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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kanker merupakan salah satu penyakit pembunuh terbesar di dunia. 

Kanker tidak hanya menyerang orang dewasa, namun anak-anak juga 

berpotensi terkena kanker. Di Indonesia, penyakit kanker sudah menjadi 

permasalahan yang cukup besar. Setiap tahun diperkirakan 12 juta orang di 

dunia menderita kanker dan 7,6 juta diantaranya meninggal dunia. Pada tahun 

2030 diprediksi kejadian tersebut bisa mencapai hingga 26 juta orang dan 17 

juta di antaranya meninggal akibat kanker, serta peningkatan tersebut lebih 

cepat terjadi di negara miskin dan berkembang. Menurut laporan Global 

Burden Cancer tahun 2012 silam,  diperkirakan jumlah kasus kanker pada 

anak-anak dan dewasa mencapai 14,1 juta kasus dengan 8,2 juta kematian. 

Data ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan data tahun 

2008, 12,7 kasus baru dengan7,6 juta kematian. World Health 

Organization (WHO) memprediksi bahwa  ada  175.300 kasus baru kanker 

anak dan ada sekitar 96.400 anak yang meninggal karena kanker di seluruh 

dunia. Hal ini disebabkan banyaknya pasien  yang berobat  dalam stadium 

lanjut (www.depkes.go.id, 2014). 

 Di Kota Solo sendiri tercatat sebanyak 271 anak menderita penyakit 

kanker. Sedangkan hanya 50 anak saja yang bersedia untuk menjalani 

perawatan kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi (www.timlo.net). Melihat 
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jumlah anak dengan kanker yang tidak sedikit, diperlukan penanganan serius 

untuk mengendalikan penyakit tersebut. Di Indonesia, upaya pengendalian 

sudah banyak dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan, seperti Yayasan Kanker Indonesia 

(YKI), Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP), Yayasan 

Onkologi Anak Indonesia (YOAI), Yayasan Kasih Kanker Anak Indonesia 

(YKAKI), dan masih banyak lagi. 

 Upaya pengendalian kanker pada anak di Kota Solo dilakukan oleh 

sekelompok pemuda yang terbentuk dalam komunitas Childhood Cancer Care 

(3C). 3C merupakan satu-satunya komunitas yang mendampingi anak-anak 

dengan kanker di Kota Solo. Komunitas tersebut beranggotakan para relawan, 

yang secara sukarela menyisihkan waktu dan tenaganya untuk mencurahkan 

perhatian kepada anak-anak dengan kanker.  Komunitas peduli kanker sudah 

banyak terbentuk di kota-kota lain akan tetapi di kota Solo baru ada 3C, 

pembentukkan komunitas ini bertujuan untuk mendampingi anak dengan 

kanker dalam memberikan motivasi kepada mereka.  

 Perbedaan dengan komunitas perduli kanker anak yang lain misal 

CBC (Cancer Buster Comunity). CBC merupakan komunitas yang 

anggotanya merupakan mantan penderita kanker semasa kanak-kanak yang 

saat ini selesai masa pengobatan dan dinyatakan sembuh (survivor). CBC 

memiliki tujuan untuk memberikan motivasi pada anak dengan kanker 

melalui pengalaman mereka bahwa kanker bisa disembuhkan 

(www.yoaifoundation.org). Mereka memberikan pengalaman melalui apa 
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yang pernah mereka alami, sedangkan 3C terdiri dari para relawan yang 

kebanyakan adalah mahasiswa. Anggota 3C tidak memiliki pengalaman atau 

pengetahuan mengenai kanker dan bagaimana komunikasi dengan anak 

sendiri.  

