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ABSTRAK 
Komunikasi terapeutik ini terlihat jelas dalam profesi keperawatan. Dalam 

profesi keperawatan, komunikasi perawat-pasien merupakan salah satu 
kompetensi yang harus dikuasai perawat. Kompetensi komunikasi menentukan 
keberhasilan dalam membantu penyelesaian masalah kesehatan pasien. Studi 
pendahuluan yang penulis lakukan di RSUD Rasidin Padang dapat terlihat bahwa 
banyak perawat yang tidak menerapkan komunikasi terapeutik pada pasien. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan Komunikasi 
Terapeutik oleh Perawat Pelaksana pada Pasien di RSUD dr. Rasidin Padang. 

 
Desain penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan di RSUD dr. 

Rasidin Padang Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2015. 
Semua populasi dijadikan sampel yaitu berjumlah 39 orang. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan yaitu Total Sampling. Pengolahan data melalui tahap 
editing, coding, entry, dan cleaning. Data dianalisa secara univariat. 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan 5.1% pelaksanaan komunikasi terapeutik 

fase pra interaksi oleh perawat dalam kategori kurang baik, 41.0% pelaksanaan 
komunikasi terapeutik fase orientasi oleh perawat dalam kategori kurang baik, 0% 
pelaksanaan komunikasi terapeutik fase kerja oleh perawat dalam kategori kurang 
baik, 94.9% pelaksanaan komunikasi terapeutik fase terminasi oleh perawat dalam 
kategori kurang baik dan 48.7% pelaksanaan komunikasi terapeutik yang 
mencakup empat fase pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat dalam kategori 
kurang baik. 

Diharapkan KTI ini sebagai masukan kepada Kepala Ruangan untuk dapat  
memotivasi perawat pelaksana untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan 
pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pelaksana yang terdiri dari dari empat 
fase komunikasi terapeutik antara lain fase pra interaksi, fase orientasi, fase kerja, 
dan fase terminasi.  

Kata kunci : Gambaran, komunikasi terapeutik, perawat pelaksana 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah. 

Komunikasi dalam keperawatan merupakan hal penting karena 

komunikasi adalah alat dalam melaksanakan proses keperawatan. Dalam 

asuhan keperawatan, komunikasi ditujukan untuk mengubah perilaku klien 

dalam mencapai tingkat kesehatan yang optimal (Stuart, G. W., 1998). 

Karena bertujuan untuk terapi maka komunikasi dalam keperawatan 

disebut komunikasi terapeutik.1 

Perawat seringkali mengembangkan komunikasi yang berorientasi 

pada tugas, bukan berfokus pada klien. Konsekuensinya perawat 

membatasi klien untuk mengungkapkan perasaan dan masalahnya. Hal ini 

mengakibatkan perawat mengalami kesulitan dalam memecahkan 

permasalahan klien (Roger, 1974 dalam Ellis, Gates & Kenworthy, 2000). 

Komunikasi yang tidak efektif juga bisa mengakibatkan tidak puasnya 

klien terhadap pelayanan keperawatan.1 

Komunikasi terapeutik tidak sama dengan komunikasi sosial. 

Komunikasi sosial tidak mempunyai tujuan tertentu dan biasanya 

pelaksanaan komunikasi ini terjadi begitu saja. Sedangkan komunikasi 

terapeutik mempunyai tujuan dan berfungsi sebagai terapi bagi klien. 

Karena itu pelaksanaan komunikasi terapeutik harus direncanakan dan 

terstruktur dengan baik. Struktur dalam proses komunikasi terapeutik 

terdiri dari empat tahap yaitu tahap persiapan atau pra interaksi, tahap 
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perkenalan atau orientasi, tahap kerja, dan terakhir tahap terminasi (Stuart, 

G. W., 1998).1 

Pada tahap pra interaksi dapat terjadi gagalnya interaksi karena 

tidak melakukan persiapan yang baik sebelum berinteraksi dengan klien. 

Kegagalan pada tahap orientasi akan menimbulkan kegagalan pada 

keseluruhan interaksi (Stuart, G. W., 1998). Pada tahap kerja, perawat 

diharapkan mampu menyimpulkan percakapannya dengan klien. Tetapi 

jika perawat tidak menyimpulkan permasalahan yang dihadapi klien, maka 

dapat mengakibatkan adanya ketidaksamaan persepsi terhadap masalah 

antara perawat dan klien. Kegagalan pada tahap terminasi kemungkinan 

bisa terjadi apabila terminasi dilakukan tiba-tiba atau dilakukan sepihak 

tanpa penjelasan. Konsekuensinya klien mungkin akan mengalami depresi 

dan regresi.1 

Berdasarkan penelitian Patrisia Akbar (2013) di RSUD Labuang 

Baji Makassar didapatkan kepuasan pasien pada pelaksanaan komunikasi 

terapeutik fase orientasi masih kurang, yaitu 22 responden puas (23,2%) 

dan 73 responden tidak puas (76,8%). Berdasarkan pelaksanaan 

komunikasi terapeutik fase kerja, yaitu 2 responden tidak puas (2,1%). 

Berdasarkan pelaksanaan komunikasi terapeutik fase terminasi masih 

kurang, yaitu 11 responden puas (11,6%) dan 84 responden tidak puas 

(88,4%).2 

Hasil penelitian Rhona Sandra (2013) menunjukkan bahwa dari 48 

responden dengan komunikasi terapeutik tidak dilakukan perawat, 38 

orang (79,2%) responden menyatakan tidak puas dengan komunikasi 
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terapeutik perawat. Sementara itu dari 29 responden dengan komunikasi 

terapeutik tidak tidak  dilakukan perawat, 23 orang (79,3%) pasien 

menyatakan puas. Hasil uji statistik chi-square menunjukkan ada 

hubungan yang bermakna antara komunikasi terapeutik perawat dengan 

kepuasan pasien.3 

Berdasarkan penelitian Septia Melsa (2012) di Ruang Bedah RSUP 

Dr. M. Djamil Padang didapatkan pelaksanaan komunikasi terapeutik fase 

orientasi kurang dilaksanakan sebanyak 62,7 %, fase kerja sebanyak 19,6 

%, dan fase terminasi sebanyak 84,3%.4 

Mardona (2005) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa lebih 

dari separuh pasien yang dirawat di IRNA B Bedah menyatakan tidak puas 

terhadap pelayanan yang diberikan perawat, terutama terhadap komunikasi 

yang dilakukan perawat.5 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Huda (2010) tentang 

hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kepuasan pasien di 

RS. Bunda Margonda Depok, bahwa tingkat kepuasan klien sangat 

dipengaruhi oleh komunikasi terapeutik perawat, dari 31 pasien sebagai 

responden didapatkan 12 pasien (38,7 %) menyatakan kurang puas.6 

Lolla Septiadi (2013) dalam penelitiannya tentang pelaksanaan 

komunikasi terapeutik perawat pada pasien tidak sadar di ruang GICU RSHS 

Bandung menunjukkan untuk fase praorientasi baik (100%) seluruh 

responden melakukan semua tahapan komunikasi terapeutik, fase orientasi 

kurang hanya sebagian kecil (7,9%) yang melakukan tahapan komunikasi 

terapeutik, fase kerja sudah dilakukan dengan baik (100%) dan fase 
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terminasi baik (97,4%) hampir seluruh responden melakukan tahapan 

komunikasi terapeutik pada pasien tidak sadar.7 

Komunikasi terapeutik ini terlihat jelas dalam profesi keperawatan. 

Dalam profesi keperawatan, komunikasi perawat-pasien merupakan salah 

satu kompetensi yang harus dikuasai perawat. Kompetensi komunikasi 

menentukan keberhasilan dalam membantu penyelesaian masalah 

kesehatan pasien. Selama ini kompetensi komunikasi dapat dikatakan 

terabaikan, baik dalam pendidikan maupun dalam praktik keperawatan 

bahkan kedokteran.8 

Studi pendahuluan yang penulis lakukan di RSUD Rasidin Padang 

pada tanggal 29 Desember 2014 dapat terlihat bahwa banyak perawat yang 

tidak menerapkan komunikasi terapeutik pada pasien. Observasi langsung 

dengan 4 orang perawat mengenai pelaksanaan komunikasi terapeutik 

pada pasien, diantaranya 3 orang perawat tidak membaca status pasien 

sebelum menemui pasien dan 1 orang perawat tidak ikut serta dalam pre 

conference (fase pra interaksi), 2 perawat tidak mengucapkan salam saat 

menemui pasien (fase orientasi), 2 perawat tidak memberikan re-

inforcement pada pasien saat melakukan tindakan (fase kerja), dan 4 

perawat tidak melakukan kontrak yang akan datang pada pasien (fase 

terminasi). Penulis memilih RSUD dr. Rasidin Padang sebagai tempat 

penelitian karena setelah penulis bertemu dan mengobservasi langsung 

beberapa perawat, umumnya perawat tidak melakukan komunikasi 

terapeutik dengan semestinya. 
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Setelah melakukan observasi langsung pada 4 orang perawat, 

penulis juga melakukan wawancara pada 5 orang pasien yang dirawat. 

Hasil wawancara antara penulis dengan pasien, diantaranya 3 orang pasien 

mengatakan perawat tidak selalu mengucapkan salam saat bertemu, 1 

orang pasien mengatakan perawat tidak menjelaskan tindakan yang akan 

dilakukan, dan 4 orang pasien mengatakan perawat tidak ada membuat 

waktu pertemuan berikutnya untuk melakukan tindakan selanjutnya. 

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian 

tentang “Gambaran Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik oleh 

Perawat Pelaksana pada Pasien di RSUD Rasidin Padang pada tahun 

2015”. 

B. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan masalah diatas, maka perumusan permasalahan ini 

adalah Bagaimana Gambaran Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik oleh 

Perawat Pelaksana pada Pasien di RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2015? 

C. Tujuan Penelitian. 

1. Tujuan Umum. 

Untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik 

oleh Perawat Pelaksana pada Pasien di RSUD Rasidin Padang Tahun 

2015. 

