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ABSTRAK
Prevalensi penyakit kanker diera milenial saat ini semakin hari semakin meningkat, bahkan penderita
kanker anak juga terus bertambah. Anak penderita kanker membutuhkan motivasi untuk berjuang
melawan penyakitnya. Adanya motivasi sembuh tidak lepas dari berbagai faktor pendukung baik
pengasuhan, kasih sayang keluarga, serta tidak lepas dari karakter positif anak itu sendiri untuk
mendorong dirinya termotivasi sembuh. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran dan faktorfaktor yang mempengaruhi motivasi sembuh pada anak penderita kanker di Rumah Singgah Kanker
Banjarmasin, dengan subjek penelitian 2 orang anak laki-laki penderita kanker darah berusia 6 tahun.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan instrumen
tambahan berupa skala motivasi sembuh. Hasil penelitian menggambarkan bahwa motivasi sembuh
pada kedua anak penderita kanker berada pada taraf sedang, yakni mereka cukup memiliki keinginan
untuk sembuh serta kembali bermain seperti anak lainnya, namun pada satu situasi juga masih bisa
mengalami kesedihan karena pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi
sembuh antara lain berasal dari aspek karakter positif anak yang senantiasa ceria dan semangat
menjalani kegiatan sehari-hari, aspek orientasi mencapai tujuan yakni optimis minum obat dan tidak
takut menjalani pengobatan, serta aspek kekuatan yang mendorong individu seperti cita-cita ingin
kembali melanjutkan pendidikan. Sedangkan faktor eksternal lainnya adalah adanya dukungan sosial
dalam pengasuhan seperti kehadiran dan perhatian terus menerus dari orangtua dan keluarganya.
Kata kunci: motivasi sembuh, anak penderita kanker, karakter positif, dukungan pengasuhan
LATAR BELAKANG
Penyakit kanker merupakan suatu penyakit yang disebabkan pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh
tidak normal (tumbuh sangat cepat dan tidak terkendali), menginfiltrasi atau merembes, dan
menekan jaringan tubuh sehingga mempengaruhi organ tubuh (National Cancer Institute, 2017).
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, menunjukkan
prevalensi kanker anak umur 0-14 tahun sebesar 16.291 kasus, dengan jenis kanker yang paling
banyak diderita anak di Indonesia adalah leukemia (Kanker Darah) dan retinoblastoma (Kanker Bola
Mata). Tingginya kasus penderita kanker pada anak terjadi karena masih belum diketahuinya
penyebab kanker pada anak, lebih dari 10 juta orang didunia diperkirakan terdiagnosis kanker,
berdasarkan data yang ada, dari seluruh kasus kanker, 2% sampai 4% keseluruhan penyakit kanker
di Indonesia menyerang anak-anak. Bahkan, kanker menyumbang sekitar 10% kematian pada anakanak (Anand et al., 2008a).
Kondisi dan penanganan pada penderita kanker akan dapat menimbulkan stres, sehingga tidak saja
mempengaruhi kondisi fisik tetapi mempengaruhi kondisi psikologis pasien (Anand et al., 2008a).
Hasil penelitian Janet M. de Groot menunjukkan bahwa kanker berpengaruh terhadap kondisi
psikologis pasien yang mengalami kondisi tertekan atau distress. Secara umum ada tiga bentuk respon
emosinal yang muncul pada pasien dengan penyakit kronis seperti kanker yaitu penolakan,
kecemasan dan depresi. Kecemasan merupakan respon umum yang terjadi setelah penyakit kanker
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terdiagnosis yang akan mempengaruhi motivasi sembuh pada pasien penderita kanker (de Groot et
al., 2007).
Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong individu untuk melakukan
aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Anak penderita kanker membutuhkan
motivasi untuk berjuang melawan penyakitnya. Kebutuhan akan perhatian, pemberian semangat, dan
pemberian rasa nyaman melalui sentuhan, ekspresi dan metode verbal lain akan membuat penderita
merasa nyaman, kuat, dan tenang sehingga penderita akan termotivasi untuk sembuh melawan
penyakit yang dia derita. Hal lain yang berhubungan dengan adanya motivasi sembuh pada pasien
kanker adalah keberadaan, kepedulian dan kasih sayang dari keluarga dan teman-teman (Cuevas et
al., 2014). Selain itu, penderita kanker yang telah didiagnosa lebih dari 6 bulan sangat mempunyai
resiko terjadinya gangguan kognitif, perilaku, afektif, dan depresi. Prevalensi terjadinya depresi pada
pasien kanker ginekologi mencapai 23%, biasanya anak penderita kanker akan mengalami rasa sedih,
keterkejutan, kecemasan sebagai dampak psikologis saat mengetahui dirinya menderita penyakit
kanker. Anak penderita kanker akan lebih rentan mengalami penurunan motivasi sembuh hingga
muncul perasaan putus asa jika mereka mendapati ada teman sesama penderita kanker yang
meninggal (Khamechian, Alizargar, & Mazoochi, 2013). Pasien yang tidak dapat menyesuaikan diri
dengan penyakitnya akan mengalami kecemasan dan depresi yang akan menyebabkan penurunan
kekebalan tubuh, dan memperparah penyakitnya (Cuevas et al., 2014).
Dampak psikologis yang sedemikian kompleksnya akan berpengaruh pada proses penyembuhan
pasien, seperti ketidakmauan anak untuk minum obat ataupun melakukan kemoterapi. Penanganan
secara psikologis sangat baik dilakukan sejak dini, karena melalui penanganan tersebut diharapkan
penderita kanker akan cepat merasa tenang, terlepas dari kondisi stres dan perasaan tertekan,
sehingga dengan demikian diharapkan pasien dapat memperoleh prognosis yang lebih positif (Stein,
Syrjala, & Andrykowski, 2008). Besarnya pengaruh secara psikologis terhadap pasien kanker
mencetuskan peneliti untuk mengetahui gambaran mengenai motivasi sembuh pada anak-anak
penderita kanker di Rumah Singgah Kanker Banjarmasin.

TINJAUAN PUSTAKA
Anak Penderita Kanker
Penyakit kanker merupakan suatu penyakit yang disebabkan pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh
tidak normal (tumbuh sangat cepat dan tidak terkendali), menginfiltrasi atau merembes, dan
menekan jaringan tubuh sehingga mempengaruhi organ tubuh (National Cancer Institute, 2017).
Terminologi “Kanker Anak” biasanya digunakan pada diagnosis kanker yang terjadi pada anak sampai
usia 18 tahun. Meskipun kejadian kanker pada anak di seluruh dunia masih cukup jarang, namun
kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian 90.000 anak setiap tahunnya. Di negara
berpenghasilan tinggi, kanker merupakan penyebab kedua terbesar kematian anak umur 5-14 tahun,
setelah cedera dan kecelakaan, kanker dapat menyerang anak mulai dari usia bayi hingga usia 18
tahun. Kanker pada anak berbeda dari kanker pada orang dewasa. Kanker pada orang dewasa dapat
dicegah, sementara pada anak sampai saat ini belum ada pencegahannya. Walaupun demikian, pola
hidup dan makan makanan yang sehat harus tetap diajarkan sejak kanak-kanak. Tujuannya agar anak
dapat terhindar dari berbagai jenis kanker yang timbul pada usia dewasa. Hingga saat ini penyebab
kanker pada anak belum diketahui secara pasti. Namun, jika anak dicurigai terkena kanker, sebaiknya
segera membawanya ke puskesmas, rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Tujuannya adalah
untuk mengonfirmasi apakah gejala yang dijumpai tersebut benar kanker atau bukan. Gejala awal
kanker pada anak adalah pucat, memar atau pendarahan dan nyeri tulang. Terlihat adanya benjolan
atau pembengkakan yang tidak nyeri dan tanpa demam, atau adanya tanda-tanda infeksi lain.
