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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perawat adalah salah satu unsur vital yang berada di rumah 

sakit. Perawat, dokter, dan pasien merupakan satu berinteraksi, 

saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dan tidak 

dapat dipisahkan. Tanpa perawat, kondisi pasien akan terabaikan 

karena perawat adalah penjalin kontak pertama dan terlama 

dengan pasien yang dimana pelayanan keperawatan berlangsung 

selama 24 jam (Purwanto, 2007). Perawat yang profesional adalah 

seorang perawat yang memiliki dan menerapkan teknologi 

keperawatan dalam menjalankan praktek keperawatan. Pada etika 

profesi baik dalam melaksanakan praktek profesi maupun dalam 

kehidupan profesi. Untuk meningkatkan mutu dan citra suatu 

rumah sakit, perawat perlu meningkatkan komunikasi antar 

personal khususnya dalam hubungan antar personal antara 

perawat dengan keluarga pasien. Oleh karena itu perawat harus 

mempunyai bekal berkomunikasi yang baik (Mubarak, 2009). 

Dalam keperawatan, perlu menanamkan komunikasi yang baik 

antara perawat dengan keluarga pasien terutama ketika diantara 

perawat dan keluarga terdapat perbedaan latar belakang 

kebudayaan khususnya bahasa. Seorang perawat mempunyai 
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peran dalam membantu pasien untuk sembuh dari penyakit yang 

dideritanya. Untuk itu dibutuhkan totalitas seorang perawat dalam 

menjalankan tugas dan perannya. Salah satunya adalah hubungan 

antara perawat dengan keluarga pasien, sedangkan hubungan 

antara perawat dan keluarga dapat terjalin dengan baik jika diantara 

keduanya mampu berkomunikasi dengan baik. 

Perawat harus mempunyai keahlian dalam berkomunikasi 

dengan pasien untuk dapat membina hubungan yang terapeutik. 

Komunikasi yang dilakukan oleh perawat kepada pasien 

merupakan komunikasi terapeutik yang bertujuan untuk 

kesembuhan pasien. Perawat dituntut untuk melakukan komunikasi 

terapeutik dalam melakukan tindakan keperawatan agar pasien 

atau keluarganya tahu tindakan apa yang akan dilakukan pada 

pasien dengan cara perawat harus memperkenalkan diri, 

menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, membuat kontrak 

waktu untuk melakukan tindakan keperawatan selanjutnya. 

Kehadiran atau sikap benar-benar ada untuk pasien, adalah bagian 

dari komunikasi terapeutik (Kathleen, 2007). 

Namun demikian masih ada perawat yang belum melakukan 

komunikasi teraupetik dengan baik. Hal ini dikarenakan perawat 

mempunyai suatu hambatan dalam proses komunikasi dengan 

pasien dan keluarga pasien, hambatan yang terjadi adalah bahasa 

yang dipergunakan tidak mudah untuk dimengerti. Komunikasi yang 
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belum dilakukan dengan baik akan berdampak buruk bagi pasien 

maupun keluarga pasien, diantaranya yaitu dapat menimbulkan 

kesalahpahaman antara perawat dengan pasien maupun keluarga 

pasien. Perawat harus bisa menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh pasien dan keluarga pasien (Canggara, 2006). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayanti Mahmud 

(2014), terhadap kemampuan komunikasi teraupetik dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan di ruang rawat inap, 

didapatkan hasil bahwa 76,9% responden belum mampu 

melakukan komunikasi teraupetik. Sedangkan yang berhasil 

melakukan komunikasi teraupetik dengan baik sebanyak 7,7% 

responden. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. M Haulussy Ambon, karena dari hasil pra 

penelitian yang dilihat oleh peneliti tampak terlihat jelas bahwa 

masih belum terjadi interaksi komunikasi teraupetik yang dilakukan 

antara perawat dengan pasien maupun dengan keluarga pasien. 