2. Tujuan Khusus. 
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a. Diketahuinya distribusi frekuensi pelaksanaan komunikasi 

terapeutik oleh perawat pelaksana pada pasien tahap pra interaksi. 

b. Diketahuinya distribusi frekuensi pelaksanaan komunikasi 

terapeutik oleh perawat pelaksana pada pasien tahap orientasi. 

c. Diketahuinya distribusi frekuensi pelaksanaan komunikasi 

terapeutik oleh perawat pelaksana pada pasien tahap kerja. 

d. Diketahuinya distribusi frekuensi pelaksanaan komunikasi 

terapeutik oleh perawat pelaksana pada pasien tahap terminasi. 

D. Manfaat Penelitian. 

1. Bagi Penulis. 

Untuk menambah wawasan penulis dalam pelaksanaan 

penelitian lapangan khususnya tentang gambaran pelaksanaan 

komunikasi terapeutik oleh perawat pelaksana pada pasien. 

2. Bagi Tempat Penelitian. 

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan terutama di ruang 

Bedah, Interne, dan Anak RSUD dr. Rasidin Padang dalam 

meningkatkan pelaksanaan komunikasi terapeutik di RSUD dr. Rasidin 

Padang. 

3. Bagi Peneliti Lain. 

Sebagai bahan masukan sehingga penelitian tentang 

pelaksanaan komunikasi terapeutik oleh perawat pelaksana pada 
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pasien dapat dilanjutkan dan dikembangkan lagi menjadi faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pelaksanaan komunikasi terapeutik antara 

perawat dan klien dengan menggunakan cara ukur dan pendekatan 

yang lebih baik. 

E. Ruang Lingkup Penelitian. 

Ruang lingkup penelitian penulis meliputi variabel: pelaksanaan 

komunikasi terapeutik dengan sub variabel tahap pra interaksi, tahap 

orientasi, tahap kerja dan tahap terminasi. 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

A.  Komunikasi. 

1. Pengertian Komunikasi. 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

communication. Kata communication  itu sendiri berasal dari bahasa latin 

“communicatio” yang artinya pemberitahuan dan atau pertukaran ide, 

dengan pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari 

pendengarnya.1 

Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun 

hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk 

menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta mengubah sikap dan 

tingkah laku tersebut.1 

Duldt-Battey (2004) mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah 

proses penyesuaian dan adaptasi yang dinamis antara dua orang atau lebih 

dalam sebuah interaksi tatap muka yang pada saat tersebut terjadi 

pertukaran ide, makna, perasaan, dan perhatian.1 

Roger dalam Stuart G. W. (1998) menekankan hakikat komunikasi 

sebagai suatu hubungan yang dapat menimbulkan perubahan sikap dan 

tingkah laku serta kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian dari 

orang-orang yang terlibat dalam komunikasi.1 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

adalah suatu proses pertukaran ide, perasaan dan pikiran antara dua orang 
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atau lebih yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan tingkah 

laku serta penyesuaian yang dinamis antara orang-orang yang terlibat 

dalam komunikasi.1 

Komunikasi merupakan kata universal dengan banyak arti. Banyak 

definisi menjelaskannya sebagai transfer informasi antara sumber dan 

penerima. Dalam keperawatan, komunikasi adalah berbagi informasi 

terkait kesehatan antara pasien dan perawat, dengan partisipan sebagai 

sumber dan penerima informasi. Komunikasi terjadi dalam banyak cara 

dan dapat bersifat verbal atau nonverbal, tertulis atau lisan, pribadi atau 

umum, spesifik untuk suatu isu, atau bahkan berorientasi pada hubungan. 

Komunikasi ini dapat mencakup pengertian yang lebih besar pada 

kampanye kesehatan masyarakat dan isu kebijakan, atau dapat 

berhubungan  dengan pengalaman pribadi seorang pasien dengan isu 

kesehatan. Komunikasi manusia merupakan proses yang 

berkesinambungan dan dinamis, perawat dan pasien mengembangkan 

hubungan tidak hanya untuk berbagi informasi tetapi juga membantu 

pertumbuhan dan penyembuhan.9 

 

2. Komponen Komunikasi. 

Menurut seorang ahli komunikasi, Effendy O. U. (2002), 

komunikasi terdiri dari lima komponen yaitu: komunikator, komunikan, 

pesan, media, dan efek.1 

a. Komunikator. 
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Komunikator adalah orang yang memprakarsai adanya komunikasi. 

Prakarsa timbul karena jabatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab 

ataupun adanya suatu keinginan atau perasaan yang ingin 

disampaikan. Komunikator disebut juga sebagai sumber berita. Dalam 

keperawatan, komunikator ini bisa perorangan, kelompok atau 

organisasi. 

b. Komunikan. 

Komunikan adalah orang yang menjadi objek komunikasi, pihak 

yang menerima berita atau pesan dari komunikator. Komunikan yang 

juga disebut sebagai sasaran atau penerima pesan adalah orang yang 

menerima pesan, artinya kepada siapa pesan tersebut ditujukan. Dalam 

keperawatan, komunikan bisa perorangan, keluarga, kelompok, 

ataupun masyarakat. 

c. Pesan. 

Pesan adalah segala sesuatu yang akan disampaikan. Pesan dapat 

berupa ide, pendapat, pikiran, dan saran. Pesan atau berita juga 

merupakan rangsangan yang disampaikan oleh sumber kepada 

sasaran. Pesan tersebut pada dasarnya adalah hasil pemikiran atau 

pendapat  sumber yang ingin disampaikan kepada orang lain. 

Penyampaian pesan banyak macamnya, dapat dalam bentuk verbal 

ataupun non verbal seperti gerakan tubuh, gerakan tangan, ekspresi 

wajah dan gambar. Apabila terdapat kesan yang berlainan dari pesan 

yang disampaikan, maka seseorang akan lebih mempercayai kesan 

bukan kata-kata. Misalnya, ketika seseorang berkata, “saya tidak apa-
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apa kok” sambil mengangkat bahu dan ekspresi wajah kecewa. Kesan 

yang ditangkap lawan bicara pastilah bahwa si pembicara kecewa. Isi 

simbolik dari pesan disebut informasi, dan apabila berupa sesuatu 

yang baru, disebut inovasi. 

d. Media. 

Media adalah segala sarana yang digunakan oleh komunikator 

untuk menyampaikan pesan pada pihak lain. Dengan demikian, 

saluran komunikasi dapat berupa pancaindra manusia maupun alat 

buatan manusia. Media alat pengirim pesan atau saluran pesan 

merupakan alat atau saluran yang dipilih oleh sumber untuk 

menyampaikan pesan kepada sasaran. 

e. Efek. 

Efek atau akibat atau dampak adalah hasil dari komunikasi. 

Hasilnya adalah terjadi perubahan pada diri sasaran. Perubahan dapat 

ditemukan pada aspek pengetahuan. Sikap, maupun tingkah laku. 

Terjadinya perubahan perilaku adalah tujuan akhir dari komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan 1.1 

 Hubungan antara lima komponen komunikasi1 

 

3. Komunikasi dalam Proses Keperawatan. 

Proses keperawatan merupakan suatu metode untuk 

mengorganisasi dan memberikan tindakan keperawatan dari perawat ke 

pasien. Komponen proses keperawatan (pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian) sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui pendekatan proses 

keperawatan. Satu hal penting yang tidak terpisahkan dari proses 

pencapaian tujuan tersebut adalah komunikasi. Komunikasi merupakan 

bentuk kegiatan yang selalu dan dapat dilakukan pada setiap tahap atau 

komponen proses keperawatan. Perawat tidak dapat melakukan proses 

tersebut dengan baik tanpa mengetahui kebutuhan pasien.11 

Pesan 

Sumber Sasaran Efek 
(akibat) 

Media 

Umpan Balik 
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Pengkajian, sebagai tahapan awal dari proses keperawatan, 

digunakan untuk mengumpulkan informasi dari beragam sumber melalui 

berbagai cara komunikasi. Selama tahap diagnosa keperawatan, perawat 

menggunakan komunikasi untuk menyatu dengan pasien, keluarga pasien, 

dan tim kesehatan lainnya dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan 

kesehatan dan menentukan prioritas dari tindakan keperaatan.11 

Pada tahap pengembangan rencana keperawatan, perawat 

berinteraksi dengan klien untuk menentukan apa yang pasien inginkan 

berkaitan dengan cara melakukan tindakan keperawatan.11 

Selama tahap tindakan keperawatan, perawat aktif dalam 

tindakan keperawatan yang diberikan pada pasien dan hal ini dibutuhkan 

keterampilan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial 

pasien.11 

Pada akhir tahap proses keperawatan, perawat melakukan 

komunikasi dengan pasien untuk menilai kemajuan dan akhir dari 

tindakan keperawatan yang diberikan. Jadi jelas, tanpa komunikasi, 

perawat akan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah tindakan 

keperawatan yang telah diberikan berhasil atau tidak. Proses penilaian 

memungkinkan adanya perbaikan rencana keperawatan yang telah 

tersusun. Pada kondisi seperti ini, perawat harus mendiskusikan rational 

dari usulan perubahan tindakan.11 

Kesimpulannya, selama dalam keseluruhan proses keperawatan, 

perawat menggunakan keterampilan komunikasi, asimilasi dan 
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transformasi informasi. Walaupun proses keperawatan mampu 

memberikan kerangka kerja yang reliabel dalam pemberian asuhan 

keperawata, hai ini tidak akan memberikan makna yang signifikan kepada 

pasien jika dilakukan tanpa melalui keterampilan komunikasi yang baik.11 

B. Komunikasi Terapeutik. 

1. Pengertian Komunikasi Terapeutik. 

 Banyak yang mengira atau berpendapat bahwa komunikasi 

terapeutik identik dengan senyum dan bicara lemah lembut. Pendapat ini 

tidak salah tapi mungkin terlalu menyedehanakan arti dari komunikasi 

terapeutik itu sendiri, karena inti dari komunikasi terapeutik adalah 

komunikasi yang dilakukan untuk tujuan terapi.1 

Northouse (1998) menyatakan bahwa, “Komunikasi terapeutik 

adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien 

beradaptasi terhadap stress, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar 

bagaimana berhubungan dengan orang lain.1 

Stuart G. W. (1998) menyatakan bahwa, “Komunikasi terapeutik 

merupakan hubungan interpersonal antara perawat dan klien, dalam 

hubungan ini perawat dan klien, dalam hubungan ini perawat dan klien 

memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki 

pengalaman emosional klien”. Hibdon, S. (2000) menyatakan bahwa 

pendekatan konseling yang memungkinkan klien menemukan siapa 

dirinya merupakan fokus dari komunikasi terapeutik.1 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa komunikasi 

terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan atau dirancang untuk tujuan 

terapi. Seorang penolong (helper) atau perawat dapat membantu klien 

mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi.1 

2. Tujuan Komunikasi Terapeutik. 

Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan pribadi 

klien ke arah yang lebih positif atau adaptif dan diarahkan pada 

pertumbuhan klien yang meliputi:1 

a. Realisasi diri, penerimaan diri, dan peningkatan penghormatan diri. 

