan cara buruk. Ketika 

pasien dirawat dirumah sakit, maka pasien akan dihadapkan dengan lingkungan  

yang berbeda pada lingkungan yang biasa ditemui dilingkungan sebelum ia masuk 

ke rumah sakit. Sering sekali pasien tidak mampu menerima informasi hasil 

diagnosa penyakit yang dideritanya. Hal ini membuat pribadi pasien menjadi tidak 

percaya diri untuk melakukan aktifitas yang normal dan bergaul dengan 

lingkungannya. Tidak hanya hal itu, pasien penderita kanker sering mengurung 

dirinya karena dia merasa berbeda dengan orang lain. Selain itu juga penderita 
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kanker merasa dirinya merupakan kelompok yang diminoritaskan, hal ini yang 

menyebabkan pasien penderita kanker menjadi stres.
9
 

Ketika perawatan berjalan disini pasien cenderung lebih banyak bertemu 

dengan perawat dan dokter. Namun dari orang tersebut, intensitas pertemuan 

pasien lebih bayak dengan perawat. Perawat sendiri dalam profesinya memiliki 

sebuah komunikasi yang ditujukan sebagai penyembuhan kepada pasien, yakni 

komunikasi terapeutik. Dengan komunikasi ini perawat pun akan mengetahui apa 

yang diharapkan pasiennya dalam keadaan sakitnya tersebut. Dan membantu 

pasien untuk menerima keadaannya dirinya dalam kondisi penyakit yang 

dideritanya.  

Terkait dengan data dan uraian di atas yang menjadi menarik untuk di teliti 

adalah pengaruh komunikasi terapeutik yang diberikan oleh perawat selama ini 

kepada para pasien penderita penyakit kanker. Dimana komunikasi ini memiliki 

tujuan sebagai upaya untuk kesembuhan pasien, sedangkan pasien penderita 

kanker merupakan pasien yang tidak dapat sembuh, hal inilah yang menjadi salah 

satu faktor, pasien penderita kanker mengalami stres. Untuk itu peneliti 

melakukan penelitian lebih mendalam tentang pengaruh komunikasi terapeutik 

perawat terhadap tingkat stres pasien penderita kanker.  Disini peneliti bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi terapeutik ini terhadap 

tingkat stres pasien, apakah nantinya apabila komunikasi terapeutik ini tidak 
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dilakukan tingkat stres pasien akan semakin besar, atau malah sebaliknya. 

Semakin sering dilakukan maka tingkat stresnya semakin turun. Objek dalam 

penelitian ini adalah pengaruh komunikasi terapeutik terhadap tingkat stres pasien 

penderita kanker yang masih dapat berinteraksi di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar 

Malang. Dan subjek penelitiannya yakni pasien penderita kanker yang masih 

dapat berinteraksi di Instalasi Rawat Inap I (IRNA I) Rumah Sakit Dr. Saiful 

Anwar Malang .  

Latar belakang peneliti memilih Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang 

sebagai tempat penelitian, hal ini dikarenakan rumah sakit ini telah melakukan 

komunikasi terapeutik dan terdapat jumlah pasien penderita kanker Instalasi 

Rawat Inap yakni 535 pasien pada bulan Agustus 2011 dan tahun 2010 telah 

tercatat secara keseluruhan sekitar 5427 pasien penderita kanker yang di rawat.
10

 

Sedangkan untuk ruang Instalasi Rawat Inap 1 (IRNA I) terdapat 734 pasien pada 

bulan Januari hingga Februari 2012.
11

 Terlepas dari hal itu, lokasi  penelitian ini 

dekat dengan peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan proses 

penelitian.  

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti diatas, maka 

rumusan masalah yang dapat di tarik adalah ada tidaknya pengaruh serta seberapa 

besar pengaruh komunikasi terapeutik perawat terhadap tingkat stres pasien 

                                                           
10

 Folder Data Rekam Medik RS. Dr. Saiful Anwar Malang, diambil tanggal 06 Januari 2012, pukul 09:00 WIB. 
11

 Folder Data Rekam Medik RS. Dr.Saiful Anwar Malang, diambil tanggal 27 Maret 2012, pukul 13:00 WIB. 



6 
 

penderita kanker Instalasi Rawat Inap I (IRNA I) di Rumah Sakit Dr. Saiful 

Anwar Malang? 

3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan yang ingin di dapat 

dari penelitian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh serta besarnya pengaruh 

komunikasi terapeutik perawat terhadap tingkat stres pasien penderita kanker 

Instalasi Rawat Inap I (IRNA I) di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. 

4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapakan dapat memberikan kegunaan 

akademis dan praktis bagi semua pihak : 

4.1  Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

informasi dan wawasan kepada mahasiswa jurusan ilmu komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang khususnya dan mahasiswa jurusan 

lain pada umumnya mengenai ruang lingkup komunikasi dalam bidang 

kesehatan, yakni komunikasi terapeutik. Dimana terfokus dalam 

pengetahuan mengenai pengaruh komunikasi terapeutik ini terhadap 

tingkat stres pasien penderita kanker Instalasi Rawat Inap I di Rumah 

Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Selain itu juga penelitian ini diharapkan 

mampu menjadi tambahan referensi atau acuan bagi peneliti yang ingin 

melakukan penelitian sejenis. 
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4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Rumah 

Sakit Dr. Saiful Anwar Malang terutama untuk Ruang Instalasi Rawat 

Inap I (IRNA I) secara khusus atau lembaga kesehatan/rumah sakit yang 

menangani pasien penderita kanker sebagai masukan dan pertimbangan 

maupun informasi guna penyempurnaan sistem kerja terutama di bidang 

komunikasi kesehatan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. 

 


