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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Setting Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah kota 

Ambon yang merupakan Provinsi Maluku. Peneliti melakukan 

penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah DR.M Haulussy. 

RSUD DR.M Haulussy sudah beroperasi sejak tahun 1954 dan 

merupakan rumah sakit tipe B non pendidikan. Rumah sakit ini 

sudah terakreditasi versi 2012 dengan tingkat kelulusan 

predikat utama dan juga menerima pelayanan rujukan dari 

rumah sakit kabupaten. Visi dari rumah sakit yaitu “Menjadi 

Rumah Sakit pilihan yang berkualitas dalam pelayanan, 

pendidikan, dan penelitian di Provinsi Maluku”.  

Peneliti melakukan penelitian di ruang penyakit dalam 

(interen laki-laki) dengan jumlah perawat 21 orang. Di ruangan 

interen laki-laki jumlah pasien tidak menentu berapa banyak 

pasien yang dirawat. Pada ruangan interen laki-laki sudah 

menggunakan discharge planning yang dimana ditujukan 

kepada pasien dan juga keluarga untuk mengetahui apa yang 

telah dilaksanakan dan bagaimana keluarga dapat meneruskan 

dan meningkatkan status kesehatan pasien. Penelitian ini 
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berlangsung pada beberapa partisipan yang mempunyai 

pengalaman dalam melakukan komunikasi teraupetik dengan 

keluarga pasien. 

4.1.2 Proses Pelaksanaan Penelitian 

4.1.2.1 Persiapan Penelitian  

Dalam sebuah penelitian pasti memerlukan suatu 

persiapan yang baik agar penelitian tersebut dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. Pada penelitian ini, peneliti telah 

melakukan beberapa persiapan seperti mempersiapkan 

pedoman wawancara penelitian, meminta persetujuan 

penelitian dari pembimbing, dan menyiapkan segala 

administrasi yang diperlukan selama penelitian seperti 

mengurus bukti surat pengantar persetujuan penelitian yang 

akan diberikan kepada pembimbing, surat Pengantar kepada 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, surat pengantar 

kepada Direktur Rumah Sakit, kepada Diklat Rumah Sakit, surat 

pengantar kepada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Peneliti 

juga menyiapkan surat persetujuan wawancara atau Informed 

consent yang akan diberikan untuk bukti persetujuan untuk 

partisipan dan dalam proses wawancara didukung oleh alat 

perekam yaitu handphone yang peneliti gunakan untuk 

merekam wawancara yang berlangsung dan juga ada alat tulis 
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menulis untuk mencatat data-data yang perlu ditambahkan 

pada saat wawancara berlangsung. 

Persiapan penelitan selanjutnya yang dilakukan sebelum 

melakukan proses pengambilan data yaitu menemui Kepala 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku untuk pengurusan 

surat-surat sebelum memulai pengambilan data setelah surat 

yang ditujukan untuk penelitian dikeluarkan setelah itu peneliti 

membawa surat yang ditujukan tersebut ke Rumah Sakit 

kepada Direktur dan  kepada Diklat untuk mendapat ijin 

mengambil data atau melakukan penelitian setelah itu peneliti 

membawa surat yang sudah di tanda tangani oleh Kepala 

Bidang Diklat untuk ditujukan kepada Kepala Ruang Penyakit 

Dalam (Interen Laki-Laki). 

4.1.2.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini berlangsung pada tanggal 18 April 2016 

hingga 02 Mei 2016. Banyaknya wawancara yang dilakukan 

pada riset partisipan berbeda-beda antara satu dengan yang 

lain karena disesuaikan dengan situasi serta kesedian dari 

partisipan agar tidak menganggu waktu kerja partisipan di 

ruangan. Setiap akan melakukan wawancara, peneliti 

melakukan kontrak waktu terlebih dahulu dengan menemui 

partisipan di ruangan interen laki-laki. Setelah itu peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, mengucapkan 
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terima kasih atas waktu dan kesediaan riset partisipan karena 

partisipan tersebut telah bersedia untuk melakukan wawancara 

yang ditandai dengan penandatanganan Informed consent, 

kemudian peneliti meminta ijin untuk merekam seluruh kegiatan 

wawancara yang akan berlangsung dengan partisipan dari awal 

mulainya wawancara dan kemudian peneliti memulai 

wawancara tersebut di rumah sakit khususnya di ruangan 

interen laki-laki. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Gambaran Umum Riset Partisipan  

Gambaran umum riset partisipan ditampilkan dalam 

tabel berikut ini : 

No Data Umum 

Partisipan 

Partisipan 1 Partisipan 2 Partisipan 3 

1 Nama Partisipan Bpk.T Ibu.S Ibu.A 

2 Umur 38 48 37 

3 Alamat Ambon Ambon Ambon 

4 Agama Kristen Kristen Kristen 

5 Status 

Pernikahan 

Sudah Menikah Sudah 

Menikah 

Sudah 

Menikah 

6 Pekerjaan Perawat Perawat Perawat 

7 Pendidikan S1 AMK AMK 
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8 Masa Kerja 2 Tahun 6 Tahun 9 Tahun 

 

4.2.2 Partisipan 1 

Awal pertemuan peneliti dengan riset partisipan Bpk 

T di ruangan interen laki-laki yang diperkenalkan oleh 

Kepala ruang yaitu Ibu K. Pada saat peneliti sampai di 

ruangan yang akan dilakukan penelitian terlihat Bpk T 

sedang sibuk menulis rekam medik pasien. Kemudian 

peneliti menghampiri Bpk T untuk meminta kesediaan 

menjadi riset partisipan Bpk T mengatakan bersedia dan 

sepakat untuk menentukan waktu yang tepat untuk peneliti 

akan kembali memulai wawancara dengan Bpk T. Setelah 

peneliti kembali menemui Bpk T untuk melakukan 

wawancara, dan meminta kesedian untuk merekam 

pembicaraan selama proses wawancara berlangsung Bpk T 

sedang istirahat makan siang. 

Riset partisipan satu yang dikenal dengan RP I, 

merupakan seorang perawat yang sudah mempunyai 

pengalaman kerja diruang interen laki-laki. Riset partisipan 

sangat komunikatif, kontak mata sangat baik dan bahasa 

yang digunakan juga dapat dimengerti oleh peneliti. 

Pengalaman kerja Bpk T selama menjadi perawat 

khususnya di ruang interen laki-laki sangat banyak variasi 
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yang Ia alami. Selama Ia bekerja dan pada saat melakukan 

komunikasi teraupetik dengan keluarga dari pasien Ia 

melakukan komunikasi dengan baik sehingga yang 

disampaikan dimengerti, dipahami, bahkan tidak terjadi 

kesalahpahaman antara perawat yang bertugas dengan 

keluarga pasien. Peneliti melakukan pertemuan dengan riset 

partisipan I sebanyak 5x  selama dua minggu penelitian. 

4.2.3 Partisipan 2 

Peneliti bertemu dengan Ibu S di ruang interen laki-

laki untuk meminta kesedian menjadi riset partisipan dan 

meminta kesedian hari dan waktu yang tepat dengan riset 

partisipan agar dapat memulai wawancara. Pertemuan 

selanjutnya dilakukan di tempat yang sama dan bertempat 

diruangan kerja Ibu S. Riset partisipan sangat komunikatif, 

kontak mata sangat baik dan bahasa yang digunakan juga 

dapat dimengerti oleh peneliti. 

Pengalaman kerja Ibu S selama menjadi perawat 

sangat banyak yang Ibu S dapati. Banyak faktor dan 

hambatan yang mempengaruhi selama Ibu S melakukan 

komunikasi teraupetik dengan keluarga pasien. Tetapi 

selama pengalaman kerja yang Ibu S hadapi, Ibu S 

berusaha mencoba melakukan komunikasi teraupetik 
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dengan baik. Peneliti melakukan pertemuan dengan riset 

partisipan II sebanyak 5x  selama dua minggu penelitian. 

4.2.4 Partisipan 3 

Peneliti menemui riset partisipan Ibu A di ruang 

interen laki-laki pada saat Ibu A selesai menulis rekam 

medik pasien. Peneliti meminta kesedian Ibu A untuk 

menjadi riset partisipan dan menandatangani lembaran 

persetujuan dan meminta kesedian untuk merekam 

pembicaraan dari awal sampai akhir pembicaraan. 

Pengalaman kerja Ibu A sebagai perawat di ruang 

interen laki-laki Ia mengatakan bahwa begitu banyak 

pembelajaran yang Ia dapat selama bekerja khususnya 

dalam melakukan komunikasi teraupetik. Banyak pelajaran 

yang Ia dapati saat melakukan komunikasi teraupetik 

dengan keluarga pasien. Untuk itu pada saat Ia melakukan 

komunikasi teraupetik Ia melakukannya dengan baik agar 

keluarga pasien memahami apa yang disampaikan 

sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Peneliti melakukan 

pertemuan dengan riset partisipan III sebanyak 5x  selama 

dua minggu penelitian. 

