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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan pustaka 

2.1.1 Komunikasi Teraupetik 

Menurut Stuart (1998), mengatakan komunikasi terapeutik 

merupakan hubungan interpersonal antara perawat dengan klien 

dalam memperbaiki hubungan perawat dan klien sehingga 

memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka 

memperbaiki pengalaman emosi klien. Menurut Hornby (dalam 

Nurjannah, 2005), Komunikasi Teraupetik adalah merupakan 

kata sifat yang dihubungkan dengan seni dan penyembuhan. 

Machfoedz (2009:105), menyatakan “Komunikasi teraupetik ialah 

pengalaman interaktif bersama antara perawat dan pasien yang 

bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi oleh pasien”. 

Komunikasi teraupetik adalah proses penyampaian pesan, 

makna dan pemahaman perawat untuk membantu proses 

penyembuhan pasien. Mustikasari (2006) menyatakan bahwa, 

komunikasi sangat penting untuk dilakukan karena dapat 

menjadi sarana menjalin hubungan baik antara perawat dengan 

pasien, juga dapat melihat perubahan perilaku pasien sebagai 

kunci keberhasilan tindakan keperawatan dan sebagai tolak ukur 
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kepuasan pasien dan keluhan serta rehabilitasi. Menurut 

Anthony (dalam Mundakir, 2010:38) komunikasi teraupetik 

sangat penting dan merupakan komunikasi yang direncanakan 

secara sadar dan dipusatkan serta bertujuan untuk kesembuhan 

pasien. 

2.1.2 Hubungan Komunikasi Teraupetik Perawat dan 

Keluarga Pasien 

Hubungan komunikasi teraupetik yang dilakukan antara 

perawat dengan keluarga pasien sangat penting dilakukan, 

mengingat karena keluarga merupakan orang terdekat yang 

selalu berada disamping pasien pada saat kondisi pasien baik 

hingga sampai pada kondisi yang down ataupun kritis. Keluarga 

selalu berada disamping pasien untuk memberikan motivasi 

kepada pasien agar sembuh. Komunikasi terapeutik  juga 

dilakukan oleh  perawat dalam memberi informasi tentang 

penyakit dan pengobatan yang akan dilakukan.   Bagi   keluarga   

pasien   komunikasi   yang dilakukan dapat menunjukan sikap 

rasa hormat, memberikan rasa nyaman  dan   rasa kepercayaan   

yang   sangat penting   dilakukan   dalam terciptanya hubungan 

yang baik antara perawat  dengan keluarga   pasien. 

Menurut Roger (dalam Stuart, 1998) mengatakan ada 

beberapa karakteristik seorang perawat yang dapat membuat 

hubungan yang teraupetik dengan pasien antara lain: 
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a) Kejujuran (trustworthy) 

Kejujuran sangat penting dalam melakukan komunikasi 

teraupetik, karena tanpa adanya kejujuran sangat mustahil 

untuk bisa terciptanya hubungan saling percaya. Seseorang 

yang  menaruh kepercayaan pada lawan bicara yang 

terbuka dan mempunyai respon yang tidak dibuat-buat, 

sebaliknya akan berhati-hati pada lawan bicara yang terlalu 

halus sehingga sering menyembunyikan masalah dalam isi 

hatinya yang sebenarnya melalui perkataan dan  sikap yang 

tidak jujur. Seorang perawat yang baik ialah perawat yang 

akan berkata jujur pada pasiennya. Sikap yang tidak jujur 

dari perawat dapat menyebabkan klien menarik diri, merasa 

dibohongi, membenci perawat atau juga bisa berpura-pura 

patuh. 

b) Tidak membingungkan dan cukup ekspresif 

Saat berkomunikasi teraupetik dengan pasien, perawat  

dianjurkan untuk menggunakan kata-kata yang mudah 

dimengerti oleh pasien dan tidak berbelit-belit atau 

membingungkan. Penggunaan komunikasi nonverbal 

perawat harus cukup ekspresif dan harus sesuai dengan 

komunikasi verbalnya agar saling mendukung. 

