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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hubungan perawat dan pasien adalah hal penting dalam pelayanan

keperawatan,dimana perawat adalah orang yang paling dekat dan

seharusnya memahami masalah pasien secara komprehensif sehingga

pelayanan kesehatan akan dilakukan secara menyeluruh. Hubungan

perawat dan pasien akan tercipta bila adanya hubungan saling

percaya(trust). Komunikasi perawat yang diarahkan pada pencapaian tujuan

untuk menyembuhkan pasien merupakan salah satu karakteristik komunikasi

terapeutik (Purwanto, 1994).

Komunikasi terapeutik adalah proses dimana perawat menggunakan

pendekatan terencana dalam mengembangkan hubungan interpersonal

antara klien dan perawat (Potter dan Perry, 2011). Purwanto (1994)

berpendapat bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal

perawat dan klien yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan

kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien.

Klien yang dilakukan tindakan medis salah satunya di Rumah sakit

memerlukanbantuan adaptasi terhadap stres salah satunya adalah

kecemasan. Kecemasan adalah suatu perasaan takut yang tidak

menyenangkan dan tidak dapat dibenarkan yang sering disertai gejala

fisiologis (David, 2003). Berdasarkan penelitian Sukri (2005) tentang “Efek

komunikasi terapeutik terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi di

Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan“ bertujuan untuk menurunkan

kecemasan pada pasien preoperasi salah satunya diperlukan komunikasi

yang efektif terutama komunikasi terapeutik sehingga klien mendapatkan

informasi yang cukup jelas dari perawat. Penelitian ini sangat bermanfaat

terutama untuk perawat ruangan agar dapat menerapkan komunikasi

terapeutik yang efektif dalam menurunkan kecemasan klien terutama dalam

tindakan pemasangan infus.

Pemasangan infus yaitu memasukan cairan atau obat langsung

kedalam pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu dengan

mengunakan infus set. Banyak ditemukan pada pasien dengan tindakan
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pemasangan infus mengalami kecemasan sehingga respon yang timbul saat

tindakan pasien menjadi gemetar, keringat dingin, berdebar irama jantung,

rasa nyeri yang berlebihan (Navid dkk, 2005) bahkan perawat mengalami

kesulitan dalam mencari pembuluh darah sehingga terjadi penusukan

berulangkali dikarenakan terjadi vasokontriksi pada pembuluh darah yang

diakibatkan karena kecemasan. Oleh karena itu selain perawat melakukan

komunikasi terapeutik, perawat harus mampu melakukan tindakan

pemasangan infus sesuai Standar Prosedur Operasional dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati (2009) tentang

“Hubungan antara tingkat pengetahuanperawat tentang patient safety

dengan tindakan pemasangan infus sesuai standar operasionalprosedur di

Rumah Sakit Mardi Rahayu”,didapatkan bahwa terjadinya kejadian plebitis,

bengkak, dan traumaakibat pemasangan infus yang berulang- ulang adalah

akibat tindakan pemasangan infus yang tidak sesuai dengan standar

operasional prosedur dan kurangnya komunikasi yang baikdan kegagalan

pemasangan infus dapat membuat klien cemas dan trauma untuk

dilakukanpemasangan infus kembali, dampak negatif pada keluarga yaitu

akan menambah biayatindakan dan keluarga akan merasa tidak puas

dengan pelayanan yang diberikan dan hal iniakan merugikan rumah sakit

karena tidak dapat memberikan pelayanan yang baik dari segikomunikasi

maupun kurangnya tingkat kemampuan perawat dalam tindakan medis,

adapunbanyak dirugikan akibatnya rentang waktu rawat inap pasien akan

bertambah panjang

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan

April 2013 dengan wawancara dan observasi kepada 10 orang pasien dan

keluarga pasien di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Ulin

Banjarmasinmengenai pelaksanaan komunikasi terapuetik perawat dengan

kecemasan pasien dalam pemasangan infus dan didapatkan data fakta

bahwa 6 orang menyatakan merasakan cemas saat dilakukan pemasang

infusoleh perawat di IGD Rumah Sakit Umum daerah Ulin Banjarmasin dan

4 orang lainnya menyatakan tidak mengalami kecemasan pada

pemasangan infus.Dimana pasien yang mengalami kecemasan pada

pemasangan infus tidak mendapatkan komunikasi terapeutik dari perawat
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dan sebagian pasien baru pertama mendapatkan tindakan pemasangan

infus.