 

 

 

 



 

 33 

4.3 Analisa Data Riset Partisipan 

A. Pengalaman Kerja Perawat Dalam Melakukan 

Komunikasi Teraupetik 

Dari penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut : 

Ketiga riset partisipan mempunyai pengalaman kerja dalam 

melakukan komunikasi teraupetik sangat berbeda-beda. Sebelum 

peneliti menganalisa pengalaman kerja perawat, peneliti terlebih 

dahulu menganalisa pengetahuan dari ketiga riset partisipan 

tentang pengertian dari komunikasi teraupetik. Dari hasil analisa 

tersebut peneliti mendapatkan bahwa pada ketiga riset partisipan 

mempunyai pernyataan yang berbeda tentang pengertian 

komunikasi teraupetik. Ketiga jawaban riset partisipan tertulis dalam 

ungkapan : 

“Kalau arti secara definisi yang literatur mungkin 

sudah lupa. Tapi pada intinya komunikasi teraupetik 

itu sifatnya mengobati, memberi kesejukan, memberi 

kenyamanan terhadap keluarga selama pasien 

dirawat di rumah sakit.(P1;40)” 

“Yang saya tahu komunikasi teraupetik yaitu 

komunikasi yang dilakukan antara perawat dengan 

pasien atau keluarga dari pasien guna 

menyampaikan informasi atau keadaan pasien itu 

sendiri.(P2;220) 

“Sejujurnya non, pengertian komunikasi teraupetik 

saya sudah agak sedikit lupa secara teori. Tetapi 

kalau yang saya tahu saja ya non, komunikasi 

teraupeutik adalah komunikasi antara perawat 

dengan pasien dan keluarga pasien yang dimana 

dilakukan guna membahas atau menyampaikan 

tentang kondisi dari pasien itu sendiri.(P3;365) 
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Setelah itu peneliti ingin lebih menggali dalam lagi pada 

ketiga partisipan yaitu mengapa sampai ketiga partisipan lupa 

dengan pengertian komunikasi teraupetik atau mencari tahu lagi 

tentang pengertian dari komunikasi teraupetik. Dari ketiga riset 

partisipan mengatakan bahwa memang selama ketiga partisipan 

bekerja sudah jarang untuk membaca buku atau sekedar mencari di 

internet tentang komunikasi teraupetik. Karena bagi ketiga 

partisipan mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari 

tentang asuhan keperawatan atau patofisiologi penyakit pasien, 

juga  partisipan sudah terbiasa menggunakan komunikasi yang 

dilakukan sehari-hari dengan keluarga. Sehingga bagi ketiga 

partisipan untuk mencari tahu lebih dalam tentang komunikasi 

teraupetik tidak mempunyai waktu mengingat partisipan mempunyai 

rutinitas kerja yang banyak dan juga menurut ketiga partisipan tidak 

harus dituntut membaca dan mencari di internet. 

Kemudian peneliti menganalisa lagi dari ketiga partisipan 

tujuan komunikasi teraupetik untuk dilakukan. Jawaban ketiga 

partisipan tertulis dalam ungkapan : 

“Oke, artinya dalam bekerja pasti kita harus 

berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pasien 

dan komunikasi teraupetik yang diberikan pada 

keluarga itu pada intinya merupakan pesan yang 

akan disampaikan agar keluarga memahami supaya 

kita punya tujuan dalam pengobatan, perawatan 

setiap hari artinya dalam tindakan-tindakan 

keperawatan, pengobatan semua bisa berjalan 
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dengan baik dan diawali dengan komunikasi 

teraupetik.(P1;55)” 

“Tujuannya yaitu apabila kita melakukan tindakan 

harus melakukan komunikasi dulu dengan cara 

meminta kesediaan pasien atau keluarga pasien 

sebelum dan sesudah. Jika keluarga bersedia maka 

kita sebagai perawat langsung melakukan 

tindakan.(P2;225)” 

“Tujuan dari komunikasi teraupetik yaitu agar supaya 

apa yang kita komunikasikan dengan keluarga 

pasien tidak menyinggung perasaan keluarga apalagi 

beberapa keluarga pasien juga mempunyai latar 

belakang keluarga yang mungkin tidak tahu tentang 

dunia kesehatan. Jadi, pada saat melakukan 

komunikasi dengan mereka bahasa yang digunakan 

dapat dimengerti, dipahami sehingga tujuan 

komunikasi yang akan disampaikan bisa dilakukan 

dengan baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman 

antara perawat dengan keluarga pasien.(P3;375)” 

Dari jawaban ketiga partisipan tentang tujuan dilakukan 

komunikasi teraupetik hanya satu partisipan saja yang memberikan 

jawaban sesuai dengan teori dalam tujuan komunikasi teraupetik 

yaitu sebagai proses pengobatan dan perawatan yang dilakukan. 

Pada kedua partisipan yang lainnya menurut pendapat partisipan 

tujuan keduanya melakukan komunikasi teraupetik hanya untuk 

menyampaikan informasi terkait kondisi penyakit pasien dan juga 

untuk meminta kesediaan keluarga sebelum melakukan tindakan 

asuhan keperawatan. Menurut peneliti yang terjawab hanyalah 

partisipan I dan kedua partisipan lainnya jawaban atau pernyataan 

partisipan tidak menjawab secara teori yang peneliti maksudkan. 
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Setelah itu peneliti menganalisa ketiga partisipan tentang 

empat tahapan pelaksanaan dalam komunikasi teraupetik. Jawaban 

ketiga partisipan tertulis dalam ungkapan sebagai berikut : 

”Kalau secara teoritis sudah lupa dengan 4 tahapan 

komunikasi teraupetik. Salah satu hal yang buat saya 

lupa karena sudah jarang untuk membaca buku lagi 

kemudian yang kedua entah apakah di rumah sakit 

ini ada SOP atau tidak dan kalaupun ada SOP juga 

saya jarang untuk membacanya.(P1;65-70)” 

“Kalau yang tidak salah saya masih ingat sedikit yaitu 

pertama melakukan kontrak waktu. Yang saya ingat 

hanya itu saja lainnya saya lupa, karena sudah tidak 

lagi membaca buku atau mencari di internet.(P2;230-

245)” 

“Kalau empat tahapan komunikasi teraupetik jujur 

saya agak sedikit lupa nona. Yang saya tahu dan 

dan ingat seperti tahap pengenalan dengan keluarga 

pasien kira-kira seperti itu ya non.(P3;380-390)” 

Dari jawaban ketiga partisipan tersebut, peneliti mencoba 

membuka wawasan partisipan dengan menyebutkan empat 

tahapan komunikasi teraupetik yaitu tahap persiapan (pra interaksi), 

tahap perkenalan (tahap orientasi), tahap kerja, dan tahap 

terminasi. Setelah itu ketiga partisipan menjelaskan dari empat 

tahapan tersebut. Seperti dalam ungkapan berikut ini : 

“Kalau tahap persiapan sebelum melakukan 

komunikasi baik pasien maupun perawat tentunya 

mesti ada persiapan karena kita harus mengetahui 

hal apa yang ingin dibicarakan, pesan apa yang ingin 

disampaikan. Jadi, persiapan dalam pengertian 

bahwa apa yang ingin disampaikan itu selalu 

dilakukan artinya tidak semerta-merta hanya 

memanggil keluarga pasien, kemudian kaku atau 

tidak mengetahui pesan apa yang akan disampaikan 
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kepada keluarga pasien. Tetapi sebelumnya harus 

mempunyai persiapan supaya pada saat komunikasi 

teraupetik itu dapat berjalan dengan baik dan pesan 

dapat disampaikan.(P1;75)” 

“Ya itu pasti ada non. Misalnya seperti saya belum 

mempersiapkan diri saya merasa grogi/gugup karena 

pada saat akan melakukan tindakan kepada pasien 

disamping pasien ada keluarga. Cara saya 

mengatasi rasa gugup itu berusaha untuk 

menenangkan diri agar keluarga pasien tidak merasa 

canggung, supaya keluarga juga dapat menaruh 

kepercayaan kepada saya selaku perawat yang 

bertugas.(P2;250-255)” 

“Pernah saya merasa tidak siap ketika berinteraksi 

dengan keluarga pasien. misalnya ketika operan shift 

untuk dinas siang saya belum membaca rekam 

medis pasien. Jadi, ketika bertemu dengan keluarga 

pasien saya mencoba menjelaskan tindakan apa 

yang akan dilakukan dan juga menjelaskan tentang 

kondisi terakhir dari pasien itu sendiri.(P3;395)” 

Dari jawaban ketiga partisipan peneliti menemukan bahwa 

dalam tahap persiapan yang sesuai dengan teori yaitu jawaban 

partisipan I yang dimana sebelum bertemu dengan keluarga 

partisipan mempersiapkan dirinya sendiri juga sudah 

mempersiapkan isi pesan apa yang akan disampaikan sehingga 

ketika bertemu dengan keluarga, partisipan sikapnya tidak kaku. 

Tetapi karena sudah mempersiapkan dari awal sebelum bertemu, 

selanjutnya proses komunikasi tersebut berjalan dengan baik. 

Kemudian pada jawaban kedua partisipan yang lainnya tidak 

mengarah kepada teori yang dimaksudkan oleh peneliti. Kedua 

partisipan hanya mempersiapkan diri keduanya saat bertemu 
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dengan keluarga. Karena kedua partisipan merasa cemas, takut 

atau salah terlebih dahulu ketimbang mempersiapkan diri dalam 

melakukan tindakan asuhan keperawatan juga partisipan tidak 

membaca rekam medis pasien sebelumnya sehingga terjadi rasa 

cemas dalam diri partisipan. Cemas disini dalam artian ketika 

menjelaskan kondisi atau penyakit pasien partisipan tidak bisa 

menjelaskan secara detail dengan benar dan juga saat keluarga 

ingin lebih tahu dengan jelas sebab dan akibat atau kondisi terakhir 

pasien, partisipan tidak mampu menjelaskan. Oleh sebab itu, 

menurut peneliti hal pertama yang dilakukan oleh partisipan I sudah 

benar yaitu mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dan mengetahui 

pesan atau informasi apa yang akan disampaikan ketika 

berkomunikasi dengan keluarga pasien bukannya merasa cemas 

atau takut dahulu saat melakukan tindakan keperawatan. 