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Penurunan berat badan atau demam tanpa sebab yang jelas, batuk yang menetap atau sesak napas
dan berkeringat di malam hari (Rodriguez et al., 2012)
Berdasarkan data dari Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan RI tahun
2013, menunjukkan prevalensi kanker anak umur 0-14 tahun sebesar 16.291 kasus, dengan jenis
kanker yang paling banyak diderita anak di Indonesia adalah Leukemia (Kanker Darah) dan
Retinoblastoma (Kanker Bola Mata). Tingginya kasus penderita kanker pada anak terjadi karena
masih belum diketahuinya penyebab kanker pada anak. Menurut data yang ada, dari seluruh kasus
kanker, 2% sampai 4% keseluruhan penyakit kanker di Indonesia menyerang anak-anak. Bahkan,
kanker menyumbang sekitar 10% kematian pada anak-anak. Menurut data yang ada, di Indonesia
setiap tahun ditemukan 4.100 pasien baru kanker anak (Ramadhan, 2011)
Menurut (Anand et al., 2008b) sekitar 30,0% penderita kanker mengalami permasalahan penyesuaian
diri dan 20,0% didiagnosis mengalami depresi. Dampak psikologi yang muncul jika mengetahui dirinya
menderita kanker, adalah seperti menampilkan reaksi takut akan kematian, ketidakmampuan,
ditelantarkan, ketergantungan, kehilangan kemandirin, diputuskan dari hubungan fungsi peran, dan
penipisan finansial. Selain itu, dampak psikologis yang sering dirasakan oleh anak penderita kanker
yaitu berupa ketidakberdayaan, kecemasan, rasa malu, harga diri menurun, stres dan amarah. Pada
anak penderita kanker hal ini akan berkelanjutan sampai pada tingkat kecemasan dan ketakutan yang
mendalam. Keadaan ini dapat berkaitan dengan beberapa hal, seperti ada tidaknya rasa nyeri atau
stadium penyakit, faktor sosial dan emosional serta faktor psikologis penderita (Khamechian et al.,
2013)
Motivasi Sembuh
Menurut (Suparno, 2017) Motivasi sebagai daya penggerak dalam diri individu untuk melakukan suatu
aktivitas atau sebuah perilaku yang memiliki tujuan tertentu. Istilah motivasi digunakan secara umum
untuk menunjuk pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang
timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkan serta tujuan atau akhir dari gerakan dan
perbuatan tersebut sedangkan definisi kesembuhan sebagai kondisi kembalinya individu pada keadaan
normal setelah menderita suatu penyakit. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa motivasi sembuh adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya sebuah
tindakan dan memberikan kekuatan yang mengarah kepada pencapaian kesembuhan.
Aspek-aspek motivasi kesembuhan menurut (Van Hooff & Baas, 2013) adalah : (a) memiliki sikap
positif, (b) beroreientasi pada pencapaian suatu tujuan, (c) kekuatan yang mendorong individu.
Adapun jenis motivasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu motivasi intrinsik yang merupakan motivasi
yang datang dari dalam diri seseorang dan motivasi Ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena
pengaruh lingkungan luar seperti dorongan keluarga, lingkungan dan imbalan (Suparno, 2017)
METODE PENELITIAN
Partisipan Penelitian
Penelitian menggunakan dua orang subjek anak laki-laki penderita kanker darah berusia 6 tahun yang
tinggal di Rumah Singgah Kanker Banjarmasin.
Alat Ukur
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara semi terstruktur, observasi
berdasarkan aspek perilaku, emosional, fisik, sosial, bahasa dan sikap positif serta instrumen
tambahan berupa skala motivasi sembuh yang oleh Bayu Sukoco Putra (2011) dengan nilai reliabilitas
dan validitas dari skala ini sudah teruji dengan angka yang diperoleh sebesar 0,8903.
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Prosedur Penelitian
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan observasi natural.
Observasi natural, yakni observasi yang dilakukan secara alamiah di lingkungan subjek, tanpa adanya
upaya untuk melakukan kontrol atau manipulasi variabel sehingga dengan melakukan observasi
seperti ini, observer bisa mendapatkan data yang diinginkan tanpa adanya rekayasa ataupun
manipulasi. Sedangkan metode pencatatan data adalah dengan metode anectodal record yang
diperoleh dari observer selama kegiatan wawancara berlangsung dan dari significant other yang seharihari bersama subjek.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Observasi
Hasil observasi subjek 1 inisial Y yaitu pada aspek perilaku Y menunjukkan perilaku yang nampak
saat bertemu orang baru yang ditemuinya, Y juga antusias apabila ada orang baru yang datang ke
yayasan tersebut. Pada aspek emosianal, keadaan emosi tingkat kebahagian subjek saat bermain
terlihat sangat ceria waktu bermain dengan teman-temannya maupun bermain dengan observee.