 Komunitas peduli kanker umumnya hanya memberikan sumbangan 

dana dan motivasi melalui acara-acara yang dibentuk. Namun keberadaan 3C 

selain mencari dana untuk penderita kanker juga mengadakan pendampingan 

terhadap anak dan orang tua. Selain itu ada berbagai kegiatan yang diberikan 

untuk anak tidak hanya bermain-main saja namun juga ada pembelajaran 

yang dilakukan setiap minggunya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 

pengalihan rasa sakit yang dialami anak, serta memberikan motivasi dan 

dukungan bagi anak dalam mewujudkan harapan masa depan mereka seperti 

halnya tujuan dari komunitas 3C. Komunitas 3C juga memberikan 

pengetahuan mengenai apa itu kanker dan gejalanya kepada masyarakat 

sekitar, agar masyarakat lebih memperhatikan apabila terdapat gejala-gejala 

tersebut. Apabila ada gejala yang dialami untuk segera mempriksakannya ke 

dokter, dengan demikian akan mengurangi jumlah penderita kanker. 3C juga 

menjalin kerja sama dengan komunitas lain untuk menjalankan visi-misinya. 

 Kanker pada anak merupakan suatu masalah penting yang harus 

diperhatikan, karena pada fase ini anak merasa cemas akan perubahan yang 

terjadi dalam tubuhnya. Anak dengan kanker yang menjalani kemoterapi 

merasakan kecemasan dan kegelisahan yang cukup tinggi. Mereka cenderung 

mengalami depresi, penarikan diri dan stress sosial. Selain itu mereka 
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memiliki waktu yang kurang untuk bermain dan berinteraksi dengan 

lingkungannya. Mengakibatkan anak dengan kanker memiliki keterbatasan 

pada semua aktivitas dan perubahan kepribadian anak (Pertiwi, 2014). Untuk 

itu perlu adanya dukungan dari orang disekitarnya. Dukungan tersebut dapat 

berupa pemberian informasi dan pengertian kepada anak tentang penyakit 

yang dideritanya dan gambaran apa yang mereka alami saat ini. Selain itu 

mengajak anak bermain dan belajar akan mengalihkan rasa sakit yang mereka 

derita. 

 Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan adanya komunikasi 

antarpribadi antara anak dengan orang-orang disekitarnya. Komunikasi 

antarpribadi digambarkan sebagai komunikasi tatap muka antara dua atau 

beberapa orang, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara 

langsung, dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara 

langsung pula (Hardjana, 2007: 85). 

 Demi melaksanakan kegiatan dalam  mewujudkan masa depan anak 

dengan kanker, maka perlu adanya komunikasi antarpribadi yang harus 

dibangun anggota komunitas 3C terhadap anak dengan kanker. Komunikasi 

tersebut dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan pemahaman 

mengenai penyakit yang mereka derita. Karenanya, harus ditanamkan dalam 

benak mereka mengenai kebenaran informasi dari penyakit yang dideritanya. 

Memberikan pengertian dengan menggunakan bahasa dan sikap yang baik 

sesuai apa yang sudah mereka pahami. Selain informasi mengenai 

penyakitnya, perlu adanya pengertian bahwa mereka dapat seperti orang lain 
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yang memiliki masa depan yang mereka inginkan (cita-cita). Sebab informasi 

tersebut akan memberikan efek positif kepada mental anak. Sebab setiap anak 

membutuhkan ketentraman, perasaan aman dan tidak dibohongi (Priyanto, 

2009). Selain informasi tersebut, perlu adanya motivasi yang diberikan untuk 

menumbuhkan semangat dan membuat mereka selalu ceria di setiap harinya. 

 Komunitas yang berdiri sejak 2013 tersebut memiliki 3 (tiga) divisi 

yaitu Daily Activity, Fund Raising, dan Community Relations. Daily 

Activityyang bertugas mendampingi anak-anak dengan kanker dalam kegiatan 

belajar dan bermain. Fund Raising yaitu anggota yang bertugas 

menggumpulkan donasi untuk penderita kanker dengan cara menjual 

merchandise 3C (gelang, kaos, tote bag) dan donasi dari donatur tetap 

maupun tidak. Sedangkan Community Relations yaitu anggota yang bertugas 

mensosialisasikan 3C ke masyarakat luas melalui media sosial seperti 

facebook, twitter, instagram, maupun menjalin kerjasama dengan komunitas 

lain.  