Setelah itu masuk dalam tahap yang kedua yaitu tahap 

perkenalan. Hal tersebut tertulis dalam ungkapan ketiga riset 

partisipan sebagai berikut : 

“Pada tahap perkenalan jarang dilakukan. Saya 

jarang melakukannya karena tidak pernah memiliki 

kebiasaan untuk melaksanakannya. Tahap paling 

pertama yang paling penting juga karena mungkin 

saya tidak hafal mengenai tahapan-tahapan 

komunikasi sehingga dalam melaksanakan 

komunikasi teraupetik tidak sesuai SOP ataupun 

tahapan komunikasi teraupetik. Kadang-kadang saya 

berpikir juga  karena saya perawat jadinya 

komunikasi yang setiap hari saya lakukan antara 
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pasien atau dengan keluarga sudah menjadi suatu 

kebiasaan tanpa mengikuti tahapan dari komunikasi 

teraupetik itu sendiri.(P1;90-95)” 

“Iya, jadi saya dan teman-teman perawat lain 

melakukan tahap perkenalan saat tukaran shift jaga 

dengan keluarga pasien dan saya memperkenalkan 

diri juga kepada keluarga sebelum melakukan 

tindakan keperawatan.(P2;260)” 

“Iya saya selalu melakukan tahap perkenalan kepada 

keluarga pasien bukan hanya pada saat tukaran shift 

jaga saja tetapi juga pada saat sebelum dan sesudah 

melakukan tindakan keperawatan.(P3;405)” 

Dari jawaban ketiga riset partisipan, peneliti menemukan 

bahwa pada partisipan II dan III keduanya saat sebelum dan 

sesudah melakukan tindakan keperawat atau saat tukaran shift 

kedua partisipan melakukan tahap perkenalan. Keduanya 

melakukan tahap perkenalan agar supaya keluarga mengenal dan 

tahu siapa perawat yang melakukan tindakan kepada 

anak/ibu/saudaranya dan juga keluarga tahu perawat siapa saja 

yang bertugas jaga pada saat itu. Akan tetapi lain halnya dengan 

jawaban partisipan I yang jarang melakukan perkenalan. Karena 

menurut partisipan tidak memiliki kebiasaan untuk memperkenalkan 

diri kepada keluarga pasien dan juga tidak menghafal sesuai SOP 

yang ada. Jadi, menurut partisipan komunikasi yang partisipan 

lakukan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak 

mengikuti tahapan komunikasi teraupetik. 

Selanjutnya tahap kerja dalam komunikasi teraupetik. 

Diungkapkan menurut ketiga partisipan sebagai berikut : 
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“99% keluarga pasien dapat diajak bekerja sama. 

Artinya himbauan, nasihat ataupun hal-hal lain yang 

berhubungan dengan perawatan dan pengobatan 

yang kita bicarakan biasanya keluarga pasien 

mengikuti.(P1;100)” 

“Menurut saya keluarga dapat diajak bekerja sama 

pada saat saya menyampaikan kondisi pasien atau 

tindakan keperawatan apa saja yang akan dilakukan 

keluarga bersedia dan mengikuti arahan dari kami 

sebagai perawat.(P2;265)” 

“Menurut saya sejauh ini keluarga pasien dapat 

diajak untuk bekerja sama dalam membahas kondisi 

pasien.(P3;410)” 

          Dalam fase tahap kerja peneliti mencari tahu lebih dalam lagi 

apakah ketiga partisipan selama melakukan komunikasi teraupetik 

menggali perasaan keluarga secara mendalam dan selama 

menggali perasaan keluarga, partisipan pernah mengalami 

kesulitan atau tidak. Jawaban ketiga partisipan sebagai berikut : 

”Kalau kesulitan pernah saya rasakan. Misalnya 

keluhan daripada pasien anggota keluarga mereka 

jarang untuk mau terbuka dan ada juga keluarga 

yang meminta pulang paksa dari Rumah Sakit 

walaupun kondisi pasien sedang down. Tetapi pada 

saat saya menggali lebih dalam apa yang terjadi 

keluarga pasien diam tanpa mengatakan 

apapun.(P1;105)” 

“Iya kadang saya merasa agak sulit untuk menggali 

perasaan keluarga pasien. karena beberapa anggota 

keluarga mereka menutupi apa yang terjadi atas 

kondisi klien. Entah itu apakah keluarga mempunyai 

penyakit keturunan atau hal yang lain, mereka 

menutupinya. Sehingga saat saya mencoba 

menggali lebih dalam lagi saya merasa kesulitan. 

(P2;270)” 

“Pernah saya mengalami kesulitan saat mencoba 

menggali lebih dalam apa yang dirasakan oleh 
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keluarga pasien. Kadang ketika saya mencoba 

menanyakan “apakah keluarga mempunyai penyakit 

keturunan seperti hepatitis atau tidak?” tetapi 

keluarga malu untuk mengatakan sejujurnya 

sehingga sulit untuk menggali permasalahan yang 

ada terkait kondisi pasien. Jadi, saya berusaha terus 

untuk menggali perasaan keluarga pasien akan 

tetapi jika mereka tidak mengatakan sejujurnya saya 

juga menghargai privasi dari mereka. Sehingga saya 

memberi mereka waktu untuk berpikir dan setelah itu 

saya dapat mencoba kembali untuk menanyakan 

lebih dalam tentang kondisi klien.(P3;420)” 

Dari jawaban ketiga partisipan, menurut peneliti apa yang 

diungkapkan oleh ketiga partisipan belum sesuai dengan teori. 

Karena dari jawaban ketiga partisipan, mereka merasa kesulitan 

dalam menggali perasaan keluarga lebih dalam sebab adanya 

penyebab seperti menyembunyikan status kesehatan masa lalu 

pasien sehingga membuat partisipan kesulitan untuk menggali dan 

mencari titik terang menyelesaikan masalah yang ada. Peneliti 

berpendapat juga bahwa bukan hanya tugas ketiga partisipan yang 

sebagai perawat menggali perasaan keluarga secara mendalam 

tetapi juga bagaimana tugas partisipan untuk melakukan active 

listening yang mempunyai tujuan ketika ketiga partisipan melakukan 

active listening artinya partisipan membantu keluarga mengatasi 

masalah dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. 

Kemudian tahap komunikasi teraupetik yang terakhir yaitu 

tahap terminasi yang harus dilakukan oleh ketiga partisipan 

membuat kontrak waktu untuk bertemu dengan keluarga pasien 
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lagi. Hal tersebut diungkapkan oleh ketiga riset partisipan sebagai 

berikut : 

“Kalau menolak itu biasanya ada. Misalkan yang 

menjaga pasien ini bukan merupakan keluarga inti 

dalam pengertian hanya sebagai keponakan atau 

kerabat saja. Jadi, ketika diajak kontrak waktu untuk 

berbicara terkait dengan kondisi pasien mereka 

menolak dengan alasan tunggu dulu sampai suami 

atau istri atau anaknya kembali dari luar baru 

dibicarakan. (P1;115)” 

“Pernah non. Misalnya, pada saat melakukan 

tindakan pemasangan infus kadang keluarga pasien 

memberi alasan “sedikit lagi ya sus, baru di pasang 

infus karena bapak/ibu lagi tidur”. Jadi, ya mesti 

sabar juga non dalam menghadapi keluarga pasien 

yang mengatakan seperti itu.(P2;280)” 

“Pernah keluarga menolak. Misalnya saya 

memanggil keluarga ke ruang perawat untuk 

berbicara tentang kondisi kesehatan pasien, resep 

obat yang diberikan oleh dokter harus tetap 

dilanjutkan akan tetapi keluarga ada yang menolak 

dengan alasan mau membawa pulang pasien 

kerumah nanti pengobatannya mencoba 

menggunakan obat-obatan tradisional saja. Pada 

situasi seperti begitu saya menjelaskan lagi kondisi 

pasien dengan detail dan menganjurkan kepada 

keluarga untuk tetap melanjutkan resep obat 

dokter.(P3;430)” 

Berdasarkan hasil jawaban ketiga riset partisipan menurut 

peneliti dari pernyataan tersebut terlihat bahwa tahap terminasi 

tidak terjawab dari ketiga partisipan. Karena, dari pernyataan ketiga 

partisipan hanya mengarah kepada kontrak waktu yang dilakukan 

saat pertama kali bertemu dan berinteraksi dengan keluarga bukan 

tahap terminasi yang dimaksudkan oleh peneliti. 
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 Selanjutnya dari pengalaman kerja partisipan yang dimulai 

dengan peneliti mencoba menggali sejauh mana ketiga partisipan 

mengerti dan memahami pengertian, tujuan dan tahapan 

komunikasi teraupetik. Peneliti kemudian melanjutkan dengan 

menggali pengalaman kerja dari ketiga partisipan seperti apa 

selama ini dalam hal berkomunikasi teraupetik. Yang dimana ketiga 

partisipan mempunyai pengalaman kerja yang berbeda-beda. Hal 

tersebut diatas tertulis dalam ungkapan partisipan sebagai berikut : 

“Kalau pengalaman kerja saya bisa dikatakan sangat 

bervariasi dan banyak hal yang mempengaruhi. 

Misalnya hal yang pertama itu dari masalah 

pendidikan yang dimana salah satu anggota keluarga 

pasien dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kita 

harus menggunakan bahasa yang sederhana dan 

dapat dipahami oleh mereka, hal yang kedua yaitu 

faktor kenal artinya pasien yang sudah lama dan 

sudah berulang kali masuk ke ruangan ini yang kita 

sudah kenal kita dapat berkomunikasi dengan 

mereka lebih rileks, dapat diajak bercanda 

dibandingkan dengan pasien yang baru dimana 

komunikasi yang dilakukan belum terlalu rileks 

dibandingkan dengan pasien yang lama. Untuk itu 

harus terjalin dulu BHSP antara saya dengan 

keluarga pasien sehingga dalam berkomunikasi 

dapat dilakukan dengan baik dan rileks. (P1;130-

140)” 

“Pengalaman kerja saya sampai saat ini saya bekerja 

sangat banyak ya non, dan banyak sekali keluarga 

pasien dengat karakter yang berbeda. Misalnya ada 

keluarga yang saat diajak bekerja sama untuk 

memantau kondisi pasien mereka bisa membantu 

dan hubungan yang terjadi antara saya dengan 

mereka berjalan dengan baik. Tetapi sebaliknya 

pernah ada keluarga yang tidak dapat bekerja sama, 
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karena mereka tidak percaya atas tindakan apa yang 

saya lakukan. Contohnya di salah satu keluarga 

pasien memiliki anggota keluarga sebagai dokter, 

sehingga saat melakukan tindakan itu mereka tidak 

percaya dengan apa yang dilakukan, mereka mau 

menunggu keluarga mereka yang dokter datang dulu 

di ruangan setelah itu mereka baru mau saya 

melakukan tindakan keperawatan kepada pasien 

tersebut. (P2;300)” 

“Pengalaman saya selama ini yang saya alami ada 

rasa suka dan duka. Saat saya berkomunikasi 

dengan keluarga, saya berusaha untuk memberikan 

pemahaman kepada mereka dengan memberikan 

penjelasan baik dan benar dan juga saat melakukan 

tindakan asuhan keperawatan saya menjelaskan 

prosedur yang akan dilakukan dengan jelas setelah 

itu saya mengajak keluarga agar bisa bekerja sama. 

