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ABSTRAKSI 
JUDUL : KOMUNIKASI KELUARGA UNTUK MENUMBUHKAN 

MOTIVASI SEMBUH PADA ANAK PENDERITA KANKER 
NAMA : MISBAH HAYATI 
NIM  : 140011120002 

 
Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 (Riskesdas) menunjukkan prevalensi 
kanker anak umur 0-14 tahun terjadi pada sekitar 16.291 kasus. Sementara jenis 
kanker yang paling banyak diderita anak di Indonesia adalah leukemia dan kanker 
bola mata (Retinoblastoma). Pada lebih dari 50 persen kasus kanker pada anak, 
anak penderita kanker datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam keadaan stadium 
lanjut. Minimnya pengetahuan orang tua tentang kanker, menjadi salah satu 
penyebab kanker tidak terdeteksi sejak dini. Padahal apabila dapat terdeteksi 
secara dini, kanker pada anak dapat disembuhkan dengan pengobatan dan terapi 
yang baik (Pusat Data dan Informasi Kesehatan, 2015). 

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana komunikasi keluarga untuk 
menumbuhkan motivasi sembuh pada anak penderita kanker. Penemuan 
sebelumnya menemukan anak dengan kanker yang menjalani kemoterapi 
merasakan kecemasan dan kegelisahan yang cukup tinggi. Mereka cenderung 
mengalami depresi, penarikan diri dan stress sosial. Untuk itu perlu adanya 
dukungan dari orang disekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode 
fenomenologi yang memahami fenomena dari kehidupan pelakunya. Teori yang 
digunakan adalah Teori Verbal dan Non verbal, dan Teori Komunikasi Kesehatan. 
Penelitian dilakukan pada tiga orang tua yang memiliki anak kanker berumur 0-14 
tahun dengan lama menderita kanker ˂1 tahun, ±1 tahun dan ˃1 tahun. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi keluarga yang 
dilakukan oleh orang tua yang memiliki anak dengan penyakit kanker untuk 
membangkitkan semangat dan menumbuhkan motivasi anak  agar dapat sembuh 
dari penyakit yang dideritanya. Orang tua memiliki kemampuan berkomunikasi 
yang baik, baik itu komunikasi verbal maupun noverbal yang sangat penting dan 
dibutuhkan dalam perawatan agar dapat mengurangi rasa cemas, takut dan sedih 
anak yang menderita kanker. Orang tua melakukan komunikasi verbal dan non 
verbal seperti mencium, memeluk, menggendong, bercerita, bernyanyi dan 
bermain bersama untuk dapat mengalihkan perhatian anak yang menderita kanker 
dari rasa sakit dan membuatnya lebih bersemangat. Komunikasi dengan keluarga 
dan komunikasi dengan lingkungan sekitar termasuk dokter dapat memberikan 
referensi pada orang tua untuk mengetahui cara perawatan anak  yang menderita 
kanker dengan baik. Melalui komunikasi yang dilakukan oleh orang tua bisa 
membangkitkan semangat dan motivasi anak untuk dapat sembuh dari penyakit 
kanker yang dia derita. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan nasehat, 
mengucapkan kata-kata yang baik dengan lembut dan memberikan kata-kata yang 
bernada semangat pada anak. 

 
Keywords : Komunikasi Keluarga, Kanker, Motivasi Sembuh 
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ABSTRACT 
TITLE : FAMILY COMMUNICATION TO CULTIVATE HEALING 

MOTIVATION AGAINST CHILDREN WHO SUFFER 
CANCER  

NAME : MISBAH HAYATI 
NIM  : 140011120002 

 
The result of Basic Health Research in 2013 shows that the prevalence of cancer 
in children in the age of 0-14 years old around 16.291 cases. While the kind of 
cancer that is most suffered by the children in Indonesia are leukemia and 
retinoblastoma. In more than 50 percent of cancer cases on children, children with 
cancer just come to health services when they have already in an advanced 
stadium. The minimum knowledge of parents about cancer become one of the 
reason cancer was not detected earlier. Whereas if it is detected earlier, the 
children with cancer can be cured with medication and good therapy (Data Center 
and Health Information, 2015).  

This research discussing on how the use of family communication to 
cultivate healing motivation against children who suffer cancer. Prior research 
found that children with cancer who have been experiencing chemotherapy 
feeling a quite high anxiety. They tend to get depression, withdrawal, and social 
stress. Therefore, there is need any support from people surround them. This 
research uses phenomenology to understand the phenomenon of the people who 
experienced it directly. The theory that is used is Theory of Verbal and 
Nonverbal, and Theory of Health Communication. The research was conducted 
towards three parents who have children with cancer in the age 5-14 years old 
with the length of suffering <1 year, ± 1 year, and >1 year. 

The result of this research shows that family communication is conducted 
by parents who have children with cancer disease to cultivating passion and rising 
motivation of children to heal from the disease they suffer. Parents have good 
communication ability, either verbal or nonverbal communication that is very 
important and needed on treatment to decrease anxiety, fear, and sadness from the 
children who suffer cancer. Parents doing verbal and non verbal communication  
such as kissing, hugging, carrying, story telling, singing, and playing together to 
divert the attention of children who suffer cancer from painful and make them be 
more passionate. Communication with family and communication with 
surroundings including doctor can give reference towards parents to knowing 
good treatment way of children with cancer. By therapeutic communication, 
parents can uplift and motivate children to be healed from cancer they suffer.  

 
 

Keywords : Family Communication, Cancer, Healing Motivation 
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