
24 
 

KOMUNIKASI TERAPEUTIK PERAWAT LAKI-LAKI DAN PERAWAT 
PEREMPUAN DENGAN PASIEN ANAK-ANAK DALAM 

MENCIPTAKAN RASA NYAMAN UNTUK MENUNJANG PROSES 
PENYEMBUHAN DI RUANG SERUNI RSUD DR. MOHAMMAD 

SOEWANDHIE 

Sri Wahyuni (1) 

Yuliana Rakhmawati (2) 

 
(1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIB Universitas Trunojoyo Madura,  

Email: rofixchoy@gmail. com 
(2) Dosen Prodi Ilmu Komunikasi dan Jaminan Mutu FISIB Universitas Trunojoyo 

Madura, Email: yuliana.rakhmawati@outlook.com 
 
 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to understand the therapeutic communication 

of male and female nurses toward children patients in creating a comfortable sense 
for supporting a healing process in Seruni room of dr. Mohammad Soewandhie 
hospital in Surabaya. 

This study uses descriptive qualitative method. The object of this study is the 
therapeutic communication of male and fimale nurses toward children patients in 
creating a comfortable sense for supporting a healing process in Seruni romm of dr. 
Mohammad Soewandhie hospital in Surabaya. The source of data in study are in 
the form of untterances, actions, and documentations. The method of data collection 
was conducted by observation and interview technique. The informants were 
selected by using purposive samplingmethod. The data analysis was conducted by 
using the technique of Interactive Data Analysis (Miles and Huberman). This 
research used source of triangulation in validating the data.  

The result the study show that the male and female nurses toward children 
patients have well applied the therapeutic communication. The interaction of the 
nurses and the patients and their parents is appropriate with the steps of therapeutic 
communication. The nurses also arrange and plan each of message that will be 
conveyed to the patients and their parents. The obstacles that are experienced by 
the nurses are Resistens. The comfortable sense that given by male nurses are in 
the form of quick and efficient actions and safe sense. While the female nurses give 
the information that is needed by the patients and their parents.  

 
Keywords : Therapeutic Communication, Male and Female’s Attitudes, Children 
Patients 
 

 
PENDAHULUAN 
 

Manusia tidak bisa memprediksi kapan akan sakit. Sehingga sangat 
diperlukan untuk mengatur pola makan agar bisa mencegah datangnya penyakit. 
Menerapkan pola hidup sehat sejak dini merupakan hal yang penting untuk 
mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mendatangkan  penyakit. 
Banyak orang mengatakan “Sehat itu mahal harganya”. Ketika sudah jatuh sakit, 
biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan tidak dapat diprediksi. Jika sakitnya 
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ringan, maka biaya yang dikeluarkan mungkin masih sedikit. Tapi ketika sakitnya 
sudah parah, maka tidak perlu heran jika harus mengeluarkan banyak biaya untuk 
pengobatan. Maka dari itu, tidak ada salahnya jika melakukan pencegahan terhadap 
datangnya penyakit sebelum sakit itu datang agar aktifitas bisa terus berjalan 
dengan lancar.  

Tidak ada orang yang mengharapkan sakit, namun masih banyak dari 
masyarakat yang kurang peduli pada kesehatan mereka sendiri. Karena terlalu 
sibuk dengan aktifitas-aktifitas yang di jalani, kebanyakan orang lupa untuk 
menerapkan pola hidup sehat yang dianjurkan. Asalkan bisa makan dan kenyang, 
hal tersebut dianggap sudah cukup. Padahal untuk memelihara kesehatan, banyak 
hal yang perlu diperhatikan. Misalnya saja makanan, setiap hari dianjurkan untuk 
mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Tidak hanya itu saja, olahraga juga 
harus dilakukan secara rutin. Kemudian beristirahat dengan cukup juga penting 
untuk kesehatan. Menjaga lingkungan tetap bersih juga perlu di lakukan agar bisa 
menunjang kesehatan. Memang beberapa hal tersebut sering disepelekan oleh 
masyarakat. Padahal dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Jika anjuran-
anjuran pola hidup sehat itu diterapkan, maka manfaat yang didapat adalah 
kesehatan terjaga dengan baik. Tapi jika diabaikan, maka sakit itu akan mudah 
menghinggapi. Sangat jelas sekali akibat negatif yang ditimbulkan ketika tidak 
menerapkan pola hidup sehat. Tapi masih banyak sekali masyarakat yang tidak 
peduli, malah bertindak semaunya sendiri. masih banyak sekali masyarakat yang 
tidak peduli, malah bertindak semaunya sendiri. 

Ketika sudah jatuh sakit. Maka tidak ada yang bisa di lakukan. Biasanya 
setiap hari bisa pergi bekerja, bertemu teman-teman, pergi jalan-jalan, belajar 
bersama, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Tapi ketika 
sakit, maka tubuh hanya bisa terbaring lemah di atas kasur serta harus 
mendapatkan perawatan dan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh 
dokter. Jika penyakit sudah parah, maka diperlukan menjalani perawatan di Rumah 
Sakit. Dan tugas dokter adalah untuk membantu penyembuhan, sedangkan perawat 
bertugas membantu untuk merawat pasien dengan baik. 

Rumah sakit merupakan unit kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat 
untuk memelihara kesehatan dan mencegah penyakit. Rumah sakit juga merupakan 
bagian terpenting yang dituntut bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 
dalam proses penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. RSUD dr. 
Mohammad Soewandhie merupakan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan 
yang sebaik-baiknya untuk pasien. RSUD dr. Mohammad Soewandhie memiliki 
pelayanan tersendiri untuk merawat pasien anak, yakni di Ruang Seruni. Pada saat 
menangani pasien, tenaga medis di Ruang Seruni RSUD dr. Mohammad 
Soewandhie selalu berupaya memberikan rasa nyaman dan aman, serta bisa 
mensejahterakan pasien dan keluarganya. Karena saat masa perawatan dan 
proses penyembuhan, para pasien sangatlah membutuhkan rasa nyaman. Sebab 
kenyamanan merupakan hal utama yang menjadi kebutuhan pasien. Sehingga 
pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis di Ruang Seruni RSUD dr. 
Mohammad Soewandhie dilakukan secara maksimal agar bisa menciptakan rasa 
nyaman untuk menunjang dan mempercepat proses penyembuhan pasien. Hal 
tersebut dilakukan oleh RSUD dr. Mohammad Soewandhie semenjak pasien datang 
sampai pasien meninggalkan Rumah Sakit.  