 Penelitian ini akan difokuskan pada divisi Daily Activity, karena divisi 

ini melakukan interaksi langsung dengan anak-anak penderita untuk 

memberikan dukungan dan motivasi melalui kegiatan belajar dan bermain. 

Selain memberikan pembelajaran di ruang bermain Maya Ananta, anggota 3C 

juga melakukan kunjungan ke bangsal anak dengan kanker. 

 Peneliti memilih judul ini dimaksudkan guna mengetahui bagaimana 

komunikasi antarpribadi yang dilakukan pihak eksternal yaitu komunitas 3C 

terhadap anak dengan kanker dalam upaya memotivasi diri. Sebab penderita 
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membutuhkan banyak motivasi dan dukungan dari berbagai pihak untuk 

menumbuhkan semangat dan keceriaan pada anak setiap harinya. Tidak 

hanya dokter saja dalam upaya tersebut, partisipasi orang-orang disekitarnya 

juga dibutuhkan. 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian sebelumnya 

yang berjudul “Komunikasi AntarpribadiAntara Perawat Dan Pasien (Studi 

Deskriptif Kualitatif Aktivitas Komunikasi Terapeutik Antara Perawat 

Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Surakarta)”, 

oleh Abraham Wahyu Nugroho dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret tahun 2009. Penelitian ini membahas mengenai 

bagaimana aktivitas komunikasi terapeutik para perawat dalam proses 

penyembuhan pasien di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik yang diterapkan RSUD Dr. 

Moewardi terdiri dari empat fase/tahap, yaitu fase pra interaksi, fase tindakan, 

fase evaluasi, dan fase dokumentasi. 

 Serta penelitian yang berjudul “Efektifitas Komunikasi Antarpribadi 

Penderita Kanker Dengan Suaminya Dalam Upaya Proses Penyembuhan 

(Studi Deskriptif Efektifitas Komunikasi Antarpribadi Penderita Kanker 

Dengan Suaminya Dalam Upaya Proses Penyembuhan)”, oleh  Dwiana Puji 

Astuti dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2011. Penelitian ini ingin mengetahui 

efektifitas komunikasi antarpribadi penderita kanker dengan suaminya dalam 

proses penyembuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keefektifan 
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komunikasi antarpribadi yang dilakukan pasangan suami istri dalam 

membantu proses penyembuhan meliputi keterbukaan, empati, sikap 

mendukung, sikap positif yang bertujuan untuk membantu proses 

penyembuhan pasangannya yang memiliki penyakit kanker. 

Perbedaan penelitian ini dibanding kedua penelitian di atas, yang 

pertama yaitu penelitian sebelumnya meneliti mengenai penerapan 

komunikasi terapeutik dalam proses penyembuhan sedangkan dalam 

penelitian ini membahas mengenai komunikasi antarpribadi dalam 

memotivasi diri. Perbedaan pada penelitian kedua yaitu komunikasi 

antarpribadi yang dilakukan suami dengan pasangan penderita kanker 

sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada komunikasi antarpribadi 

dari pihak eksternal yaitu komunitas 3C dalam upaya memotivasi diri anak 

dengan kanker di RSUD Dr. Moewardi, Surakarta. Sedangkan perbedaan dari 

kedua penelitian tersebut yaitu komunikasi dilakukan pada penderita kanker 

dewasa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan orang terdekat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah komunikasi antarpribadi anggota Komunitas Childhood 

Cancer Care Solo terhadap anak dengan kanker di RSUD Dr. Moewardi 

dalam upaya memotivasi diri anak dengan kanker? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi antarpribadi anggota Komunitas 

Childhood Cancer Care Solo terhadap anak dengan kanker di RSUD Dr. 

