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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan komponen dasar dari hubungan antar manusia 

dan meliputi pertukaran informasi, perasaan, pikiran dan perilaku antara dua 

orang atau lebih. Komunikasi mempunyai dua tujuan, yaitu untuk pertukaran 

informasi dan mempengaruhi orang lain. Menurut Thomas M. Scheidel 

mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan 

mendukung identitas diri, untuk membangun kontak social dengan orang di 

sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa berfikir, atau 

berperilaku seperti yang kita inginkan. Namun menurut Scheidel tujuan dasar 

kita berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan 

psikologis kita. 

Komunikasi merupakan proses yang sangat khusus dan berarti dalam 

hubungan antar manusia. Pada profesi keperawatan, komunikasi menjadi 

lebih bermakna karena merupakan metode utama dalam 

mengimplementasikan proses keperawatan. Pengalaman ilmu untuk 

menolong sesama memerlukan kemampuan khusus dan kepedulian sosial 

yang besar (Abdalati, 1989). Untuk itu perawat memerlukan kemampuan 

khusus dan kepedulian sosial yang mencakup keterampilan intelektual, 

teknikal dan interpersonal yang tercermin dalam perilaku caring atau kasih 

sayang dan cinta (Johnson, 1989) dalam berkomunikasi dengan orang lain. 
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Perawat yang memiliki keterampilan berkomunikasi secara terapeutik tidak 

hanya akan mudah menjalin hubungan rasa percaya dengan klien, tetapi juga 

mencegah terjadinya masalah legal, memberikan kepuasan professional 

dalam pelayanan keperawatan, dan meningkatkan citra profesi keperawatan, 

serta citra rumah sakit (Achir Yani, 1996). Akan tetapi, yang paling penting 

adalah mengamalkan ilmunya untuk memberikan pertolongan terhadap 

sesama manusia. 
1
 

Dengan kata lain komunikasi perawat dan pasien adalah elemen 

penting dalam membina hubungan baik antara keduanya. Disini komunikasi 

dikendalikan dan dikondisikan unuk tujuan terapeutik yaitu penyembuhan 

pasien dari penyakit kejiwaan. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi 

yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk 

kesembuhan pasien (Indrawati, 2003:48). Komunikasi terapeutik terjadi 

apabila didahului hubungan saling percaya antara perawat klien. Dalam 

konteks pelayanan keperawatan kepada klien, pertama-tama klien harus 

percaya bahwa perawat mampu memberikan pelayanan keperawatan dalam 

mengatasi keluhannya, demikian juga perawat harus dapat dipercaya dan 

diandalkan atas kemampuan yang telah dimiliki dari aspek kapasitas dan 

kemampuannya sehingga klien tidak meragukan kemampuan yang dimiliki 

perawat. Selain itu, perawat harus mampu memberikan jaminan atas kualitas 

pelayanan keperawatan agar klien tidak ragu, tidak cemas, pesimis dan 

                                                           
1
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skeptis dalam menjalani proses pelayanan keperawatan. Tidak jarang 

ditemukan klien menolak bila ditangani oleh salah satu perawat. Hal ini 

karena klien ragu atas kemampuan yang dimiliki perawat. Untuk mengurangi 

keraguan klien tersebut seharusnya perawat mempersiapkan diri dulu sebelum 

bertemu dengan klien karena konteks pertemuan perawat dan klien adalah 

hubungan terapeutik di mana segala bentuk komunikasi terjadi harapannya 

adalah untuk mempercepat kesembuhan. Perawat harus mampu 

menghilangkan keraguan dan kecemasan klien kalau ingin direspons klien.
2
 

Rasa emosional yang tinggi akibat ketidakpastian klien terhadap 

perawat mengakibatkan klien menarik diri dan tak mau berhubungan dengan 

perawat sehingga terjadi kebuntuan komunikasi. Menurut Stuart G.W (1998), 

komunikasi terapeutik merupakan hubungan interpersonal antara perawat 

dank lien. Melalui hubungan ini, perawat dank lien memperoleh pengalaman 

belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional klien.  