Peran perawat sangat besar pada saat proses penyembuhan. Karena 
perawat adalah tenaga medis yang paling banyak berinteraksi dengan pasien setiap 
hari. Perawat juga paling banyak berhubungan dengan pasien. Karena itu, perawat 
harus memiliki perilaku yang baik dan bisa berkomunikasi dengan baik pula. 
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Sehingga pasien merasa nyaman dengan asuhan keperawatan yang diberikan. 
Perawat juga harus memberikan perhatian kepada klien agar mempermudah 
perawat mendapatkan kepercayaan klien sehingga dapat memperlancar proses 
penyembuhan. Karena pelayanan yang diberikan oleh perawat sangat berpengaruh 
terhadap tingkat kesembuhan pasien.  

Dibandingkan dengan pasien dewasa, pasien anak-anak lebih sulit untuk 
ditangani pada saat sedang sakit. Karena pada saat itulah anak-anak susah sekali 
untuk tenang. Kadang anak-anak suka menangis dan tidak mau untuk di obati serta 
banyak melakukan pemberontakan pada saat akan disuntik atau diberi obat, hal 
tersebut menyebabkan proses penyembuhan menjadi terkendala. Sehingga butuh 
penanganan yang lebih khusus serta butuh ketelatenan dan kesabaran yang ekstra 
saat menangani pasien anak-anak. Kadang anak-anak harus dirayu terlebih dahulu 
agar mau diobati. Selain membutuhkan perawatan yang spesial dibanding dengan 
pasien lain, anak sakit juga mempunyai keistimewaan dan karakteristik tersendiri 
karena anak-anak bukanlah miniatur dari orang dewasa atau dewasa kecil. 
Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk merawat penderita anak-anak 20-45% 
lebih banyak dari pada waktu untuk merawat orang dewasa (Liroga, 2011) 

O.Sears, Freedman & Peplau (2012 : 212&218) menyampaikan bahwa 
pekerjaan mengurus rumah dan merawat anak, pada umumnya merupakan 
pekerjaan perempuan. Seorang Ibu memiliki tanggung jawab yang besar dalam 
mengasuh anak. Dan Ibu seharusnya melewatkan lebih banyak waktu bersama 
anak. Karena perempuan lebih kompeten, telaten dan memiliki tingkat kesabaran 
yang tinggi pada saat merawat anak, apalagi pada saat anak sedang sakit. Para 
perempuan akan memberikan perhatian yang lebih pada sang anak untuk 
menunjang proses penyembuhan. Namun pada zaman sekarang, tidak hanya 
perawat perempuan saja yang dapat merawat pasien anak. Sudah banyak perawat 
laki-laki yang diberikan tugas untuk merawat pasien anak di sejumlah rumah sakit. 
Untuk itu perawat laki-laki juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 
banyak  mengenai cara merawat anak yang sedang sakit.  

Sedangkan dalam Film Good Doctor di gambarkan bahwa seorang dokter 
laki-laki lebih perhatian dibandingkan dengan dokter perempuan. Pada episode 4, 
seorang dokter yang bernama Shi On sedang menemani pasien anak yang susah 
untuk tidur. Mengetahui hal tersebut, dokter laki-laki ini mengajari si pasien anak 
untuk menghitung binatang yang mirip dengan kata Sleep dalam bahasa Korea. 

Kemudian setelah mendapatkan kata Capung, maka si pasien mulai berhitung dan 
pada akhirnya mulai mengantuk dan terlelap. Dalam adegan ini menggambarkan 
betapa dokter laki-laki ini telaten pada saat menangani pasien anak yang kesulitan 
untuk tidur. Selain itu, dokter laki-laki ini memberikan pengetahuan baru kepada 
pasien anak tersebut. Dari perhatian yang diberikan oleh dokter Shi On kepada para 
pasien anak, membuat para pasien merasa senang dan nyaman. Sehingga 
hubungan antara  dokter Shi On dengan pasien anak berjalan dengan baik. 
Sedangkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti (Hasil Observasi pada 
tanggal 18 Maret 2015 jam 12.00 di RSUD Soewandhie Ruang Seruni)menunjukkan 
bahwa tenaga medis laki-laki yang ada di Ruang Seruni, yaitu perawat laki-laki tidak 
se-perhatian dokter Shi On dalah film Good Doctor tersebut. Sikap perawat laki-laki 
di Ruang Seruni lebih tegas dan cuek. Malah lebih perhatian perawat perempuan 
dibandingkan dengan perawat laki-laki. Dari dua gambaran yang berbeda di atas 
membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap proses 
interaksi perawat di Ruang Seruni pada saat memberikan pelayanan kepada pasien 
anak. Apakah proses interaksi dan pelayanan yang diberikan oleh perawat di Ruang 
Seruni sama halnya dengan Dokter Shi On.  
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Pada saat melakukan perawatan, kemampuan berkomunikasi perawat 
sangatlah penting. Dengan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, seorang 
perawat diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik pula dengan pasien 
beserta keluarganya. Karena itu, sebelum melakukan komunikasi dengan pasien 
anak, seorang perawat harus melakukan komunikasi dengan keluarganya terlebih 
dahulu. Agar tindakan keperawatan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan 
begitu proses pelayanan akan terasa lebih nyaman dan efektif. Komunikasi yang 
harus dikuasi oleh perawat adalah komunikasi Terapeutik. Komunikasi terapeutik 
sendiri adalah komunikasi yang dilakukan oleh tim medis untuk mendapatkan 
kepercayaan dari pasien beserta keluarganya sehingga tim medis bisa lebih dekat 
dan mendapat kepercayaan pasien. Sehingga dengan mudah dapat mengetahui 
keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien ataupun keluarga melalui komunikasi 
terapeutik itu sendiri, sehingga tim medis bisa tahu tindakan apa yang harus 
dilakukan selanjutnya. Komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh tim medis dapat 
memberikan dampak yang besar dalam  menciptakan rasa nyaman pasien pada 
saat proses penyembuhan. Tetapi kadang pada saat berkomunikasi dengan 
seseorang sering terjadi kesalah pahaman baik disengaja maupun tidak, sehingga 
pesan yang diterima tidak sama dengan maksud orang yang menyampaikannya. 
Hal tersebut dapat menimbulkan hubungan yang tidak harmonis dan tidak nyaman. 
Hal ini juga sering terjadi pada proses komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh 
perawat dan pasien, sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya proses 
penyembuhan. Tidak hanya itu, ada beberapa hambatan-hambatan dalam 
komunikasi terapeutik yang mampu mempengaruhi proses interaksi antara perawat 
dengan pasien. Sehingga para perawat harus benar-benar lebih teliti dan hati-hati. 