Moewardi dalam upaya memotivasi diri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat diketahui hasil-hasil yang akan memberi masukan 

bagi Komunitas Childhood Cancer Care Solo apakah komunikasi 

antarpribadi yang dilakukan terhadap anak dengan kanker dalam 

proses memotivasi diri anak sudah berjalan dengan baik. 

2. Manfaat Akademik  

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi antarpribadi dan 

komunikasi dengan anak. Penelitian ini ingin membuktikan relevansi 

dari teori antarpribadi dan komunikasi dengan anak yang digunakan 

untuk mengetahui bagaimana komunikasi antarpribadi yang dilakukan 

antara anggota Komunitas Childhood Cancer Care Solo terhadap anak 

dengan kanker dalam memotivasi diri. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi tatap muka antara 

dua atau beberapa orang, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan 



9 
 

secara langsung, dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi 

secara langsung pula (Hardjana, 2007: 85). 

Menurut rakhmat (1991) komunikasi antarpribadi yaitu 

bagaimana orang menerima informasi, mengelola, menyampaikan, dan 

menghasilkan kembali. 

Komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi yang paling 

efektif sebab terjadi kontak pribadi antara komunikator dan komunikan 

dalam kegiatan merubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku 

komunikan. Maka dari itu komunikasi antarpribadi digunakan dalam 

komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif yaitu teknik komunikasi 

secara psikologis manusiawi yang sifatnya halus, luwes, berupa ajakan, 

bujukan atau rayuan (Effendy, 2000: 63). 

Hartley (1999) mengemukakan bahwa terdapat tujuh karakteristik 

yang dapat mendefinisikan komunikasi antarpribadi, yaitu : 

a. Adanya tatap muka 

b. Melibatkan dua orang dengan peran yang berbeda 

c. Bersifat dua arah 

d. Melibatkan pembentukkan dan pertukaran makna 

e. Adanya tujuan (intensi) 

f. Merupakan proses yang sedang berlangsung. Tidak bisa diberikan 

batasan jelas mengenai awal dan akhir 

g. Berakumulasi seiring dengan waktu 
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  DeVito (1995) menyatakan bahwa komunikasi antarpribadi 

memiliki sedikitnya lima tujuan yaitu (Maulana, 2013: 77): 

a. Proses belajar 

Komunikasi antarpribadi sama halnya dengan belajar mengenai 

orang lain dan diri sendiri. Komunikasi antarpribadi membantu 

seseorang untuk mengerti, memahami, dan merespon lingkungan 

disekitarnya, seperti peraturan, norma-norma dan etika yang berlaku.  

b. Untuk membangun hubungan 

Komunikasi antarpribadi dilakukan untuk membangun dan 

mempertahankan hubungan sosial. Hubungan sosial menghindarkan 

seseorang dari kesendirian dan depresi. 

c. Untuk mempengaruhi 

Dalam komunikasi antarpribadi seseorang mencoba mempengaruhi 

sikap dan perilaku orang lain. 

d. Untuk bermain 

Komunikasi antarpribadi dapat dilakukan pada saat berdiskusi 

mengenai hobi, dan menceritakan lelucon. Hal itu dapat 

menyeimbangkan hidup dan membuat pikiran beristirahat sejenak 

dari hal-hal serius. Bermain meliputi segala hal yang dapat seseorang 

nikmati. 

e. Untuk menolong 

Melalui komunikasi antarpribadi seseorang dapat menenangkan, 

menghibur, dan memberi saran kepada orang lain. Keberhasilan 
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untuk menolong seseorang tergantung pada ketrampilan komunikasi 

antarpribadi seseorang. 

 

2. Komunikasi Dengan Anak 

Istadi (2012) menyatakan bahwa komunikasi dengan anak harus 

membiasakan beberapa hal atara lain yaitu saling berbagi cerita, berbagi 

pengalaman, sharing, mendiskusikan masalah atau sekedar bercanda ria. 

Hal tersebut dilakukan agar mudah bagi anak untuk terbuka.  