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. Addalati (1983), 

Bucaille (1979), dan Amsyari (1995) menambahkan bahwa sebagai seorang 

beragamis, perawat tidak dapat bersikap tidak peduli terhadap orang lain dan 

adalah seorang pendosa  apabila perawat mementingkan dirinya sendiri. 

Selanjutnya, Pasquali & Arnold (1989) dan Watson (1979) menyatakan 

bahwa human care terdiri atas upaya untuk melindungi, meningkatkan, dan 

                                                           
2
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menjaga/mengabdikan rasa kemanusiaan dengan membantu orang lain 

mencari arti dalam sakit, penderitaan, dan keberadaannya, serta membantu 

orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pengendalian diri 

“Sesungguhnya setiap orang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk 

menolong sesame yang memerlukan bantuan”. Perilaku menolong sesama ini 

perlu dilatih dan dibiasakan sehingga akhirnya menjadi bagian dari 

kepribadian.
3
 

Komitmen yang tinggi dari perawat dalam pelaksanaan pelayanan 

keperawatan sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang optimal. 

Komitmen itu didasari dari keinginan yang kuat dalam memberikan 

pelayanan dengan harapan pelayanan yang sesuai dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia. Prinsip dalam pelayanan keperawatan dengan 

memperhatikan semua aspek yang dimiliki mempunyai sifat pelayanan yang 

cepat, tepat, tegas, serta dengan suasana yang tenang dan humanistik. 

Demikian bagi klien, komunikasi terapeutik memberikan dorongan untuk 

mengutarakan apa yang dikeluhkan dan sedang ia alami tanpa suatu 

manipulasi dengan harapan keluhannya mendapatkan pelayanan keperawatan 

yang sesuai.
4
 

Harapan yang diinginkan seharusnya juga disesuaikan dengan kondisi 

sakitnya sehingga memerlukan penerimaan yang tinggi dan komitmen yang 
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tinggi untuk mau bekerja sama dalam pelaksanaan tindakan. Harapan yang 

tidak relistis menyebabkan menurunnya harga diri dan menjadikan hubungan 

menjadi renggang sehingga timbul isolasi social menarik diri. Hal ini akan 

sangat menyulitkan dalam hubungan yang terapeutik. Sebab individu yang 

merasa kenyataan hidupnya jauh dari ideal diri akan merasa rendah diri 

(Suryani dalam Taylor, Lilis dan Mone, 2006). 

Di Jawa Timur menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa timur, salah 

satu masalah kesehatan masyarakat yang sedang dihadapi saat ini dalam 

pembangunan kesehatan adalah beban ganda penyakit, yaitu di satu pihak 

masih adanya penyakit infeksi yang harus ditangani, dilain pihak semakin 

meningkatnya penyakit  tidak menular. Angka kematian penyakit tidak 

menular meningkat dari 41,7% pada tahun 1995 menjadi 59,5% pada tahun 

2007 (Riskesdas 2007). Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit  tidak 

menular yang mempunyai kecenderungan meningkat setiap tahunnya, 

sehingga beban yang harus ditanggung akibat penyakit tersebut juga semakin 

tinggi. 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 hampir 20 juta penderita per tahun, dan 

diperkirakan 84 juta orang akan meninggal pada 10 tahun ke depan bila tidak 

dilakukan intervensi yang memadai. Penanganan penyakit kanker di 

Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal, sebab hampir 70% kasus 

baru ditemukan dalam keadaan stadium yang sudah lanjut. Hali ini terjadi 



22 

karena penanganan penyakit tidak menular belum sepenuhnya mendapat 

prioritas dari pemerintah dan berbagai pihak.  