Tingkat penguasaan komunikasi terapeutik seorang perawat banyak 
mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada pasien saat proses 
penyembuhan. Jika perawat tidak bisa mengantisipasi adanya hambatan-hambatan 
komunikasi terapeutik yang ada, maka interaksi yang terjadi tidak akan berjalan 
dengan baik dan lancar. Selain itu, kesabaran dan ketelatenan perawat dalam 
memberikan pelayanan juga sangat penting dalam menunjang proses 
penyembuhan. Tidak hanya perawat perempuan, perawat laki-laki juga harus 
memiliki kesabaran dan ketelatenan yang besar dalam menangani anak-anak yang 
sedang sakit. Tentunya tidak akan mudah bagi  perawat laki-laki untuk merawat 
anak yang sedang sakit. Karena yang biasanya pintar dalam  merawat anak 
kebanyakan adalah perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan bila perawat 
laki-laki mampu memberikan perawatan yang lebih baik untuk pasien anak. 
Sehingga perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi 
terapeutik yang dilakukan oleh perawat laki-laki dan perempuan pada saat merawat 
pasien anak. Seperti apa dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh perawat laki-
laki dan perawat perempuan dalam menciptakan rasa nyaman pada saat proses 
penyembuhan. Dan hambatan-hambatan komunikasi terapeutik apa saja yang 
mempengaruhi komunikasi terapeutik perawat laki-laki dan perawat perempuan 
dengan pasien anak-anak dalam menciptakan rasa nyaman pada saat proses 
penyembuhan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini lakukan  untuk 
mengetahui dan mengkaji hal yang telah disebutkan diatas terhadap tingkat 
kenyamanan pasien, dalam penelitian yang berjudul: 

“Komunikasi Terapeutik Perawat Laki-laki dan Perawat Perempuan dengan 
Pasien Anak-anak Dalam Menciptakan Rasa Nyaman Untuk Menunjang Proses 
Penyembuhan.” 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah 
Bagaimana komunikasi terapeutik perawat laki-laki dan perawat perempuan dengan 
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pasien anak-anak dalam menciptakan rasa nyaman untuk menunjang proses 
penyembuhan? 

Teori dalam penelitian ini yaitu Komunikasi TerapeutikKomunikasi memang 
sangat penting dalam kehidupan kita.Setiap saat kita berkomunikasi dengan 
siapapun. Melakukan komunikasi bukan hanya sekedar untuk bertukar informasi, 
tapi juga berguna untuk proses penyembuhan. Komunikasi yang dapat membantu 
proses penyembuhan tersebut adalah komunikasi terapeutik. Dimana komunikasi ini 
hanya digunakan oleh tim medis. 

Menurut Heri Purwanto (1994) dalam  Lalongkoe (2013:63), komunikasi 
terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar dan bertujuan dan 
kegiatannya difokuskan untuk “kesembuhan pasien”, dan merupakan komunikasi 
professional yang mengarah pada tujuan untuk penyembuhan pasien. Sedangkan 
menurut Northouse (1998) dalam  Lalongkoe (2013:63), Komunikasi terapeutik 
merupakan kemampuan perawat dalam membantu klien beradaptasi terhadap 
stress, mengatasi gangguan psikologi dan belajar bagaimana berhubungan dengan 
orang lain. Pendapat lain dari Stuart & Sundeen (1995) dalam  Lalongkoe (2013:62), 
mengatakan bahwa teknik komunikasi terapeutik merupakan cara untuk membina 
hubungan yang terapeutik di mana terjadi penyampaian informasi dan pertukaran 
perasaan dan pikiran dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain. 

Dari pengertian komunikasi terapeutik yang disampaikan oleh beberapa 
pakar diatas dapat disimpulkan bahwa, komunikasi terapeutik itu adalah suatu 
komunikasi yang dilakukan oleh perawat dan kliennya pada saat proses perawatan 
yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan kedekatan antara perawat 
dengan klien sehingga terjalin suatu hubungan saling percaya diantara keduanya 
yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan. Setelah melakukan 
komunikasi terapeutik, perawat diharapkan mampu menentukan tindakan apa yang 
harus dilakukan selanjutnya. Hal tersebut juga dapat mempermudah perawat dalam 
membantu pasien mencapai kesembuhan lebih cepat. Dengan terciptanya 
hubungan baik antara perawat dan pasien, maka rasa nyaman pasti akan mudah 
tercapai, sehingga proses penyembuhan dan pemulihan bisa berjalan dengan 
lancar sesuai dengan yang diharapkan. 

Teori berikutnya dalam peneltian ini adalah  Teori Perencanaan, Teori yang 
dikembangkan oleh Charles Berger dalam Littlejohn & A. Foss (2014:184-188) ini 
menjelaskan proses yang dilalui individu dalam merencanakan perilaku komunikasi 
mereka. Rencana-rencana merupakan gambaran mental dari langkah-langkah yang 
akan diambil seseorang untuk memenuhi sebuah tujuan. Dan perencanaan pesan 
merupakan perhatian utama karena komunikasi sangat penting dalam meraih 
tujuan.Di dalam prosesnya, terdapat rencana yang terdiri dari urutan tindakan yang 
mengarah kepada tujuan.Dalam pengembangan tujuan, dibedakan menjadi social 
goal (tujuan bersama) dan metagoal, yakni panduan dalam membuat perencanaan. 

Untuk membuat perencanaan menjadi efisien, maka harus ada rencana 
yang telah dipersiapkan (canned plans) yang terekam dalam memori jangka 

panjang.Namun dalam kenyataannya, rencana yang sudah disusun dengan baik 
kadang tidak berjalan dengan baik sehingga perlu mempersiapkan rencana baru 
seketika itu juga. 

Topik komunikasi sangat berkaitan dengan isi pesan dalam pembicaraan 
tersebut, hal itu berpengaruh pada siapa yang menjadi lawan bicara.Semakin 
spesifik hal yang diketahui, maka semakin banyak yang dapat dipersiapkan. 

Apabila terjadi perubahan rencana maka perlu adanya perubahan rencana 
dan strategi serta mengambil alternatif lain. Perencanaan dan pencapaian tujuan ini 
sangat erat kaitannya dengan emosi. Apabila rencana yang kita buat tidak sesuai 
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dengan yang diharapkan maka akan memicu munculnya emosi yang negatif. 
Seseorang dapat bertindak sesuai dengan apa yang dianggap pantas secara sosial, 
namun terkadang emosi membuat kita bertindak tidak pantas ketika tujuan 
terhambat. Pada saat menjalankan rencana, sebagian orang memiliki sikap yang 
fleksibel yang dipengaruhi oleh kompleksitas pesan dan keterlibatan secara emosi. 

Metode dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi 
terapeutik dengan metode kualitatif. Dalam Strauss & Corbin (2013:5) metode 
kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik 
fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk 
mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui serta dapat 
memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh 
metode kuantitatif. 

Objek pada penelitian ini adalah komunikasi terapeutik perawat laki-laki dan 
perawat perempuan dengan pasien anak-anak dalam menciptakan rasa nyaman 
pada saat proses penyembuhandi Ruang Seruni RSUD dr. Mohammad Soewandhie 
Surabaya. 