Melalui komunikasi terapeutik diharapkan terjadi perubahan dalam 

diri klien. Klien yang tadinya tidak bisa menerima diri apa adanya atau 

merasa rendah diri, setelah berkomunikasi terapeutik dengan perawat 

akan mampu menerima dirinya. Seorang wanita yang mengalami 

kanker serviks biasanya akan mengalami gangguan gambaran diri, 

gangguan harga diri, merasa tidak berarti dan tidak berharga di mata 

pasangannya sehingga mungin akan membenci dirinya dan pada 

akhirnya merasa putus asa dan depresi (Berry, P. D., 1996). Dengan 

melakukan komunikasi terapeutik pada klien tersebut, diharapkan 

perawat dapat mengubah cara pandang klien tersebut, diharapkan 

perawat dapat mengubah cara pandang klien tentang penyakitnya, 

dirinya, dan masa depannya sehingga klien dapat menghargai dan 

menerima diri apa adanya. 
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b. Kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superfisial 

dan saling bergantung dengan orang lain. 

Melalui komunikasi terapeutik, klien belajar bagaimana menerima 

dan diterima orang lain. Dengan komunikasi yang terbuka, jujur, dan 

menerima klien apa adanya, perawat akan dapat meningkatkan 

kemampuan klien dalam membina hubungan saling percaya (Hibdon, 

S., 2000). Rogers (1974) dalam Abraham dan Shanley (1997) 

mengemukakan bahwa hubungan mendalam yang digunakan dalam 

proses interaksi antara perawat dan klien merupakan area untuk 

mengekspresikan kebutuhan, memecahkan masalah dan meningkatkan 

kemampuan koping. 

c. Peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta 

mencapai tujuan yang realistis. 

Terkadang klien menetapkan ideal diri atau tujuan yang terlalu 

tinggi tanpa mengukur kemampuannya. Misalnya seorang klien 

gangguan jiwa yang berpendidikan hanya sampai SMP mengatakan 

bahwa setelah pulang dia ingin  bekerja di Bank. Hal ini tentu tidak 

mungkin tercapai dan akan berdampak pada harga diri klien. Individu 

yang merasa kenyataan dirinya mendekati ideal diri mempunyai harga 

diri yang tinggi sedangkan individu yang merasa kenyataan hidupnya 

jauh dari ideal dirinya akan merasa rendah diri (Taylor, Lilis dan La 

Mone, 1997). Dalam kasus seperti ini, peran perawat adalah 
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membimbing klien dalam membuat tujuan yang realistis dan 

meningkatkan kemampuan klien memenuhi kebutuhan dirinya. 

d. Rasa identitas personal yang jelas dan peningkatan integritas diri.  

Identitas personal disini termasuk status, peran, dan jenis kelamin. 

Klien yang mengalami gangguan identitas personal biasanya tidak 

mempunyai rasa percaya diri dan mengalami harga diri rendah. Melalui 

komunikasi terapeutik diharapkan perawat dapat membantu klien 

meningkatkan integritas dirinya dan identitas diri yang jelas. Dalam hal 

ini perawat berusaha menggali semua aspek kehidupan klien di masa 

sekarang dan masa lalu. Kemudian perawat membantu meningkatkan 

integritas diri klien melalui komunikasinya dengan klien.1 

3. Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik. 

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dalam 

membangun dan mempertahankan hubungan yang terapeutik.1 

Pertama, hubungan perawat dengan klien adalah hubungan 

terapeutik yang saling menguntungkan. Hubungan ini didasarkan pada 

prinsip “humanity of nurse and clients”. Hubungan perawat dengan klien 

tidak hanya sekedar hubungan seorang penolong dengan kliennya tapi lebih 

dari itu, yaitu hubungan antar manusia yang bermartabat (Duldt-Battey, 

2004).1 

Kedua, perawat harus menghargai keunikan klien. Tiap individu 

mempunyai karakter yang  berbeda-beda. Karena itu perawat perlu 
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memahami perasaan dan perilaku klien dengan melihat perbedaan latar 

belakang keluarga, budaya, dan keunikan setiap individu.1 

Ketiga, semua komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga 

harga diri pemberi maupun penerima pesan, dalam hal ini perawat harus 

mampu menjaga harga dirinya dan harga diri klien.1 

Keempat, komunikasi yang menciptakan tumbuhnya hubungan 

saling percaya (trust) harus dicapai terlebih dahulu sebelum menggali 

permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah (Stuart, G. 

W., 1998). Hubungan saling percaya antara perawat dan klien adalah kunci 

dari komunikasi terapeutik.1 

4. Karakteristik Komunikasi Terapeutik. 

Ada tiga hal mendasar yang memberi ciri-ciri komunikasi 

terapeutik yaitu keikhlasan (genuineness), empati (empathy) dan kehangatan 

(warmth).11 

a. Genuineness. 

Dalam rangka membantu klien, perawat harus menyadari tentang 

nilai, sikap dan perasaan yang dimiliki terhadap keadaan klien. Apa yang 

perawat pikirkan dan rasakan tentang individu dan dengan siapa dia 

berinteraksi selalu dikomunikasikan pada individu, baik secara verbal 

maupun nonverbal. Perawat yang mampu menunjukkan rasa ikhlasnya 

mempunyai kesadaran mengenai sikap yang dipunyai terhadap pasien 

sehingga mampu belajar untuk mengomunikasikannya secara tepat. 
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Perawat tidak akan menolak segala bentuk perasaan negatif yang 

dipunyai klien, bahkan ia akan berusaha berinteraksi dengan klien. 

Hasilnya, perawat akan mampu mengeluarkan segala perasaan yang 

dimiliki dengan cara yang tepat, bukan dengan cara menyalahkan atau 

menghukum klien.11 

Tidak selalu mudah melakukan suatu keikhlasan. Untuk menjadi 

lebih percaya diri tentang perasaan dan nilai-nilai yang dimiliki 

membutuhkan pengembangan diri yang dapat dipertimbangkan dilakukan 

setiap saat. Sehingga, sekali perawat mampu untuk menyatakan apa yang 

dia inginkan untuk membantu memulihkan kondisi pasien dengan cara 

yang tidak mengancam, pada saat itu pula kapasitas yang dimiliki untuk 

mencapai hubungan yang saling menguntungkan akan meningkat secara 

bermakna.11 

b. Empathy. 

Empati merupakan perasaan “pemahaman” dan “penerimaan” 

perawat terhadap perasaan yang dialami klien dan kemampuan 

merasakan “dunia pribadi pasien”. Empati merupakan sesuatu yang jujur, 

sensitif dan tidak dibuat-buat (objektif) didasarkan atas apa yang dialami 

orang lain. Empati berbeda dengan simpati. Simpati merupakan 

kecenderungan berpikir atau merasakan apa yang sedang dilakukan atau 

dirasakan oleh pasien. Karenanya, simpati lebih bersifat subjektif dengan 

melihat “dunia orang lain” untuk mencegah perspektif yang lebih jelas 

dari semua sisi yang ada tentang isu-isu yang sedang dialami seseorang.11 
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Empati cenderung bergantung pada kesamaan pengalaman di 

antara orang yang terlibat komunikasi. Perawat akan lebih mudah 

mengatasi nyeri pada pasien, misalnya jika dia mempunyai pengalaman 

yang sama tentang nyeri. Karena hal ini sulit dilakukan, kecuali karena 

adanya keseragaman atau kesamaan pengalaman atau situasi yang 

relevan, perawat terkadang sulit untuk berperilaku empati pada semua 

situasi. Namun demikian, empati bisa dikatakan sebagai “kunci” sukses 

dalam berkomunikasi dan ikut memberikan dukungan tentang apa yang 

sedang dirasakan klien.11 

Sebagai “perawat empatik”, perawat harus berusaha keras untuk 

mengetahui secara pasti apa yang sedang dipikirkan dan dialami klien. 

Pada kondisi seperti ini, empati dapat diekspresikan melalui berbagai 

cara yang dapat dipakai ketika dibutuhkan, mengatakan sesuatu tentang 

apa yang perawat pikirkan tentang klien dan memperlihatkan kesadaran 

tentang apa yang saat ini sedang dialami pasien. Empati membolehkan 

perawat untuk berpartisipasi sejenak terhadap sesuatu yang terkait 

dengan emosi klien. Perawat yang berempati dengan orang lain dapat 

menghindarkan penilaian berdasarkan kata hati (impulsive judgement) 

tentang seseorang dan pada umumnya dengan empati dia akan menjadi 

lebih sensitif dan ikhlas.11 

c. Warmth. 

Hubungan yang saling membantu ( helping relationship) dibuat 

untuk memberikan kesempatan klien mengeluarkan “unek-unek” 
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(perasaan dan nilai-nilai) secara bebas. Dengan kehangatan, perawat akan 

mendorong klien untuk mengekspresikan ide-ide dan menuangkannya 

dalam bentuk perbuatan tanpa rasa takut dimaki atau dikonfrontasi. 

Suasana yang hangat, permisif dan tanpa adanya ancaman menunjukkan 

adanya rasa penerimaan perawat terhadap pasien. Sehingga pasien akan 

mengekspresikan perasaannya secara lebih mendalam. Kondisi ini akan 

membuat perawat mempunyai kesempatan lebih luas untuk mengetahui 

kebutuhan klien. Kehangatan juga dapat dikomunikasikan secara 

nonverbal. Penampilan yang tenang, suara yang meyakinkan dan 

pegangan tangan yang halus menunjukkan rasa belas kasihan atau kasih 

sayang perawat terhadap pasien.11 

5. Tahapan Komunikasi Terapeutik. 

Komunikasi terapeutik tidak sama dengan komunikasi sosial. 