Ketidaksesuain komunikasi verbal dan nonverbal perawat 

dapat menimbulkan kebingungan bagi klien. 
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c) Bersikap positif 

Bersikap positif terhadap apa  yang dikatakan dan 

disampaikan oleh pasien lewat komunikasi nonverbalnya 

sangat penting baik dalam membina hubungan saling 

percaya maupun pada saat akan membuat rencana 

tindakan bersama pasien. Menurut Roger (dalam Ellis, dkk., 

2000) menyatakan inti dari hubungan teraupetik adalah 

kehangatan, ketulusan, pemahaman yang empati, dan sikap 

positif. Untuk mempunyai sikap yang hangat  dan sikap tulus 

dalam hubungan yang teraupetik tidak diperlukan adanya 

kedekatan yang kuat di antara perawat dan pasien akan 

tetapi yang diperlukan adalah terciptanya suasana yang 

dapat membuat pasien merasa nyaman, aman  dan dalam 

mengungkapkan perasaan dan pikirannya dapat diterima 

dengan baik. 

d) Empati bukan simpati 

Sikap empati dan simpati memiliki perbedaan mendasar. 

Sikap empati lebih pada merasa berada bersama pasien 

dan merasakan apa yang dirasakan oleh pasien sementara 

sikap simpati hanya menaruh rasa kagum tanpa berada 

dalam situasi tersebut dan tidak memikirkan pemecahan 

masalah yang dihadapi oleh pasien. Sikap empati sangat 

diperlukan dalam pelayanan keperawatan, melalui sikap ini 
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perawat akan merasakan dan bahkan mengalami apa yang 

dialami oleh pasien dengan demikian dapat memecahkan 

masalah pasien. Sikap empati ini sangat membantu dalam 

hubungan teraupetik. 

e) Mampu melihat permasalahan dari kaca mata klien 

Pada saat  memberikan asuhan keperawatan, perawat 

harus melakukan perkenalan terlebih dahulu dengan  

pasien. Karena sangat membantu perawat untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasien, perawat 

juga harus mampu melihat permasalahan tersebut dari 

sudut pandang klien. 

f) Menerima klien apa adanya 

Pasien datang dengan berbagai latar belakang sosial 

budaya, karakter dan berbagai penyakit yang diderita 

berbeda-beda. Perawat harus menerima pasien apaadanya, 

menerima dengan tulus. Dengan demikian pasien akan 

merasa nyaman dalam membentuk hubungan yang 

teraupetik. 

g) Sensitif terhadap perasaan pasien 

Sensitif adalah bagian yang penting yang harus ada dan 

dimiliki oleh perawat. Perawat harus mempunyai sifat 

sensitifitas terhadap kondisi pasien, kebutuhan pasien, 

dengan tetap memperhatikan batas-batas nilai dan norma 
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sehingga tidak menyinggung perasaan pasien. Sensitifitas 

dapat membantu hubungan yang teraupetik karena perawat 

sangat aktif dalam melayani pasien. Tanpa adanya rasa 

sensitif pada diri perawat akan membuat hubungan 

teraupetik sulit untuk tercapai. 

h) Tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu klien ataupun diri 

perawat sendiri 

Pengalaman hidup yang traumatik baik yang dialami oleh 

perawat maupun pasien dapat menyebabkan aktivitas 

komunikasi terhenti. Tentu sangat sulit bagi perawat untuk 

membantu pasien, jika perawat sendiri memiliki masa lalu 

atau pengalaman traumatik yang berkaitan dengan 

kehidupannya. Kondisi ini sebaiknya perawat tidak 

terpengaruh dengan pengalaman hidup atau masa lalu 

karena dapat mengganggu hubungan yang teraupetik. 

2.1.3 Tujuan Komunikasi Teraupetik 

Machfoedz (2009 : 105) menyatakan bahwa “Pelaksanaan 

komunikasi teraupetik bertujuan untuk membantu pasien 

memperjelas dan mengurangi beban pikiran dan perasaan 

sebagai dasar untuk melakukan tindakan guna mengubah situasi 

yang ada apabila pasien percaya pada hal-hal yang diperlukan”.  