Subjek penelitian merupakan orang, tempat atau benda yang diamati yang 
dapat menunjang penelitian yang menjadi sasaran (Astuti, 2009). Subjek dari 
penelitian ini adalah perawat laki-laki dan perawat perempuan yang melakukan 
komunikasi dengan pasien anak-anak dalam menciptakan rasa nyaman pada saat 
proses penyembuhan. 

Penentuan jenis dan kualifikasi perawat laki-laki dan perawat perempuan 
yang melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien anak-anak menggunakan 
purposive sampling  (Kriyantono, 2006:158), yaitu teknik ini mencakup orang-orang 
yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan 
tujuan riset. Sedangkan orang- orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan 
kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Dalam tahap penelitian ini 
melibatkan subjek yang sesuai dengan tema peneliti dengan kriteria sebagai berikut 
yaitu: Pertama, Perawat, Perawat laki-laki dan perawat perempuan aktif bekerja, 
Perawat laki-laki dan perawat perempuan yang menangani pasien anak, Lama kerja 
perawat laki-laki dan perawat perempuan dalam merawat pasien anak, Penyakit 
yang ditangani, Tingkat pendidikan perawat laki-laki dan perawat perempuan, 
Pengalaman kerja perawat laki-laki dan perawat perempuan, Usia perawat laki-laki 
dan perawat perempuan, dan Perawat laki-laki dan perawat perempuan bersedia 
memberikan informasi. Kedua, Pasien, Jenis kelamin, Usia, Penyakit, dan Lama 
perawatan. 
 Sumber data dalam penelitian ini berupa. Pertama, Kata-kata dan Tindakan, 
orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. 
Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video / 
audio tapes, pengambilan foto atau film.Kedua, Sumber Tertulis, dilihat dari sumber 
data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber 
buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen 
resmi.Ketiga, Foto, ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian 
kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan seseorang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti 
sendiri, Bogdan dan Biklen, 1982:102 dalam Moleong (2011 : 160).  

Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui Pengamatan, Wawancara, dan 
Catatan Lapangan, yang kemudian dari hasil data yang telah dikumpulkan oleh 
peneliti dianalisis melalui teknik miles dan huberman yaitu Reduksi Data, Penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 

Kemudian setelah itu peneliti menguji kefalitan data yang telah diperoleh 
selama turun lapangan, agar tingkat kefalitan dalam penelitian ini bisa 
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dipertanggung jawabkan, peneliti mengecek kefalitan data yang diperoleh melalui 
triangulasi sumber yaitu mengecek semua hasil data yang telah diperoleh oleh 
peneliti. 

 

II. PEMBAHASAN 
 
Dalam tahap ini perawat harus menggali perasaannya sendiri kemudian 

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk 
mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses interaksi 
dengan pasien. Oleh karena itu, perawat juga harus memahami tentang komunikasi 
terapeutik yang baik dan benar.Sehingga perawat dapat menerapkannya kepada 
pasien dengan mudah.Melakukan komunikasi bukan hanya sekedar untuk bertukar 
informasi.Menurut Stuart (1998) dalam Mundakir (2006:12) di dalam asuhan 
keperawatan, komunikasi ditujukan untuk mengubah perilaku klien dalam mencapai 
tingkat kesehatan yang optimal. Komunikasi yang dapat membantu proses 
penyembuhan tersebut adalah komunikasi terapeutik. Dimana komunikasi ini hanya 
digunakan oleh tim medis. Menurut Heri Purwanto (1994) dalam  Lalongkoe 
(2013:63), komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara 
sadar dan bertujuan dan kegiatannya difokuskan untuk “kesembuhan pasien”, dan 
merupakan komunikasi professional yang mengarah pada tujuan untuk 
penyembuhan pasien. Sedangkan menurut Northouse (1998) dalam  Lalongkoe 
(2013:63), Komunikasi terapeutik merupakan kemampuan perawat dalam 
membantu klien beradaptasi terhadap stress, mengatasi gangguan psikologi dan 
belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Pendapat lain dari Stuart & 
Sundeen (1995) dalam  Lalongkoe (2013:62), mengatakan bahwa teknik komunikasi 
terapeutik merupakan cara untuk membina hubungan yang terapeutik di mana 
terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran dengan maksud 
untuk mempengaruhi orang lain. 

Menurut perawat laki-laki di Ruang Seruni, komunikasi terapeutik itu adalah 
penjelasan mengenai tindakan yang dilakukan oleh perawat mulai dari penanganan 
pasien, mengenai pemberian asuhan keperawatan, sampai mengedukasi pasien 
dan orangtua pasien mengenai pengetahuan tentang ilmu kesehatan dengan 
menggunakan bahasa yang baik dan benar.Sehingga menciptakan hubungan yang 
baik antara perawat dengan pasien, serta dapat mendukung kesembuhan 
pasien.Pengertian komunikasi terapeutik yang disampaikan diatas diambil dari hasil 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pasien laki-laki di Ruang Seruni. 

Menurut pendapat yang disampaiakan oleh Informan Perawat 1, komunikasi 
terapeutik adalah : 

“Komunikasi terapeutik meliputi penjelasan dari penanganan pasien, 
mengenai pemberian asuhan keperawatn biar enaklah hubungan 
antara pasien dengan perawat. (Informan Perawat 1)” 
 
Sedangkan menurut Informan Perawat 2, komunikasi terapeutik adalah : 
“Komunikasi yang mengajarkan dari perawat itu sendiri disampaikan 
kepada pasien atau keluarga pasien dengan baik dan benar. 
(Informan Perawat 2)” 
Berbeda dengan yang disampaikan oleh Informan Perawat 3, menurutnya 

komunikasi terapeutik adalah : 
“Komunikasi yang mendukung kesembuhan pasien. (Informan 
Perawat 3)” 
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 Pada tahap pra-interaksi ini perawat juga harus menggali informasi tentang 
pasiennya terlebih dahulu untuk mempersiapkan strategi yang akan dilakukan pada 
saat pertemuan pertama dengan pasien. Mengumpulkan informasi mengenai pasien 
sangatlah penting dilakukan oleh perawat. Karena dengan mengetahui nama, umur, 
penyakit, sampai permasalahan yang dialami pasien dapat membantu perawat 
untuk memulai interaksi dengan pasien dan orangtua pasien. Dengan mengetahui 
informasi tersebut, perawat juga dapat merencanakan strategi apa yang nantinya 
akan perawat gunakan pada saat melakukan tindakan medis kepada pasien. 
Sehingga perawat tidak bingung mengenai apa yang akan disampaikan kepada 
pasien dan orangtua pasien. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh perawat saat mengumpulkan 
informasi mengenai pasien adalah pada tahap pertama perawat membaca form 
penerimaan pasien yang berisi mengenai identitas pasien dan diagnosa awal dari 
pasien. Setelah itu perawat melakukan observasi.Pada saat bertemu dengan pasien 
dan orangtua pasien, perawat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian 
perawat juga menanyakan nama pasien. Karena dengan begitu perawat dapat 
menunjukkan penerimaan dan keterbukaan diri perawat. Sehingga pasien akan 
merasa nyaman dan tidak sungkan pada saat di rawat di Ruang Seruni. Selain itu, 
pada saat perawat memperkenalkan diri kepada pasien dan orangtua pasien, 
perawat juga dapat menciptakan suasana lingkungan yang menyenangkan dan 
menarik. 

