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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Motivasi sangat dibutuhkan sekali oleh setiap manusia, karena motivasi 

adalah salah satu pendorong agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya dari 

apa yang dia lakukan. Tanpa motivasi pasti tidak akan ada perubahan dalam 

hidupnya. Menurut Dimyati dan Mudiono (2002, 80) mengatakan bahwa,” 

Motivasi sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan megarahkan perilaku 

manusia, termasuk perilaku belajar”. 

Motivasi  mempunyai tiga komponen terdiri dari kebutuhan, dorongan, 

dan tujuan. Pada komponen kebutuhan terdapat kebutuhan yang terjadi bila anak 

merasa ada ketidakkeseimbangan antara ia miliki dan ia harapkan. Menurut 

Maslow (dalam Dimyati dan Mudjono 2002, 81) dalam berkenaan kebutuhan 

menjadi lima terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan perasaan aman, 

kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan untuk 

aktualisasi diri. Adapun dorongan tersebut merupakan kekuatan mental untuk 

melalukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan atau motivasi 

berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisme. Di samping itu juga 

merupakan sistem yang memungkinkan organisme dapat memelihara 

kelangsungan hidupnya. Kebutuhan organisme merupakan penyebab munculnya 

dorongan, dan dorongan akan mengaktifkan tingkah laku mengembalikan 

keseimbangan fisologis organisme. Dari segi tujuan, maka tujuan merupakan 

pemberi arah pada perilaku. Semuanya hal itu menimbulkan dorongan dalam diri 

untuk minta supaya dipenuhi.  

Adapun menurut Slameto (2010, 2)mengatakan bahwa, “Belajar adalah 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi lingkungan”. 
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Maka dari apa yang menurut dua pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar adalah salah satu pendorong untuk sebuah usaha yang 

dilakukan oleh seseorang agar dapat memperoleh perubahan pada tingkah laku  

terhadap pengalamannya sendiri. Pada motivasi ini terdapat 2 motivasi yaitu 

motivasi intrinsik memiliki motivasi sendiri dan sangat penting pula pada 

motivasi ekstrensik, bahwa motivasi ekstrinsik (penghargaan) dapat berpengaruh 

sekali terhadap diri anak agar dapat memiliki rasa semangat yang baik dan positif 

khususnya pada anak penderita penyakit kanker. 

Movitasi merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya pada proses 

belajar anak, tanpa adanya motivasi, maka belajar anak akan sukar berjalan secara 

lancar. Motivasi adalah syarat mutlak dalam belajar, hal ini berarti dalam proses 

pembelajaran. Adakalanya guru membangkitkan dorongan, desire, incetive, atau 

iradah anak untuk aktif ambil bagian dalam kegiatan belajar. upaya 

menggerakkan, mengarahkan, dan mendorong kegiatan anak belajar penuh 

semangat dan vitalitas yang tinggi dinamakan motivasi.  

Pengajaran terhadap anak akan sangat berpengaruh sekali, menurut 

Brunner di dalam buku yang ditulis oleh Reid (2007:15) mengatakan bahwa. 

“Pengajaran perlu distruktur (disusun secara teratur) sehingga dapat dipahami 

dengan mudah oleh anak”. Oleh karena itu, jika pengajaran kita tidak benar 

terhadap anak itu akan menghambat kemajuan mereka. Hal ini dapat kita sadari 

setiap warga negara khususnya pengajar kita dapat mempelajari hal itu semua 

pengajaran yang baik akan membuat anak pun menjadi termotivasi dalam belajar, 

sehingga anak akan mengalami sebuah perubahan yang baik dan positif, agar anak 

akan merasa senang, dan merasa nyaman dengan lingkungan, serta kembali lagi 

terhadap kita diri sendiri bagaimana cara menanggapinya serta cara 

memperlakukan anak dengan baik khususnya pun pada anak yang mengalami 

penyakit kanker. Untuk anak kanker tersendiri motivasi adalah kunci untuk 

mereka dimana anak ingin sembuh, dimana ia bisa bermain dengan teman-teman 

yang lainnya. Maka motivasi ini merupakan satu peganggan harga anak bisa 

kembali lagi seperti semula, walaupun dengan kondisi yang tidak lagi seperti 

dahulu. Motivasi enstrinsik ini merupakan dorongan untuk anak salah satunya 
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dorongan dan pengertian  orang tua. Kadang-kadang anak mengalami lemah 