Aspek fisik Y badannya terlihat kurus, warna kulit yang khas seperti orang Flores, bibirnya pucat dan
jika dilihat lebih dekat ada sedikit bercak darah dibibirnya, banyak sekali bekas luka yang nampak
pada area kaki. Pada aspek sosial interaksi subjek dengan teman bermainya terlihat sangat dekat dan
ngobrol dengan asik. Pada aspek bahasa cukup pemalu sehingga suara terdengal pelan, intonasi ketika
Y berbicara terdengar jelas, kefasihan mengucapkan kalimat yang jelas pada usia seumurnya.
Hasil Observasi subjek 2 berinisial D, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, D nampak pucat
dan banyak terdapat bercak kebiruan yang ada pada kulit disekujur tubuhnya. Yang dimana bercakbercak tersebut merupakan dampak dari serangkaian pengobatan yang ia jalani termasuk dampak
dari dilakukannya kemoterapi kepdanya. Secara fisik, D nampak baik-baik saja. Ia mampu berjalan
selayaknya anak normal yang tidak mengalami penyakit apapun. D terlihat sangat kuat menahan sakit
yang dideritanya. D mampu berbaur dengan hangat bersama kami. D terlihat seperti orang yang
sangat lelah yang kemudian mencoba menghilangkan kelelahannya tersebut dengan tidur. Aspek
perilaku terdapat indikator perilaku positif yang dimana dari hasil observasi yang kami lakukan D
terlihat senang saat bertemu dengan peneliti ditunjukan dengan perilaku tidak takut berupa mau
dengan gembira menjawab pertanyaan dari peneliti seperti saat menanyakan nama, usia, kegiatan
yang saat itu D kerjakannya hari ini. Dalam tahap aspek emosional pada saat observasi D
memperlihatkan kelekatan yang cukup besar pada ibundanya, terlihat pada saat peneliti melakukan
observasi D selalu duduk di pangkuan ibundanya. Dalam aspek sosial D dilihat dari observasi yang
kami lakukan lingkungan tempat tinggal D cukup mendukung serta terasa sangat nyaman karena
lingkungan yang bersih dan rapi, karena memang di yayasan tersebut juga banyak anak yang sedang
berjuang melawan sakit kankernya. D dapat bermain dengan anak lainnya, hanya saja fisik D yang
lemah membuat ia mudah lelah.
Hasil Wawancara
Hasil wawancara terhadap subjek 1 yakni Y tinggal serumah dengan kedua orangtua serta kakek
neneknya.Y merupakan anak sekaligus cucu pertama, dan kini sedang menanti kelahiran sang adik
yang diperkirakan akan lahir beberapa bulan lagi. Y sangat dekat dengan keluarganya. Y tinggal di
salah satu daerah Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan pemaparan dari sang kakek,
tempat tinggal mereka cukup terpencil, dan tidak terdapat rumah sakit hanya tersedia puskesmas
kecil. Sehingga, saat Y sakit, keluarga harus membawa Y ke salah satu rumah sakit daerah yang
jaraknya lumayan jauh, dan memerlukan waktu yang relatif lama.
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Kakeknya menuturkan bahwa cucunya mengidap kanker darah (leukimia) yang pada saat dipuskesmas
daerah Pangkalambun. Ketika Y luka akibat tergores kail pancing, malam harinya Y demam disertai
dengan bibir yang putih pucat dan mengeluarkan darah begitu banyak hal tersebut berulang kali
terjadi sampai keluarganya membawa Y ke puskesmas di Pangkalan Bun. Orangtua dan keluarganya
pun tidak menyangka Y yang begitu ceria bisa mengidap penyakit yang serius untuk seusianya.
menurut penuturan kakeknya, Y tidak memiliki riwayat penyakit yang serius sebelumnya, dan sehat
seperti anak lainnya. Menurut kakeknya Y sempat menolak pengobatan dengan cara memberontak
ketika disuntik, dipasangkan infus, dan meminum obat berbentuk pil. Tetapi setelah berada di yayasan
kasih Y mulai menunjukkan perubahan, Y tidak lagi memberontak ataupun menutup mulutnya ketika
minum obat. Jika Y mau minum obat, Y akan mendapatkan baju bola warna merah.