Pada saat perawat menyiapkan materi, perawat memproduksi pesan. 
Menurut LittleJohn (2002:15) Produksi pesan merupakan cara penyampaian pesan 
dalam konteks interaksi dan kultural. Elemen ini menjelaskan bagaimana kita 
menciptakan apa yang kita tulis, ucapkan dan ekspresikan dengan orang lain. 
Sebelum kita menyampaikan pesan kepada orang lain, kita akan terlebih dahulu 
memproduksi pesan tersebut dalam pikiran kita. Produksi pesan ini melibatkan 
proses mental di dalamnya, yaitu apa yang kita pikirkan sebelum pada akhirnya 
mengkomunikasikannya kepada orang lain. Hasil dari proses produksi pesan 
tersebut dapat disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal. Selain itu, 
pengaruh budaya memberi pengaruh besar dalam proses produksi pesan. Bahkan 
kesalahpahaman dalam komunikasi bisa saja terjadi bukan karena kesalahan dalam 
produksi pesan ataupun interpretasi, tapi perbedaan budaya antara pengirim dan 
penerima. Kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan pesan yang berbeda pula 
karena perbedaan budaya mempengaruhi proses produksi pesan.   

Di Ruang Seruni sendiri sudah terdapat jadwal bagi perawat untuk 
melakukan tindakan medis, misalnya seperti Injeksi. Injeksi dilakukan sehari 3x 
pada jam 12.00, jam 16.20, dan pada jam 21.15. Sehingga perawat tidak perlu 
merencanakan waktu bertemu dengan pasien. Namun untuk tindakan selain dari 
jadwal dilakukan secara kondisional. Sehingga jadwal bertemu dengan pasien 
menjadi tidak menentu untuk tindakan diluar jadwal.  

“Kalo seperti injeksi itu sudah terjadwal.Di sini kalo jadwalnya morat 
marit ya itu kita tidak sesuai, tidak bisa di tentukan karena pasien 
yang kita tangani itu banyak.Yang jadwal tetap itu seperti jadwal 
suntik. Kalo infuse macet kan terus2an. Jadi tidak bisa di tentukan. 
Sehingga orang tua dan perawat harus bekerja sama. Untuk 
perjanjian jadwal bisa mobile.(Informan Perawat 1)” 
 
“Perawat menjelaskan jadwal injeksi, tetapi untuk pasang infuse itu 
tidak pasti kapan. (Informan Perawat 4)” 
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Tetapi, menentukan jadwal atau tidak, rupanya tidak banyak mempengaruhi 
proses interaksi yang dilakukan oleh perawat di Ruang Seruni. Karena para perawat 
tetap bisa melakukan interaksi yang baik dengan pasien maupun keluarga 
pasien.Perawat dapat mempersiapkan diri kapanpun dan dimanapun untuk 
melayani pasien dan berinteraksi dengan pasien. Karena perawat sudah memiliki 
banyak pengalaman akan hal tersebut. Selain itu, lama pertemuan dengan pasien 
juga perawat sesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien yang bersangkutan agar 
pasien dan orangtua pasien tidak merasa jenuh dengan interaksi yang 
terjadi.Sehingga ketenangan pasien beserta orangtua pasien tetap terjaga dengan 
baik. 

Pada saat bertemu pasien pertama kali, perawat harus memperkenalkan 
dirinya terlebih dahulu kepada pasien (Brammer, 1993) dalam  Suryani (2005:58). 
Karena dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, maka menunjukkan bahwa 
dirinya terbuka kepada pasien. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan situasi 
lingkungan yang peka dan menunjukkan penerimaan, serta membantu klien dalam 
mengekspresikan perasaan dan pikiran (Antai-Otong, 1995) dalam  Suryani 
(2005:58). Awalnya perawat harus membina rasa saling percaya dengan pasien. 
Kemudian merumuskan kontrak bersama klien untuk menjamin kelangsungan 
sebuah interaksi (Brammer, 1993) dalam  Suryani (2005:59). Perawat juga harus 
bisa menggali pikiran dan perasaan pasien, kemudian melakukan identifikasi dari 
masalah yang dialami oleh pasien. Setelah itu, perawat dapat melakukan 
perumusan tujuan dengan pasien.  

“Untuk pasien baru kita perkenalan diri, perkenalan ruangan. Untuk 
tindakan sebelum operan kita menyebutkan nama masing2. Selain 
itu kita kan sudah pake tanda pengenal sehingga meski tidak 
menyebutkan nama mereka sudah bisa baca. Selain itu kebanyakan 
pasien di sini sudah seperti member, jadi sudah banyak yang sudah 
kenal.(Informan Perawat 1)” 
Pernyataan yang disampaikan oleh Informan Perawat 1 juga didukung oleh 

pernyataan yang disampaikan oleh orangtua pasien Informan Orangtua Pasien 7 
dan Informan Orangtua Pasien 9 yang menyatakan bahwa perawat tidak 
memperkenalkan diri. 

“Tidak, perawat tidak  memperkenalkan diri. (Informan Orangtua 
Pasien 7)” 

 
Perawat harus hadir secara utuh (fisik dan psikologis) sewaktu 

berkomunikasi dengan klien.Perawat tidak cukup hanya mengetahui teknik 
komunikasi dan isi komunikasi, tetapi yang sangat penting adalah penampilan 
dalam berkomunikasi.Menghadirkan diri ini terdiri dari menghadirkan diri secara fisik 
dan secara psikologis (Suryani, 2005:31). Pada saat perawat akan melakukan 
tindakan medis, perawat di Ruang Seruni selalu melakukan 3S (Senyum, Salam, 
Sapa) sebagai interaksi awal pada saat bertemu dengan pasien. Agar menciptakan 
suasana yang menyenangkan. Dengan tersenyum perawat menunjukkan 
penampilan psikologis yang baik, kemudian dengan memberi salam dan menyapa 
pasien, perawat juga memberikan penampilan fisik yang baik pula.  