Komunikasi sosial tidak mempunyai tujuan tertentu dan biasanya pelaksanaan 

komunikasi ini terjadi begitu saja. Sedangkan komunikasi terapeutik 

mempunyai tujuan dan berfungsi sebagai terapi bagi klien. Karena itu 

pelaksanaan komunikasi terapeutik harus direncanakan dan terstruktur dengan 

baik. Struktur dalam proses komunikasi terapeutik terdiri dari empat tahap 

yaitu tahap persiapan atau pra interaksi, tahap perkenalan atau orientasi, tahap 

kerja, dan terakhir tahap terminasi (Stuart, G. W., 1998). Geldard D. (1998) 

membagi tahap kerja menjadi empat tahap yaitu mengklarifikasi dan 

mengidentifikasi masalah, menggali alternatif pemecahan masalah, 

memfasilitasi perubahan perilaku serta memfasilitasi klien untuk bertindak.1 
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a. Tahap Persiapan. 

Tahap persiapan atau pra interaksi sangat penting dilakukan 

sebelum berinteraksi dengan klien. Pada tahap persiapan ini perawat 

menggali perasaan dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. 

Pada tahap ini perawat juga mencari informasi tentang klien. Kemudian 

perawat merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien.1 

Kecemasan yang dialami seseorang dapat sangat mempengaruhi 

interaksinya dengan orang lain (Ellis, Gates, dan Kenworthy, 2000). Hal ini 

disebabkan oleh adanya kesalahan dalam menginterpretasikan apa yang 

diucapkan oleh lawan bicara. Pada saat perawat merasa cemas, dia tidak 

akan mampu mendengarkan apa yang dikatakan klien dengan baik 

(Brammer, 1993) sehingga perawat tidak akan mampu menggunakan active 

listening (mendengarkan secara aktif). Disamping itu kecemasan perawat 

dapat meningkatkan kecemasan klien. Karena itu, sebelum berinteraksi 

dengan klien, perawat perlu menggali perasaannya. Tahap persiapan atau 

pra interaksi adalah masa persiapan sebelum berhubungan dan 

berkomunikasi dengan klien. Tahap ini harus dilakukan oleh seorang 

perawat untuk memahami dirinya, mengatasi kecemasannya, dan 

meyakinkan dirinya bahwa dia betul-betul siap untuk berinteraksi dengan 

klien. Tugas perawat pada tahap ini antara lain: pertama, mengeksplorasi 

perasaan, harapan dan kecemasan. Sebelum berinteraksi dengan klien, 

perawat perlu mengkaji perasaannya sendiri (Stuart, G. W., 1998). Perasaan 

apa yang muncul sehubungan dengan dengan interaksi yang akan dilakukan. 

Apakah ada perasaan cemas? Apa yang dicemaskan? Berdasarkan 
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pengalaman beberapa orang perawat di klinik menunjukkan bahwa perasaan 

yang muncul biasanya adalah perasaan cemas tidak diterima oleh klien, ragu 

akan kemampuan untuk memulai pembicaraan dan menanggapi respon klien 

serta tidak terbangunnya rasa saling percaya.1 

Disamping melakukan eksplorasi perasaan, perawat juga perlu 

mendefinisikan apa harapannya terhadap interaksi yang akan dilakukan. 

Harapan ini sebaiknya disesuaikan dengan kondisi klien. Untuk klien yang 

sangat menarik diri tentunya tidak mungkin bila berharap bahwa trust akan 

terbina hanya dengan satu atau dua kali pertemuan.1 

Kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. Kegiatan ini 

sangat penting dilakukan agar perawat mampu mengatasi kelemahannya dan 

menggunakan kekuatannya secara maksimal pada saat berinteraksi dengan 

klien. Misalnya seorang perawat mungkin mempunyai kekuatan mampu 

memulai pembicaraan dan sensitif terhadap perasaan orang lain, keadaan ini 

mungkin bisa dimanfaatkan perawat untuk memudahkannya dalam 

membuka pembicaraan dengan klien dan membina hubungan saling 

percaya.1 

   Akan tetapi, misalnya mempunyai kelemahan cenderung 

emosional dan mudah terpengaruh oleh keadaan sehingga cenderung 

simpati bukan empati. Kondisi ini bisa diminimalkan oleh perawat dengan 

mengontrol emosinya secara sadar setiap kali berinteraksi dengan klien.1 

   Ketiga, mengumpulkan data tentang klien. Kegiatan ini juga tidak 

kalah penting dari kedua kegiatan diatas karena dengan mengetahui 
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informasi tentang klien, perawat bisa memahami klien. Paling tidak perawat 

bisa mengetahui identitas klien yang bisa digunakan pada saat memulai 

interaksi.1 

   Kegiatan yang keempat yaitu merencanakan pertemuan pertama 

dengan klien. Perawat perlu merencanakan pertemuan pertama dengan 

klien. Hal yang direncanakan mencakup kapan, dimana, dan strategi apa 

yang akan dilakukan untuk pertemuan pertama tersebut.1 

   Berdasarkan pengalaman Suryani, S.Kp, MHSc, tahap persiapan 

ini sangat membantu dalam berkomunikasi dengan klien. Dengan 

melakukan persiapan yang baik kita akan betul-betul siap ketika berinteraksi 

dengan klien. Sebagai contoh, seorang perawat mempunyai kelemahan 

sangat mudah menangis ketika melihat orang lain menangis. Dengan 

melakukan analisis diri sebelum berinteraksi dengan klien, penulis dapat 

mengontrol perasaan sendiri sehingga tidak ikut menangis ketika melihat 

seorang klien menangis.1 

   Pengalaman lain sebagai contoh gagalnya interaksi karena tidak 

melakukan persiapan yang baik sebelum berinteraksi dengan klien adalah 

seperti apa yang pernah dialami oleh salah seorang mahasiswa. Mahasiswa 

tersebut sama sekali tidak mengumpulkan informasi tentang klien. Ketika 

berinteraksi dengan klien, mahasiswa menjadi sangat kecewa dan cemas 

karena klien yang dipilihnya sebagai kasus utama tersebut sama sekali tidak 

bisa berbahasa Indonesia dan hanya bisa berbahasa Sunda. Sedangkan dia 

sendiri tidak mengerti bahasa Sunda karena dia lahir di Sumatera.1 
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b. Tahap Perkenalan. 

Perkenalan merupakan kegiatan yang dilakukan perawat saat 

pertama kali bertemu atau kontak dengan klien. Pada saat berkenalan, 

perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien 

(Brammer, 1993). Dengan memperkenalkan dirinya berarti perawat telah 

bersikap terbuka pada klien dan ini diharapkan akan mendorong klien untuk 

membuka dirinya.1 

Tahap perkenalan atau orientasi ini dilaksanakan pada awal setiap 

pertemuan, baik pada pertemuan pertama, kedua dan selanjutnya. Tujuan 

tahap ini adalah untuk memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah 

dibuat dengan keadaan klien saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang 

lalu (Stuart, G. W., 1998). Peran utama perawat pada tahap ini adalah: 

memberikan situasi lingkungan yang peka dan menunjukkan penerimaan, 

serta membantu klien dalam mengekspresikan perasaan dan pikiran (Antai-

Otong, 1995).1 

 Tugas perawat pada tahap ini antara lain: Pertama, membina rasa 

saling percaya, menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka. 

Hubungan saling percaya merupakan kunci dari keberhasilan suatu 

hubungan terapeutik (Stuart G. W., 1998), karena tanpa adanya rasa saling 

percaya tidak mungkin terjadi keterbukaan antara kedua belah pihak. 

Hubungan yang dibina tidak bersifat statis, bisa berubah bergantung pada 

situasi dan kondisi (Rahmat, J., 1996). Karena itu, untuk mempertahankan 

atau memelihara hubungan saling percaya perawat harus bersikap terbuka, 
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jujur, ikhlas, menerima klien apa adanya, menepati janji dan menghargai 

klien.1 

Tugas perawat yang kedua pada tahap ini adalah merumuskan 

kontrak bersama klien. Kontrak ini sangat penting untuk menjamin 

kelangsungan sebuah interaksi (Brammer, 1993). Klien yang mengalami 

gangguan jiwa terkadang memutuskan interaksi dengan meninggalkan 

perawat begitu saja. Kontrak yang telah dibuat bisa dijadikan alat untuk 

mengingatkan klien akan kesepakatan yang telah dibuat terkait dengan 

interaksi yang sedang berlangsung.1 

Kontrak yang harus disetujui bersama dengan klien antara lain, 

tempat, waktu pertemuan, dan  topik pembicaraan. Seandainya kontrak 

sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya, tugas perawat pada tahap ini 

adalah mengingatkan klien akan kontrak yang telah dibuat.1 

Pada saat merumuskan kontrak, perawat juga perlu menjelaskan 

atau mengklarifikasi peran perawat dan klien agar tidak terjadi 

kesalahpahaman klien terhadap kehadiran perawat. Disamping itu juga 

untuk menghindari adanya harapan yang terlalu tinggi dari klien terhadap 

perawat karena klien menganggap perawat seperti dewa penolong yang 

serba bisa dan serba tahu (Geldard D., 1998). Perawat perlu menekankan 

bahwa perawat hanya membantu, sedangkan kekuatan dan keinginan untuk 

berubah ada pada diri klien sendiri.1 

Ketiga, menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi 

masalah klien. Pada tahap ini perawat mendorong klien untuk 
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mengekspresikan perasaannya. Teknik komunikasi yang sering digunakan 

pada tahap ini adalah pertanyaan terbuka seperti, “Bagaimana perasaan Ibu 

hari ini?”, “Bagaimana keadaan Bapak hari ini jika dibandingkan dengan 

kemarin?” atau “Bagaimana tidurnya semalam?”. Dengan memberikan 

pertanyaan terbuka, diharapkan perawat dapat mendorong klien untuk 

mengekspresikan pikiran dan perasaannya sehingga dapat mengidetifikasi 

masalah klien.1 

Keempat, merumuskan tujuan dengan klien. Perawat perlu 

merumuskan tujuan interaksi bersama klien karena tanpa keterlibatan klien 

mungkin tujuan sulit dicapai. Tujuan ini dirumuskan setelah masalah klien 

diidentifikasi. Seandainya tujuan interaksi sudah disepakati pada pertemuan 

sebelumnya, tugas perawat pada tahap ini adalah mengingatkan klien.1 

Tahap orientasi adalah dasar bagi hubungan terapeutik perawat-

klien dan menentukan tahap selanjutnya (Antai-Otong, 1995). Kegagalan 

pada tahap orientasi akan menimbulkan kegagalan pada keseluruhan 

interaksi (Stuart G. W., 1998).1 

c. Tahap Kerja. 