Komunikasi dengan pasien pada umumnya diawali sosial 

secara singkat. Pesan yang disampaikan pun bersifat umum, 
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belum membahas sesuatu secara rinci. Interaksi pada tahap ini 

membuat perawat dan pasien merasa aman karena dalam 

perbincangan yang dilakukan tidak terdapat niat yang bertujuan 

menyinggung perasaan seseorang. Mengingat konsep 

komunikasi teraupetik yang dilakukan secara sadar dan 

terencana maka teraupetik berarti seseorang mampu 

berkomunikasi teraupetik dalam  perkataan, perbuatan, atau 

ekspresi yang memfasilitasi proses kesembuhan. Tujuan dari 

komunikasi teraupetik adalah : 

a. Realisasi diri artinya penerimaan diri dan peningkatan 

penghormatan diri. Melalui pendekatan aktivitas 

komunikasi teraupetik diharapkan terjadi perubahan 

dalam diri pasien. Misalnya, dengan pasien yang 

menderita penyakit kronis yang dimana mengalami 

perubahan sikap dalam dirinya, tidak mampu menerima 

keberadaan dirinya, penurunan harga diri akibat 

penyakitnya, merasa tidak berarti dan akhirnya putus 

asa dan depresi. Maka dari itu situasi seperti begitu 

membutuhkan peran perawat dalam mengembalikan 

penerimaan dirinya, memotivasi pasien agar kembali 

merasa percaya diri dan masih memiliki peluang dan 

harapan besar untuk sembuh. 
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b. Kemampuan untuk membentuk suatu hubungan 

interpersonal  dan saling ketergantungan dengan orang 

lain. Melalui berkomunikasi teraupetik, pasien dapat  

belajar bagaimana menerima dan diterima oleh orang 

lain, dengan prinsip komunikasi yang terbuka, jujur dan 

menerima pasien apaadanya sesuai dengan keadaan 

dan kondisinya. 

c. Peningkatan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

serta mencapai tujuan yang realistis. Terkadang pasien 

menetapkan ideal diri atau menetapkan tujuan terlalu 

tinggi tanpa melihat sejauh mana kemampuannya. 

Misalnya seorang pasien yang mengalami gangguan 

jiwa kemudian pasien berpendidikan hanya sampai 

sekolah menengah pertama (smp) mengatakan bahwa 

setelah pulang dia ingin bekerja di bank. Hal ini tentu 

tidak dapat tercapai dan akan berdampak bagi harga diri 

pasien. Menurut Taylor, Lilis dan La Mone (1997), 

individu yang merasa kenyataan dirinya mendekati ideal 

diri mempunyai harga diri yang tinggi, sedangkan 

individu yang merasa kenyaatn hidupnya jauh dari ideal 

dirinya merasa rendah diri. Oleh sebab itu peran perawat 

dalam hal ini yaitu membimbing pasien dalam membuat 
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suatu tujuan yang realistis dan meningkatkan 

kemampuan pasien memenuhi kebutuhan dirinya. 

d. Identitas diri yang jelas dan peningkatan integritas diri. 

Identitas personal yang dimaksudkan yaitu status, peran, 

dan jenis kelamin. Pasien yang mengalami masalah 

dalam identitas personal biasanya tidak mempunyai rasa 

percaya diri dan mengalami harga diri rendah, Melalui 

proses komunikasi teraupetik perawat dapat membantu 

pasien untuk meningkatkan identitas dirinya dengan 

jelas dan juga perawat dapat menggali semua aspek 

kehidupan pasien di masa sekarang atau pada masa 

lalu. 

2.1.4 Prinsip Dasar Komunikasi Teraupetik 

Perawat yang melakukan komunikasi teraupetik perlu 

memahami prinsip dasar dalam berkomunikasi teraupetik sebagai 

berikut : 

a. Hubungan antara perawat dengan pasien merupakan  

hubungan teraupetik yang menguntungkan berdasarkan  

prinsip “humanity of nurse and clients”. Oleh karena itu 

hubungan perawat dengan pasien dilihat dari sejauh mana 

perawat mengenal dirinya, memahami dirinya sendiri. 