semangat, orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya, membantu 

sedapat mungkin kesulitan yang dialami oleh anak. 

Hasil observasi di Yayasan Rumah Cinta Anak Kanker bandung keadaan 

motivasi ekstrinsik anak ialah hal ini mengakibatkan adanya kurang sekali untuk 

merangsang terhadap sosial anak, perkembangan dalam pengetahuannya pun 

sangat kurang, dalam bidang pendidikan pun anak sangat kurang sekali 

dikarenakan keadaan anak yang mengalami sakit parah sehingga sekolahnya pun 

terputus, dan motivasi dari luar pun sangat kurang serta  pengertian terhadap 

teman sebaya. Keadaan di yayasan Rumah Cinta Anak Kanker terhadap anak 

penderita penyakit kanker kegiatan yang dapat dilakukan disana hanya makan, 

tidur, mengaji, tidak boleh bergerak yang berlebihan, tidak ada refreshing tentang 

pengetahuan atau ilmu yang menyangkut mata pelajaran sehingga anak pun sangat 

kurang sekali dalam bersosialisasi terhadap lingkungan disekitar. Sehingga, anak 

tidak dapat bisa mendorong atau memotivasi diri dari luar agar dapat bertahan 

hidup dengan adanya motivasi ekstrinsik.  

Hal ini menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

pasal 5 bahwa: 

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. 

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan 

pendidikan sepanjang hayat.  

 

Anak yang mempunyai keadaan fisik yang tidak normal seperti mengalami 

penderita penyakit kanker menurut paparan diatas sangat valid sekali karena hal 

ini dapat dikatakan bahwa anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan 

mendapatkan pelayanan disekolah oleh pendidik dengan selayak-layaknya apapun 

keadaan anak tersebut mengalami kekurangan. 

Penderita kanker memang berbeda dengan penyakit-penyakit lainnya. Hal 

itu dapat dilihat dari proses pengobatannya yang membutuhkan waktu cukup lama 

karena harus menjalani berbagai proses pengobatan seperti kemoterapi, 



4 
 

Novia Utami Rahmah, 2016 
PENELITIAN SUBJEK TUNGGAL TENTANG PENGARUH TERAPI MENARI TERHADAP MOTIVASI 
EKSTRENSIK ANAK PENDERITA PENYAKIT KANKERDI YAYASAN RUMAH CINTA ANAK KANKER 
BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 
 

radioterapi, operasi dan lain sebagainya. Sehingga penderita kanker juga 

membutuhkan dukungan dari berbagai dari pihak seperti keluarga, perawat, dokter 

dan psikolog. 

Kanker adalah suatu penyakit yang ditimbukan oleh sel-sel tunggal yang 

tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga dapat menjadi tumor 

ganas yang dapat menghancurkan dan merusak sel atau jaringan sehat. 

www.organisasi.org/19/01/01/pengertian-knaker-cara-melawan--

mencegah-penyakit-kanker-makanan-pemicu-penyebab-kanker.html?m=1  

di unggah pada hari Jumat, 03 Februari 2017. 

