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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pernyatan dari ketiga partisipan, peneliti 

menyimpulkan bahwa : 

a. Komunikasi yang dilakukan ketiga riset partisipan di 

ruangan penyakit dalam RSUD belum dikatakan 

komunikasi teraupetik.  

b. Komunikasi yang dilakukan hanya bersifat 

komunikasi biasa dan tidak ada efek teraupetiknya 

bagi keluarga maupun bagi pasien.  

c. Ketiga partisipan sudah lupa tentang komunikasi 

teraupetik dan empat tahapan yang ada dalam 

komunikasi. Ketiga partisipan mengatakan lupa 

dengan alasan sudah tidak lagi membaca buku atau 

tidak mencari tahu lewat internet. Partisipan lebih 

mencari tahu seputar patofisologi dari penyakit 

pasien lebih daripada itu tidak lagi.  

d. Rutinitas kerja ketiga partisipan yang begitu banyak 

diruangan membuat ketiga partisipan lupa 

melaksanakan komunikasi yang teraupetik sesuai 

empat tahapan yang ada.  
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e. Faktor yang mempengaruhi komunikasi teraupetik 

bukan hanya berasal dari keluhan pasien tetapi 

berasal dari dalam diri ketiga partisipan tetapi ketiga 

partisipan tidak mengakuinya secara sadar. 

f. Pengalaman kerja yang lama atau masih pendek 

tidak menjadi ukuran bahwa saat berkomunikasi 

sudah melakukan empat tahapan komunikasi 

teraupetik. 

5.2 Saran 

Saran yang bisa peneliti berikan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan ini adalah 

5.2.1 Bagi Perawat 

Diharapkan perawat pada ruang penyakit dalam (interen laki-

laki) dapat melakukan komunikasi yang benar-benar 

teraupetik dengan upaya untuk penyembuhan pasien dan 

bukan hanya melakukan komunikasi seperti biasa aja yang 

tidak ada dampak efektif bagi kesembuhan pasien. Kemudian 

dalam tahapan komunikasi teraupetik baiknya dilakukan agar 

supaya terciptanya hubungan saling percaya antara keluarga 

dan perawat sehingga memudahkan perawat untuk menggali 

perasaan atau masalah yang ada dan membantu keluarga 

mencari solusi. 
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5.2.2 Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan kepada Rumah Sakit agar lebih meningkatkan 

perawat dalam melakukan komunikasi teraupetik yang efektif 

bukan hanya untuk ruang penyakit dalam (interen laki-laki) 

tetapi diterapkan untuk semua ruangan yang ada di Rumah 

Sakit serta mengikuti SOP yang sudah ada. 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar supaya peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan 

penelitiannya dengan menggali lebih dalam lagi tentang 

bagaimana persepsi keluarga pasien dalam komunikasi 

teraupetik yang dilakukan oleh perawat, menggali juga 

hambatan-hambatan yang ada  saat perawat berkomunikasi 

dengan keluarga pasien. 

 