Sehingga proses komunikasi dan interaksi antara 

saya sebagai perawat dengan keluarga pasien dapat 

terjalin dengan baik.(P3;445 )”  

 Dari pengalaman kerja ketiga riset partisipan terdapat 

bermacam-macam pengalaman dalam melakukan komunikasi 

teraupetik. Dari ketiga riset partisipan terlihat bahwa pengalaman 

dalam berkomunikasi dilihat dari faktor tingkat pendidikan salah 

satu anggota keluarga yang rendah sehingga saat melakukan 

komunikasi bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa 

yang sederhana dan mudah dipahami oleh keluarga, setelah itu 

juga faktor keakraban/kenal antara partisipan dan keluarga yang 

dimana ketika partisipan mempunyai salah satu pasien lama dan 

antara keduanya telah terjalin hubungan interaksi yang baik maka 

proses berkomunikasi berjalan dengan rileks dan santai, begitu juga 



 

 45 

dalam proses penyampaian informasi tentang kondisi pasien 

keluarga ada yang dapat diajak kerja sama dan ada juga yang tidak 

bisa diajak kerja sama karena mereka belum sepenuhnya menaruh 

kepercayaan terhadap partisipan,  selama bekerja begitu banyak 

suka dan duka yang partisipan lewati. Dalam artian suka dan duka 

dapat berupa dari pembawaan karakter keluarga yang berbeda 

membuat komunikasi yang dilakukan partisipan dan keluarga 

kurang begitu optimal. Partisipan dituntut untuk dapat 

berkomunikasi dengan keluarga dengan berusaha memberikan 

penjelasan yang baik dan benar agar keluarga mengerti dan 

memahami. 

 Berdasarkan ungkapan diatas pada ketiga riset partisipan 

menurut peneliti hal yang perlu diperhatikan saat berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan keluarga pasien yang pertama yaitu 

melakukan BHSP (bina hubungan saling percaya) dengan keluarga 

arti dari membina hubungan saling percaya ini yaitu saat sebelum 

berkomunikasi atau interaksi dengan keluarga maupun pasien 

sebaiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar supaya 

keluarga mengenal dan tahu dengan siapa mereka akan 

berkomunikasi dan berinteraksi dalam tindakan asuhan 

keperawatan. Setelah terjalinnya bhsp maka tahap selanjutnya 

dapat melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga, 

memberikan pemahaman, penjelasan agar keluarga dapat mengerti 
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dan setelah itu interaksi yang dilakukan antara partisipan dengan 

keluarga berjalan secara optimal. 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Teraupetik 

1. Faktor Emosional 

Dari penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut  

  Dalam komunikasi teraupetik faktor emosional mempunyai 

pengaruh antara riset partisipan dengan keluarga pasien. Ketika 

partisipan memberikan penjelasan mengenai kondisi pasien 

kemudian dari pihak keluarga tidak menerima atas apa yang 

dijelaskan oleh partisipan. Hal tersebut diatas tertulis dalam 

ungkapan partisipan sebagai berikut :  

“Menurut saya ada banyak faktor yang 

mempengaruhi. Faktor yang pertama yaitu faktor 

emosional seperti saat memberikan penjelasan 

tentang kondisi pasien atau mengenai penyakit 

pasien terkadang keluarga tidak menerima apa yang 

disampaikan oleh kami sebagai perawat. Mereka 

tidak mendengar dan menerima apa yang sudah 

dijelaskan, mereka marah dan juga terkadang 

menuduh bahwa apa yang diagnosa oleh dokter itu 

salah dan tidak benar. Secara manusiawi tetap saja 

pasti saya juga emosi karena sudah memberikan 

penjelasan, tetapi dari pihak keluarga tidak 

mendengar dan menerima apa yang disampaikan. 

Akan tetapi saya berusaha untuk tidak menunjukan 

didepan keluarga bahwa saya emosi dengan apa 

yang keluarga katakan. (P1;120)” 

“Mungkin faktor seperti emosi ya non. Seperti 

memberikan penjelasan kepada keluarga tetapi 

kadang mereka bersikap seperti dokter atau sudah 

seperti perawat jadi tanpa diberikan penjelasan 
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mereka sudah tahu apa yang mesti dilakukan. 

Contoh kecil aja seperti mengatur tetesan infus 

pasien, sudah saya jelaskan kalau mau ke toilet itu di 

klem dulu tetesan infusnya, setelah pasien balik ke 

kamar silahkan memanggil perawat untuk mengatur 

tetesan infusnya. Tetapi keluarga pasien seperti 

sudah tahu jadi mereka yang mengatur sendiri. Saya 

sejujurnya ada rasa emosi dalam hati, tetapi ya saya 

berusaha untuk menahan diri, ekspresi wajah juga 

tersenyum agar keluarga pasien tidak melihat kalau 

saya sedang marah atau emosi terhadap mereka 

dan saya mengingatkan mereka lagi agar lain kali 

memanggil perawat yang bertugas. (P2;290)” 

“Menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi itu 

seperti faktor emosional, contohnya pernah saya 

visite ke kamar salah satu pasien dan disana 

keluarga pasien tersebut marah-marah karena dokter 

yang harusnya datang memeriksa pasien belum 

datang karena ada memeriksa pasien yang lainnya, 

tetapi keluarga tetap komplain karena anak atau ibu 

mereka belum di periksa oleh dokter. Jadi, saya 

memberi penjelasan mengapa sampai dokternya 

belum datang karena sedang memeriksa pasien 

yang lain bukan hanya memeriksa keluarga anda 

saja tetapi masih banyak yang harus ia periksa. Akan 

tetapi keluarga tetap marah-marah, ya saya sendiri 

juga emosi ya non karena sudah saya jelaskan 

dengan baik-baik tetapi tidak di dengar. Kemudian 

saya berusaha menenangkan keluarga dan memberi 

penjelasan sehingga mereka bisa menerima dan 

bersabar menunggu dokter untuk memeriksa anak 

atau ibu mereka yang sakit. (P3;435)” 

 Berdasarkan ungkapan diatas pada ketiga riset partisipan 

menurut peneliti dalam faktor emosional hal-hal yang harus 

dilakukan yaitu  partisipan harus mempunyai persiapan diri terlebih 

dahulu sebelum berinteraksi dengan keluarga maupun pasien. 

Partisipan juga perlu mengevaluasi emosinya karena sangat sulit 
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untuk menyembunyikan emosi ketika berinteraksi dengan keluarga 

pasien. Ketika partisipan emosi ada baiknya tidak langsung 

menunjukan sikap dan ekspresi wajahnya kepada keluarga karena 

dapat membuat hubungan yang terjalin antara keduanya bisa 

renggang, sebab keluarga tidak lagi menaruh kepercayaan 

terhadap perawat karena sikap yang ditunjukan ketika berinteraksi 

dengan mereka yaitu sikap emosi. Oleh sebab itu jika diantara 

partisipan dan keluarga mempunyai sifat emosional antara satu 

dengan yang lain dapat membuat komunikasi teraupetik tidak bisa 

berjalan secara optimal. 

2. Faktor Pendidikan/Pengetahuan 

Dari penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut 

 Faktor pendidikan atau pengetahuan dari keluarga pasien 

sangat berbeda-beda. Ada yang mempunyai tingkat pendidikan 

yang rendah dan tingkat pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu 

saat perawat melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga 

harus memberikan penjelasan yang dapat dimengerti dan dipahami 

dari keluarga. Hal tersebut diatas tertulis dalam ungkapan 

partisipan sebagai berikut : 

“Faktor yang kedua yaitu faktor pendidikan seperti 

ada keluarga pasien yang tidak sekolah, atau hanya 

tamatan SD. Jadi, pada saat berbicara dengan 

anggota keluarga yang hanya tamatan SD atau 

mungkin yang tinggal di pedalaman saya harus 
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berusaha memberikan penjelasan dengan baik dan 

benar agar keluarga dapat mengerti. (P1;122)” 

“Ada juga non, seperti ketika menjelaskan tentang 

kondisi pasien. Mungkin ada beberapa keluarga yang 

mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, 

ada yang hanya lulusan sd, smp bahkan tidak 

sekolah. Disitu saya dituntut untuk dapat 

memberikan penjelasan menggunakan bahasa yang 

sederhana mungkin agar keluarga dapat memahami 

dan mencerna apa yang disampaikan oleh saya. 

(P2;295)” 

“Faktor yang mempengaruhi itu seperti kurangnya 

pemahaman atau pengetahuan dari keluarga pasien 

yang dimana mereka belum mengerti tentang apa 

yang sudah dijelaskan dari penyakit pasien. Seperti 

cuci darah yang dimana biasanya keluarga 

mendengar dari orang luar efek dari cuci darah 

seperti apa, tetapi disitulah saya sebagai perawat 

mempunyai tugas untuk menjelaskan dan membuat 

pengertian kepada keluarga agar mereka bisa 

memahami apa yang kami maksudkan. (P3;440)” 

 Berdasarkan ungkapan diatas pada ketiga riset partisipan 

menurut peneliti tingkat pendidikan atau pengetahuan dari keluarga 

pasien yang mempengaruhi dalam komunikasi teraupetik partisipan 

dan keluarga. Partisipan harus dapat memberikan penjelasan dan 

pemahaman kepada keluarga pasien tanpa membeda-bedakan 

tingkat pengetahuan/pendidikan keluarga yang tinggi maupun 

tingkat yang rendah. Saat riset partisipan berinteraksi dengan 

keluarga, partisipan dituntut untuk memiliki kemampuan 

beradaptasi, penjelasan yang akan disampaikan benar-benar 

partisipan mengerti dan dapat mampu menjelaskan dengan 

menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dipahami, juga 
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partisipan mampu menempatkan diri saat berkomunikasi dengan 

keluarga, agar keluarga tidak merasa seperti didikte atau digurui. 