Insidens kanker di Indonesia masih belum dapat diketahui secara 

pasti, karena belum ada registrasi berbasis populasi yang dilaksanakan. Tetapi 

dari data Globocan 2002, IARC (International Agency for Research on 

Cancer) didapatkan estimasi insidens kanker payudara di Indonesia sebesar 

26 per 100.000 perempuan. Sedangkan data dari SIRS (Sistem Informasi 

Rumah sakit) di Indonesia tahun 2004 diketahui bahwa  kanker payudara 

menempati urutan pertama pasien rawat inap (15,4%) dan pasien rawat jalan 

(15,78%), sedangkan berdasarkan data dari Badan registrasi Kanker Ikatan 

Dokter Ahli Patologi Indonesia (IAPI) tahu 1998 di 13 rumah sakit di 

Indonesia. Kanker diatas menjadi salah satu masalah utama pada kesehatan 

perempuan di dunia, terutama di negara berkembang yang mempunyai 

sumber daya terbatas seperti di Indonesia. Alasan utama meningkatnya kedua 

kanker tersebut di negara berkembang adalah karena kurangnya program 

penapisan yang efektif yang bertujuan untuk mendeteksi keadaan sebelum 

terjadinya kanker maupun kanker pada stadium dini termasuk pengobatannya 

sebelum proses  invasiv yang lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut diatas, 

maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga ikut andil dalam upaya 

penurunan angka kesakitan dan kematian kanker, khususnya kanker 

payudara.
5
 

                                                           
5
http://dinkes.jatimprov.go.id/contentdetail/11/3/156/kegiatan_pengendalian_kan

ker_di_jawa_timur.html 
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Rumah Sakit Onkologi Surabaya merupakan salah satu lembaga 

pelayanan khusus kanker yang unggul di Jawa Timur dan Internasional yang 

beralamatkan di Araya Galaxy Bumi Permai Blok A2 / 7 Surabaya. Rumah 

Sakit Onkologi Surabaya Pada tanggal 20 April 1995, bernama Klinik 

Onkologi Surabaya (KOS) lahir di Jalan Bawean 40 Surabaya, diprakarsai 

oleh Ario Djatmiko, Estiningtyas, Alia Wahyuna dan Ario Djatmoko. Pada 

tanggal 3 April 2006, perkembangan teknologi dan sistem pelayanan 

menuntut kami harus menyesuaikan diri. KOS berkembang menjadi Rumah 

Sakit Onkologi Surabaya (RSOS).
6
 

Terkait dengan semua data dan permasalahan di atas, penelitian ini 

dianggap penting karena peneliti ingin mengetahui bagaimana perawat dalam 

melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien kanker, baik dari materi 

komunikasi yang disampaikan, intensitas berkomunikasi, sampai dengan 

reaksi pasien dalam menerima pasien dari komunikasi yang intens dan efektif 

dan semua strategi di dalamnya, setidaknya bisa membantu proses 

penyembuhan pasien kanker dan mengurangi jumlah penderita kanker yang 

semakin meningkat setiap tahunnya. 

Latar belakang peneliti memilih Rumah Sakit Onkolongi Surabaya 

sebagai tempat penelitian, hal ini dikarenakan rumah sakit tersebut telah 

melakukan komunikasi terapeutik terhadap pasien penderita kanker. Rumah 

Sakit Onkologi Surabaya merupakan rumah sakit khusus penderita kanker. 

                                                           
6
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Terlepas dari hal itu, lokasi penelitian ini dekat dengan peneliti, sehingga 

memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti diatas, 

maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana komunikasi 

terapeutik sebagai pendekatan perawat kepada pasien penderita kanker di 

Rumah Sakit Onkologi Surabaya?”. 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui komunikasi 

terapeutik sebagai pendekatan perawat kepada pasien penderita kanker di 

Rumah Sakit Onkologi Surabaya”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan akademis dan praktis bagi semua pihak : 

1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan 

informasi kepada Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya 

mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, mengenai ruang lingkup 

komunikasi khususnya di bidang komunikasi kesehatan yaitu komunikasi 
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terapeutik yang dilakukan perawat kepada pasien kanker di Rumah Sakit 

Onkologi Surabaya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan oleh Rumah Sakit 

Onkologi Surabaya secara khusus atau lembaga kesehatan/rumah sakit 

khusus kanker lain sebagai masukan dan pertimbangan maupun informasi 

guna penyempurnaan sistem kerja terutama di bidang komunikasi 

kesehatan di Rumah Sakit Onkologi Surabaya (RSOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


