
KOMUNIKASI 

 

Komunikasi adalah proses kompleks yang melibatkan tingkah laku dan hubungan 

serta memungkinkan individu berasosiasi dengan orang lain dan dengan lingkungan 

sekitarnya. Komunikasi adalah proses interpersonal yang melibatkan peruban verbal dan 

nonverbal dari informasi dan ide. Komunikasi adalah sebuah faktor yang paling penting, yang 

digunakan untuk menetapkan hubungan terapeutik antara perawat dan  klien. 

 TINGKATAN KOMUNIKASI 

 Komunikasi terjadi pada tingkat intrapersonal, interpersonal, dan umum. Komunikasi 

intrapersonal terjadi di dalam diri individu, merupakan model bicara seorang diri atau dialog 

internal yang terjadi secara konstan dan tanpa disadari. Tujuan dari komunikasi intrapersonal 

adalah kesadaran diri yang mempengaruhi konsep diri dan perasaan dihargai.Komunikasi 

interpersonal adalah interaksi antara dua orang atau di dalam kelompok kecil. Komunikasi 

interpersonal adalah inti dari praktik keperawatan. Seorang perawat dapat membantu klien 

dengan berkomunikasi dalam tingkat interpersonal yang bermakna. Komunikasi publik 

adalah interaksi dengan sekumpulan orang dalam jumlah yamg besar. Memberikan kuliah 

pada sebuah ruangan yang dipenuhi pelajar dan berbicara pada kelompok pelanggan pada 

promosi kegiatan adalah contoh komunikasi publik. 

 ELEMEN PROSES KOMUNIKASI 

 Referen 

Referen atau stimulus memotivasi seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. 

 Pengirim 

Pengirim yang juga disebut encoder, adalah orang yang memprakarsai pesan atau 

komunikasi interpersonal. 

 Pesan 

Pesan adalah informasi yang dikirimkan atau diekspresikan oleh pengirim. Pesan yang 

paling efektif harus jelas dan terorganisasi serta diekspresikan dengan cara yang dikenal 

baik oleh orang yan menerimanya. 

 Saluran 

Pesan dikirimkan melalui saluran komunikasi. Saluran bermaksud untuk membawa 

pesan, seperti melalui sarana visual, pendengaran, dan taktil. 



 Penerima 

Penerima yang juga disebut decoder, adalah orang yang menerima pesan yang 

dikirimkan. 

 Respons 

Respons ini membantu untuk mengungkapkan apakah makna dari pesan tersebut 

tersampaikan. Tujuan dari komunikasi bukan hanya untuk menyakinkan bahwa pesan 

tersebut sudah diterima dengan akurat. Respons verbal dan non verbal dari penerima 

mengirimkan respons kepada pengirim menunjukkan pemahaman penerima tentang 

pesan tersebut. 

 

 BENTUK KOMUNIKASI 

Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal meliputi kata-kat yang diucapkan maupun yang ditulis. Kata-kata 

adalah media atau symbol yang digunakan untuk mengekspresikan idea tau 

perasaan,menimbulkan respons emosional, atau menggambarkan objek, observasi, kenangan, 

atau kesimpulan. Untuk membuat pesan tersebut menjadi jelas, perawat menggunakan 

teknikkomunikasi verbal secara efektif,dengan menggunakan kata-kata dan frase yang efektif 

dan berada pada tingkat pemahaman klien. Perawat seringkali menambahkan gerakan tubuh 

untuk meningkatkan pesan verbal. 

 

 KEJEJELASAN DAN RINGKASAN 

Komunikasi efektif sebenarnya sederhana, singkat dan langsung. Kejelasan akan dapat 

dicapai dengan bicara secara perlahan dan dengan pengucapan yang jelas. Penggunaan 

contoh juga dapat membuat penjelasan jadi lebih mudah untuk dipahami. Pengulangan 

bagian pesan yang penting juga akan membuat komunikasi jadi lebih jelas. 

Keringkasan dapat dicapai sempurna dengan menggunakan kata-kata yang 

mengekspresikan kesederhanaan ide. Ungkapan yang jelas akan membuat komunikasi 

menjadi lebih efektif. 