Dalam berkomunikasi dengan anakpun ada beberapa pedoman 

yang harus diperhatikan yaitu (Rohani, 2013:63) : 

a. Berikan kesempatan pada anak untuk merasa nyaman 

b. Hindari posisi maju yang tiba-tiba dan cepat, senyum terlalu 

lebar, kontak mata yang terlalu lama, atau gerakan tubuh lain 

yang dapat dilihat seperti mengancam 

c. Awali bicara dengan orang tua apabila anak merasa malu 

d. Berkomunikasi dengan objek transisi, seperti boneka atau mainan 

sebelum memberikan pertanyaan langsung pada anak 

e. Bicara dengan suara yang tenang, menggunakan kata-kata 

sederhana dan kaliman yang pendek 

f. Tawarkan pilihan apabila ada pilihan 

g. Berikan saran yang positif dan bicara jujur pada anak 

h. Berikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan masalah 

dan ketakutan mereka 
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i. Gunakan berbagai teknik komunikasi dengan anak 

Berkomunikasi dengan anak tentu berbeda saat berkomunikasi  

yang dilakukan dengan orang dewasa. Selain memperhatikan pedoman 

dalam berkomunikasi dengan anak, saat berbicara denga anak harus 

mengetahui beberapa teknik komunikasi dengan anak. Ada berbagai 

teknik komunikasi dengan anak yang dapat diterapkan, yakni teknik 

komunikasi verbal dan nonverbal (Machfoedz, 2009:128). 

a. Komunikasi Verbal 

1) Teknik orang ketiga 

Teknik ini dilakukan dengan cara menceritakan pengalaman 

orang lain. Misalnya, “kadang-kadang apabila seseorang sakit 

sering marah-marah karena tidak dapat melakukan seperti 

yang dilakukan oleh kakak, adik atau temannya”. Kemudian 

diam sejenak untuk menunggu respon anak dan bertanya lagi 

“apakah kamu pernah merasakan seperti itu?”. Teknik ini 

akan memberikan kesempatan pada anak untuk menentukan 

satu di antara tiga alternatif yaitu setuju, tidak setuju, atau tetap 

diam karena tidak mampu menyatakan pada saat itu. 

2) Bercerita 

Bercerita dengan anak harus menggunakan bahasa yang 

dimengerti oleh anak dan mengamati perasaannya. Hal ini 

dimaksudkan untu menghindarkan anak dari perasaan takut. 

Atau dengan memberikan ilustrasi kepada anak dan 
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menceritakannya. Dongeng mampu mengembangkan 

pendekatan dengan anak, karena selain membantu membuka 

pikiran juga dapat dijadikan upaya untuk mengubah persepsi. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan meminta anak untuk 

bercerita tentang suatu kejadian kemudian diikuti cerita lain 

oleh seseorang.  

3) Neuro Linguistic Programing (NLP) 

Teknik pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami proses 

komunikasi dengan memperhatikan cara, gaya, dan perilaku 

dalam penerimaan dan pemahaman individu. 

4) Bibliotherapy 

Teknik ini diterapkan dengan menggunakan buku dengan 

tujuan membantu anak mengungkapkan perasaan dan 

perhatiannya melalui aktivitas membaca. Cara ini dapat 

memberi kesempatan pada anak untuk menjelajahi suatu 

kejadian yang kondisinya hampir sama sehingga 

memungkinkan untuk tetap terkendali. 

5) Fantasi 

Teknik ini dilakukan dengan bercerita/dongeng fantasi seperti, 

Ali Baba, Aladin, Jaka Kendil dan lain sebagainya. tokoh dan 

kejadian dalam dongeng mengilustrasikan suatu konflik dalam 

suatu peristiwa yang memerlukan perhatian, pentingnya 

kejujuran, kebutuhan pada kasih sayang dan lain sebagainya. 
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6) Pertannyaan “bagaimana jika” 

Pertanyaan “bagaimana jika”, dapat mendorong anak untuk 

menentukan solusi suatu permasalahan. Misal dengan 

pertanyaan. “bagaimana jika kamu sakit dan harus masuk 

rumah sakit?” selanjutnya menunggu respon anak dalam 

menyatakan perasaannya yang telah diketahui dan yang ingin 

diketahui. 

b. Teknik nonverbal 

1) Menulis 

Menulis merupakan alternatif pendekatan komunikasi pada 

anak, pra-remaja, dan remaja. Untuk mengawali suatu 

percakapan dapat dilakukan dengan mengamati tulisan dan 

juga membaca beberapa bagian dari tulisannya.  