Sikap positif yang biasanya Y lakukan setiap hari berkumpul bersama teman dan bermain bersama,
sikap positif yang ditunjukkan selama dirumah singgah mengikuti kegiatan yang ada dirumah singgah
dan mulai berani minum obat yang diberikan, anak selalu bersemangat ketika mengikuti kegiatan di
rumah singgah, memiliki tingkat kepercayaan diri yang kuat,dapat selalu optimis untuk sembuh
dengan berani minum obat yang diberikan ,anak memiliki harapan yang besar untuk kesembuhannya,
Harapan yang diinginkan selama di rumah singgah ini ingin segera sembuh dan punya cita-cita akan
menjadi pemain bola dan polisi.
Sikap berorientasi pada pencapaian suatu tujuan, yaitu Y bersemangat untuk menjalani pengobatan,
yang biasanya dilakukan Y saat menjalani pengobatan yaitu minum obat yang diberikan meski itu
pahit seperti obat puyer, Jika diberi angka, motivasi Y untuk sembuh berada diangka 7, Y selalu
memiliki memilki motivasi untuk kesembuhannya walau rambutnya mulai rontok Y tetap nampak
ceria dan berani minum obat sendiri.
Kekuatan yang mendorong Y yaitu bentuk dukungan orangtua atau keluarga dalam membantu
kesembuhan Y yaitu kakeknya selalu berada disisinya dan dukungan dari keluarga yang berada di
Pangkalanbun, Hal yang selama ini bisa membuat Y merasa termotivasi untuk sembuh yaitu dukungan
keluarga dan sebentar lagi Y punya adik, Hal yang selama ini bisa membuat Y merasa termotivasi
untuk sembuh itu menurun cuma tidak suka minum obat pahit, harapan orangtua dan keluarga dari
kesembuhan Y agar cepet sembuh dan bisa kembali bersekolah lagi.
Hasil wawancara terhadap subjek 2 diketahui bahwa Ibunda D mengatakan bahwa anaknya D
sebelum dinyatakan mengidap penyakit kanker darah (Leukimia) D sempat didiagnosis mengidap
anemia dari hasil laboratorium, namun setelah dilakukan tes lagi dan dibawa ke Jakarta maka
dinyatakan mengidap leukimia. Dimana gejala awalnya pada tahun 2017 yaitu demam yang mendadak
di sertai muka yang sangat pucat, lemas dan tidak bertenaga tetapi demamnya mudah naik dan mudah
juga tuurnnya, dan yang berbeda karena sempat disertai dengan kejang-kejang dan itu terus berulang.
Sebelum D dirawat Rumah Sakit yang ada di Sampit dan setelahnya baru dibawa ke Rumah Sakit Ulin
Banjarmasin dan ketika di Rumah Sakit Ulin sempat 10 hari dirawat dengan diagnosis anemia sebelum
hasil laboratorium dari Jakarta datang dan menyatakan bahwa D mengidap penyakit leukimia. D saat
ini sedang menjalani pengobatan kemoterapi dengan jadwal yang cukup padat dengan jeda liburnya
hanya beberapa hari yang akhirnya membut keluarga D tidak bisa pulang kembali ke tempat asal
mereka. Ibunda D mengatakan ketika pertama kali mengetahui D terkena penyakit leukimia ini
awalnya masih tidak peryaca, terkejut, namun berusaha untuk menerima, perubahan sikap D pun
juga sangat terasa bagi orang tua nya, D menjadi anak yang pendiam, lemas seperti tidak bertenaga,
terkadang bisa juga menjadi anak yang suka marah-marah.
Sikap positif yang biasanya D lakukan setiap hari berkumpul bersama teman dan bermain bersama,
sikap positif yang ditunjukkan selama dirumah singgah ialah anak selalu bersemangat ketika mengikuti
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kegiatan di rumah singgah, memiliki tingkat kepercayaan diri yang kuat, selalu optimis untuk sembuh
dengan berani minum obat yang diberikan, anak memiliki harapan yang besar untuk kesembuhannya.
Harapan yang diinginkan selama di rumah singgah ini ingin segera sembuh dan punya cita-cita untuk
dapat kembali melanjutkan sekolah seperti anak normal biasanya.