 KOSAKATA 

Komunikasi gagal jika penerima tidak dapat menelaah ungkapan dan kata-kata 

pengirim. Dalam keperawatan dan kedokteran, terdapat berbagai istilah dan ungkapan 

tertentu. Jika perawat menggunakan istilah ini, klien mungkin menjadi bingung dan 

tidak dapat mengikuti instruksi atau mempelajari informasi penting.Pesan yang 



diucapkan dalam ungkapan yang dapat dipahami klien akan membuat komunikasi 

menjadi lebih efektif. 

MAKNA DENOTATIF DAN KONOTATIF 

Makna denotatif adalah makna yang digunakan secara bersama oleh individu yang 

memiliki bahasa yang umum. Makna denotatif digunakan untuk menetapkan kata sehingga 

memiliki makna yang sama untuk semua orang. 

Makna konotatif adalah makna kata yang merefleksikan bayangan atau interpretasi 

dari makna kata daripada definisi kata itu sendiri. 

KECEPATAN 

Komunikasi rbal akan lebih berhasil ketika menekankan pada kecepatan. Berbicara 

dengan cepat, penggunaan jeda yang janggal atau berbicara dengan tempo yang terlalu 

lambat dan berhati-hati dapat membawa pesan yang tidak diinginkan 

 Jeda yang panjang dan pergantian yang sangat cepat ke subjek yang lain akan 

memberikan kesan pada klien bahwa ada kebenaran yang disembunyikan. Kecepatan di mana 

pesan diverbalisasikan, selain memunculkan, menghilangkan dan memperpanjang jeda dapat 

menentukan di mana tingkat komunikasi dapat memuaskan pendengar. Seorang dapat 

bertanya kepada pendengar apakah terlalu cepat atau terlalu lambat atau apakah pesan 

tersebut perlu diulangi.  

WAKTU DAN RELEVANSI 

Waktu sangat penting untuk penerimaan pesan. Perawat harus sensitif terhadap waktu 

yang tepat untuk diskusi. Seringkali waktu yang tepat untuk interaksi adalah ketika klien  

mengekspresikan minat dalam berkomunikasi. 

 Seseorang akan lebih mungkin untuk berkomunikasi jika pesannya penting. 

Komunikasi verbal akan lebih berpengaruh ketika pesan tersebut berkenaan dengan minat 

dan kebutuhan individu. 

HUMOR 

Humor adalah sarana yang kuat untuk meningkatkan kesehatan. Wootsen (1993) 

mencatat bahwa tawa membantu melepaskan tegangan yang berhubungan dengan stres dan 



rasa sakit, meningkatkan keefektifan perawat dalam menyediakan dukungan emosi pada klien 

dan memanusiakan rasa sakit. Tawa memberikan pelepasan  psikologis dan fisiologis. Humor 

dan meningkatkan perasaan sehat, mengurangi kecemasan dan meningkatkan toleransi rasa 

sakit (Beare dan Myers, 1994). 

 Wootsen (1993) mendiskusikan penggunaan humor menyebabkan klien dan sejawat 

menjadi lebih santai dan senang ketika humor  muncul dalam percakapan.  Ini juga membuka 

proses interaksi, menjembatani penerimaan, dan penerimaan pesan menjadi lebih 

menyenangkan.  

Namun humor tidak selalu tepat ( mis. Setelah kematian orang yang dicintai). Perawat 

harus waspada dalam menggunakan humor untuk menutupi ketakutan dan 

ketidaknyamanannya sendiri atau ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dengan klien.  

KOMUNIKASI NON-VERBAL 

Tindakan seringkali dapat mengatakan lebih banyak dari pada kata-kata. Komunikasi 

non-verbal adalah transmisi pesan tanpa menggunakan kata-kata, dan merupakan salah satu 

cara yang terkuat bagi seseorang untuk mengirimkan pesan kepada orang lain.  Kita secara 

terus-menerus berkomunikasi secara non-verbal dalam pertemuan di mana kita salang 

bertemu. Gerakan tubuh memberi makna yang lebih jelas dari pada kata-kata. Dalam teks-

teks klasik, Ekman (1965) menggambarkan inter-relasi komunikasi non-verbal. Isyarat non-

verbal menambah makna pada pesan verbal. 