3. Faktor Bahasa 

Dari penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut 

 Bahasa merupakan faktor yang mempengaruhi saat 

melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga pasien. Ketika 

perawat berkomunikasi dengan keluarga, perawat harus 

memperhatikan gaya berbicara dengan mereka dan menggunakan 

bahasa yang dapat dipahami oleh keluarga. Hal tersebut diatas 

tertulis dalam ungkapan partisipan sebagai berikut : 

“Kemudian faktor yang lain menurut saya dari segi 

bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi Saya 

berusaha menjelaskan menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami, dimengerti tetapi kadang keluarga 

tidak terlalu paham apa yang saya maksudkan 

sehingga mau tidak mau saya tetap harus memberi 

penjelasan lagi secara detail dan menggunakan 

bahasa yang lebih sederhana agar supaya keluarga 

memahami apa yang saya sampaikan. (P1;125)” 

“Faktor yang mempengaruhi itu misalnya bahasa 

yang pada saat saya gunakan kepada keluarga 

pasien kadang ada beberapa keluarga pasien juga 

tidak mengerti dengan penjelasan yang kami selaku 

perawat sampaikan. Ataupun kadang juga dalam 

proses komunikasi dilakukan secara berulang 2 atau 

3 kali kalau saja keluarga pasien menanyakan 

kembali apa yang sudah dijelaskan. (P2;285)” 

“Setelah itu mungkin juga faktor bahasa yang 

digunakan ya non, seperti memberi penjelasan 

kepada keluarga menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti sehingga keluarga juga dapat memahami 

apa yang disampaikan oleh saya. (P3;443)” 
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 Berdasarkan ungkapan diatas pada ketiga riset partisipan 

menurut peneliti ungkapan diatas menggambarkan bahwa dalam 

melakukan komunikasi teraupetik bahasa sangat mempengaruhi 

proses interaksi partisipan dengan keluarga pasien. Tanpa adanya 

bahasa partisipan tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga, 

begitupun juga saat mereka melakukan komunikasi dengan teman 

sejawat. Bahasa yang sederhana dimaksudkan bahasa daerah atau 

bahasa sehari-hari yang digunakan. Sebab ada kalanya juga ketika 

partisipan menggunakan bahasa indonesia belum tentu juga setiap 

anggota keluarga dapat memahami dengan apa yang disampaikan 

apalagi saat menjelaskan kondisi pasien dengan istilah bahasa 

medis dalam keperawatan. Untuk itu partisipan sangat perlu 

memperhatikan penggunaan bahasa atau kata-kata yang 

disampaikan atau diucapkan kepada keluarga agar mereka dapat 

memahami dan mengerti pesan apa yang disampaikan. Sehingga 

tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya. 

4. Faktor Pengalaman  

 Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa ada faktor 

lain yang juga dapat mempengaruhi dalam komunikasi teraupetik 

yaitu faktor pengalaman. Peneliti menemukan juga bahwa bukan 

hanya dilihat dari masa kerja ketiga partisipan tetapi juga dari 

jenjang pendidikan selama ketiga partisipan bekerja. Apakah 

ketiga partisipan mengerti apa yang dimaksudkan dengan 
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komunikasi teraupetik, tujuan dilakukannya komunikasi, serta 

empat tahapan dalam komunikasi itu sendiri. Faktor pengalaman 

yang dimaksudkan peneliti yaitu bagaimana cara ketiga partisipan 

dalam melakukan komunikasi teraupetik selama bekerja yang baik 

dan benar. Menurut peneliti lamanya masa kerja partisipan tidak 

menjadi patokan bahwa partisipan dapat berkomunikasi secara 

optimal dan mengerti tujuan dilakukannya komunikasi teraupetik 

dengan keluarga.  

 Masing-masing dari ketiga partisipan mempunyai masa kerja 

yang berbeda, riset partisipan I mempunyai masa kerja 2 tahun, 

partisipan II mempunyai masa kerja 6 tahun, dan partisipan III 

mempunyai masa kerja selama 9 tahun. Dari masa kerja ketiga 

partisipan yang berbeda ini, peneliti melihat bahwa ketika ketiga 

partisipan semakin lama bekerja berarti semakin banyak juga 

pengetahuan yang ketiga partisipan dapat terutama dalam 

komunikasi teraupetik, kemudian cara berinteraksi dengan 

keluarga selama bekerja berjalan dengan baik. Akan tetapi dari 

penelitian ini, peneliti menemukan bahwa ketiga partisipan belum 

memenuhi pencapaian dalam berkomunikasi teraupetik dengan 

keluarga. Dari tingkat pengetahuan yang peneliti temukan bahwa 

ketiga partisipan lupa dengan tujuan komunikasi teraupetik serta 

empat tahapan yang dilakukan dalam komunikasi teraupetik. 

Menurut peneliti karena rutinitas kerja yang banyak membuat 
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ketiga partisipan lupa dengan tanggung jawab partisipan dalam 

berkomunikasi yang efeknya teraupetik kepada keluarga. Bukan 

hanya sebagai efek teraupetik untuk kesembuhan pasien tetapi 

juga dapat memberikan kenyamanan bagi keluarga dalam proses 

komunikasi. Yang dimana ketika keluarga tidak mengerti tentang 

apa yang disampaikan, peran ketiga partisipan yaitu mampu 

memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang 

sederhana agar isi pesan yang tidak jelas dapat ditafsirkan 

berbeda oleh keluarga sehingga antara partisipan dan keluarga 

tidak mempunyai perbedaan persepsi tentang isi pesan yang 

disampaikan. Hal ini akan sangat mempengaruhi pencapaian 

komunikasi yang dilakukan. Oleh sebab itu, partisipan harus 

memahami terlebih dahulu isi pesan sebelum menyampaikannya 

pada keluarga, agar supaya keluarga mengerti dan memahami 

dengan benar isi dari pesan tersebut. 

 Selain adanya faktor yang mempengaruhi, peneliti 

menemukan lagi bahwa ada hambatan yang terjadi dalam 

komunikasi teraupetik antara partisipan dan keluarga. Hal tersebut 

ditulis dalam pernyataan ketiga partisipan sebagai berikut : 

“Biasanya kalau ada hambatan terjadi pada 

pemahaman keluarga pasien yang dimana jika 

pendidikan yang rendah ataupun faktor usia 

daripada keluarga pasien. Kita sebagai perawat 

menyampaikan pesan secara berulang-ulang kali 

ataupun kita menyampaikan pesan tersebut dengan 
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anggota keluarga lain yang kira-kira mereka dapat 

memahami apa yang kita sampaikan.(P1;145)” 

“Kalau menurut saya hambatannya tidak ada 

non.(P2;305)” 

“Ya, kadang-kadang ada hambatannya, kadang-

kadang juga tidak ada non. Misalnya seperti 

penjelasan saya yang tadi kalau hambatannya dari 

bahasa yang digunakan kadang dimengerti 

keluarga pasien, tetapi kadang juga keluarga tidak 

memahami sehingga harus diberi penjelasan 

secara berulang kali dan juga menggunakan 

bahasa yang dipahami oleh keluarga. (P3;450-

455)” 

 Peneliti kemudian melihat lagi bahwa dalam hambatan 

komunikasi teraupetik bukan hanya berasal dari faktor internal saja. 

Tetapi peneliti mencoba membantu menjelaskan beberapa 

hambatan yang ada selama berkomunikasi teraupetik yang diantara 

yaitu resistens yang dimana merupakan upaya klien untuk tidak 

menyadari atau mengakui penyebab kecemasannya, ada juga 

sikap yang tidak wajar, transferens, kontransferens, pelanggaran 

batas, dan pemberian hadiah. Dari penjelasan tersebut peneliti 

menganalisa lagi bahwa hanya 1 partisipan saja yang mampu 

menjelaskan hambatan yang ada berbeda dengan kedua partisipan 

lain, yang dimana menurut partisipan selama berkomunikasi tidak 

ada hambatan yang menyulitkan dirinya. Hal yang diungkapkan 

oleh partisipan I tertulis dalam ungkapan sebagai berikut : 

“Dalam hal pemberian hadiah, kalau boleh jujur 

selama saya bekerja selama ini baru pertama kali. 

Saya mendapat hadiah dari salah satu anggota 

keluarga pasien. Hadiahnya berupa sejumlah uang 
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yang ditransfer dari anggota keluarga pasien. 

Sejujurnya ingin menolak akan tetapi karena sudah 

ditransfer ke rekening saya tanpa adanya 

konfirmasi terlebih dahulu. Ya saya anggap itu 

sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada saya 

lewat pasien yang saya rawat.(P1;155-165)” 

 Berdasarkan ungkapan dari partisipan I, peneliti melihat 

bahwa dalam hambatan yaitu pemberian hadiah biasanya terjadi 

pada tahap terminasi antara partisipan dan keluarga. Dalam artian 

ketika pasien akan keluar dari rumah sakit, biasanya keluarga 

memberikan hadiah dalam bentuk uang misalnya yang dimana 

sebagai bentuk tanda terima kasih karena sudah menjaga dan 

merawat pasien dengan baik. Peneliti juga mempunyai anggapan 

bahwa dalam hal pemberian hadiah ini bisa membuat hubungan 

teraupetik rusak, tetapi dari segi pandang yang lain pemberian 

hadiah juga dapat membantu dalam mencapai tujuan teraupetik. 