Dalam proses melakukan komunikasi teraupetik dapat terjadi faktor-

faktor yang mempengaruhi ataupun juga bahasa yang digunakan 

tidak mudah untuk dipahami oleh keluarga pasien. Untuk itu, 

peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi apakah perawat mengerti 

apa yang dimaksudkan dengan komunikasi teraupetik dan tujuan 

dalam melakukan komunikasi teraupetik yang baik dan benar 
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seperti apa, serta tahapan yang dilakukan dalam komunikasi 

teraupetik. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas yaitu untuk mengetahui  

pengalaman perawat dalam memberikan komunikasi teraupetik 

pada keluarga pasien, maka permasalahan ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana pengalaman perawat dalam memberikan 

komunikasi teraupetik terhadap keluarga pasien? 

1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi teraupetik 

antara perawat dengan keluarga pasien? 

1.2.3 Bagaimana dampak dari komunikasi teraupetik terhadap 

keluarga pasien? 

1.3 Signifikasi dan Keunikan Penelitian 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andri (2013) 

tentang “Hubungan Persepsi Pasien Tentang Komunikasi Perawat 

dengan Kepuasan Pasien Di RSUD Pandan Arang Boyolali”  

didapatkan hasil komunikasi yang dilakukan oleh perawat cukup 

baik. Kepuasan pasien di RSUD Pandan Arang Boyolali cukup 

puas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

korelasonal dan juga menggunakan pendekatan cross sectional. 

Dengan jumlah sampel penelitian adalah 80 pasien rawat inap 
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kelas tiga. Teknik pengolahan data menggunakan teknik korelasi 

kendall tau. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian yang 

sebelumnya yaitu pada topik yang diambil oleh peneliti 

“Pengalaman Perawat dalam memberikan Komunikasi Teraupetik 

terhadap keluarga pasien di ruang rawat inap penyakit dalam 

RSUD DR. M HAULUSSY Ambon”. Dalam penelitian ini, yang 

menariknya yaitu peneliti ingin menggali lebih dalam sejauh mana 

pandangan dari ketiga riset partisipan tentang komunikasi 

teraupetik. Penelitian ini juga belum pernah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya yang memfokuskan hanya kepada perawat 

saja dalam berkomunikasi dengan keluarga pasien. Kemudian hal 

menarik lainnya dari penelitian ini ialah pada ketiga riset partisipan 

yang mempunyai latar belakang pendidikan dan masa kerja yang 

berbeda-beda, sehingga membuat peneliti sangat tertarik untuk 

menggali secara mendalam pengalaman kerja ketiga partisipan 

saat berkomunikasi dengan keluarga pasien. Metode penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. 

Sampel yang diambil terdiri dari 3 orang perawat. Teknik 

pengambilan sampel dengan Purposive sampling. Letak perbedaan 

penelitian ini dengan sebelumnya adalah variabel penelitian, tempat 

penelitian, populasi, sampel, dan teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian. 



6 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mengetahui gambaran pengalaman perawat dalam 

memberikan komunikasi teraupetik, mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi dan mengetahui dampak dari komunikasi teraupetik 

terhadap keluarga pasien. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

yaitu : 

1.5.1 Secara Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi perawat 

dalam membina hubungan yang terapeutik dengan klien. 

Serta bahan informasi dan pertimbangan dalam membuat 

aturan atau kebijakan untuk meningkatkan kinerja perawat 

dalam melakukan komunikasi terapeutik. 

1.5.2 Secara Praktis 

a) Bagi Perawat  

Sebagai pembelajaran untuk perawat agar lebih memahami 

tentang pentingnya melakukan komunikasi teraupetik yang 

baik terhadap pasien guna meningkatkan mutu pelayanan 

keperawatan di ruang rawat inap penyakit dalam. 

b) Bagi Rumah Sakit 

Sebagai masukan kepada Rumah Sakit terutama bagi 

perawat dalam kemampuan berkomunikasi terapeutik, 
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sehingga dapat meningkatkan pengalaman perawat dan 

kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan 

khususnya pelayanan keperawatan di ruang rawat inap 

penyakit dalam. 

c) Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