2) Menggambar 

Komunikasi dengan anak dapat dilakukan dengan mengamati 

gambar yang dibuatnya. Pada dasarnya anak akan 

mengungkapkan mengenai dirinya melalui gambar yang 

dibuatnya. Untuk menilai gambar difokuskan pada bentuk 

tokoh dalam gambar, mengekspresikan orang penting, urutan 

bentuk gambar mengekspresikan prioritas kepentingan, dan 

bagian gambar yang dihapus, gambar silang atau bayangan 

mencerminkan pertentangan, keprihatinan, atau kecemasan 

pada hal-hal tertentu. 
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3) Gerakan gambar keluarga 

Menggambarkan suatu kelompok berpengaruh pada perasaan 

dan respon emosi anak. Mereka akan menggambarkan pikiran 

tentang dirinya dan anggota keluarga yang lain. Gambar 

kelompok yang paling disukai anak adalah gambar keluarga. 

4) Sosiogram 

Anak tidak perlu dibatasi dalam menggambar. Bagi anak 

berusia 5 tahun, sosiogram (gambar ruang kehidupan atau 

lingkungan keluarga) digambarkan dengan gambar lingkaran, 

melambangkan orang yang mirip dalam kehidupan anak, dan 

gambar bundaran di dekat lingkaran menunjukkan keakraban 

atau kedekatan. 

5) Menggambar bersama dalam keluarga 

Menggambar bersama dalam keluarga merupakan suatu alat 

untuk mengungkapkan dinamika dan hubungan yang terjalin 

dalam keluarga. 

6) Bermain 

Bermain merupakan bentuk komunikasi yang efektif dalam 

berhubungan dengan anak. Dengan bermain dapat memperoleh 

petunjuk mengenai tumbuh kembang fisik, intelektual, dan 

sosial anak. Bermain dilakukan untuk mengurangi trauma 

akibat sakit atau masuk rumah sakit, atau mempersiapkan anak 

sebelum melakukan prosedur perawatan. 
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3. Hubungan Antarpribadi Anggota 3C Terhadap Anak Dengan 

Kanker 

Menurut Pearson (1993) manusia adalah mahkluk sosial, artinya 

kita tidak dapat menjalin hubungan sendiri, kita selalu menjalin 

hubungan dengan orang lain. Mencoba untuk mengenali dan memahami 

kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi, serta berusaha 

mempertahankan interaksi tersebut. Hubungan antarpribadi adalah 

hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih, yang memiliki 

ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang 

konsisten. Ketika akan menjalin hubungan antarpribadi, terdapat suatu 

proses dan dimulai dengan daya tarik antarpribadi (Sarwono, 2011: 67). 

Hubungan antarpribadi yaitu suatu sosiologi yang konkrit karena 

meneliti situasi kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan 

pengaruh dan psikologisnya. Selain itu hubungan antarpribadi merupakan 

inter komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam 

segala situasi dan di dalam semua bidang kehidupan, sehingga 

menimbulkan rasa puas dan bahagia kepada kedua belah pihak (Effendy, 

1998: 70). 

Hubungan antarpribadi anggota 3C terhadap anak dengan kanker 

dapat dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung dimana 

anggota 3C berusaha menarik perhatian anak untuk berkomunikasi. 

