
PENDAHULUAN

Komunikasi perawat yang diarahkan

pada pencapaian tujuan untuk

menyembuhkan pasien merupakan salah

satu karakteristik komunikasi terapeutik(13)

Komunikasi terapeutik adalah proses

dimana perawat menggunakan pendekatan

terencana dalam mengembangkan

hubungan interpersonal antara klien dan

perawat(12)

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 memerlukan

bantuan adaptasi terhadap stres salah

satunya adalah kecemasan. Kecemasan

adalah suatu perasaan takut yang tidak

menyenangkan dan tidak dapat dibenarkan

yang sering disertai gejala fisiologis (5)

Berdasarkan penelitian (18) 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 pemasangan infus mengalami

kecemasan sehingga respon yang timbul

saat tindakan pasien menjadi gemetar,

keringat dingin, berdebar irama jantung,

rasa nyeri yang berlebihan (5) bahkan

perawat mengalami kesulitan dalam

mencari pembuluh darah sehingga terjadi

penusukan berulangkali dikarenakan terjadi

vasokontriksi pada pembuluh darah yang

diakibatkan karena kecemasan pasien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode

Teknik pengambilan sampelyang digunakan

pada penelitian ini adalah menggunakan

metode  accidental sampling, yaitu teknik

pengambilan sampel dengan mengambil

sampel secara bebas, dimana peneliti dapat

mengambil orang yang ditemui sebagai

sampel penelitian, dengan catatan orang

tersebut memenuhi kriteria.Penelitian ini

dilakukan di IGD Rumah Sakit Umum

Daerah Ulin Banjarmasin dengan

keriteria sampel penelitiansebagai berikut:



1. Bersedia menjadi responden.

2. Usia klien tidak dibatasi, kecuali

anak

3. Klien yang pertama kalinya dipasang

infus.

4. Pasien dapat berkomunikasi dengan

baik dan

5. Pasien dalam keadaan sadar

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Analisis Univariat

a. Komunikasi Terapeutik

Tabel 1 Komunikasi Terapeutik

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh

hasil yang menunjukkan bahwa

responden berpendapat bahwa

pelaksanaan komunikasi terapeutik yang

dilakukan perawat terhadap pasien pada

pemasangan infus di Rumah Sakit

Umum Daerah Ulin Banjarmasin memiliki

kategori cukup baik, yaitu sebanyak 20

orang (57,1%).

b. Kecemasan Pasien

Tabel 2 Kecemasan Pasien

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh

hasil yang menunjukkan bahwa sebagian

besar responden memiliki kecemasan

dengan kategori sedang adalah

sebanyak 14 orang (40,0%).

2. Hasil Analisa Bivariat

Tabel 3 Hubungan Komunikasi Terapeutik

dengan Tingkat Kecemasan Pasien Pada

Pemasangan Infus

diperoleh hasil yang menunjukkan

bahwa jumlah responden yang berpendapat

bahwa komunikasi terapeutik yang

diberikan perawat kepada mereka dengan

No. Kategori
Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

1. Baik 7 20,0

2. Cukup Baik 20 57,1

3. Kurang Baik 8 22,9

Total 35 100,0

No. Kategori
Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

1. Ringan 13 37,1

2. Sedang 14 40,0

3. Berat 8 22,9

Total 35 100

Komunikasi

Terapeutik

Tingkat Kecemasan

TotalTidak ada

kecemasan
Ringan Sedang

Jlh % Jlh % Jlh % Jmh %

Baik 7 20,0 0 0,0 0 0,00 7 20,0

Cukup Baik 6 17,1 12 34,3 2 5,7 20 57,1

Kurang Baik 0 0 2 5,7 6 17,1 8 22,9

TOTAL 13 37,1 14 40 8 22,9 35 100

Spearman Rho = 0,755  = 0,000



kategori Baikadalah sebanyak 7 orang,

yang terdiri dari 7 orang yang tidak cemas
(100%).