Tahap kerja ini merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi 

terapeutik (Stuart G. W., 1998). Pada tahap ini perawat dan klien bekerja 

bersama-sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Pada tahap 

kerja ini dituntut kemampuan perawat dalam mendorong klien 

mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Perawat juga dituntut untuk 

mempunyai kepekaan dan tingkat analisis yang tinggi terhadap adanya 
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perubahan dalam respon verbal maupun nonverbal klien. Pengetahuan dan 

pengalaman dalam melaksanakan konseling atau komunikasi terapeutik 

sangat menentukan keberhasilan perawat pada tahap ini.1 

Tahap kerja berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan 

keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Pada tahap ini perawat perlu melakukan active listening karena 

tugas perawat pada tahap kerja ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah 

klien. Melalui active listening, perawat membantu klien untuk 

mendefinisikan masalah yang dihadapi, bagaimana cara mengatasi 

masalahnya dan mengevaluasi cara atau alternatif pemecahan masalah yang 

telah dipilih. Karena itu, perawat dituntut untuk peka terhadap ucapan 

verbal maupun respon nonverbal klien sehingga ia dapat menentukan 

rencana, membuat tujuan dan melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan 

dan masalah klien. Teknik komunikasi terapeutik yang sering digunakan 

pada tahap ini antara lain eksplorasi, refleksi, berbagi persepsi, 

memfokuskan dan menyimpulkan (Geldard D., 1996).1 

Pada tahap kerja ini, perawat diharapkan mampu menyimpulkan 

percakapannya dengan klien. Teknik menyimpulkan ini merupakan usaha 

untuk memadukan dan menegaskan hal-hal penting dalam percakapan dan 

membantu perawat-klien memiliki pikiran dan ide yang sama (Murray B. & 

Judith P., 1997). Tujuan teknik menyimpulkan adalah membantu klien 

menggali hal-hal dan tema emosional yang penting (Fontaine & Fletcner, 

1999). Oleh karena itu, diharapakan klien merasa bahwa perawat memahami 

pesan-pesan yang telah disampaikan. Tetapi jika perawat tidak 
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menyimpulkan permasalahan yang dihadapi klien, maka dapat 

mengakibatkan adanya ketidaksamaan persepsi terhadap masalah antara 

perawat dan klien. Sehingga penyelesaian masalah tidak terarah dan tidak 

relevan dengan hasil yang diharapkan dan masalah klien menjadi tidak 

terselesaikan.1 

d. Tahap Terminasi. 

Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat-klien. Tahap 

terminasi dibagi dua yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir (Stuart 

G. W., 1998). Pertemuan perawat-klien terdiri dari beberapa kali pertemuan. 

Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan perawat-klien. 

Setelah terminasi sementara, perawat akan bertemu kembali dengan klien 

pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan terminasi akhir terjadi jika 

perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara keseluruhan.1 

Tugas perawat pada tahap ini antara lain: pertama, mengevaluasi 

pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini juga 

disebut evaluasi objektif. Brammer & Mc Donald (1996) menyatakan bahwa 

meminta klien untuk menyimpulkan tentang apa yang telah didiskusikan 

merupakan sesuatu yang sangat berguna pada tahap terminasi. Dalam 

mengevaluasi, perawat tidak boleh terkesan sekedar mengulang atau 

menyimpulkan. Perawat mungkin bisa mengatakan, “Baiklah, sekarang Ibu 

atau Bapak ulangi lagi mengenai apa yang telah dibicarakan tadi?”1 

Kedua, melakukan evaluasi subjektif. Evaluasi subjektif dilakukan 

dengan menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat. 
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Perawat perlu mengetahui bagaimana perasaan klien setelah berinteraksi 

dengan perawat. Apakah klien merasa bahwa interaksi itu dapat 

menurunkan kecemasannya? Apakah klienmerasa bahwa interaksi itu ada 

gunanya? Atau apakah interaksi itu justru menimbulkan masalah baru bagi 

klien.1 

Ketiga, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah 

dilakukan. Tindak lanjut ini juga disebut sebagai pekerjaan rumah untuk 

klien. Tindak lanjut yang diberikan harus relevan dengan interaksi yang 

akan dilakukan berikutnya. Misalnya pada akhir interaksi klien sudah 

memahami tentang beberapa alternatif mengatasi marah. Maka untuk tindak 

lanjut perawat mungkin bisa meminta klien untuk mencoba salah satu dari 

alternatif tersebut. Tindak lanjut dievaluasi pada tahap orientasi pada 

pertemuan berikutnya.1 

Keempat, membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Kontrak 

ini penting dibuat agar terdapat kesepakatan antara perawat dan klien untuk 

perteuan berikutnya. Kontrak yang dibuat termasuk tempat, waktu dan 

tujuan interaksi.1 

Kegagalan pada tahap terminasi ini kemungkinan bisa terjadi 

apabila terminasi dilakukan tiba-tiba atau dilakukan sepihak tanpa 

penjelasan. Konsekuensinya klien mungkin akan mengalami depresi dan 

regresi. Terminasi harus disampaikan sejak awal pertemuan dengan klien. 

Kurang dilaksanakannya kegiatan terminasi dengan baik dapat 

menyebabkan rangkaian kegiatan proses komunikasi terapeutik pada klien 
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menjadi tidak efektif. Hal ini karena klien merasa terminasi atau perpisahan 

terjadi tiba-tiba, sedangkan perawat tidak mengetahui sejauh mana tujuan 

telah tercapai. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perilaku negatif pada 

klien, karena adanya perasaan penolakan, kehilangan dan mengingkari 

manfaat dari interaksi yang telah dilakukan. Hal tersebut bisa 

mengakibatkan klien tetap mengalami kecemasan, bahkan menambah 

kecemasan mereka karena perawat yang diharapkan mampu memberikan 

dukungan, ternyata tidak sesuai dengan harapannya.1 

Stuart G. W. (1998), menyatakan bahwa proses terminasi perawat-

klien merupakan aspek penting dalam asuhan keperawatan, sehingga jika 

hal tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh perawat, maka regresi dan 

kecemasan dapat terjadi lagi pada klien. Timbulnya respon tersebut sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan perawat untuk terbuka, empati dan responsif 

terhadap kebutuhan klien pada pelaksanaan tahap sebelumnya.1 

6. Hambatan dalam Komunikasi Terapeutik. 

Sekalipun perawat sudah memahami tentang cara berkomunikasi 

yang efektif dengan klien, pada kenyataannya terkadang perawat tidak 

mampu melakukannya dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan adanya 

hambatan, baik yang datangnya dari klien maupun dari diri perawat sendiri. 

Ada lima jenis hambatan yang spesifik yaitu resistens, transferens, 

pelanggara batas, dan pemberian hadiah.1 
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a. Resistens. 

Resistens merupakan upaya klien untuk tetap tidak menyadari atau 

mengakui penyebab kecemasan dalam rangka melawan atau menyangkal 

ungkapan perasaan (Stuart, G.W., 1998).1 

Resisten ini biasanya terjadi pada fase kerja pada saat mulai 

dilakukannya pemecahan masalah. Resistens bisa disebabkan karena 

perawat terlalu cepat menggali masalah klien yang bersifat sangat pribadi 

(Thomas, M.D., 1991). Hal ini terjadi karena beberapa faktor, misalnya 

karena perawat berfokus pada diri sendiri, karena belum terbinanya 

hubungan saling percaya atau karena perawat terlalu banyak membuka diri.1 

Beberapa  bentuk resistens menurut Stuart, G. W., 1998) antara 

lain:1 

1. Supresi 

Klien mencoba menekan perasaannya terhadap masalah yang 

dihadapi ke alam bawah sadar. Hal ini bisa terjadi karena klien belum 

percaya pada perawat, sehingga klien tidak ingin mengungkapkan 

perasaan atau permasalahannya pada perawat. 

2. Gejala penyakit semakin mencolok 

Ini sebagai reaksi klien untuk menunjukkan pada perawat bahwa 

pertolongan perawat tidak ada artinya bahkan membuat penyakit klien 

seolah-olah bertambah parah. 
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3. Pesimis terhadap masa datang 

Hal ini terjadi sebagai dampak ketidakpercayaan klien terhadap 

perawat. 

4. Adanya hambatan intelektual 

Hambatan intelektual yang dapat diidentifikasi dari ucapan atau 

perilaku klien seperti “Pikiran saya kosong.” “Saya tak tahu harus 

bagaimana.”, ataupun klien tidak menepati janji, datang terlambat, 

pelupa, diam seribu bahasa, mengantuk terus, tidak perhatian. 

5. Berperilaku tidak wajar 

Misalnya klien dengan sengaja membuang makanannya di depan 

perawat atau setiap perawat mengajak berkomunikasi klien langsung 

pergi. 

6. Bicara hal-hal yang bersifat “dangkal” 

Klien hanya mau berbicara dengan perawat tentang hal-hal yang 

bersifat umum. Misalnya tentang keadaan klien, saat ini, pendapat klien 

tentangrasa makanan, pada saat perawat bertanya lebih jauh tentang 

masalah yang dihadapinya, klien tidak mau berespon. 

7. Secara verbal mengungkapkan pemahaman tetapi perilakunya tetap 

destruktif 
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Misalnya klien mengatakan bahwa dia telah memahami penjelasan 

perawat tentang pentingnya minum obat secara teratur tetapi klien tetap 

tidak minum obat dengan teratur. 

8. Menolak untuk berubah 

Hal ini dilakukan klien sebagai bentuk penolakan terhadap 

pertolongan perawat. Misalnya, ketika perawat menganjurkan klien untuk 

berinteraksi dengan klien lainnya, klien menolak dengan mengatakan 

saya lebih suka sendirian. 

b. Transferens. 