Sikap berorientasi pada pencapaian suatu tujuan, yaitu D bersemangat untuk menjalani pengobatan,
yang biasanya dilakukan D saat menjalani pengobatan yaitu minum obat yang diberikan meski itu
pahit seperti obat puyer, tidak menangis saatb diberikan infus dikedua tangannya. Jika diberi angka,
motivasi D untuk sembuh berada diangka 8 ditunjukan dengan adanya semangat kuat untuk
mengikuti jadwal kemoterapi, D selalu memiliki motivasi untuk kesembuhannya walau keadaan
fisiknya lemah. Kekuatan yang mendorong D yaitu bentuk dukungan orangtua atau keluarga dalam
membantu kesembuhan D. Kedua orangtua selalu berada disisinya dan dukungan dari keluarga yang
berada di Sampit. Hal yang selama ini bisa membuat D merasa termotivasi untuk sembuh yaitu
dukungan keluarga dan D ingin melanjutkan pendidikannya. Selain itu, D juga termotivasi sembuh
karena ia ingin mewujudkan cita-citanya.
Hasil Tes Informal
Hasil tes informal subjek 1 menggunakan skala motivasi sembuh penderita kanker, berdasarkan
penghitungan pada skala ini, hasi skor dari 3 aspek yang diukur adalah 72 yang menunjukkan motivasi
sembuhnya berada pada kategori sedang (60 < X < 90). Sedangkan hasil tes informal subjek 2
menggunakan skala motivasi sembuh penderita kanker, berdasarkan penghitungan pada skala ini, hasi
skor dari 3 aspek yang diukur adalah 73 yang menunjukkan motivasi sembuhnya berada pada kategori
sedang (60 < X < 90).
Pembahasan
Aspek-aspek motivasi kesembuhan menurut (Van Hooff & Baas, 2013) yaitu : 1) memiliki sifat positif,
hal ini menunjukkan adanya kepercayaan diri yang kuat, perencanaan diri yang tinggi, serta selalu
optimis dalam menghadapi sesuatu hal. Berdasarkan hasil observasi, Y dan D memiliki kepercayaan
diri yang kuat. Hal ini ditunjukan dengan adanya sikap ceria oleh Y dan D saat bertemu orang baru,
namun subjek D tidak begitu antusias saat bermain dan duduk dipangkuan hingga tertidur. Sesuai
dengan hasil wawancara kepada orang terdekat subjek memiliki sikap positif yang ditunjukan dengan
adanya semangat dari subjek untuk melakukan beberapa rangkaian pengobatan baik pada waktu
minum obat maupun pada saat melakukan kemoterapi. Namun hasil wawancara terhadap ibunda
subjek D mengatakan ketika pertama kali mengetahui D terkena penyakit leukimia ini awalnya masih
tidak peryaca, terkejut, namun berusaha untuk menerima, perubahan sikap D pun juga sangat terasa
bagi orang tua nya, D menjadi anak yang pendiam, lemas seperti tidak bertenaga, terkadang bisa juga
menjadi anak yang suka marah-marah. 2) Berorientasi pada suatu tujuan, aspek ini menunjukkan
bahwa motivasi menyediakan suatu orientasi tujuan tingkah yang diarahkan pada sesuatu.