Selain itu, hal terpenting dari setiap asuhan keperawatan yang diberikan 
oleh perawat di Ruang Seruni adalah harus berdasarkan persetujuan orangtua 
pasien.Sehingga sebelum melakukan tindakan orantua harus diberitahu. 
Bagaimanapun juga bila tindakan keperawatan yang dilakukan perawat tidak 
mendapat persetujuan klien, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan, harus 
ada persamaan persepsi, ide, dan pikiran antara klien dan perawat dalam 
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melaksanakan tindakan keperawatan untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan 
keperawatan yaitu mempercepat proses penyembuhan (Nasir, Muhith, Sajidin dan 
Mubarak, 2009:176).  

“Kalo tindakan itu kan ada tindakan besar-kecil. kalo tindakan kecil 
seperti injeksi. Kita masih permisi buk ini mau saya suntik. Kalo 
selain itu, kalo pamasangan lain, seperti pemasangan infuse itu 
harus ada tanda tangan persetujuan orang tua. ( Informan Perawat 
1)” 
“Iya, setiap tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan persetujuan 
dari orang tua. Biasanya kalo kita mau melakukan tindakan yang 
agak besar seperti tranfusi darah gitu biasanya ada form 
persetujuan. Kalo keluarga setuju itu nanti menandatangani. 
(Informan Perawat 4)” 
“Kalo ada tindakan medis diluar dari kebiasaan atau seperti diluar 
dari injeksi ada tanda tangan persetujuan dari keluarga seperti 
tranfusi darah, tabuleser, pasang infuse. ( Informan Perawat 5)” 
Fungsi utama komunikasi juga adalah mendidik (education). Melalui 

informasi tersebut orang lain dapat memahami dan mengerti tentang sesuatu yang 
bernilai mendidik dan menambah pengetahuan dan wawasan seseorang. Dewasa 
ini banyak informasi yang bisa menambah cakrawala berfikir seseorang dari yang 
belum diketahui menjadi diketahui (Lalongkoe, 2013:42). Begitupun dengan perawat 
di Ruang Seruni yang selalu memberikan edukasi kepada pasien dan orangtua 
pasien dengan cara memberitahukan tujuan dan manfaat dari setiap tindakan medis 
yang perawat berikan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
kepada orangtua pasien yang awalnya belum tahu menjadi tahu. Sehingga orangtua 
mengetahui setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu proses 
penyembuhan.  

Menurut Stuart (1998) dalam Suryani (2005:61-63), menyatakan bahwa 
terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat-klien.Sehingga perawat harus 
membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya.Kontrak ini penting dibuat agar 
terdapat kesepakatan antara perawat dan klien untuk pertemuan 
berikutnya.Sehingga ada kesempatan bagi orangtua pasien untuk menyampaikan 
permasalahan dan keluhan yang dirasakan pada pertemuan berikutnya dengan 
perawat.Setiap setelah melakukan tindakan medis, perawat di Ruang Seruni 
memberitahukan kepada orangtua pasien mengenai jadwal perawat melakukan 
injeksi. Sehingga orangtua pasien dapat mempersiapkan apa saja yang akan 
ditanyakan kepada perawat pada saat bertemu kembali. Memberitahukan jadwal 
injeksi hanya perawat lakukan kepada pasien yang baru di rawat di Ruang 
Seruni.Penemuan di lapangan ini juga diperkuat oleh pernyataan dari informan 
perawat 5 yang menyampaikan bahwa perawat memberitahukan jadwal bertemu 
kembali dengan pasien apabila pasien tersebut adalah pasien baru. 

“Iya diberitahu. Misalnya seperti pasien yang menerima tindakan 
baru atau pasien yang baru masuk dikasi tahu jadwal misalnya untuk 
injeksi jam segini-jam segini. (Informan Perawat 5)” 
Sedangkan untuk pasien lama, perawat tidak perlu memberitahukan kembali 

jadwal injeksi. Karena keluarga pasien sudah mengetahui jadwal perawat 
melakukan tindakan medis. Hal ini disampaikan oleh informan perawat 6 yang 
mengungkapkan bahwa perawat tidak lagi memberitahukan jadwal bertemu kembali 
dengan pasien karena pasien sudah mengetahui dan sudah hafal. 

“Tidak, soalnya kan sudah ada jadwalnya sendiri. Jadi orang tua 
pasien dan pasien sudah tahu. (Informan Perawat 6)” 
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Tahap ini merupakan tahap perpisahan antara perawat dan pasien. Menurut 

Suryani (2005:61) perpisahan ini mengakhiri interaksi perawat dengan pasien serta 
merupakan akhir dari proses keperawatan. Kemudian perawat harus bisa 
menghadirkan realitas perpisahan, dimana hubungan yang telah dibangun secara 
professional tidak boleh berubah menjadi hubungan pribadi. Setelah melakukan 
tindakan, perawat juga harus memperhatikan bagaimana cara mengakhiri 
pertemuan dan mengakhiri interaksi dengan pasien menggunakan cara yang baik. 
Apabila perawat tidak mengakhiri pertemuan dan mengakhiri interaksi dengan cara 
yang baik. Maka respon yang diberikan oleh pasien dan orangtua pasien menjadi 
negatif. Selain itu, interaksi antara perawat dan pasien serta orangtua pasien 
menjadi tidak lagi harmonis. Sehingga perawat harus mengakhiri pertemuan dan 
mengakhiri interaksi menggunakan cara yang sopan agar meninggalkan kesan yang 
menyenangkan dalam hati pasien dan orangtua pasien. Hal tersebut juga 
merupakan upaya dari perawat untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi 
mereka.  

Penyusunan pesan menggambarkan sebuah scenario yang lebih kompleks, 
dimana pelaku komunikasi benar-benar menyusun pesan yang sesuai dengan 
maksud-maksud mereka dalam situasi yang mereka hadapi. 
 Menurut Berger dalam Littlejohn & A. Foss (2014:184-188) mengungkapkan 
bahwa perencanaan merupakan proses yang dilalui individu dalam merencanakan 
perilaku komunikasi mereka. Rencana-rencana merupakan gambaran mental dari 
langkah-langkah yang diambil seseorang untuk memenuhi sebuah tujuan.Dan 
perencanaan pesan merupakan perhatian utama karena komunikasi sangat penting 
dalam meraih sebuah tujuan.Di dalam prosesnya, terdapat rencana yang terdiri dari 
urutan tindakan yang mengarah kepada tujuan. 
 Perawat di Ruang Seruni menyusun dan merencanakan setiap pesan yang 
akan disampaikan kepada pasien dan orangtuanya sesuai dengan kondisi yang 
dihadapi. Sebelum bertemu dengan pasien, perawat menyiapkan materi. Pada saat 
menyiapkan materi inilah pesan  disusun dan direncanakan oleh perawat. 