Transferens merupakan respon tak sadar berupa perasaan atau 

perilaku terhadap perawat yang sebetulnya berawal dan berhubungan 

dengan orang-orang tertentu yang bermakna baginya pada waktu dia 

masih kecil (Stuart, G.W., 1998).  Sebagai contoh, ketika seorang klien 

merasa bahwa perawat yang merawatnya mirip sekali dengan pamannya 

yang waktu kecil sering memarahi dan memukulnya, klien tersebut akan 

bersikap negatif terhadap perawat. Klien tersebut mungkin akan 

bertingkah laku seperti menghindar atau memutuskan hubungan, 

membantah, mengkritik, ngomel, menjadi mudah lupa dan sebagainya.1 

Transferens juga merupakan suatu kumpulan reaksi yang timbul 

sebagai upaya mengurangi kecemasan dan ketidakpuasan klien terhadap 

perawat karena intensitas pertemuan yang berlebihan (Stuart G.W., 1998).1 
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Transferens dapat merugikan bila dibiarkan berlarut-larut dan tidak 

disadari atau tidak dikaji secara serius. Transferens bisa membuat klien 

sangat bergantung pada perawat atau bisa juga membuat klien sangat benci 

pada perawat.1 

c. Kontertransferens. 

Biasanya timbul dalam bentuk respon respon emosional, hambatan 

terapeutik ini berasal dari perawat yang dibangkitkan atau dipancing oleh 

sikap klien. Menurut Thomas M. D. (1991) dan Stuart G.W., (1998), 

perawat harus segera menganalisis diri jika beberapa hal berikut terjadi 

pada saat merawat klien:1 

1. Love dan caring berlebihan  

2. Benci dan marah berlebihan 

3. Cemas dan rasa bersalah yang muncul berulang-ulang 

4. Tidak mampu berempati terhadap klien 

5. Perasaan tertekan selama atau setelah proses 

6. Tidak bijaksana dalam membuat kontrak dengan klien, 

terlambat atau terlalu lama dan lain-lain 

7. Mendukung ketergantungan klien 

8. Berdebat dengan klien atau memaksa klien sebelum siap 
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9. Menolong klien untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan 

sasaran asuhan keperawatan. 

10. Menghadapi klien dengan hubungan pribadi atau sosial 

11. Melamunkan klien 

Kontertransferens  ini berdampak terhadap interaksi perawat 

dan klien. Klien mungkin merasa bahwa perawat sangat 

memperhatikannya dalam artian perhatian yang lebih dari hanya sekedar 

hubungan perawat-klien, sehingga klien menjadi besar kepala dan sulit 

berubah, atau klien mungkin menjadi manja dan sangat bergantung pada 

perawat. Sebaliknya, kontertransferns juga bisa membuat klien merasa 

bahwa perawat mengabaikan kebutuhannya atau klien mungkin merasa 

bahwa perawat membencinya sehingga klien tidak mau terbuka pada 

perawat.1 

d. Pelanggaran Batas. 

Perawat perlu membatasi hubungannya dengan klien. Batas 

hubungan perawat-klien adalah bahwa hubungan yang dibina adalah 

hubungan terapeutik, dalam hubungan ini perawat berperan sebagai yang 

ditolong. Baik perawat maupun klien harus menyadari batasan tersebut.1 

Pelanggaran batas bisa terjadi jika perawat melampaui batas 

hubungan yang terapeutik dan membina hubungan sosial ekonomi atau 

hubungan personal dengan klien, perawat sejak awal berinteraksi perlu 

menjelaskan atau membuat kesepakatan bersama klien tentang hubungan 



xlviii 

 

yang mereka jalin. Kemudian selam interaksi perawat perlu berhati-hati 

dalam berbicara agar tidak banyak terlibat dalam komunikasi sosial 

dengan klien. Dengan selalu berfokus pada tujuan interaksi setiap kali 

bertemu dengan klien juga dapat menghindari terjadinya pelanggaran batas 

ini.1 

e. Pemberian Hadiah. 

Pemberian hadiah adalah masalah yang kontroversial dalam 

keperawatan. Di satu pihak ada yang menyatakan bahwa pemberian hadiah 

dapat membantu dalam mencapai tujuan terapeutik, tapi di pihak lain ada 

yang menyatakan bahwa pemberian hadiah bisa merusak hubungan 

terapeutik.1 

Hadiah dapat dalam berbagai bentuk misalnya yang nyata seperti 

sekotak permen, rangkaian bunga, rajutan atau lukisan. Sedangkan yang 

tidak nyata bisa berupa ekspresi ucapan terima kasih dari klien kepada 

perawat sebagai orang yang akan meninggalkan rumah sakit, atau dari 

anggota keluarga yang lega dan berterima kasih atas bantuan perawat 

dalam meringankan beban emosional klien.1 

Pemberian hadiah ini bervariasi, tidak pantas bila setiap pemberian 

hadiah dihubungkan dengan tindakan perawat. Seringkali respon perawat 

terhadap pemberian hadiah bergantung pada waktu, situasi, dan konteks 

dari pemberian hadiah tersebut.1 

Pada tahap orientasi, pemberian hadiah dapat merusak hubungan. 

Karena klien dapat memanipulasi perawat dengan cara mengatur 
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hubungan dan mengatur batasan-batasan dalam berhubungan (Stuart dan 

Sundeen, 1998).1 

Sedangkan pemberian hadiah pada tahap terminasi memiliki arti 

lain dan kompleks serta sulit ditentukan. Pada saat ini pemberian hadiah 

dalam bentuk konkrit maupun abstrak adalah refleksi keinginan pasien 

yang membuat perawat bisa menjadi merasa bersalah, menunda proses 

terminasi, atau membantu pemindahan hubungan terapeutik perawat-klien 

menjadi hubungan sosial (Stuart, G.W., 1998). Perasaan yang timbul pada 

saat terminasi dapat sangat kuat, oleh karena itu harus ada pengetahuan 

sehinggan terminasi dapat berjalan dengan baik.1 

C. Alur Pikir 

   Input    Proses                                 Output 

  

 

 

 

 

 

 

 

Perawat Komunikasi terapeutik pada 
pasien 

Pelaksanaan komunikasi 
terapeutik pada pasien 

Tahap pra interaksi, 
orientasi, kerja, terminasi 
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DEFENISI OPERASIONAL 

No Variabel Defenisi 
Operasional 

Alat Ukur Cara 
Ukur 

Hasil 
Ukur 

Skala 

1. Pelaksanaan 
komunikasi 
terapeutik 
pada pasien, 
meliputi: 

 

 

 

 

 

a. Tahap 
pra 
interaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segala sesuatu 
yang diamati 
pada petugas 
keperawatan 
tentang 
pelaksanaan 
komunikasi 
terapeutik 
dengan 
tahapan 
komunikasi 
lengkap. 

 

Segala sesuatu 
yang diamati 
pada petugas 
keperawatan 
tentang 
pelaksanaan 
komunikasi 
terapeutik 
tahap pra 
interaksi, 
meliputi: pre 
conference / 
cek laporan 
atau status 
pasien dan 
hadir saat 
overan pada 
pergantian 
shift 
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Baik 
jika 
nilainya 
≥ 60%, 
kurang 
baik 
jika 
nilainya 
60% 

 

 

 

Baik 
jika 
nilainya 
≥ 60%, 
kurang 
baik 
jika 
nilainya 
60% 
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b. Tahap 
orientasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tahap 
kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segala sesuatu 
yang diamati 
pada petugas 
keperawatan 
tentang 
pelaksanaan 
komunikasi 
terapeutik 
tahap orientasi, 
meliputi: 
salam 
terapeutik, 
perkenalan, 
evaluasi dan 
validasi, 
kontrak 
pertemuan, 
tujuan 
tindakan, 
persetujuan 
klien, 
melakukan 
tindakan 

Segala sesuatu 
yang diamati 
pada petugas 
keperawatan 
tentang 
pelaksanaan 
komunikasi 
terapeutik 
tahap kerja, 
meliputi: 
melakukan 
tindakan dan 
re-inforcement 
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d. Tahap 
terminasi 

 

Segala sesuatu 
yang diamati 
pada petugas 
keperawatan 
tentang 
pelaksanaan 
komunikasi 
terapeutik 
tahap 
terminasi, 
meliputi: 
evaluasi 
subjektif, 
evaluasi 
objektif, re-
inforcement, 
Rencana 
Tindak Lanjut 
(RTL), kontrak 
yang akan 
datang 

 

Kuesioner 

 

 

Observasi  

 

Baik 
jika 
nilainya 
≥ 60%, 
kurang 
baik 
jika 
nilainya 
60% 

 

 

Ordinal 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 26 

Maret–31 Maret 2015 di RSUD dr. Rasidin Padang, telah didapatkan hasil 

penelitian dan disajikan dalam bentuk analisa univariat. Analisa univariat 

digunakan untuk melihat Gambaran Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik 

oleh Perawat Pelaksana pada Pasien di RSUD dr. Rasidin Padang. 

1. Fase Pra Interaksi 
Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Fase Pra Interaksi 
Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik pada Pasien  

di RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2015 
 

Fase Pra Interaksi Frekuensi % 

Kurang baik 2 5.1 

Baik 37 94.9 

Jumlah 39 100.0 

 
   Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian kecil (5.1 %) responden di 

Ruang Bedah, Interne dan Anak di RSUD dr. Rasidin Padang dalam 

pelaksanaan komunikasi terapeutik fase pra interaksi kurang baik. 
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2. Fase Orientasi 
Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Fase Orientasi Pelaksanaan 
Komunikasi Terapeutik pada Pasien di RSUD dr. Rasidin Padang 

 Tahun 2015 
 

Fase Orientasi Frekuensi % 

Kurang baik 16 41.0 

Baik 23 59.0 

Jumlah 39 100.0 

 
    Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian kecil (41.0 %) responden 

di Ruang Bedah, Interne dan Anak di RSUD dr. Rasidin Padang dalam 

pelaksanaan komunikasi terapeutik fase orientasi kurang baik. 

 
3. Fase Kerja 

Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Fase Kerja Pelaksanaan 

Komunikasi Terapeutik pada Pasien di RSUD dr. Rasidin  
Padang Tahun 2015 

 
Fase Kerja Frekuensi % 

Kurang baik 0 0 

Baik 39 100.0 

Jumlah 39 100.0 

 
   Tabel 4.3 menunjukkan tidak ada (0 %) responden di Ruang 

Bedah, Interne dan Anak di RSUD dr. Rasidin Padang dalam pelaksanaan 

komunikasi terapeutik fase kerja kurang baik. 
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4. Fase Terminasi 
Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Fase Terminasi Pelaksanaan 
Komunikasi Terapeutik pada Pasien di RSUD dr. Rasidin Padang  

Tahun 2015 
 

Fase Terminasi Frekuensi % 

Kurang baik 37 94.9 

Baik 2 5.1 

Jumlah 39 100.0 

 
   Tabel 4.4 menunjukkan sebagian besar (94.9 %) responden di 

Ruang Bedah, Interne dan Anak di RSUD dr. Rasidin Padang dalam 

pelaksanaan komunikasi terapeutik fase terminasi kurang baik. 

5. Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Terhadap Empat Tahap Fase 
Komunikasi Terapeutik 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Terhadap Empat 

Tahap Fase Komunikasi Terapeutik pada Pasien di RSUD dr. Rasidin 
Padang Tahun 2015 

  
Komunikasi Terapeutik Frekuensi % 

Kurang baik 19 48.7 

Baik 20 51.3 

Jumlah 39 100.0 

 
   Tabel 4.5 menunjukkan hampir separuh (48.7 %) responden di 

Ruang Bedah, Interne dan Anak di RSUD dr. Rasidin Padang dalam 

pelaksanaan komunikasi terapeutik terhadap empat fase komunikasi 

terapeutik kurang baik. 
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B. Pembahasan. 
1. Fase Pra Interaksi 

Hasil penelitian diketahui sebagian kecil perawat pelaksana (5.1%) 

di Ruang Bedah, Interne dan Anak di RSUD dr. Rasidin Padang dalam 

pelaksanaan komunikasi terapeutik fase pra interaksi kurang baik. 

Berdasarkan teori, pada tahap pra interaksi dapat terjadi gagalnya interaksi 

karena tidak melakukan persiapan yang baik sebelum berinteraksi dengan 

klien.1 

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Lolla 

Septiadi (2013) tentang pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pada 

pasien tidak sadar di ruang GICU RSHS Bandung menunjukkan untuk 

fase praorientasi baik (100%) seluruh responden melakukan semua 

tahapan komunikasi terapeutik pada fase ini. Pada penelitian yang 

dilakukan ini, menunjukkan sebagian kecil responden tidak melakukan 

pengecekan status pasien dan tidak melakukan overan saat pergantian 

shift. Akibatnya perawat bisa mengalami kecemasan karena tidak mencari 

informasi tentang klien, tidak menggali perasaan dan mengidentifikasi 

kelebihan dan kekurangannya sebelum melakukan interaksi dengan klien. 

Tahap ini harus dilakukan oleh seorang perawat untuk memahami 

dirinya, mengatasi kecemasannya, dan meyakinkan dirinya bahwa dia 

betul-betul siap untuk berinteraksi dengan klien. Kecemasan yang dialami 

seseorang dapat sangat mempengaruhi interaksinya dengan orang lain 

(Ellis, Gates, dan Kenworthy, 2000). Hal ini terkait dengan adanya 

kesalahan dalam menginterpretasikan apa yang diucapkan oleh lawan 

bicara. Pada saat perawat merasa cemas, dia tidak akan mampu 
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mendengarkan apa yang dikatakan klien dengan baik (Brammer, 1993) 

sehingga perawat tidak akan mampu menggunakan active listening 

(mendengarkan secara aktif). Disamping itu kecemasan perawat dapat 

meningkatkan kecemasan klien. Karena itu, sebelum berinteraksi dengan 

klien, perawat perlu menggali perasaannya. 

2. Fase Orientasi 
   Hasil penelitian diketahui sebagian kecil perawat pelaksana (41%) 

di Ruang Bedah, Interne dan Anak di RSUD dr. Rasidin Padang dalam 

pelaksanaan komunikasi terapeutik fase orientasi kurang baik. Penelitian 

ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Septia Melsa (2012) 

di Ruang Bedah RSUP Dr. M. Djamil Padang didapatkan pelaksanaan 

komunikasi terapeutik fase orientasi kurang dilaksanakan sebanyak 62,7%. 

Pada penelitian yang dilakukan ini, menunjukkan sebagian besar 

responden tidak memvalidasi pasien, tidak melakukan kontrak waktu dan 

kontrak tempat. Akibatnya antara perawat dan klien tidak terjalin 

hubungan saling percaya. 

   Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stuart, G. W., (1998) 

mengatakan kegagalan pada tahap orientasi akan menimbulkan kegagalan 

pada keseluruhan interaksi.  

Tahap orientasi adalah dasar bagi hubungan terapeutik perawat-

klien dan menentukan tahap selanjutnya (Antai-Otong, 1995). Kegagalan 

pada tahap orientasi akan menimbulkan kegagalan pada keseluruhan 

interaksi (Stuart G. W., 1998).1  
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Tugas perawat pada tahap ini antara lain membina rasa saling 

percaya; menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka; merumuskan 

kontrak bersama klien. Kontrak ini sangat penting untuk menjamin 

kelangsungan sebuah interaksi (Brammer, 1993); menggali pikiran dan 

perasaan serta mengidentifikasi masalah klien; dan merumuskan tujuan 

dengan klien. Perawat perlu merumuskan tujuan interaksi bersama klien 

karena tanpa keterlibatan klien mungkin tujuan sulit dicapai. 

3. Fase Kerja 

 Hasil penelitian diketahui tidak ada perawat pelaksana (0%) di 

Ruang Bedah, Interne dan Anak di RSUD dr. Rasidin Padang dalam 

pelaksanaan komunikasi terapeutik fase orientasi kurang baik. Penelitian 

ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan Septia Melsa (2012) di 

Ruang Bedah RSUP Dr. M. Djamil Padang didapatkan pelaksanaan 

komunikasi terapeutik fase kerja sebanyak 19,6 %. Pada penelitian yang 

dilakukan ini, menunjukkan sebagian besar responden tidak memberikan 

re-inforcement pada pasien. Akibatnya klien tidak mendapatkan 

keuntungan psikologis dari perawat. Seseorang akan cenderung 

berinteraksi apabila ia merasa interaksi tersebut menguntungkan, baik 

secara psikologis maupun ekonomis. Re-inforcement berguna untuk 

meningkatkan harga diri dan menguatkan perilaku klien. Re- inforcement 

bisa diungkapkan dengan kata-kata ataupun melalui isyarat nonverbal.1 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stuart, G. W., 1998, 

pada tahap kerja, perawat diharapkan mampu menyimpulkan 

percakapannya dengan klien. Tetapi jika perawat tidak menyimpulkan 
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permasalahan yang dihadapi klien, maka dapat mengakibatkan adanya 

ketidaksamaan persepsi terhadap masalah antara perawat dan klien.  

Pada tahap kerja, jika perawat tidak menyimpulkan permasalahan 

yang dihadapi klien, maka dapat mengakibatkan adanya ketidaksamaan 

persepsi terhadap masalah antara perawat dan klien. Sehingga 

penyelesaian masalah tidak terarah dan tidak relevan dengan hasil yang 

diharapkan dan masalah klien menjadi tidak terselesaikan.1 

Pada tahap kerja perawat dan klien bekerja bersama-sama untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi klien. Pada tahap kerja ini dituntut 

kemampuan perawat dalam mendorong klien mengungkapkan perasaan dan 

pikirannya. Perawat juga dituntut untuk mempunyai kepekaan dan tingkat 

analisis yang tinggi terhadap adanya perubahan dalam respon verbal 

maupun nonverbal klien. Pengetahuan dan pengalaman dalam 

melaksanakan konseling atau komunikasi terapeutik sangat menentukan 

keberhasilan perawat pada tahap ini.1 

4. Fase Terminasi 

Hasil penelitian ini diketahui sebagian besar perawat pelaksana 

(94.9%) di Ruang Bedah, Interne dan Anak di RSUD dr. Rasidin Padang 

dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik fase terminasi kurang baik. 

Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Septia 

Melsa (2012) di Ruang Bedah RSUP Dr. M. Djamil Padang didapatkan 

pelaksanaan komunikasi terapeutik fase terminasi sebanyak 84,3%.4 

Pada penelitian yang dilakukan ini menunjukkan sebagian besar 

responden tidak melakukan evaluasi objektif, tidak memberikan rencana 
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tindak lanjut, dan tidak melakukan kontrak yang akan datang. Akibatnya 

perawat tidak bisa mendorong klien untuk mengkaji kecocokan dan hasil 

dari tujuan yang dibuat, klien mungkin mempunyai perasaan cemas atau 

bimbang (ambivalence) ketika mendekati fase terminasi. Kegiatan yang 

dilakukan perawat pada fase terminasi meliputi penilaian pencapaian 

tujuan (evaluating goal achievement) dan perpisahan (separation). 

Kegagalan pada tahap terminasi kemungkinan bisa terjadi apabila 

terminasi dilakukan tiba-tiba atau dilakukan sepihak tanpa penjelasan. 

Konsekuensinya klien mungkin akan mengalami depresi dan regresi 

(Stuart, G. W., 1998). 

Kegagalan pada tahap terminasi ini kemungkinan bisa terjadi 

apabila terminasi dilakukan tiba-tiba atau dilakukan sepihak tanpa 

penjelasan. Konsekuensinya klien mungkin akan mengalami depresi dan 

regresi. Terminasi harus disampaikan sejak awal pertemuan dengan klien. 

Kurang dilaksanakannya kegiatan terminasi dengan baik dapat 

menyebabkan rangkaian kegiatan proses komunikasi terapeutik pada klien 

menjadi tidak efektif. Hal ini karena klien merasa terminasi atau perpisahan 

terjadi tiba-tiba, sedangkan perawat tidak mengetahui sejauh mana tujuan 

telah tercapai. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perilaku negatif pada 

klien, karena adanya perasaan penolakan, kehilangan dan mengingkari 

manfaat dari interaksi yang telah dilakukan. Hal tersebut bisa 

mengakibatkan klien tetap mengalami kecemasan, bahkan menambah 

kecemasan mereka karena perawat yang diharapkan mampu memberikan 

dukungan, ternyata tidak sesuai dengan harapannya.1 
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5. Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Terhadap Empat Fase 

Komunikasi Terapeutik  

   Hasil penelitian ini diketahui hampir separuh perawat pelaksana 

(48.7%) di Ruang Bedah, Interne dan Anak di RSUD dr. Rasidin Padang 

dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik terhadap empat fase komunikasi 

terapeutik kurang baik. 

Perawat seringkali mengembangkan komunikasi yang berorientasi 

pada tugas, bukan berfokus pada klien. Konsekuensinya perawat 

membatasi klien untuk mengungkapkan perasaan dan masalahnya. Hal ini 

mengakibatkan perawat mengalami kesulitan dalam memecahkan 

permasalahan klien (Roger, 1974 dalam Ellis, Gates & Kenworthy, 2000). 