Selanjutnya jumlah responden yang

berpendapat bahwa komunikasi terapeutik

yang diberikan perawat kepada mereka

dengan kategori Cukup Baik adalah

sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 12

orang (60%) yang memiliki tingkat

kecemasan dengan kategori ringan, 2 orang

(10%) yang memiliki tingkat kecemasan

dengan kategori sedang, dan 6 orang (30%)

yang tidak memiliki cemas. Sedangankan

jumlah responden yang berpendapat bahwa

komunikasi terapeutik yang diberikan

perawat kepada mereka dengan kategori

kurang baik adalah sebanyak 8 orang, yang

terdiri dari 2 orang (25%) yang memiliki

tingkat kecemasan ringan, 6 orang (75%)

yang memiliki tingkat kecemasan sedang.

Dari hasil uji Spearman Rank, nilai

p=0,000, jadi p<α=0,05, Sehingga Ho di

tolak, hasil uji Spearman Rankini

menujkukan ada hubungan antara

komunikasi perawat dengan kecemasan

pasien pada pemasangan infus.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik

Komunikasi Terapeutik perawat pada

pemasangan infus merupakan

kamampuan atau keterampilan perawat

untuk membantu klien beradaptasi

terhadap stress, mengastasi psikologis,

dan belajar bagaimana berhubungan

dengan orang lain (17)

Dari analisis univariat menunjukkan

diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa

responden berpendapat bahwa

pelaksanaan komunikasi terapeutik yang

dilakukan perawat terhadap pasien pada

pemasangan infus di Rumah Sakit Umum

Daerah Ulin Banjarmasin memiliki kategori

cukup baik, yaitu sebanyak 20 orang

(57,1%).

Sehingga dalam hal ini perlu adanya

tindakan dalam menimbulkan kesadaran

dari perawat agar dapat meningkatkan

pelaksanaan komunikasi terapeutik dengan

baik. Peningkatan pelaksanaan komunikasi

terapeutik oleh perawat ini dimaksudkan

agar dapat meringankan beban psikologi

pasien dalam proses pemasangan infus,

mengingat bahwa sebagian besar pasien

pada pemasangan infus di IGD Rumah

Sakit Umum daerah Ulin Banjarmasin

memiliki tingkat kecemasan dengan

kategori baik dan cukup baik, oleh karena

itu komunikasi terapeutik perawat sangatlah

diperlukan dalam menghadapi tindakan

pemasangan infus.

2. Kecemasan Pasien

Berdasarkan table 2 menunjukkan

bahwa banyak pasien yang memiliki tingkat

kecemasan berada dikategori sedang yaitu

sebanyak 40%. Hal ini menunjukkan bahwa



masih adanya pasien yang mengalami

tingkat kecemasan pada saat dilakukan

tindakan pemasangan infus oleh perawat.

Pasien yang merasakan kecemasan

diantaranya pasien yang  baru pertama

kali mengalami tindakan pemasangan

infus, Hal ini yang dapat mempengaruhi

timbulnya kecemasan pada pasien,serta

pengatahuan pasien tujuan dari

pemasangan infus tersebut.

3. Hubungan Pelaksanaan Komunikasi

Terapeutik dengan Kecemasan Pasien

Dari hasil uji statistik dengan

menggunakan spearman rank

menunjukkan ada hubungan antara

komunikasi terapeutik dengan

kecemasan pasien dengan nilai p=0,000.

Hasil yang menunjukkan bahwa

jumlah responden yang berpendapat

bahwa komunikasi terapeutik yang

diberikan perawat kepada mereka

dengan kategori Baikadalah sebanyak 7

orang, yang terdiri dari 7 orang yang

tidak cemas (100%)

Hasil penelitian ini sejalan dengan

hasil penelitian Wahyu Fitriyani (2012)

tentang Hubungan Komunikasi Perawat

dengan tingkat kecemasan pasien

terhadap pemasangan infus di RS ASRI

Jakarta yang menyatakan ada hubungan

komunikasi terapeutik dengan

kecemasan pasien pada pemasangan

infus.

Penelitian ini sejalan dengan teori

yang dikemukakan oleh (10)Komunikasi

terapeutik tidak hanya untuk memberikan

terapi pengobatan dan pemberian

informasi, akan tetapi juga untuk

membantu pasien memperjelas,

mengurangi beban perasaan dan pikiran

serta dapat mengambil tindakan untuk

mengubah situasi yang ada bila pasien

percaya pada hal yang diperlukan.