Hubungan tersebut dapat dilakukan dengan mengajak anak bermain, 

bernyanyi, belajar dan lain sebagainya. Hubungan yang dibangun pada 
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anak bertujuan untuk menjalin kedekatan antara anggota 3C dan anak 

dengan kanker. Melalui kedekatan diantara keduanya memudahkan 

dalam memberikan motivasi untuk selalu semangat mengerjakan segala 

sesuatu serta menumbuhkan keceriaan pada anak setiap harinya. 

4. Motivasi Diri Anak Dengan Kanker 

Anak dengan kanker yang menjalani kemoterapi mengalami 

kecemasan dan kegelisahan yang cukup tinggi dibanding dengan anak 

tanpa kanker. Mereka cenderung mengalami depresi, penarikan diri dan 

stress sosial. Selain itu mereka memiliki waktu yang kurang untuk 

bermain dan berinteraksi dengan lingkungannya. Mengakibatkan anak 

dengan kanker memiliki keterbatasan pada semua aktivitas dan 

perubahan kepribadian mereka (Pertiwi, 2014). 

Motivasi merupakan dorongan atau rangsangan yang diberikan 

pada seeorang, atau membangkitkan sesuatu pada diri seseorang. Dimana 

seseorang memberikan pengaruh yang kuat dengan tujuan tertentu 

kepada orang lain. Untuk memperoleh pengaruh yang kuat dan bertahan 

lama, motivasi tersebut harus bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat 

didalamnya (Clegg, 2001: 2). 

Tidak hanya orang dewasa saja yang butuh motivasi namun anak-

anak juga memerlukannya. Motivasi akan lebih mudah diberikan saat 

terjalin kedekatan diantara keduanya. Memberikan motivasi pada anak 

dapat dilakukan dengan memberikan informasi. Informasi diberikan 
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menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak serta 

menggunakan bahasa yang positif dan tidak negatif.  

Selain memberikan informasi, dapat dilakukan dengan 

menggambarkan sebuah permasalahan yang dilihat dengan sikap baik, 

agar anak tidak merasa cemas apa yang sedang mereka alami. Selain itu, 

jangan berikan komentar tentang karakter atau kepribadian anak, tetapi  

dapat dilakukan dengan cara memberikan arahan (Dowshen, 2009).  

 

C. METODOLOGI 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di ruang bermain anak, Maya Ananta, 

Melati 2, RSUD Dr. Moewardi. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan mulai 15 Mei 2015 

sampai 22 Juni 2015. 

 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

yaitu bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek 

penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok 

subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis 

(Azwar, 2011 : 126). 



19 
 

Penelitian ini bertujuan agar memperoleh pemahaman mengenai 

permasalahan yang diamati yaitu komunikasi antarpribadi. Penelitian 

ini diharapkan memperoleh data dan informasi mengenai komunikasi 

antarpribadi antara komunitas 3C  (Childhood Cancer Care) Solo 

terhadap anak dengan kanker dalam upaya memotivasi diri. 

 

3. Jenis Data 

Data yang digunakann dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil 

observasi dan wawancara. Observasi yaitu melihat secara 

langsung aktivitas yang dilakukan antara anggota komunitas 

3C terhadap anak dengan kanker. Selain itu mewawancarai 

anggota komunitas 3C agar mendapatkan informasi yang 

diperlukan. 

b. Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung 

dan melengkapi data primer yang diperoleh dari literature, 

arsip, jurnal yang relevan, dan data yang mendukung data 

primer. 

 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu ketua, 

sekertaris dan salah satu anggota komunitas Childhood Cancer Care 
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Solo (3C) pada divisi daily activity. Informan dipilih berdasarkan 

seringnya intensitas pertemuan dan komunikasi dengan anak.  

 

5. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling atau sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Informan dipilih karena mengetahui dan 

dinilai paham mengenai komunikasi antarpribadi yang dilakukan 

antara komunitas 3C terhadap anak dengan kanker. Anggota yang 

dipilih yaitu mereka yang berada pada divisi daily activity. Dimana 

anggota tersebut berhubungan langsung pada anak dengan kanker. 