 

Meskipun didiagnosis kanker tidak sesuram sebelumnya beberpa jenis 

kanker telah dapat disembuhkan jika dideteksi cukup dini, kanker tetap menjadi 

penyebab kematian tertinggi kedua setelah penyakit jantung koroner. Pemicu pasti 

dari penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi proses penyebaran kanker 

adalah sangat mudah. Sel-sel tertentu dalam tubuh menjadi berubah dan berlipat 

ganda secara cepat serta tidak terkontrol. Seiring dengan perkembangan sel 

tersebut, mereka membentuk tumor; jika tidak terdeteksi, tumor tersebut mengisap 

nutrisi dari sel yang sehat dan lapisan tubuh yang akhirnya merusak kemampuan 

tubuh untuk berfungsi secara sempurna. 

Gangguan tersebut dialami oleh penderita kanker bukan saja mengalami 

sakit fisik melaikan juga perubahan pada psikologis mereka. Berbagai perasaan 

tidak nyaman akan hadir pada penderita kanker. Rasa takut, sedih, dan khawatir 

karena sakit yang mereka derita. Terkadang persaaan-perasaan tersebut 

berkembang dan mengubah diri penderita kanker menjadi orang yang pesimis, 

mudah putus asa dan tidak lagi memiliki semangat dalam hidupnya. Apalagi jika 

penyakit tersebut terserang pada anak. Salah satu penyebab kanker pada anak 

menurut buku yang dikutip Kurniawan (2015, hlm 5)“Penyebab kanker pada anak 

adalah genetik, radiasi, paparan bahan kimia, lingkungan dan makanan”.  

Anak yang penderita penyakit berat seperti kanker tentu saja mendapat 

efek samping secara psikologis yang cukup berat di usianya. Dengan kanker di 

dalam tubuhnya, selama kanker belum hilang, anak akan merasakan kegelisahan, 

ketakutan dan stress dalam hidupnya. Perasaan seperti normal sebagai respon 

terhadap perubahan dalam hidup. Motivasi pada anak pu ini sangat berpengaruh 

http://www.organisasi.org/19/01/01/pengertian-knaker-cara-melawan--mencegah-penyakit-kanker-makanan-pemicu-penyebab-kanker.html?m=1
http://www.organisasi.org/19/01/01/pengertian-knaker-cara-melawan--mencegah-penyakit-kanker-makanan-pemicu-penyebab-kanker.html?m=1
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sekali salah satunya dalam bidang pendidikan, anak akan mengalami sebuah 

penurunan pada prestasi belajar anak.  

Anggota keluarga juga akan merasakan efek samping psikologis seperti ini 

karena mereka akan merasakan kegelisahan dan ketakutan akan kehilangan orang 

tersayang dalam waktu cepat. Rasa marah juga akan muncul karena mereka 

merasa tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih utnuk membantu kesembuhan orang 

tersayangnya. Apalagi anak tersebut pada usia anak yang masih 4-14 sangat 

membutuhkan sekali kasih sayang dari orang tua, serta pada usia anak tersebut 

pada masa perkembangan memiliki sifat ketergantungan, yakni lebih spesifiknya 

masih belum ingin jauh dari orang tua. 

Hal-hal seperti ini akan membuat stress siapapun dalam hidup ini. 

Siapapun yang menerima diagnosa terkena kanker bisa merasakan stress dan 

depresi seperti itu bahkan setelah kanker telah menjalani pengobatan selama 

bertahun-tahun, rasa itu akan tetap ada. Sebenarnya sikap positif pada penderita 

kanker akan membantu kekuatan mentalnya meningkat dan membuat tubuhnya 

lebih bertahan terhadap serangan kanker ganas itu. 

Meskipun proses yang terlibat dalam penyebaran kanker pada dasarnya 

fisiologis, hal tersebut menunjukkan bahwa respon emosional dari anak yang 

mengalami kanker terhadap peyakit tersebut dapat memengaruhi penyebaran 

kanker. Sebagai contoh, beberapa temuan memperlihatkan bahwa semangat juang 

mendorong proses penanganan yang lebih baik. Pada sisi lain, hanya terdapat 

sedikit bukti bahwa tingkat kebertahanan hidup jangka panjang lebih baik untuk 

anak yang hanya memiliki sedikit sifat positif (Watson dkk., 1999; Rom, Miller, 

& Peluso, 2009) didalam Feldman, R.S. (2012). 