Komunikasi yang teraupetik juga harus dilakukan dengan 
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sikap saling menerima, saling percaya dan saling 

menghargai antara perawat dengan pasien. 

b.  Perawat harus menghargai keunikan dari pasien, 

menghargai perbedaan karakter dan sifat yang dimiliki oleh 

pasien, memahami perasaan, perilaku pasien dengan 

melihat perbedaan latar belakang keluarga, budaya yang 

ada pada setiap diri pasien.  

c. Semua proses komunikasi yang dilakukan harus menjaga 

harga diri pemberi maupun penerima pesan, dalam hal ini 

perawat harus mampu menjaga harga dirinya dan harga diri 

pasien.  

d. Komunikasi harus  menciptakan rasa saling percaya (trust)  

terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan dan 

mencari solusinya. Hubungan saling percaya antara perawat 

dan klien adalah kunci dari komunikasi teraupetik. 

2.1.5 Tahapan Komunikasi Teraupetik 

Komunikasi Teraupetik mempunyai tujuan dan berfungsi 

sebagai terapi bagi klien. Karena itu pelaksanaan komunikasi 

teraupetik harus direncanakan secara sadar  dengan baik. 

Dalam proses komunikasi teraupetik terdiri dari empat tahap, 

yaitu tahap prainteraksi , tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap 

terminasi (Stuart & Sundeen, 1998). 
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a.  Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan atau prainteraksi ini 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. 

Pada tahap persiapan atau prainteraksi ini sangat 

penting dilakukan sebelum berinteraksi dengan pasien. 

Pada tahap persiapan ini perawat harus menggali perasaan 

dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pada dirinya 

sendiri. Pada tahap ini juga perawat mencari informasi 

tentang identitas diri pasien. Kemudian perawat membuat 

perencanaan  untuk pertemuan pertama dengan pasien. 

Ketika  perawat sudah bertemu dan berinteraksi dengan 

pasien kemudian perawat sudah merasa cemas terlebih 

dahulu, dia tidak akan mampu mendengarkan apa yang 

dikatakan oleh pasien dengan baik sehingga perawat tidak 

akan mampu mendengarkan secara aktif. Disamping itu 

kecemasan dari perawat dapat membuat tingkat kecemasan 

pasien  meningkatkan. Oleh sebab itu sebelum berinteraksi 

dengan pasien, perawat terlebih dahulu perlu menggali 
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perasaannya. Tahap ini dilakukan oleh seorang perawat 

yakni memahami dirinya, mengatasi kecemasannya, dan 

meyakinkan dirinya bahwa dirinya sudah betul-betul siap 

untuk berinteraksi dengan pasien. Tugas perawat pada 

tahap ini antara lain : 

1. Mengeksplor perasaan, harapan, dan kecemasan dalam 

dirinya sendiri. Sebelum berinteraksi dengan pasien, 

perawat perlu mengkaji perasaannya sendiri terlebih dahulu. 

2. Menganalisa kelebihan dan kelemahan dalam diri 

Sangat penting untuk dilakukan agar perawat mampu 

mengatasi kelemahannya dan menggunakan kelebihannya 

dengan baik pada saat berinteraksi dengan pasien. 

3. Mengumpulkan data tentang pasien 

Sangat penting juga untuk dilakukan agar perawat dapat 

mengetahui informasi tentang pasien, perawat bisa 

memahami diri pasien,  perawat bisa mengetahui identitas 

diri pasien yang bisa digunakan pada saat awal memulai 

interaksi. 

4. Merencanakan pertemuan pertama dengan pasien 

Perawat perlu merencanakan pertemuan pertama dengan 

pasien. Hal yang direncanakan yaitu mencakup kapan, 

dimana, dan rencana apa yang akan dilakukan untuk 

pertemuan pertama tersebut. 
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b. Tahap Perkenalan 

Perkenalan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

perawat pada saat pertama kali bertemu dengan pasien. 