C. Pengaruh Komunikasi Teraupetik Terhadap Keluarga 

Pasien 

 Dari hasil penelitian ini, peneliti melihat bahwa pengaruh 

atau dampak komunikasi yang dilakukan ketiga riset partisipan 

kepada keluarga belum ada dampaknya. Karena, dilihat dari 

interaksi yang dilakukan antara ketiga partisipan belum 

menunjukan adanya dampak teraupetik bagi keluarga. Peneliti 

melihat juga bahwa komunikasi yang dilakukan hanya seperti 

komunikasi sehari-hari yang pada umumnya dan tidak ada efek 
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komunikasi teraupetik, padahal keluarga dan pasien 

membutuhkan teraupetik untuk proses penyembuhan. Juga 

terlihat belum adanya bina hubungan saling percaya antara 

partisipan dan keluarga. Karena, dari pernyataan ketiga 

partisipan tentang komunikasi teraupetik sendiri, ketiganya 

mengatakan sudah lupa karena sudah tidak membaca atau 

mencari tahu lebih dalam lagi. Dengan begitu peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa rutinitas kerja yang banyak dari ketiga 

partisipan membuat hubungan komunikasi teraupetik dengan 

keluarga tidak ada pengaruhnya dan tidak ada efek 

teraupetiknya terhadap pasien dan keluarga. 

4.4 Uji Keabsahan Data 

4.4.1 Triangulasi Metode (cross check) 

           Dalam penelitian ini peneliti mengecek kembali data 

yang didapat oleh ketiga riset partisipan dengan wawancara 

ulang secara mendalam. Dari wawancara ulang yang dilakukan 

oleh peneliti, hasil dari wawancara dengan ketiga partisipan 

mempunyai jawaban yang sama seperti pada awal melakukan 

wawancara. Kemudian peneliti juga melakukan observasi untuk 

menguji keabsahan data peneliti dengan melihat dampak atau 

pengaruh dari komunikasi teraupetik itu sendiri kepada 

keluarga, dan didapatkan hasil bahwa komunikasi yang 

dilakukan antara ketiga partisipan dengan keluarga belum ada 
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pengaruhnya dan efek teraupetiknya, padahal keluarga dan 

pasien membutuhkan teraupetik untuk proses penyembuhan 

pasien. Kemudian juga terlihat belum adanya bina hubungan 

saling percaya antara partisipan dan keluarga. Rutinitas kerja 

yang banyak dari ketiga partisipan membuat hubungan 

komunikasi teraupetik dengan keluarga tidak ada pengaruhnya 

dan tidak ada teraupetiknya. 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pengalaman Kerja Perawat Dalam Melakukan 

Komunikasi Teraupetik 

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang 

pengetahuan ketiga partisipan tentang pengertian 

komunikasi teraupetik, tujuan komunikasi dilakukan, serta 

tahapan komunikasi teraupetik dan juga pengalaman dalam 

hal berkomunikasi. Komunikasi teraupetik merupakan 

komunikasi yang perlu untuk dilakukan terutama pada ruang 

penyakit dalam yang mempunyai pasien dengan penyakit 

kronis yang banyak. Sehingga membuat peran perawat 

dalam melakukan komunikasi teraupetik sangat perlu 

dilakukan. Mengingat komunikasi teraupetik yang dilakukan 

agar supaya adanya efek teraupetik bagi pasien, karena 

pasien juga membutuhkan dorongan dan motivasi dari 

perawat sehingga pasien dapat berjuang melawan penyakit 
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kronis yang dideritanya. Untuk itu komunikasi yang 

dilakukan perlu melakukan dengan tujuan ada efek 

teraupetik dalam proses penyembuhan pasien. Kemudian 

dilihat dari jenjang pendidikan ketiga partisipan yang 

mempunyai masa kerja berbeda-beda, terlihat bahwa pada 

partisipan I dengan masa bekerja yang baru 2 tahun dan 

dengan tingkat pendidikan lulusan sarjana S1 mempunyai 

pemahaman yang jelas berbeda tentang komunikasi 

teraupetik dengan kedua riset partisipan lainnya yang 

dengan masa kerja yang lebih dari 7 atau 8 tahun. Jelas 

terlihat berbeda dari sudut pandang pemahaman keduanya 

tentang komunikasi teraupetik. Ramses Lalongkoe (2013), 

mengatakan bahwa komunikasi teraupetik adalah metode 

komunikasi yang dilakukan para tenaga medis untuk 

membantu penyembuhan pasien, melalu teknik komunikasi 

yang terencana sehingga terbentuknya rasa saling percaya 

antara tenaga medis selaku pelayan dengan pasien/klien 

yang dilayani. Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan 

oleh riset partisipan I yaitu komunikasi teraupetik merupakan 

komunikasi yang sifatnya mengobati, memberi kesejukan, 

dan kenyamanan selama pasien dirawat di rumah sakit. Lain 

halnya dengan pernyataan partisipan II dan III yaitu 

komunikasi teraupetik merupakan komunikasi yang 
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dilakukan antara perawat dengan keluarga guna untuk 

menyampaikan informasi tentang keadaan pasien. sama 

halnya dengan yang diungkapkan oleh Stuart dan Sudeen 

(1995), komunikasi teraupetik merupakan cara untuk 

membina hubungan yang teraupetik dimana terjadi 

penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan 

pikiran dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain. 

Kemudian menurut partisipan II dan III tujuan dilakukannya 

komunikasi teraupetik yaitu hanya sebagai penyampaikan 

informasi tentang kondisi pasien dan untuk meminta 

kesediaan keluarga dalam melakukan tindakan 

keperawatan. Berbeda dengan yang diungkapkan partisipan 

I yang dimana tujuan dilakukannya komunikasi teraupetik 

yaitu sebagai proses menyampaikan pesan yang 

mempunyai tujuan sebagai pengobatan dan perawatan 

dalam tindakan keperawatan. Seperti yang diungkapkan 

oleh Machfoedz (2008), bahwa tujuan komunikasi teraupetik 

bukan hanya sebagai pengobatan dan perawatan begitu 

juga dengan meminta kesediaan melakukan tindakan 

ataupun menyampaikan informasi kondisi pasien, akan 

tetapi tujuan yang dimaksudkan yaitu ketiga partisipan dapat 

membantu keluarga pasien untuk menjelaskan 
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permasalahan kesehatannya sehingga dapat mengurangi 

beban perasaan dan pikiran dari keluarga. 

Kemudian dari 4 tahapan komunikasi teraupetik yang 

ada, pada ketiga riset partisipan mengatakan sudah lupa 

secara teori dari keempat tahapan tersebut. Ketiga 

partisipan juga sudah jarang untuk membaca atau mencari 

di internet tahapan komunikasi teraupetik. Biasanya yang 

partisipan mencari di internet itu seperti patofisiologi 

penyakit pasien dan tindakan asuhan keperawatan yang 

akan dilakukan sesuai dengan penyakit pasien. Peneliti 

berpendapat bahwa begitu banyak rutinitas kerja dari ketiga 

partisipan sehingga ketiga partisipan tidak mempunyai 

waktu luang untuk membaca empat tahapan tersebut. 

Setelah itu peneliti membantu ketiga partisipan dengan 

membuka wawasan partisipan dengan menyebutkan satu 

persatu dari empat tahapan komunikasi tersebut. Tahapan 

komunikasi yang pertama yaitu tahap persiapan (pra 

interaksi), tahap kedua yaitu tahap perkenalan (orientasi), 

tahap ketiga yaitu tahap kerja, dan tahap yang terakhir yaitu 

tahap terminasi. Setelah peneliti selesai menyebutkan 

empat tahapan tersebut, kemudian ketiga partisipan mulai 

mencoba menjelaskan dari tiap-tiap tahap komunikasi 

teraupetik.  
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Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan, 

yang dimana dalam tahap ini harus dilakukan oleh seorang 

perawat untuk memahami dirinya, mengatasi 

kecemasannya, dan meyakinkan dirinya bahwa dia siap 

untuk berinteraksi dengan klien (Suryani, 2005). Hal ini 

sesuai dengan ungkapan partisipan I yaitu sebelum 

berkomunikasi dengan keluarga, partisipan sudah 

mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, mempersiapkan isi 

pesan apa saja yang akan partisipan sampaikan kepada 

keluarga sehingga partisipan tidak merasa kaku saat 

berkomunikasi dengan keluarga. Berbeda dengan 

pernyataan partisipan II dan III yaitu pada kedua partisipan 

sebelum bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga 

sudah terlebih dahulu memiliki rasa gugup, cemas saat 

melakukan tindakan dan juga belum mempunyai persiapan 

dengan membaca rekam medis pasien. Untuk itu menurut 

pendapat peneliti sebaiknya sebelum bertemu dan 

berinteraksi langsung dengan keluarga, partisipan harusnya 

menyiapkan diri partisipan sendiri, mengatasi rasa cemas 

yang ada karena ketika partisipan sudah merasa takut, 

cemas dari awal partisipan tidak akan mampu untuk 

melakukan tindakan dan menjelaskan tindakan apa yang 

akan dilakukan kepada keluarga pasien. Kemudian juga 
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yang sangat penting yaitu mengetahui informasi tentang 

pasien agar perawat bisa memahami pasien. Paling tidak 

perawat bisa mengetahui identitas pasien yang bisa 

digunakan pada saat memulai interaksi (Suryani, 2005).  

Tahap selanjutnya yaitu tahap perkenalan. Dalam 

(Suryani, 2005), perkenalan merupakan kegiatan yang 

dilakukan saat pertama kali bertemu atau kontak dengan 

klien. Pada saat berkomunikasi dengan keluarga perawat 

memberi salam, melakukan perkenalan dengan keluarga, 

tahu siapa nama pasien dan keluarga, saat berinteraksi 

kontak mata dengan keluarga tetap terjaga, sikap yang 

ditunjukan partisipan jangan terlihat bingung. Dengan 

memperkenalkan dirinya berarti perawat telah bersikap 

terbuka pada klien dan diharapkan akan mendorong klien 

untuk membuka dirinya. Hal ini didukung oleh pernyataan 

dari kedua partisipan yaitu partisipan II dan III selama ini 

kedua partisipan sebelum dan sesudah melakukan tindakan 

atau saat tukaran shift jaga keduanya melakukan 

perkenalan kepada keluarga pasien. Akan tetapi lain halnya 

dengan pernyataan partisipan I yang jarang melakukan 

perkenalan karena bagi partisipan sudah menjadi kebiasaan 

partisipan selama ini. Dari ungkapan ketiga tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa dalam tahap perkenalan sangat 
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penting untuk dilakukan ketiga partisipan, karena ketika 

ketiga partisipan melakukan tahap perkenalan tersebut 

membuat hubungan partisipan dan keluarga semakin erat. 

Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan saling percaya 

antara keduanya yang merupakan kunci utama dari 

keberhasilan hubungan teraupetik, karena tanpa adanya 

saling percaya tidak mungkin terjadi keterbukaan antara 

partisipan dan keluarga pasien. Dan apabila jika terjadi 

kegagalan pada tahap perkenalan ini akan menimbulkan 

kegagalan pada keseluruhan interaksi antara keduanya.  

Tahapan yang berikutnya adalah tahap kerja. 

Menurut Stuart (dalam Suryani, 2005) mengatakan bahwa 

dalam tahap kerja ini ketiga partisipan mempunyai tugas 

untuk mengajak keluarga bekerja sama dan menggali 

perasaan keluarga lebih dalam tentang permasalahan yang 

dihadapi Hal ini terbukti dari pernyataan ketiga partisipan 

yaitu dalam tahap kerja ketiga partisipan ketika 

berkomunikasi dengan keluarga, keluarga dapat diajak 

bekerja sama dan saat memberikan pemahaman, nasihat 

atau hubungan dengan perawatan pasien keluarga pasien 

dapat mengikuti. Setelah itu dalam hal menggali perasaan 

keluarga lebih terbukti dari pernyataan ketiga partisipan 

yaitu partisipan pernah merasa kesulitan saat menggali 
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perasaan keluarga lebih dalam, dengan berbagai macam 

alasan yang keluarga katakan. Menurut pendapat peneliti 

kesulitan yang dialami ketiga partisipan untuk menggali 

perasaan keluarga karena pada tahap perkenalan saja 

kedua partisipan memperkenalkan dirinya sebelum dan 

sesudah melakukan tindakan, akan tetapi kemungkinan 

komunikasi yang dilakukan tidak teraupetik. Sebaliknya bagi 

partisipan I tahap perkenalan tidak dilakukan karena sudah 

menjadi kebiasaan. Sehingga menurut peneliti sebelum 

menggali perasaan keluarga lebih dalam sebaiknya tahap 

kedua yaitu tahap perkenalan dilakukan dengan baik agar 

keluarga mengetahui dengan perawat siapa mereka 

berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga saat akan 

menggali perasaan keluarga secara mendalam dapat 

dilakukan dengan mudah.  

Pada tahap terminasi, dari pernyataan ketiga 

partisipan, peneliti menyimpulkan bahwa tahap terminasi 

yang dimaksudkan oleh peneliti tidak terjawab oleh ketiga 

partisipan. Yang dimana kontrak waktu dilakukan oleh ketiga 

partisipan merupakan kontrak waktu saat pertama kali akan 

berinteraksi dengan keluarga. Menurut pendapat peneliti, 

dalam tahap terminasi hal yang perlu dilakukan yaitu ketiga 

partisipan harus mengevaluasi keluarga tentang penjelasan 
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yang disampaikan apakah keluarga sudah mengerti atau 

tidak, melakukan evaluasi subjektif yang dimaksud perawat 

mengevaluasi perasaan keluarga selama berinteraksi 

dengan perawat bagaimana perasaannya, dan juga 

melakukan kontrak waktu untuk pertemuan berikutnya yang 

didalamnya yaitu kontrak waktu, tempat, dan isi pesan yang 

akan disampaikan.  Menurut Stuart (1998) mengatakan 

bahwa proses terminasi perawat dan pasien merupakan 

aspek penting dalam asuhan keperawatan, sehingga jika hal 

itu tidak dilaksanakan 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 klien pada pelaksanaan tahap sebelumnya 

Dari pengalaman kerja perawat dan jenjang 

pendidikan perawat yang berbeda-beda peneliti 

menyimpulkan bahwa pengalaman kerja partisipan tidak 

selalu diukur dari masa kerja yang lama atau masa kerja 

yang masih pendek. Begitu juga dengan pengalaman 

bekerja yang lama belum menjamin bahwa pengetahuan 

dan cara berkomunikasi yang teraupetik dengan keluarga 

pasien dapat dilakukan dengan baik. Karena semakin 

mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang bertambah 
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itu artinya dalam cara berkomunikasi juga dapat melakukan 

sesuai empat tahapan komunikasi teraupetik. Dan juga 

dalam proses berkomunikasi partisipan dengan keluarga 

berlangsung secara baik dengan mengenal identitas pasien 

dan keluarga, memperkenalkan diri, kemudian menjalin bina 

hubungan saling percaya. Sehingga proses komunikasi 

ketiga riset partisipan saat memberi penjelasan tentang 

kondisi pasien atau penyakit pasien dapat disampaikan 

dengan benar dan dipahami oleh keluarga begitu juga saat 

menggali perasaan keluarga dapat dilakukan dan membantu 

mencari solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi 

keluarga pasien. Dengan begitu komunikasi teraupetik yang 

dilakukan berjalan secara efektif dan mempunyai dampak 

teraupetik atau penyembuhan bagi keluarga dan pasien. 

4.5.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi 

Teraupetik 

Menurut  Potter dan Perry (1994), terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi komunikasi yang dilakukan 

antara perawat dengan keluarga pasien dan sikap 

penyampaian pesan sehingga komunikasi menjadi 

kompleks. Faktor - faktor tersebut diantaranya ialah, 

emosional, pendidikan atau pengetahuan, dan bahasa. 

Dalam faktor emosional, emosi merupakan perasaan 
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subyektif tentang suatu peristiwa. Cara seseorang 

berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain 

dipengaruhi oleh keadaan emosinya. Emosi mempengaruhi 

kemampuan salah tafsir atau tidak mendengarkan pesan 

yang disampaikan. Perawat dapat mengkaji emosi keluarga 

pasien, mengobservasi ketika berinteraksi dengan keluarga, 

dokter atau perawat lain. Perawat juga perlu mengevaluasi 

emosinya, karena sangat sulit untuk menyembunyikan 

emosi, sementara keluarga pasien sensitif terhadap emosi 

yang terpindahkan melalui komunikasi interpersonal. Hal 

tersebut didukung oleh pernyataan dari ketiga riset 

partisipan bahwa faktor emosional sangat mempengaruhi 

dalam proses komunikasi, karena jika diantara partisipan 

dan keluarga sama-sama mempunyai emosional satu 

dengan yang lainnya proses komunikasi tidak berjalan 

dengan baik. Setelah itu juga ekspresi wajah partisipan saat 

marah dan emosi kepada keluarga sebaiknya tidak 

ditunjukan didepan mereka, karena sangat berdampak pada 

hubungan interaksi antara keduanya. Jika partisipan 

menunjukan ekspresi wajah marah, keluarga pasti tidak lagi 

menaruh rasa percaya kepada partisipan. Sehingga dapat 

membuat proses komunikasi yang sudah terjalin dengan 

baik bisa hancur karena sikap yang ditunjukan didepan 
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keluarga dan juga partisipan akan merasa sulit sekali ketika 

akan menggali kondisi pasien dari keluarga. Menurut 

pendapat peneliti juga bukan hanya faktor emosi yang 

berasal dari internal ketiga partisipan tetapi dari lingkungan 

kerja partisipan juga dapat memicu emosional partisipan 

dengan beban kerja yang banyak diruangan, kemudian 

jumlah perawat yang shift hanya sedikit membuat partisipan 

capek dan lelah sehingga timbulah perasaan emosional 

tersebut. 

Kemudian faktor yang kedua yaitu pendidikan atau 

pengetahuan dari keluarga. Komunikasi sulit dilakukan jika 

orang yang berkomunikasi memiliki tingkat pengetahuan 

yang berbeda. Perawat mengkaji tingkat pengetahuan 

keluarga dengan memperhatikan respon keluarga terhadap 

pernyataan yang diajukan. Setelah pengkajian, perawat 

mempergunakan istilah dan kalimat yang dimengerti oleh 

keluarga sehingga dapat menarik perhatian dan mudah 

dipahami. Ketiga riset partisipan mengatakan bahwa 

pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam 

berkomunikasi karena ketika partisipan berkomunikasi 

dengan keluarga, partisipan harus menjelaskan dan 

memberikan pemahaman kepada keluarga tanpa membeda-

bedakan status pendidikan yang ada pada mereka. 
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Partisipan juga saat berkomunikasi dengan keluarga harus 

menggunakan bahasa dan istilah bahasa medis yang 

sederhana agar mereka memahami apa yang dijelaskan 

oleh partisipan.  

Setelah itu dalam faktor bahasa, bahasa merupakan 

alat komunikasi yang digunakan antara partisipan dan 

keluarga maupun dengan teman sejawat. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan ketiga riset partisipan yaitu 

menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari yang 

dipakai masyarakat ambon. Karena belum tentu saat 

partisipan dan keluarga berkomunikasi menggunakan 

bahasa indonesia keluarga memahami apalagi 

menggunakan istilah bahasa medis kepada keluarga 

pastinya mereka tidak paham betul apa yang disampaikan. 

Oleh sebab itu bahasa yang dipergunakan oleh ketiga riset 

partisipan menggunakan bahasa yang sederhana agar 

proses komunikasi berjalan optimal.  