Terlepas dari bukti yang berlawanan, para psikolog kesehatan percaya 

bahwa emosi pada anak setidaknya dapat menentukan perjalanan dari penyakit 

tersebut. Pada kasus kanker, respon emosional positif dapat menghasilkan sel 

spesialis “pembunuh” yang membantu mengontrol ukuran dan penyebaran tumor 

akibat kanker. Sebaliknya, emosi negatif dapat menekan kemampuan sel-sel 

tersebut untuk memerangi tumor (Schedlowski & Tewes, 1999; Noy, 2006) di 

dalam Feldman, R.S. (2012). 
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Kanker pada anak yang menjadi lebih susah untuk diketahui, karena anak-

anak tidak bisa merasakan atau menceritakan keluhannya. Oleh sebab itu, peranan 

orang-orang di sekitarnya, khususnya orang tua, sangat penting untuk megenali 

penyakit kanker pada anak, sehingga bisa segera dikonsultasikan pada dokter. 

Melihat anak yang mengidap kanker tentu menyayat hati. Saat anak-anak 

lain sedang menikmati masa anak-anak dengan bermain dan belajar, mereka justru 

harus rajin terapi dan minum obat agar pertumbuhan sel tidak menyebar ke organ 

tubuh lain. Kita bisa mencegah kanker dengan mencegah pola makan dan gaya 

hidup yang sehat.  

Oleh karena itu salah satu untuk memotivasi anak penderita penyakit 

kanker ialah motivasi dalam diri anak yang dimana keinginan bertindak yang 

disebabkan faktor pendorong dari luar (ekstrinsik) anak sangat membutuhkan 

sekali bagi anak penderita penyakit kanker. 

Menari adalah gerak dimana gerak tari tersebut mempunyai estetika dan 

sebagai media ungkap. perwujudan dari kekuatan-kekuatan yang aktif, suatu citra 

dinamis. Apa yang kita lihat, dengar, serta kita rasakan adalah realita kekuatan, 

yaitu kekuatan gerak, dan ini merupakan elemen-elemen yang tercipta.  Kekuatan 

gerak tubuh (jasmani) atau dengan kekuatan gerak jiwa. Adapun fungsi-fungsi 

pada tari. Menurut buku dan jurnal yang dikutip mengatakan bahwasannya: 

Terapi menari adalah penggunaan menari atau gerakan sebagai sarana 

psikoterapeutik yang bertujuan membantu fungsi intelektual, emosional 

dann motor aktivitas dari tubuh. Ekman, Bengtson, Winblad (1998) dalam 

Nurgiawati (2014:64)”. 

Terapi tari dan gerak (dance and movement therapy-DMT) merupakan 

psikotrapeutik dengan menggunakan tarian dan gerakan dimana setiap 

orang dapat ikutserta secara kreatif dalam proses untuk memajukan 

integrasi emosional, kognitif, fisik, dan sosial. Diambil pada hari Miinggu, 

05 Februari 2017 jurnal Reza, F (hlm 1) 

http://vi.sribd.com/mobile/doc/185354737/Terapi-Tari-Dan-Gerak. 

 

Keterangan di atas menyimpulkan bahwa terapi menari dapat membantu 

pada pasien atau anak yang mengalami gangguan pada psikologi ataupun karena 

mengalami penyakit yang sangat serius salah satunya pada penyakit kanker 

http://vi.sribd.com/mobile/doc/185354737/Terapi-Tari-Dan-Gerak
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dengan menggunakan tarian dimana dengan terapi menari ini bertujuan untuk 

mengurangi pada gangguan kecemasan, memajuakan fungsi intelektual, 

emosional dan gerak pada aktivitas tubuh terutama pada anak.Menurut Narawati 

dalam Surdiniaty Ugelta pada data disertasinya diambil pada website tanggal 30 

januari 2017 mengemukakan bahwa. 