“Biasanya kalo kita ada pasien baru kita sudah siapkan materi apa 
yang kita tahui dari pasien itusendiri, misalnya seperti pasien yang 
kita terima dengan penyakit DB. Kita sudah ada apa yangakan kita 
sampaikan kepada pasien itu sendiri.(Informan Perawat 2)” 
“Kita berencana untuk apa, menjelaskan tentang apa. Jadi kita 
merencanakan dipikiran kita. Baru ketahap selanjutnya. Jadi kita 
punya reng-rengan apa yang kita omongkan, sekaligus jika ada hal 
buruk yang terjadi ya direncanakan kata2 yang mana yang tepat kita 
sampaikan untuk memberitahukan keluarga pasien. (Informan 
Perawat 5)” 

 Hambatan yang sering ditemui oleh perawat pada saat menangani pasien 
anak adalah Resistens, dimana pasien anak sering kali menunjukkan 
kecemasannya dengan menangis karena takut ketika melihat perawat datang untuk 
melakukan tindakan. Menurut Stuart G. W (1998) dalam Suryani (2005:86) resistens 
merupakan upaya pasien untuk tetap tidak menyadari atau mengakui penyebab 
kecemasan dalam dirinya dalam rangka melawan atau menyangkal ungkapan 
perasaannya. Sehingga perawat harus menenangkan pasien anak terlebih dahulu 
sebelum melakukan tindakan. Karena pasien yang menangis dan merasa takut 
akan menghambat proses pemberian tindakan medis dari perawat. Kecemasan 
yang dialami oleh pasien bisa disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah 
trauma. Ketika pasien anak sudah merasa trauma, maka dalam pikirannya akan 
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tertanam bahwa ketika perawat datang selalu menyakiti sehingga pasien  akan 
cemas dan takut ketika melihat perawat datang. 

“Masalahnya kan kalo anak-anak harus mengalihkan perhatian.Tapi 
kebanyak anak2 itu ada yang sudah trauma.Traumanya dari bolak-
balik masuk jg jadi trauma.Kayak infuse macet musti dipasang infus, 
trus kalo disuntik itu kan pasti merasakan sakit.  Anak2 itu 
kebanyakan trauma. Susahnya kalau sudah trauma, lihat seragam 
perawat itu sudah nangis dan takut.(Informan Perawat 1) 
 
“Biasanya anak diatas 5 tahun itu sudah mengerti bahwa kalo dokter 
atau perawat dateng itu tidak selalu nyuntik.Tapi kalo anak dibawah 
5 tahun itu kadang gak ngerti, yang ada di meansetnya mereka itu 
kalo perawat dateng selalu menyakiti. 

 

Rasa nyaman yang diberikan oleh perawat laki-laki adalah dalam bentuk 
tindakan yang sigap dan cepat.Selain itu perawat laki-laki juga memberikan rasa 
aman kepada pasien dengan selalu mengingatkan orangtua pasien untuk selalu 
menjaga dan memantau kegiatan pasien anak pada saat di Ruang Seruni.Dengan 
begitu pasien dan orangtua pasien merasa puas dan nyaman dengan pelayanan 
yang diberikan oleh perawat laki-laki. 

“Pertama pasien itu ditanggapi, apapun keluhan pasien itu 
ditanggapi.Kita peduli dan keluhan yang mereka rasakan itu kita 
tanggapi dengan serius sehingga mereka puas dengan tindakan 
yang kita lakukan.Mungkin seperti ada orang tua yang mengeluhkan 
“anak saya panas, mas” kita langsung lari.Kita lakukan tindakan 
seperti kompres.Dan pasti pasiennya merasa nyaman. (Informan 
Perawat 1)” 

 
“Pokoknya pasien itu aman, kooperatif, kita memberikan respect.Trus 
kalo ada keperluan apa-apa seperti “mas infusnya habis” ya kita 
langsung menanganinya.Kita juga memberikan rasaaman. 
Contohnya kalo pasien kecil kaya gini kan mudah jatuh kita beri 
tahukan kepada ibunya“Bu kalo mau ditinggalkan kemana-mana, 
penyanggahnya dinaikkan biar gak jatuh” kaya gitu. (Informan 
Perawat 2)” 
 
“Kebanyakan kalo pasien itu cepet sembuh cepet pulang. Yang 
penting apa yangdikeluhkan pasien ditanggapi dengan cepat. 
(Informan Perawat 3)” 
Dari ketiga pernyataan yang disampaikan oleh perawat di atas, dapat 

diketahui bahwa rasa nyaman yang diberikan oleh perawat laki-laki adalah dengan 
memberikan tindakan dan pelayanan yang cepat.Setiap keluhan yang dialami oleh 
pasien ditanggapi dan segera ditindaklanjuti.Perawat laki-laki di Ruang Seruni 
berusaha untuk memberikan kenyamanan lewat tindakan yang cepat sigap dan 
tepat. 

Sedangkan kenyaman yang diberikan oleh perawat perempuan lebih kepada 
memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien.Dengan 
memberikan pengetahuan kepada orangtua pasien, perawat perempuan mencoba 
untuk memenuhi kebutuhan orangtua pasien yang sangat membutuhkan informasi 
mengenai penyakit dan tindakan medis yang diberikan oleh perawat kepada 
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pasien.Selain itu perawat perempuan telah membantu meningkatkan pengetahuan 
dan sumber daya manusia dari orangtua pasien. 

“Biasanya keluarga itu membutuhkan informasi yang banyak 
mengenai kondisi anaknya dan terapi obat yang diberikan. Kita 
memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh orang tua 
pasien. (Informan Perawat 4)” 
“Kita memberikan penjelaskan terlebih dahulu mengenai penyakit-
penyakitnya dan sebab-sebab kerewelan dari pasien kepada 
keluarganya. (Informan Perawat 5)” 
“Bekerja dengan jujur aja, kalo kita tidak jujur pasien kan merasa 
tidak nyaman. (Informan Perawat 6)” 
Informasi yang diberikan oleh perawat selalu memberikan manfaat kepada 

orangtua pasien.Sehingga selain mendapat tindakan medis yang baik, orangtua 
pasien juga mendapatkan pengetahuan dari perawat. 

Ketika mengalami masalah, tiap individu mempunyai respons yang berbeda-
beda dalam menghadapi masalah.Untuk itu diperlukan perawat yang mempunyai 
kepekaan terhadap berbagai respon klien, dan kemampuan menanggapi respon 
tersebut (Suryani, 2005:65). Dari tindakan yang dilakukan oleh perawat, pasien dan 
orangtua pasien akan memberikan respons sesuai dengan tindakan yang dilakukan 
perawat. Jika pelayanan yang diberikan perawat baik, maka respon yang 
ditunjukkan oleh pasien dan orangtua pasien juga akan baik. Dan berlaku juga 
sebaliknya, jika pelayanan perawat buruk maka respon pasien dan orangtua pasien 
juga akan buruk. Namun, selama perawat memberikan pelayanan kepada pasien, 
perawat selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien dan orangtua 
pasien. 