Pada saat awal pertemuan dengan pasien, perawat 

sebaiknya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dengan 

begitu artinya sikap perawat sudah siap terbuka pada 

pasien dan diharapkan akan mendorong pasien untuk 

membuka dirinya.  

Tahap perkenalan  ini dilaksanakan pada setiap awal 

pertemuan, baik pada pertemuan pertama, kedua dan 

selanjutnya. Tujuan dalam tahap ini yaitu untuk mengatur 

rencana yang telah dibuat sesuai dengan kondisi pasien 

saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan keperawatan 

yang sudah dilakukan. Peran utama perawat pada tahap ini 

adalah : memberikan situasi lingkungan yang aman, 

nyaman, peka dan menunjukan sikap penerimaan, serta 

membantu pasien dalam mengekspresikan perasaan dan 

pikirannya. Tugas perawat pada tahap ini antara lain : 

1. Membina hubungan saling percaya, menunjukan sikap 

penerimaan terhadap pasien dan memulai komunikasi 

terbuka 

Hubungan yang saling percaya merupakan kunci utama dari 

keberhasilan suatu hubungan yang  teraupetik, karena 
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tanpa adanya rasa saling percaya diantara perawat dengan 

pasien sangat tidak mungkin terbinanya sikap saling 

keterbukaan diantara keduanya. Hubungan yang dibina bisa 

berubah tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Oleh 

sebab itu untuk mempertahankan atau membina hubungan 

saling percaya dengan pasien perawat harus mampu 

bersikap terbuka, jujur, ikhlas, menerima kondisi pasien apa 

adanya, menepati janji, dan menghargai pasien. 

2. Merumuskan kontrak bersama klien 

Sangat penting untuk dilakukan yaitu menjamin 

kelangsungan sebuah hubungan interaksi. Kontrak yang 

telah dibuat bertujuan  untuk mengingatkan pasien akan 

kesepakatan yang telah dibuat terkait dengan proses 

interaksi yang sedang berlangsung. Kontrak yang harus 

disetujui bersama dengan pasien diantaranya yaitu, tempat, 

waktu pertemuan, dan topik pembicaraan. Pada saat 

membuat kontrak perawat juga perlu menjelaskan  peran 

perawat bagi pasien agar tidak terjadi kesalahpahaman 

pasien terhadap kehadiran perawat. Kemudian juga untuk 

menghindari adanya harapan pasien yang terlalu tinggi 

terhadap perawat karena pasien  menggangap perawat 

seperti dewa penolong yang serba bisa dan serba tahu. 

Perawat perlu menekankan bahwa perawat hanya 
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membantu, sedangkan keinginan untuk berubah dan 

sembuh ada pada diri pasien sepenuhnya. 

3. Menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi 

masalah pasien 

Pada tahap ini tugas perawat yaitu mendorong pasien  

untuk mengekspresikan perasaan dalam dirinya. Teknik 

komunikasi yang sering digunakan pada tahap ini yaitu 

dengan menggunakan pertanyaan terbuka seperti, 

“Bagaimana perasaan Ibu hari ini?”, “Bagaimana kondisi 

Bapak hari ini dibandingkan dengan hari kemarin?” atau 

“Bagaimana tidurnya semalam?”. Dengan memberikan 

pertanyaan seperti ini, diharapkan perawat dapat 

mendorong pasien untuk mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya sehingga dapat mengidentifikasi masalah yang 

ada pada diri pasien. 

4. Merumuskan tujuan dengan pasien 

Perawat perlu merumuskan tujuan dilakukannya interaksi 

bersama dengan pasien, karena tanpa keterlibatan dari 

pasien sangat  sulit tujuan yang akan dicapai. Tujuan ini 

dirumuskan setelah masalah pasien dipecahkan dan 

diidentifikasi. Tahap perkenalan atau orientasi merupakan 

dasar terciptanya hubungan teraupetik antara perawat 

dengan pasien untuk menentukan tahap selanjutnya. 
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Kegagalan dalam tahap orientasi akan menimbulkan 

kegagalan pada keseluruhan interaksi yang akan dilakukan. 

c. Tahap Kerja 

Merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi 

teraupetik. Pada tahap ini perawat dan pasien bekerja sama 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien. Pada 

tahap kerja ini juga perawat dituntut menunjukan 

kemampuannya dalam mendorong pasien untuk 

mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Perawat juga 

dituntut untuk mempunyai sikap yang peka dan mampu 

menganalisis adanya perubahan dalam respons komunikasi 

verbal maupun nonverbal pasien.  