Fungsi primer tari yaitu, sebagai sarana upacara, hiburan, dan penyajian 

estetika. Fungsi sekunder tari adalah untuk pergaulan (pengikat solidaritas 

masyarakat), untuk terapi (fisik dan psikis) dan untuk pendidikan 

(meningkatkan kemampuan kognitif anak). 

Peneliti memberikan terapi menari tersebut kepada anak yang mengalami 

penyakit kanker pada stadium 2 karena dilihat pada kondisi anak masih bisa untuk 

berkonsentrasi pada saat melakukan terapi menari tersebut. Terapi menari ini akan 

membantu anak agar mereka dapat kembali semangat seperti semula, dalam terapi 

ini pembelajaran tari terhadap terapi menari yang digunakan pada anak penderita 

penyakit kanker adalah menggunakan tari kaulinan budak lembur,  dimana tari ini 

bisa di bentuk dengan tari kreasi, tarian tersebut berisikan warna-warna serta 

pencahayan.  

Boree, G (2010:56) mengemukakan bahwa untuk menciptakan susana 

santai ini bisa dilakukan dengan mengatur tata ruang, warna dinding, 

pencahayaan, dan sebagainya, yang mencerminkan suasana santai. 

Pada tarian yang digunakan pada terapi menari tidak hanya menggunakan 

yang berisikan waran serta pencahayaan akan tetapi tarian untk terapi menari ini 

juga  bisa menari sambil bermain. Menurut Delphie (2006, hlm 27) mengatakan 

bahwa. 

Bermain “Adalah latihan penyesuaian diri terhadap kehidupan sehari-hari 

untuk menghadapi kehidupan mandiri kelak dikemudian hari (Montessori), 

sehingga bermain itu dapat menyalurkan hasrat libido-sexualis yang 

mendesak-dsak: dalam diri seorang anak (Sigmund Freud) dan menjadikan 

seorang anak merasa bebas dari beban yang menekan dirinya (Herbert 

Spencer). Kegiatannya dilakukan dengan cara yang menyenangkan, bebas 

dan mengasyikan bagi dirinya (Schalter dan Lazarus).” 

Jadi bermain itu merupakan dunianya anak, melalui menari sambil 

bermain inilah seorang anak dirangsang untuk menari, sehingga banyak aspek 
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yang dapat dikebambangkan terutama pada anak yang mengalami penderita 

peyakit kanker yang mengalami hambatan pada aspek kurangnya motivasi hidup 

pada luar (motivasi ekstrensik), dan percaya diri. Dengan ini terapi menari 

menggunakan tari kreasi yang dapat merefleksi anak pada penderita penyakit 

kanker. Dalam terapi menari ini disajikan dengan tari sambil bermain, karena hal 

tersebut dapat mengurangi pada gangguan psikologianak tersebut salah satunya 

anak yang baru saja divonis terkena penyakit kanker.  

Melakukan sesuatu dengan kinestetik menghampiri kategori perilaku 

orang-orang yang kesakitan, ada yang menggunakan auditif, penglihatan, 

pemikiran dan ada yang tidak oleh karena itu menurut Mahendra dan Ma’mun 

(1998:157) mengungkapkan bahwa “Diskriminasi atau pembedaan kinestetik 

meliputi pengertian yang akurat dari badan, permukaan badan, dan anggota 

badan.” Orang tersebut terenyuh awalnya adalah karena dengan pemahamnnya, 

dengan pemikirannya, penglihatannya belum sampai melakukan. Tapi ketika anak 

memulai praktek terdapat kekuatan kedua sampai bisa melakukan. 