Kedua untuk mengurangi keraguan,

membantu dalam hal mengambil

tindakan yang efektif dan

mempertahankan kekuatan egonya.

Ketiga mempengaruhi orang lain,

lingkungan fisik dan dirinya sendiri dalam

hal peningkatan derajat kesehatan.

Keempat mempererat hubungan atau

interaksi antara klien dengan terapis

(tenaga kesehatan) secara profesional

dan proporsional dalam rangka

membantu penyelesaian masalah

pasien.

Mekanisme terjadinya cemas

yaitu psiko-neuro-imunologi atau psiko-

neuro-endokrinolog.Stresor psikologis

yang menyebabkan cemas adalah

perkawinan, orangtua, antar pribadi,

pekerjaan, lingkungan, keuangan,

hukum, perkembangan, penyakit fisik,

faktor keluarga, dan trauma. Akan tetapi

tidak semua orang yang mengalami

stressor psikososial akan mengalami

gangguan cemas hal ini tergantung pada



struktur perkembangan kepribadian diri

seseorang tersebut yaitu usia, tingkat

pendidikan, pengalaman, jenis

kelamin,dukungan sosial dari keluarga,

teman dan masyarakat(7)

SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan

pembahasan mengenai pelaksanaan

komunikasi terapeutik perawatdengan

kecemasan pasien pada tindakan

pemasangan  infus di IGD Umum

Daerah Ulin Banjarmasin, maka dapat

di ambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Komunikasi terapeutik perawat

pada pasien pemasangan infus di

IGD Rumah Sakit Umum Daerah

Ulin Banjarmasin menunjukkan

sebagian besar adalah cukup

baik, yang berjumlah 20 orang

(57,1%).

b. Kecemasan pasien pada

pemasangan infus di IGD Rumah

Sakit Umum Dearah Ulin

Banjarmasin, menunjukkan

sebagian besar memiliki kategori

kecemasan ringan yang

berjumlah 14 orang (40,0%).

c. Berdasarkan hasil analisis data

pada bab sebelumnya, diperoleh

hasil penelitian yang

menunjukkan bahwa komunikasi

terapeutik yang dilakukan

perawat memiliki hubungan

dengan kecemasan pasien pada

pemasangan infus di IGD Rumah

Sakit Umum Daerah Ulin

Banjarmasin.

d. Dari hasil Secara statistik

menunjukkan hasil uji p=0,000, uji

p<α=0,05, sehingga hasil uji

tersebut menujkukan ada

hubungan antara komunikasi

perawat dengan kecemasan

pasien pada pemasangan infus.

2. Saran
a. Bagi Rumah sakit

Diharapkan dapat memberikan

arahan kepada perawat dalam

melaksanakan tugas

keperawatan, yaitu dengan

mempelajari, mengembangkan

dan menerapkan teknik-teknik

pemberian komunikasi terapeutik

pada pasien yang mengalami

kecemasan dalam menghadapi

proses perawatan di rumah sakit,

khususnya dalam pelaksanaan

pemasangan infus.

b. Bagi Pasien



Diharapkan memiliki keyakinan,

kepercayaan dan keberanian

dalam menghadapi semua

proses perawatan yang harus

dijalaninya, termasuk dalam hal

pemasangan infus. Keyakinan

tersebut akan memberikan

kekuatan dalam sikap dan

tindakan yang pada akhirnya

akan meningkatkan kepercayaan

diri saat pelaksanaan tindakan

pemasangan infus.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan melakukan

pengembangan penelitian dengan

penelaahan terhadap masalah

kecemasan pasien, yaitu

mengemukakan analisis terhadap

Rumah Sakit

variabel-variabel lainnya sebagai

indikator yang mempengaruhi

kecemasan pasien pada

pemasangan infus, contohnya

pendidikan kesehatan, dukungan

anggota keluarga, dan

pengetahuan pasien atas

tindakan yang akan dijalani.
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