Tahap kerja berhubungan dengan rencana tindakan 

asuhan keperawatan yang akan dilakukan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap kerja perawat perlu 

mendengar secara aktif karena tugas perawat dalam tahap 

kerja ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang 

dialami oleh pasien. Dengan mendengar secara aktif, 

perawat membantu pasien untuk mendefinisikan masalah 

yang dihadapi, bagaimana cara mengatasi masalah, dan 

mengevaluasi cara atau solusi pemecahan masalah.  

Perawat diharapkan mampu menyimpulkan isi dari 

percakapannya dengan pasien. Teknik menyimpulkan ini 
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merupakan usaha untuk memadukan dan menegaskan hal-

hal penting dalam percakapan, dan membantu perawat 

dengan pasien untuk  memiliki pikiran dan ide yang sama. 

Oleh karena itu, diharapkan pasien merasa bahwa perawat 

memahami isi pesan yang telah disampaikan. Tetapi jika 

perawat tidak mampu menyimpulkan permasalahan yang 

dihadapi oleh pasien, maka dapat mengakibatkan adanya 

ketidaksamaan persepsi terhadap masalah antara 

keduanya. Sehingga penyelesaian masalah  tidak 

terselesaikan dengan baik. 

d. Tahap Terminasi 

Tahap terminasi merupakan akhir dari pertemuan 

antara perawat dengan pasien. Tahap terminasi terbagi 

menjadi dua yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir 

(Stuart, 1998). Pertemuan antara perawat dengan pasien 

yang terdiri dari beberapa kali pertemuan. Terminasi 

sementara yaitu tahap akhir dari setiap pertemuan antara 

perawat dengan pasien, setelah terminasi sementara 

perawat akan bertemu kembali dengan pasien pada waktu 

yang sudah ditentukan. Sedangkan pada terminasi akhir 

akan terjadi saat perawat telah menyelesaikan proses 

asuhan keperawatan yang sudah dilalui dan bagaimana 

pencapaiannya. Tugas perawat pada tahap ini antara lain : 
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1. Mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah 

dilaksanakan (Evaluasi Objektif) 

Brammer & Mc Donald (1996), menyatakan bahwa dalam 

melakukan evaluasi objektif yaitu meminta pasien untuk 

menyimpulkan tentang apa yang telah diskusikan 

merupakan sesuatu yang sangat berguna pada tahap 

terminasi. 

2. Melakukan evaluasi subjektif 

Evaluasi subjektif dilakukan dengan menanyakan perasaan 

pasien setelah berinteraksi dengan perawat. Perawat perlu 

mengetahui bagaimana perasaan klien setelah berinteraksi 

dengan perawat. 

3. Menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah 

dilakukan 

Tindak lanjut ini juga disebut sebagai pekerjaan rumah 

untuk pasien. Tindak lanjut yang diberikan harus relevan 

dengan interaksi yang baru saja dilakukan atau dengan 

interaksi yang akan dilakukan berikutnya. 

4. Membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya 

Kontrak ini penting dibuat agar terdapat kesepakatan antara 

perawat dan pasien untuk pertemuan berikutnya. Kontrak 

yang dibuat termasuk tempat, waktu, dan tujuan interaksi. 

(Stuart, 1998) menyatakan bahwa proses terminasi perawat-
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klien merupakan aspek penting dalam asuhan keperawatan, 

sehingga jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh 

perawat, maka kecemasan dapat terjadi lagi pada pasien. 

Timbulnya respon tersebut sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan perawat untuk terbuka, empati, dan responsif 

terhadap kebutuhan pasien pada pelaksanaan tahap 

sebelumnya. 

2.1.6 Kerangka Berpikir  
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