Sebab mereka mengetahui latar belakang yang dimiliki anak. Dengan 

demikian akan memmudahkan dalam melakukan komunikasi 

antarpribadi untuk memotivasi diri anak dengan kanker. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif yang 

digunakan, maka metode pengumpulan data yang dipakai yaitu : 

a) Wawancara semi terstruktur 

yaitu cara mengumpulkan data atau informasi dengan bertatap 

muka secara langsung dengan ketiga informan agar mendapat 

data yang lengkap dan mendalam mengenai topik penelitian. Cara 

ini digunakan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai 
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komunikasi antarpribadi yang dilakukan komunitas 3C terhadap 

anak dengan kanker dalam upaya proses penyembuhan di RSUD 

Dr. Moewardi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat 

bantu daftar wawancara, perekam, dan alat tulis berupa bulpen 

dan kertas.  

b)  Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik dasar untuk mempelajari 

perilaku manusia melalui pengamatan yang sistematis. Observasi 

pada penelitian ini difokuskan untuk mendiskripsikan dan 

menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Dimana penulis 

melakukan pengamatan secara langsung di RSUD Dr. Moewardi. 

disini penulis mengamati bagaimana anggota komunitas 3C 

melakukan komunikasi kepada anak dengan kanker melalui 

berbagai kegiatan yang dilakukan.  

c) Dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran 

dokumen atau arsip yang dimiliki oleh komunitas 3C maupun 

RSUD Dr. Moewardi. 

 

7. Teknik Validitas Data 

Validitas (validity) data dalam penelitian kualitatif lebih 

merujuk pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh telah secara 

akurat mewakili realitas atau gejala yang diteliti. Untuk kepentingan 
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ini, peneliti disarankan untuk menggunakan teknik-teknik trianggulasi 

tertentu. (Pawito, 2008 : 97).  

Teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

trianggulasi sumber, menggunakan berbagai sumber data seperti 

dokumen, buku, jurnal, hasil wawancara berberapa informan, serta 

hasil observasi. 

 

8. Teknik Analisis Data 

Anlisis data yang dilakukan peneliti untuk dapat menarik 

kesimpulan-kesimpulan. Penelitian komunikasi kualitatif 

dikembangkan dengan maksud memberikan makna (making sence of) 

terhadap data, menafsirkan (transforming) data ke dalam bentuk-

bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang 

bernuansakan proposisi-proposisi ilmiah (thesis) yang akhirnya sampai 

pada kesimpulan-kesimpulan final. Penelitian kualitatif bertujuan 

untuk mengemukakan gambaran atau memberikan pemahaman 

mengenai bagaimana dan mengapa berhubungan dengan realitas atau 

gejala yang diteliti (Pawito, 2008: 100-101). 

Miles dan Huberman (1994) mengemukakan bahwa teknik 

analisis pada dasarnya terdiri dari 3 komponen yaitu (Pawito, 2008: 

104) : 
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a. Reduksi data 

Analisa data penelitian ini dimulai dengan mencatat hasil 

rekaman wawancara kemudian diolah sesuai kebutuhan peneliti. 

Data mentah yang sudah terkumpul ditulis sesuai hasil rekaman. 

Data yang sudah ditulis kemudian dicermati dengan membaca 

berulang-ulang, lalu disajikan dalam bentuk kategori-kategori 

dan kata-kata kunci. 

b. Penyajian data 

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, maka peneliti 

menentukan sebuah kata kunci yang digolongkan dalam 

kategori-kategori data, kemudian kata kunci tersebut diberi 

nomor dengan tujuan untuk mempermudah dalam penggolongan 

kategori.  

c. Penarikan serta pengujian kesimpulan 

Tahap terakhir yang berisikan proses pengambilan keputusan 

yaitu data yang sudah dianalisa dan divalidasi dengan 

menggunakan teknik trianggulasi sumber selanjutnya ditarik 

sebuah kesimpulan. 

 

 

 

 

 