 Bentuk tarian ini terdapat pengaruh pada anak terhadap motivasi 

ekstrinsik anak. Maka dari itulah motivasi ekstrensik pun untuk anak yang 

mengalami pada penderita penyakit kanker sangat berpengaruh sekali terhadap 

anak tersebut. Terapi menari ini dilakukan menari sambil bermain, hal ini 

merupakan dapat menumbuhkan rasa semangat hidup anak. Maka dari itu penulis 

akan menciptakan situasi dimana anak akan menjadi tidak merasa tenggang yang 

menghimpit hatinyadan takut dalam menghadapi penyakit kanker pada stadium 2 

di YayasanRumahCintaKankerAnak Bandung pada saat terapi menari dilakukan. 

Berdasarkan uraian diatas dengan ini penulis mempunyai sebuah judul 

“PENELITIAN SUBYEK TUNGGAL TENTANG PENGARUH TERAPI 

MENARI TERHADAP MOTIVASI EKSTRINSIK ANAK PENDERITA 

PENYAKIT KANKER DI YAYASAN RUMAH CINTA ANAK KANKER 

BANDUNG”. 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis 

mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Tidak adak bentuk tari yang dapat digunakan terapi pada anak penderita 

penyakit kanker. 

2. Tidak ada yang melakukan terapi menari terhadap motivasi ekstrinsik pada 

anak penderita penyakit kanker. 

3. Tidak ada yang mengetahui hasil terapi menari terhadap motivasi ekstrinsik 

pada anak penderita penyakit kanker. 

 

 

 

C. Rumusan Masalah Penenelitian 

Untuk memperjelas permasalahan yag akan diteliti, peneliti merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk tari yang dapat digunakan terapi pada anak penderita 

penyakit kanker? 

2. Bagaimana proses terapi menari terhadap motivasi ekstrinsik pada anak 

penderita penyakit kanker? 

3. Bagaimana hasil terapi menari terhadap motivasi ekstrinsik pada anak 

penderita penyakit kanker? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Agar dapat memberikan arah penelitian yang lebih jelas, maka tujuan 

penelitian dibagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. 

a. Tujuan Umum 

Ingin mengetahui keberhasilan yang dicapai pada penggunaan terapi 

menari terhadap motivasi ekstrinsik anak penderita penyakit kanker. 

b. Tujuan Khusus 

a) Ingin mengetahui keadaan motivasi ekstrinsik anak penderita penyakit 

kanker. 

b) Ingin mengetahui proses dan hasil terapi menari terhadap motivasi 

ekstrinsik anak penderita penyakit kanker. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penulis memprogramkan 

beberapa manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bisa memberi 

manfaatuntuk berbagai pihak yang membutuhkannya, baik manfaat dari segi teori 

maupun manfaat dari segi praktik.Adapun penelitian dalam masalah ini sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, dan 

kemampuan sosial terhadap lingkugan sekitar serta teman sebaya dalam motivasi 

ekstrinsik anak pada penderita penyakit kanker dengan menggunakan terapi 

menari. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis sebagai berikut. 

a. Bagi Masyarakat 

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat tentang penggunaan terapi menari pada motivasi ekstrinsik anak. 

b. Bagi Guru 

Sebagai tenaga pendidikan pun sangat berguna dengan menggunakan 

terapi menari ini kepada anak yang mengalami masalah pada jiwa atau 

penyakit yang serius. Yang artinya guru bertanggung jawab bagi terciptanya 

kesehatan mental para siswa. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai terapi menari 

pada motivasi ekstrinsik terhadap anak yang mengalami penyakit kanker. 

d. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman nyata dari proses penelitian, menambah 

ilmu danwawasan bagi peneliti mengenai penggunaan terapi menari di 

yayasan rumah cinta anak kanker dan menambah pengalaman bagi peneliti 

dalam mengolah suatu penelitian mulaidari awal sampai pada kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian. 

e. Berguna bagi ahli psikologi. 
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Bagi ahli psikologi sangat berguna sekali pada anak yang mengalami 

penderita penyakit kanker agar bisa memahami psikologi anak pada saat 

mampu mengamalkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik 

khususnya pada anak yang mengalami penderita penyakit kanker. 

 