Menurut orangtua pasien, perawat memberikan rasa nyaman dalam bentuk 
yang bermacam-macam. 

“Sikap dan pelayanan yang diberikan oleh perawat yang membuat 
rasa nyaman. (Informan Orangtua Pasien 7)” 

 
“Pada saat memberikan pelayanan kesehatan, perawat selalu sigap. 
Jadi kita gak khawatir lagi mbak. (Informan Orangtua Pasien 9)” 
“Perawat-perawatnya enak diajak ngomong, diajak sharing. Gak ada 
yang cerewet.Semua perawatnya banyak.Pas kita tanya-tanya juga 
dijawab. (Informan Orangtua Pasien 8)” 
 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal di 

bawah ini : 
1. Tahap Persiapan  

Pada tahap persiapan, perawat laki-laki dan perawat perempuan di Ruang 
Seruni mengumpulkan informasi, menyiapkan materi, serta menentukan jadwal 
bertemu dengan pasien untuk mempermudah perawat ketika akan melakukan 
interaksi dengan pasien dan keluarga pasien.  
2. Tahap Perkenalan 

Perawat laki-laki dan perempuan di Ruang Seruni sama-sama 
memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien dan orangtua pasien, kemudian 
perawat menanyakan nama pasien. Tetapi perawat tidak selalu memperkenalkan 
diri setiap bertemu dengan pasien serta orangtuanya, perawat hanya 
memperkenalkan diri kepada pasien baru saja.Perawat juga sudah memakai tanda 
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pengenal.Sehingga pasien dan keluarga pasien hanya perlu membaca tanda 
pengenal yang perawat kenakan. 

 
 

3. Tahap Kerja 
 Pada saat perawat akan melakukan tindakan medis, perawat laki-laki dan 
perempuan di Ruang Seruni selalu melakukan 3S (Senyum, Salam, Sapa) sebagai 
interaksi awal pada saat bertemu dengan pasien. Kemudian perawat di Ruang 
Seruni meminta izin kepada orangtua untuk melakukan tindakan medis.Selain itu, 
hal terpenting dari setiap asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat di 
Ruang Seruni adalah harus berdasarkan persetujuan orangtua pasien. Perawat juga 
memberikan edukasi kepada pasien dan orangtua pasien dengan cara 
memberitahukan tujuan dan manfaat dari setiap tindakan medis yang perawat 
berikan. 
 
4. Tahap Terminasi 

Pada saat akan mengakhiri pertemuan dengan pasien, perawat 
memberitahukan jadwal bertemu  kembali untuk melakukan tindakan. Dan perawat 
hanya memberitahukan pada pasien baru saja. Sebelum mengakhiri pertemuan dan 
mengakhiri interaksi dengan pasien, perawat laki-laki dan perawat perempuan di 
Ruang Seruni selalu menanyakan ulang kepada orangtua pasien mengenai pesan 
yang disampaikan perawat sudah mengerti atau belum, kemudian perawat juga 
menanyakan permasalahan dan keluhan apa lagi yang orangtua rasakan. Dan 
perawat mengakhiri interaksi dengan cara mengucapkan terimakasih kemudian 
pamit kepada pasien dan orangtua pasien sambil mengucapkan kata permisi. 
5. Model Penyusunan Pesan 

 Pada saat berinteraksi dengan pasien dan orangtua pasien, perawat laki-laki 
dan perempuan di Ruang Seruni menyusun dan merencanakan setiap pesan yang 
akan disampaikan kepada pasien dan orangtuanya sesuai dengan kondisi yang 
dihadapi. Agar perawat tidak mengalami kesulitan ketika akan menyampaikan 
pesan dan melakukan interaksi dengan pasien dan orangtuanya.  
6. Hambatan Komunikasi Terapeutik 
 Hambatan yang sering ditemui oleh perawat pada saat menangani pasien 
anak adalah Resistens. Selain itu perawat juga mengalami  hambatan-hambatan 
lain yang umum terjadi dalam proses komunikasi. Diantaranya adalah hambatan 
yang terjadi akibat perbedaan bahasa, kemudian SDM (Sumber Daya Manusia) dan 
tingkat pendidikan orangtua yang menengah kebawah. Sehingga membuat perawat 
kesulitan dalam melakukan interaksi. 
7. Rasa Nyaman 
 Rasa nyaman yang diberikan oleh perawat laki-laki adalah dalam bentuk 
tindakan yang sigap dan cepat.Selain itu perawat laki-laki juga memberikan rasa 
aman kepada pasien dengan selalu mengingatkan orangtua pasien untuk selalu 
menjaga dan memantau kegiatan pasien anak pada saat di Ruang 
Seruni.Sedangkan kenyaman yang diberikan oleh perawat perempuan lebih kepada 
memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien.Dari 
pelayanan perawat yang sigap dan cepat serta pada saat orangtua pasien bertanya 
mengenai hal-hal yang orangtua pasien tidak mengerti, perawat menjawab dengan 
telaten.Membuat pasien anak tidak rewel dan orangtua pasien bersikap kooperatif 
kepada tindakan perawat. 
 
 



38 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Kriyantono, Rachmat. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group. 
Lalongkoe, Maksimus Rames. (2013). Komunikasi Keperawatan Metode Berbicara 

Asuhan Keperawatan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
Littlejohn, Stephen W, A.Foss Karen. (2014). Teori Komunikasi. Jakarta: Salemba 

Humanika. 
Littlejohn, Stephen W. (2002). Theories of Human Communication. Seventh Edition. 

Belmont, CA: Wadsworth 
Moleong, Lexy J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. 

Mulyana, Deddy. (2013). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya. 

Mundakir. (2006). Komunikasi Keperawatan Aplikasi Dalam Pelayanan. Yogyakarta: 
Graha Ilmu. 

Nasir, Abdul, Abdul Muhith, Muhammad Sajidin, Wahit Iqbal Mubarak. (2009). 
Komunikasi Dalam Keperawatan Teori Dan Aplikasi. Jakarta: Salemba 
Medika. 

O.Sears, David, Jonathan L.Freedman, L.Anne Peplau. (2013). Psikologi Sosial. 
Jakarta: Erlangga. 

Plummer, Deborah M. (2011). Helping Children to Improve their Communication 
Skills (Therapeutic Activities for Teachers, Parents and Therapists). London 
and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

Potter, Perry. (2005). Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan 
Praktik.Jakarta: EGC. 

Strauss, Juliet. 2013. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitataif. Bandung: Alfabeta. 
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: 

Alfabeta, CV. 
Suryani. (2005). Komunikasi Terapeutik Teori & Praktik. Jakarta: EGC. 
T. Wood, Julia. (2013). Komunikasi : Teori dan Praktik (Komunikasi dalam 

Kehidupan Kita) Edisi 6. Jakarta : Salemba Humanika. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 


