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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, 

penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kondisi ibu dan anak semakin 

membaik dan merasa senang selama mereka tinggal di Rumah Singgah YKAKI. 

Semula tekanan dan emosi orang tua yang dialami karena biaya pengobatan dan 

perjalanan ke rumah sakit kini sudah tiak ada lagi karena fasilitas dan kebutuhan 

yang telah disediakan oleh pihak yayasan. 

Hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai komunikasi keluarga 

antara ibu dan anak yang terjadi dalam proses pendampingan pengobatan anak 

penderita kanker selama tinggal di rumah singgah YKAKI yaitu terdapat hal 

dimana ibu menunjukkan sikap keterbukaan terkait penyakit dan efeknya terhadap 

anak, namun juga terdapat hal yang membuat ibu menutupi tekanan emosi serta 

kesedihannya. Sehingga kondisi ibu selama proses pendampingan pengobatan 

tidak sepenuhnya menunjukkan sikap keterbukaan kepada anak. Ibu 

berkomunikasi dengan anak melalui kesabaran, dan juga memotivasi anak melalui 

komunikasi verbal berupa kata-kata menyemangati serta melalui komunikasi non 

verbal berupa sentuhan, belaian, nada & intonasi bicara, tatapan mata penuh cinta dan 

kasih sayang agar anak mampu untuk survive menjalani proses pengobatan. Segala 

bentuk komunikasi ibu kepada anak dilakukan dengan penuh rasa sabar dan juga 

kasih sayang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan diatas, berikut 

saran yang ingin penulis sampaikan yaitu dalam merawat serta mendampingi anak 

selama proses pengobatan hendaknya orang tua memang harus sabar dan selalu 

berdoa agar diberikan yang terbaik untuk anak. Ketika ibu merasa sedih, berpikir 

pisitif lah karena diluar sana masih banyak orang yang lebih menderita 
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dibandingkan dengan apa yang sedang menimpa keluarganya. Dan yang 

terpenting adalah setiap anggota keluarga untuk tidak pernah bosan memberikan 

dukungannya kepada anak agar mereka termotivasi dalam menjalani proses 

pengobatan, sehingga anak akan merasa keluarganya selalu ada untuk dirinya. 

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan untuk mendapatkan informan, sehingga 

penulis ingin merekomendasikan penelitian ini agar dapat dilengkapi di kemudian 

hari. Selain itu, penulis juga merekomendasikan penelitian ini untuk para ahli 

psikolog agar dapat membantu para orang tua dalam merawat anak kanker serta 

diberi pembekalan apakah jika ibu menunjukkan sikap tertutup apakah akan 

berdampak pada anaknya atau bahkan pada dirinya sendiri. 

Komunikasi Keluarga..., Ely, Fakultas Ilmu Komunikasi 2018