Komunikasi verbal lebih kuat daripada komunikasi verbal. Klien mungkin merasakan 

adanya rasa ketidakpercayaan atau kecemasan ketika muncul ketidaktepatan antara pesan 

verbal dan non-verbal perawat. Pesan verbal harus menguatkan atau diikuti oleh isyarat non-

verbal yang tepat. Selama pengkajian, perawat harus mengamati pesan verbal dan non-verbal 

klien. 

 

Tabel 14-1  Hubungan antara Komunikasi Verbal dan Non-Verbal 

 

 

Hubungan 

 



Pengulangan – syarat verbal dan non-verbal dengan mengatakan hal 

yang sama tapi dengan cara yang berbeda. 

 

Kontradiksi – Isyarat verbal dan non-verbal menyampaikan pesan 

yang berbeda. 

 

Komplementasi – pesan non-verbal ditambahkan ke pesan verbal. 

 

Penekanan – Isyarat non-verbal menekan pesan verbal. 

 

Relas dan regulasi – isyarat non-verbal mengindikasikan kapan harus 

memulai atau berhenti berbicara. 

 

Substitusi – isyarat non-verbal digunakan menggantikan kata-kata. 

 

 

METAKOMUNIKASI 

Metakomunikasi adalah pesan di dalam pesan yang menyampaikan sikap pengirimnya 

terhadap dirinya sendiri dan terhadap pesan itu sendiri, serta gerakan tubuh, perasaan dan 

hasrat terhadap pendengaran. Metakomunikasi dapat berupa pernyataan yang bersifat 

eksplisit (verbal) atau penunjukan perasaan yang bersifat implisit. 

PENAMPILAN PERSONAL 

Penampilan seseorang adalah salah satu dari hal pertama yang diperhatikan dalam 

pertemuan interpersonal. Karakteristik fisik, pakaian, pasangan, perhiasan yang dipakai dan 

dandanan memberikan isyarat tentang kesejahteraan fisik seseorang, kepribadian, status 

sosial, pekerjaan, agama, budaya, dan konsep diri. 

Karakteristik fisik, seperti kondisi rambut, warna kulit, berat badan, tingkat energi dan 

munculnya kelainan fisik juga memberi informasi mengenai tingkat kesehatan.  Perawat 

harus mengkaji pentingnya penampilan fisik bagi seorang klien akan terancam dengan 

terganggunya fungsi atau hilangnya bagian tubuh. Mereka juga harus mempertimbangkan 

pandangannya sendiri mengenai tampilan tubuh. 



INTONASI 

Intonasi suara seorang pembicara dapat memberikan efek langsung pada makna pesan 

yang diberikannya. Sebuah pesan dapat menunjukkan antusiasme, perhatian, permusuhan 

atau pengabaian, bergantung pada intonasinya. Intonasi pesan terpengaruh oleh emosi 

pembawa pesan. Sementara itu, nada suara dapat menjadi petunjuk pada tingkat emosi dan 

tingkat energi klien. 

EKSPRESI WAJAH  

Wajah memiliki potensi komunikasi yang kaya . Saling pandang antara dua orang 

dapat menjadi pertemuan interpersonal . Wajah dan mata mengirimkan petunjuk yang jelas 

dan halus yang mengikuti interpretasi pesan . Ekspresi wajah seringkali menjadi dasar untuk 

penilaian interpersonal yang sangat penting karena perubahan ekspresi wajah seringkali 

membuat maknanya menjadi sulit untuk diduga. Wajah mungkin menunjukkan emosi yang 

tulus atau emosi sesungguhnya yang kontradiktif atau ekspresi wajah yang mungkin ditekan. 

Ketika ekspresi wajah gagal untuk menunjukkan pesan yang jelas, penerima harus mencari 

respon verbal untuk meyakinkan apa yang dikehendaki pembicara. 

Misalnya , perawat seringkali diperhatikan klien. Pertimbangkan pengaruh ekspresi 

wajah seorang perawat pada klien yang bertanya, “ apakah saya akan meninggal ?” 

Perubahan ekspresi , walaupun sedikit saja , dapat menunjukkan perasaan perawat yang 

sesungguhnya. Sangat sulit untuk mengontrol seluruh ekspreai wajah, namun perawat harus 

belajar untuk Sadar tentang apa yang dapat ditunjukkan. Misalnya, ketika merawat klien yang 

mengalami ketidakmampuan atau kecacatan, perawat harus menghindari ekspresi yang 

menunjukkan rasa jijik.  