Menurut Stuart, G. W. (1998) mengatakan komunikasi dalam 

keperawatan merupakan hal penting karena komunikasi adalah alat dalam 

melaksanakan proses keperawatan. Dalam asuhan keperawatan, 

komunikasi ditujukan untuk mengubah perilaku klien dalam mencapai 

tingkat kesehatan yang optimal. 

Pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pada klien sudah 

terlaksana sebagaimana mestinya di ruang bedah, interne dan anak di 

RSUD dr. Rasidin Padang. Hal itu dikarenakan cukupnya pengetahuan 

perawat terhadap komunikasi terapeutik dan jumlah pasien yang tidak 

banyak sehingga perawat tidak terlalu sibuk dan bisa lebih memperhatikan 

komunikasi terapeutik pada pasien. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Gambaran 

Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik oleh Perawat Pelaksana pada Pasien di 

RSUD dr. Rasidin Padang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian kecil perawat pelaksana menunjukkan pelaksanaan komunikasi 

terapeutik fase pra interaksi kurang baik. 

2. Sebagian kecil perawat pelaksana menunjukkan pelaksanaan komunikasi 

terapeutik fase orientasi kurang baik. 

3. Tidak ada perawat pelaksana menunjukkan pelaksanaan komunikasi 

terapeutik fase kerja kurang baik. 

4. Sebagian besar perawat pelaksana menunjukkan pelaksanaan komunikasi 

terapeutik fase terminasi kurang baik. 

5. Hampir separuh perawat pelaksana menunjukkan pelaksanaan komunikasi 

terapeutik terhadap empat fase komunikasi terapeutik kurang baik. 

5.2.  Saran 

5.2.1. Bagi Direktur RSUD dr. Rasidin Padang 

Melalui Direktur RSUD dr. Rasidin Padang diharapkan kepada 

Kepala Ruangan dapat memotivasi perawat pelaksana untuk 

mempertahankan dan lebih meningkatkan pelaksanaan komunikasi 

terapeutik perawat pelaksana yang terdiri dari dari empat fase 
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komunikasi terapeutik antara lain fase pra interaksi, fase orientasi, 

fase kerja, dan fase terminasi.  

1.2.2. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan 

penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pelaksanaan komunikasi terapeutik antara perawat dan klien. 
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LAMPIRAN A 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

Kepada Yth : 

Calon Responden 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama  : Endah Aulia Novita 

NIM  : 123110266 

Institusi : Prodi DIII Keperawatan Poltekkes Kemenkes RI Padang 

Menyatakan bahwa akan mengadakan penelitian. Untuk itu saya meminta 
kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. 

Penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi responden, 
kerahasiaan semua informasi yang didapat akan dijaga dan hanya digunakan 
untuk kepentingan penelitian. 

Atas perhatian Bapak / Ibu sebagai responden, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

                     Peneliti 

 

 

            ( Endah Aulia Novita) 
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LAMPIRAN B 

KISI-KISI KUESIONER PENELITIAN 

Variabel Aspek yang Dinilai Jumlah 
item 

Pelaksanaan 

komunikasi terapeutik 

pada pasien: 

a. Tahap 

orientasi 

 

 

 

b. Tahap 

orientasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pre conference / cek laporan atau 

status pasien 

- Hadir saat overan pada pergantian 

shift 

 

- Salam terapeutik 

- Perkenalan 

- Evaluasi dan validasi 

- Kontrak pertemuan 

- Tujuan tindakan 

- Persetujuan klien 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 
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c. Tahap kerja 

 

 

d. Tahap 

terminasi 

- Melakukan tindakan 

- Re-inforcement 

 

- Evaluasi subjektif  

- Evaluasi objektif 

- Re-inforcement 

- Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

- Kontrak yang akan datang 

3 

 

 

5 
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LAMPIRAN  C 

No. Responden  

CHECKLIST PENELITIAN 

GAMBARAN PELAKSANAAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK OLEH 

PERAWAT PELAKSANA PADA PASIEN DI RSUD DR. RASIDIN 

PADANG 

Hari / Tanggal   : 

Inisial Responden  : 

Umur Responden  : 

Jenis Kelamin Responden : 

Tingkat Pendidikan  : 

a. Tahap Pra Interaksi. 

No. Tindakan 
Dilakukan 

1 2 3 

1. Perawat hadir pada saat pre conference atau cek 
laporan / status pasien. 

   

2. Perawat mengikuti overan pada saat pergantian shift.    
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b. Tahap Orientasi. 

No. Tindakan 
Dilakukan 

1 2 3 

1. Memberi salam.    

2. Memperkenalkan diri jika pertemuan pertama dengan 

pasien. 

   

3. Memastikan identitas pasien.    

4. Mengevaluasi kondisi pasien.    

5. Memvalidasi kondisi pasien.    

6. Memberitahu pasien dan menjelaskan dengan tindakan 

apa yang akan dilakukan. 

   

7. Kontrak waktu.    

8. Kontrak tempat.    

9. Menjelaskan tujuan tindakan.    

10. Menanyakan kesediaan pasien.    
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c. Tahap Kerja. 

No. Tindakan 
Dilakukan 

1 2 3 

1. Melakukan tindakan sesuai dengan kontrak 

sebelumnya dengan pasien.  

   

2. Tujuan tindakan tercapai.    

3. Memberikan re-inforcement pada pasien.    

 

d. Tahap Terminasi. 

No. Tindakan 
Dilakukan 

1 2 3 

1. Melakukan evaluasi subjektif pada pasien.    

2. Melakukan evaluasi objektif pada pasien.    

3. Memberikan re-inforcement pada pasien.    

4. Memberikan rencana tindak lanjut.    

5. Melakukan kontrak yang akan datang (waktu, topik, 

tempat). 
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1 2 Jml % Kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml % Kat 1 2 3 Jml % Kat 1 2 3 4 5 Jml %  Kat Tot % Kat

1 Ny.Y    46 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 70 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 1 0 2 40 Krg 13 65 Baik

2 Ny H    43 1 1 2 100 Baik 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 30 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 8 40 Krg

3 Ny.R    38 1 1 2 100 Baik 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 40 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 9 45 Krg

4 Ny.S    36 1 1 2 100 Baik 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 30 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 8 40 Krg

5 Tn.D    23 1 1 2 100 Baik 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 60 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 1 0 2 40 Krg 12 60 Baik

6 Tn.J    45 1 1 2 100 Baik 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 50 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 1 0 1 1 4 80 Krg 13 65 Baik

7 Ny.N    40 1 1 2 100 Baik 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 60 Baik 1 1 1 2 100 Baik 1 0 0 1 0 2 40 Krg 13 65 Baik

8 Tn.F    41 1 0 1 50 Krg 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 60 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 10 50 Krg

9 Ny.G    34 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 70 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 12 60 Krg

10 Ny.S    29 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6 60 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 11 55 Baik

11 Ny.R    38 1 1 2 100 Baik 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 60 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 11 55 Krg

12 Ny.R    49 1 1 2 100 Baik 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 60 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 11 55 Krg

13 Ny.I    44 1 1 2 100 Baik 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5 50 Krg 1 1 0 2 67 Baik 0 0 0 1 0 1 20 Krg 10 50 Krg

14 Ny.M    38 1 1 2 100 Baik 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 40 Krg 1 1 0 2 67 Baik 0 0 0 0 0 0 0 Krg 8 40 Krg

15 Ny.D    34 1 1 2 100 Baik 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 20 Krg 1 1 0 2 67 Baik 0 0 0 0 0 0 0 Krg 6 30 Krg

16 Ny.M    41 1 1 2 100 Baik 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 50 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 10 50 Krg

17 Ny.N    29 1 1 2 100 Baik 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 40 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 9 45 Krg

18 Ny.B    40 1 1 2 100 Baik 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 30 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 8 40 Krg

19 Ny.M    38 0 1 1 50 Krg 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 30 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 7 35 Krg

20 Ny.S    34 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 40 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 1 2 40 Krg 10 50 Krg

21 Ny.F    30 1 1 2 100 Baik 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 50 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 1 0 0 1 3 60 Baik 12 60 Baik

22 Ny.M    26 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 80 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 13 65 Baik

23 Ny.A    32 1 1 2 100 Baik 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 50 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 10 50 Krg

24 Ny.H    38 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 60 Baik 1 1 1 3 100 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 12 60 Krg

25 Ny.V    33 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 70 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 12 60 Krg

26 Ny.H    28 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 70 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 1 0 2 40 Krg 13 65 Krg

27 Ny.N    29 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 70 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 12 60 Krg

28 Ny.Y    35 1 1 2 100 Baik 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 30 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 8 40 Krg

29 Ny.R    39 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6 60 Baik 1 1 1 3 100 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 12 60 Baik

30 Ny.D    32 1 1 2 100 Baik 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 60 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 11 55 Krg

31 Ny.M    30 1 1 2 100 Baik 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 60 Baik 1 1 1 3 100 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 12 60 Baik

32 Ny.N    26 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 80 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 13 65 Baik

33 Ny.F    33 1 1 2 100 Baik 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 30 Krg 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 8 40 Krg

34 Ny.F    34 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 80 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 1 0 2 40 Krg 14 70 Baik

35 Ny.E    37 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 80 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 13 65 Baik

36 Tn.H    42 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 70 Baik 1 1 1 3 100 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 13 65 Baik

37 Tn.F    38 1 1 2 100 Baik 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 80 Baik 1 1 1 3 100 Baik 1 1 0 0 0 2 40 Krg 15 75 Baik

38 Ny.N    34 1 1 2 100 Baik 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 60 Baik 1 1 0 2 67 Baik 1 0 1 0 0 2 40 Krg 12 60 Baik

39 Ny.L    34 1 1 2 100 Baik 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7 70 Baik 1 1 1 3 100 Baik 1 0 0 0 0 1 20 Krg 13 65 Baik

Tahap Orientasi Tahap Kerja Tahap Terminasi

MASTER TABEL

No. R
Tahap Pra Interaksi

GAMBARAN PELAKSANAAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK OLEH PERAWAT PELAKSANA PADA PASIEN DI RSUD dr. RASIDIN PADANG

In. R Umur
Kom. T
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