Berdasarkan dari hasil paparan yang telah disebutkan sebelumnya,

peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan komunikasi terapeutik

perawat dengan kecemasan pasien pada pemasangan infus di IGD Rumah

Sakit Umum Dearah Ulin Banjarmasin."

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang didapat, maka rumusan

masalah yang dapat ditarik peneliti “apakah ada hubungan antara

pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat dengan kecemasan pasien

pada tindakan pemasangan infus di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Ulin

Banjarmasin?”

C. Tujuan Penulisan
1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui

hubungan pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat dengan

kecemasan pasien pada tindakan pemasangan infus di Instalasi Gawat

Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi pelaksanaankomunikasi terapeutik perawat pada

tindakan pemasangan infus di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Ulin

Banjarmasin.

b. Mengidentifikasi kecemasan pasien dalam tindakan pemasangan

infus di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.

c. Menganalisis hubungan pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat

dengan kecemasan pasien pada tindakan pemasangan infus di IGD

Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memvalidasi teori-teori yang terkait

dengan pelaksanaan komunikasi teraeutik perawat dengan kecemasan
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pasien pada pemasangan infus di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Ulin

Banjarmasin.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu

kesehatan khususnya mengenai pelaksanaan komunikasi terapeutik

perawat dengan kecemasan pasien pada pemasangan infus dan

merupakan pengalaman yang baik bagi peneliti sebagai dasar untuk

mengembangkan ilmu di masa yang akan datang.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

tambahan referensi dan agar institusi bisa melakukan persiapan yang

lebih baik kepada mahasiswa untuk menciptakan pelayanan yang

prima.

c. Bagi InstitusiRumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi

bidang manajemen pelayanan keperawatan, khususnya dalam

pelaksanaankomunikasi terapeutik perawat kepada pasien dengan

dapat dilakukan secara maksimal.

d. Bagi Perawat

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan masukan bagi

tenaga kesehatan agar selalu melakukan dan pelaksanaan

komunikasi terapeutik sehingga dapat terciptanya pelayanan

keperawatan yang prima.

e. Bagi Pasien

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pasien untuk

membuka wawasan dalam pelaksanaankomunikasi terapeutik

perawat terhadap pasien yang dilakukan pemberian asuhan

keperawatan oleh perawat pelaksana di IGD Rumah Sakit Umum

Daerah Ulin Banjarmasin.

E. Keaslian penelitian
Penelitian yang berkenaan dengan hubungan komunikasi terpeutik

perawat terhadap kecemasan pasien pada pemasangan infus antara lain:



5

1. Yani (2012) meneliti tentang “Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat

dengan Tingkat Kecemasan Pasien Terhadap Tindakan Pemasangan

Infus di RS Asri Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

adanya hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat

kecemasan pasien pada tindakan pemasangan infus di Rumah Sakit

ASRI 2012. Desain penelitian ini adalah dengan menggunakan metode

bersifat deskriftif analitik, yang merupakan survey dengan desain atau

rancangancross sectional.

Persamaan pada penelitian ini adalah subjek atau responden dalam

penelitian adalah pasien dan juga sama-sama menggunakan metode

penelitian kuantitatifbersifat deskriptif analitik serta menggunakan

pendekatan dengan rancangan cross sectional.

Perbedaandengan penelitianiniadalah penggunaan waktu penelitian,

jumlah sampel dan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan

dan lokasi penelitiannya.

2. Mulyani, Paramastri,Prlyanto (2008) meneliti tentang “Komunikasi dan

hubungan terapeutik perawat - klien terhadap kecemasan pra bedah

mayor tahun 2008”.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh

komunikasi dan hubungan terapeutik perawat klien terhadap kecemasan

klien pra bedah mayor yang telah mendapatkan intervensi dari perawat

dan yang tidak mendapatkan intervensi dari perawat. Desain penelitian

ini menggunakan rancangan kuasi eksperimen pretest dan posttest with

control group design. Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian

sebanyak 60 subjek, terdiri dari 30 subjek untuk kelompok perlakuan

dan 30 subjek untuk kelompok kontrol.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pengaruh

dan hubungan komunikasi terapeutik terhadap kecemasan pasien.

Selain itu, penelitian ini subjek atau responden yang digunakanadalah

pasien.

Perbedaandengan penelitian ini terlihat pada metode dan rancangan

yang digunakan, jumlah responden dan teknik pengambilan sampel,

waktu penelitian dan juga lokasi penelitian.