Berdasarkan hasil observasi, Y dan D memiliki sikap berorientasi pada pencapaian suatu tujuan yang
ditunjukannya dengan adanya semangat subjek pada saat mengikuti segala kegiatan yang ada di Rumah
Singgah maupun semangat dalam meminum obat. Begitu juga dengan hasil wawancara oleh orang
terdekat subjek menyatakan bahwa subjek memiliki tujuan untuk sembuh. Seperti pada kutipan
wawancara kepada kakek Y “Dia senang, kalo ada kegiatan tu dia ikut” hal ini menyatakan bahwa
subjek memiliki semangat untuk sembuh. Harapan yang diinginkan subjek Y selama di rumah singgah
ini ingin segera sembuh dan punya cita-cita akan menjadi pemain bola dan polisi. 3) Kekuatan yang
mendorong individu, hal ini menunjukkan bahwa timbulnya kekuatan akan mendorong seseorang
untuk melakukan sesuatu. Kekuatan ini berasal dari dalam diri individu, lingkungan sekitar, serta
keyakinan individu akan kekuatan kodrati. Berdasarkan hasil observasi pada Y dan D menunjukan
adanya kekuatan dari dalam diri subjek untuk terdorong sembuh. Sikap ini ditunjukan dengan adanya
semangat untuk menjalani rangkaian kegiatan yang ada di Rumah Singgah untuk mendorong
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kesembuhan subjek. Semangatnya ditunjukan dengan adanya keceriaan yang nampak dari wajah
subjek. Namun, subjek D memiliki hasil observasi yang berbeda. D terlihat lemas dan mudah
mengantuk setiap habis meminum obat. Hasil wawancara dari Y dan D menyatakan bahwa bentuk
dukungan orangtua atau keluarga dalam membantu kesembuhan Y yaitu kakeknya selalu berada
disisinya dan dukungan dari keluarga yang berada di Pangkalanbun, Hal yang selama ini bisa membuat
Y merasa termotivasi untuk sembuh yaitu dukungan keluarga dan sebentar lagi Y punya adik, Hal
yang selama ini bisa membuat Y merasa termotivasi untuk sembuh itu menurun cuma tidak suka
minum obat pahit. Y memiliki kekuatan untuk sembuh ditunjukan dengan hasil wawancara yang
menyatakan bahwa ia ingin sembuh dan menjadi seorang polisi.
Bagan Psikodinamika Subjek
Subjek I (CY)

Aspek memiliki sikap
positif
- mengikuti kegiatan yang
ada dirumah singgah
dengan semangat

Aspek berorientasi pada
pencapaian suatu tujuan
- minum obat yang diberikan
meski pahit seperti obat
puyer

Aspek kekuatan yang
mendorong individu
- bercita-cita menjadi
seorang polisi

Perilaku yang muncul
- Sering mengajaki orang atau teman lain untuk bermain
- Jika bertemu dengan suster atau diajak untuk minum obat, ia mau
melakukannya
- Murung ketika teman di yayasan ada yang pulang kerumah atau masuk
rumah sakit
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Subjek 2 (D)

Aspek memiliki sikap
positif
- mengikuti kegiatan yang
ada dirumah singgah
dengan semangat

Aspek berorientasi pada
pencapaian suatu tujuan
- Tidak menangis saat diinfus
dikedua tangannya

Aspek kekuatan yang
mendorong individu
- Ingin melanjutkan
pendidikannya di
bangku Sekolah Dasar

Perilaku yang muncul
- Sering mengajaki orang atau teman lain untuk bermain
- Jika bertemu dengan suster atau diajak untuk minum obat, ia mau
melakukannya
- Murung ketika teman di yayasan ada yang pulang kerumah atau masuk
rumah sakit

Skor skala motivasi sembuh :73

Motivasi Sembuh Sedang

SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi sembuh adalah faktor yang
mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu guna memperoleh kesembuhan. Dengan
demikian dapatlah dikatakan bahwa motivasi sembuh pada dasarnya adalah kondisi mental yang
mendorong dilakukannya suatu tindakan (action atau activities) dan memberikan kekuatan (energy) yang
mengarah kepada pencapaian kesembuhan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan tes informal
yang telah dilakukan pada subjek, diketahui bahwa motivasi sembuh kedua subjek berada pada kategori
sedang. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi sembuh tersebut antara lain, faktor internal yaitu
keinginan dalam diri sendiri serta karakter positif yang dimiliki anak, serta faktor eksternal yaitu
lingkungan, dan dukungan sosial seperti orangtua, pengasuh, dan keluarga. Berdasarkan hal tersebut,
maka dapat disarankan untuk orang tua agar lebih memperhatikan serta mendukung proses kesembuhan
anak-anaknya yang menderita kanker dengan menanamkan sikap positif dan mengembangkan karakter
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anak yang ceria serta penuh semangat. Untuk perawat rumah singgah sebaiknya perawat memberikan
dukungan serta melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan motivasi sembuh anak-anak
penderita kanker, selain itu juga bagi pemerintah dan para pemerhati kanker agar bisa lebih banyak
memberikan edukasi kepada orangtua tentang pentingnya meningkatkan motivasi sembuh untuk
kesembuhan para pasien dengan cara menumbuhkan karakter positif dan dukungan sosial yang maksimal.
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