Dalam penelitian ini juga peneliti menemukan satu lagi 

faktor yang mempengaruhi yaitu dari faktor pengalaman 

yang dimana masing-masing dari ketiga partisipan 

mempunyai masa kerja yang berbeda. Peneliti menemukan 

juga bahwa bukan hanya dari segi masa kerja ketiga 

partisipan tetapi juga dari pengetahuan selama ketiga 
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partisipan bekerja. Sejauh mana pengetahuan ketiga 

partisipan tentang komunikasi teraupetik, tujuan 

dilakukannya komunikasi, serta empat tahapan dalam 

komunikasi itu sendiri. Menurut peneliti lamanya masa kerja 

partisipan tidak menjadi patokan bahwa partisipan dapat 

berkomunikasi secara optimal dan mengerti tujuan 

dilakukannya komunikasi teraupetik dengan keluarga. 

Peneliti menemukan juga bahwa pada ketiga partisipan 

belum memenuhi pencapaian dalam berkomunikasi 

teraupetik dengan keluarga. Dari tingkat pengetahuan yang 

peneliti temukan bahwa ketiga partisipan lupa dengan tujuan 

komunikasi teraupetik serta empat tahapan yang dilakukan 

dalam komunikasi teraupetik. Menurut peneliti dengan 

rutinitas kerja yang banyak membuat ketiga partisipan lupa 

dengan tanggung jawab partisipan dalam berkomunikasi 

yang efeknya teraupetik kepada keluarga. Bukan hanya 

sebagai efek teraupetik untuk kesembuhan pasien tetapi 

juga dapat memberikan kenyamanan bagi keluarga dalam 

proses komunikasi. Juga sebelum menyampaikan isi pesan 

ketiga partisipan harus memahami terlebih dahulu isi pesan 

tersebut sehingga ketika menyampaikannya pada keluarga, 

mereka mengerti dan memahami dengan benar isi dari 

pesan itu. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi dalam 
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komunikasi teraupetik yang terjadi pada ketiga partisipan 

menurut peneliti hampir semua faktor penghambatnya 

datang dari pasien bukan berasal dari dalam diri ketiga 

partisipan. Menurut peneliti ketiga partisipan tidak mengakui 

dengan sendirinya bahwa faktor yang mempengaruhi juga 

datang dari dalam dirinya sendiri. Dari pernyataan-

pernyataan ketiga partisipan peneliti menyimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi juga berasal dari dalam diri 

ketiga partisipan, akan tetapi ketiga partisipan tidak secara 

langsung mengakuinya. 

Dalam komunikasi teraupetik juga adanya hambatan 

yang terjadi. Dari kelima hambatan dalam komunikasi 

teraupetik yang hanya terjawab yaitu satu hambatan saja 

ialah pemberian hadiah. Didukung oleh pernyataan salah 

satu partisipan yang mempunyai hambatan dalam 

komunikasi teraupetik yaitu dalam hal pemberian hadiah 

yang berupa dalam bentuk uang. Disini peneliti melihat 

bahwa pemberian hadiah biasanya terjadi pada tahap akhir 

atau tahap terminasi antara partisipan dan keluarga, dimana 

saat pasien akan keluar dari rumah sakit keluarga 

memberikan hadiah dalam bentuk uang misalnya sebagai 

tanda terima kasih keluarga kepada perawat yang menjaga 

dan merawat pasien. Dalam hal ini juga pemberian hadiah 
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yang dilakukan bisa merusak hubungan teraupetik yang 

sudah terjalin, maksud dari dapat merusaknya hubungan 

teraupetik yaitu saat perawat dan keluarga sudah sama-

sama saling mengenal dan menjalin hubungan percaya 

antara keduanya maka sikap yang ditunjukan oleh keluarga 

yaitu sudah tidak malu-malu atau tidak ada jarak lagi 

hubungannya dengan perawat. Hubungan kedekatan antara 

perawat dan keluarga sudah melewati batas profesionalisme 

antara keduanya. Untuk itu sebaiknya hubungan yang 

sudah terjalin dengan baik tetap harus dijaga 

profesionalismenya, agar supaya tidak terjadi batas-batas 

dalam hubungan teraupetik perawat dengan keluarga. Akan 

tetapi menurut dari pihak lain bahwa dengan adanya 

pemberian hadiah berarti dapat membantu mencapai tujuan 

teraupetik. Menurut Stuart (1998), pemberian hadiah dalam 

bentuk konkret atau abstrak adalah refleksi keinginan pasien 

yang membuat perawat bisa menjadi merasa bersalah, 

menunda proses terminasi, atau membantu pemindahan 

hubungan teraupetik perawat-pasien menjadi hubungan 

sosial. Oleh karena itu harus ada pengetahuan sehingga 

terminasi dapat berjalan dengan baik. 

4.5.3 Dampak Komunikasi Teraupetik Terhadap Keluarga 

Pasien 
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Peneliti menyimpulkan bahwa dampak komunikasi yang 

dilakukan ketiga riset partisipan kepada keluarga belum ada 

pengaruhnya. Karena, dilihat dari interaksi yang dilakukan 

antara ketiga partisipan belum menunjukan adanya dampak 

teraupetik bagi keluarga. Kemudian dalam berkomunikasi 

yang dilakukan seperti komunikasi sehari-hari yang pada 

umumnya dan tidak ada efek komunikasi teraupetik, 

padahal keluarga dan pasien membutuhkan teraupetik untuk 

proses penyembuhan. Juga terlihat belum adanya bina 

hubungan saling percaya antara partisipan dan keluarga, 

dilihat dari adanya anggota keluarga yang masih belum bisa 

diajak untuk menceritakan semua permasalahan yang 

dihadapi oleh pasien. Saat ketiga partisipan menggali 

perasaan keluarga lebih dalam, keluarga lebih banyak 

tertutup dan menyembunyikan masalah apa yang terjadi. 

Dari sikap keluarga saja, terlihat bahwa dalam empat 

tahapan komunikasi teraupetik tidak dilakukan dengan 

optimal. Terutama pada tahap perkenalan, hanya 

melakukan perkenalan saat lepas atau jaga shift atau juga 

saat akan hanya melakukan tindakan keperawatan. Maka 

dari itu, partisipan susah untuk menggali perasaan keluarga, 

karena dari awal saja tahap perkenalan sudah tidak 

dilakukan dengan baik. Padahal tahap perkenalan 
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merupakan puncak dari terciptanya hubungan saling 

percaya antara partisipan dengan keluarga. Kemudian juga 

pada tahap akhir semua kegiatan yaitu tahap terminasi 

ketiga partisipan sudah tidak melakukannya. Yang ketiga 

partisipan lakukan yaitu hanya melakukan kontrak waktu 

saat pertama kali berinteraksi dengan keluarga bukannya 

hasil dari akhir kegiatan interaksi antara partisipan dan 

keluarga. Oleh sebab itu, menurut peneliti tahap terminasi 

perlu juga untuk dilakukan supaya ketiga partisipan setelah 

selesai melakukan tindakan asuhan keperawatan, partisipan 

dapat mengevaluasi keluarga lagi tentang penjelasan yang 

disampaikan apakah keluarga sudah mengerti atau tidak, 

melakukan evaluasi subjektif yang dimaksud perawat 

mengevaluasi perasaan keluarga selama berinteraksi 

dengan perawat bagaimana perasaannya, dan juga 

melakukan kontrak waktu untuk pertemuan berikutnya yang 

didalamnya yaitu kontrak waktu, tempat, dan isi pesan yang 

akan disampaikan. 

Setelah itu dari pernyataan ketiga partisipan tentang 

komunikasi teraupetik sendiri, ketiganya mengatakan sudah 

lupa karena sudah tidak membaca atau mencari tahu lebih 

dalam lagi. Dengan begitu peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa rutinitas kerja yang banyak dari ketiga partisipan 
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membuat hubungan komunikasi teraupetik dengan keluarga 

tidak ada pengaruhnya dan tidak ada efek teraupetiknya 

terhadap pasien dan keluarga. Dan bagi partisipan juga 

tidak menjadi sebuah tuntutan untuk harus selalu melakukan 

komunikasi teraupetik dengan keluarga. Ketiga partisipan 

hanya melakukan komunikasi yang seperti biasanya saja 

tetapi tidak mempunyai dampak dan efek teraupetik bagi 

pasien dan keluarga. 

4.6 Refleksi Penelitian 

Menurut peneliti komunikasi teraupetik yang ideal yaitu 

komunikasi yang dilakukan antara perawat dengan pasien 

maupun keluarga yang bukan hanya dilakukan untuk 

penyembuhan bagi pasien akan tetapi komunikasi yang 

dilakukan sesuai dengan empat tahapan komunikasi teraupetik 

antara lain : tahap persiapan, tahap perkenalan, tahap kerja dan 

tahap terakhir yaitu tahap terminasi. Dalam empat tahapan 

komunikasi teraupetik sangat perlu diperhatikan karena jika 

perawat tidak melakukan keempat tahapan tersebut, maka akan 

membuat hubungan yang terjalin dengan keluarga tidak dapat 

berjalan dengan baik. Perawat harus mampu untuk membina 

hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarga, karena 

ketika antara keduanya sudah terjalin bina hubungan saling 

percaya maka perawat akan dengan mudah untuk menggali 
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perasaan dan mendorong keluarga untuk terbuka terkait kondisi 

pasien. Oleh sebab itu, peneliti berpendapat bahwa perawat 

harus lebih sering untuk membaca dan mempelajari lagi empat 

tahapan dari komunikasi teraupetik agar supaya saat 

berkomunikasi dengan keluarga pasien empat tahapan tersebut 

bisa dilakukan dengan baik dan optimal. 

4.7 Keterbatasan Penelitian 

Selama peneliti mengerjakan proposal sampai melakukan 

penelitian ada beberapa kekurangan peneliti. Pada waktu peneliti 

melakukan penelitian keterbatasan yang ada yaitu keterbatasan 

waktu peneliti selama melakukan observasi. Karena ketika peneliti 

melakukan observasi tidak begitu tampak ketiga partisipan 

melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga, juga peneliti 

belum menggali lebih dalam hambatan yang ada dalam komunikasi 

teraupetik terhadap ketiga partisipan, kemudian juga peneliti 

kurangnya menggali lagi tahap terminasi dari ketiga partisipan dari 

semua proses tindakan asuhan keperawatan dan tahap terminasi 

seperti apa. 