Kontak mata adalah ekspresi wajah yang sangat penting. Mata yang besar 

diasosiasikan dengan keterusterangan , ketakutan dan kenaifan, pandangan yang menghadap 

kebawah merefleksikan kerendahan hati atau pemalu. Menaikkan kelopak matabagian atas 

menunjukkan ketidaksukaan, dan melotot seringkali diasosiasikan dengan kemarahan dan 

kekakuan. Orang yang mempertahankan kontak mata selama percakapan rasanya dapat 

dipercaya. Seorang perawat tidak boleh melihat kebawah ketika berdiskusi dengan klien.  

  



POSTUR DAN GAYA BERJALAN 

Cara orang berjalan dan bergerak adalah bentuk yang nyata dari ekspresi diri. 

,Mencondongkan badan ke depan atau ke arah orang tersebut menunjukkan perhatian pada 

lawan bicara. Bersandar kebelakang dalam posisi yang lebih santai menunjukkan kurangnya 

minat dan perhatian. Postur yang tegak dan cara berjalan yang cepat dan penuh makna 

mengomunikasikan kesejahteraan dan rasa percaya diri.Postur yang merosot dan cara 

berjalan yang lambat dan diseret akan mengindikasikan depresi atau ketidaknyamanan . Cara 

berjalan mungkin berubah karena berbagai faktor fisik seperti rasa sakit, obat-obatan atau 

fraktur. 

GERAKAN TUBUH 

 Gerakan tubuh digunakan untuk menunjukkan suatu ide yang sulit atau tidak nyaman 

jika digambarkan ke dalam kata-kata. Lambaian tangan, pemberian hormat, atau menggeser 

kaki adalah gerakan tubuh.Menunjukkan area mana yang sakit mungkin akan lebih akurat 

daripada mendeskripsikan lokasi rasa sakit. Gerakan tubuh dapat menunjukkan makna khusus 

atau dengan isyarat komunikasi lainnya dapat mengirimkan pesan.  

SENTUHAN 

Sentuhan adalah bentuk personal dari komunikasi nonverbal . Orang yang terlibat 

dalam komunikasi harus dekat satu sama lain jika menggunakan sentuhan. Berbagai pesan 

seperti rasa cinta, dukungan emosi, dorongan, kelembutan dan perhatian personal ditunjukkan 

dengan sentuhan. Sentuhan adalah bagian penting dari hubungan antara perawat dan klien , 

namun harus digunakan dengan batasan karena penggunaannya terbatas oleh norma social 

yang kuat. Perawat mengandalkan sentuhan ketika mengadakan intervensi. Perawat dapat 

menyentuh klien ketika melakukan pengkajian fisik, memandikan, menggosok dan 

membantu memakaikan pakaian. Perawat yang tidak terbiasa dengan menyentuh atau 

disentuh akan merasa tidak nyaman ketika melakukan intervensi.   

 Sangat penting  untuk tetap sensitive pada disposisipasien melalui sentuhan. Jika klien 

menghindar dari sentuhan perawat atau menolak memegang tangan perawat ketika kesakitan, 

mereka mungkin merasa tidak nyaman ketika disentuh. Seorang perawat harus yakin untuk 

menggunakan sentuhan yang terarah selama interaksi. Meskipun sentuhan dapat berguna bagi 

klien, sentuhan tersebut harus dapat dipahami dan diterima dengan jelas. 



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMUNIKASI 

Perkembangan, persepsi, nilai, latar belakang budaya, pengetahuan, peran, dan lokasi 

interaksi mempengaruhi isi pesan dan cara bagaimana pesan itu disampaikan. Pemahaman 

faktor ini membantu seorang perawat untuk mengetahui alasan klien memiliki kesulitan 

berkomunikasi dan strategi yang dibutuhkan untuk membantu. 

a. Perkembangan. 

 Akan kemampuan berbicara dan berbahasa.Anak dengan kegagalan perkembangan 

seperti paralisis serebral, autism, dan syndrome down akan memiliki tingkat kapasitas yang 

berbeda untuk mengembangkan  kemampuan berbicara dan bahasa.Lingkungan seorang anak 

harus menawarkan stimulasi untuk perkembangan normal. Lingkungan yang disediakan oleh 

orang tuaa memberikan pengaruh terhadap kemampuan untuk berkomunikasi. Perawat 

menggunakan teknik khusus  untuk berkomunikasi dengan anak-anak dari berbagai tingkat 

perkembangan yang berbeda. 

Untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak, perawat harus 

memahami pengaruh perkembangan bahasa dan proses berpikir. Keduanya akan 

mempengaruhi cara anak berkomunikasi dan cara bagaimana perawat dapat berinteraksi 

secara sukses dengan mereka. 

PERSEPSI. 

Persepsi adalah pandangan pribadi atas apa yang terjadi . Seorang perawat mungkin 

berkata, “ saya perhatikan anda menjadi diam sejak keluarga anda pergi. Apakah Anda mau 

membicarakannya ?” Persepsi klien terhadap maksud perawat akan mempengaruhi 

keinginannya untuk berbicara. Perbedaan dalam persepsi antar individu yang berinteraksi 

dapat menjadi kendala dalam berkomunikasi. 

NILAI 

Nilai adalah standar yang mempengaruhi tngkah laku. Nilai tersebut adalah apa yang 

dianggap penting dalam hidup oleh seseorang dan pengaruh dari ekspresi penikiran dan ide. 

Nilai juga mempengaruhi interpretasi pesan . Karena nilai adalah panduan umum tingkah 

laku, sangat penting bagi seorang perawat untuk mengembangkan kepekaan dalam nilai 

tersebut. Beberapa nilai mungkin diketahui dengan mudah dan tanpa konflik ( mis. 

Kerahasiaan atau perawatan kulit bagi pasien yang tidak dapat melakukan mobilisasi ) 



sedangkan yang lainnya mengarah pada konflik tingkat tinggi dan menjadi sulit untuk 

diartikulasikan( mis. nilai tentang kematian atau hak kematian ). Perawat hendaknya tidak 

membiarkan nilai pribadi mempengaruhi hubungan professional. Gerakan tubuh yang 

menghakimi akn menghancurkan kepercayaan dan mengganggu komunikasi yang efektif. 

EMOSI. 

Emosi adalah perasaan subjektif mengenai peristiwa tertentu. Jika klien melontarkan 

rasa marahnya, seorang perawat tidak boleh menganggapnya serius. Perawat dapat mengkaji 

emosi klien dengan mengamati interaksi mereka dengan keluarga, dokter,  atau perawat 

lainnya.Ketika seorang perawat mengasuluarga pada orang asing seperti h klien, mereka 

harus mewaspadai emosi mereka sendiri. Umumnya tidak tepat untuk mendiskusikan emosi 

pribadi dengan klien. Sistem pendukung social dari sejawat akan membantu perawat 

mengekspresikan emosinya. Hasil dari intervensi ini harus difokuskan untuk mendapatkan 

solusi untuk mencapai atau mengidentifikasi masalah dan apa yang menjadi  perhatian 

perawat. 

LATAR BELAKANG SOSIOKULTURAL. 

Budaya juga mempengaruhi metoda komunikasi tentang gejala atau perasaan 

menderita papda orang lain. Perbedaan muncul dalam penyingkapan diri atau ketika keingian 

untuk menunjukkan emosi dan informasi psikologis pada orang lain. Misalnya orang 

Amerika dan Eropa lebih terbuka dan ingin mendiskusikan masalah keluarga yang pribadi 

sedangkan orang Amerika Latin , Afrika, dan Asia enggan untuk mengemukakan informasi 

pribadi atau keluarga pada orang asing seperti perawat atau dokter. Perbedaan bahasa juga 

dapat merintangi komunikasi dan hubungan. Ketika perawat melakukan perawatan pada klien 

yang berbicara dalam bahasa yang berbeda, mungkin diperlukan seorang penerjemah. Jika 

anggota keluarga bertindak sebagai penerjemah, mungkin akan menjadi lebih mudah bagi 

perawat untuk menyiasati  cara berkomunikasi dengan klien.Perawat dapat mempelajari kata 

kunci seperti air, sakit, atau kamar mandi untuk meyakinkan bahwa kebutuhan dasar pasien 

dikaji dan dipahami. 

JENDER. 

Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi proses komunikasi. Pria dan wanita memiliki 

gaya komunikasi yang berbeda dan satu sama lain saling mempengaruhi proses komunikasi 

secara unik. Tannen ( 1990) mendiskusikan gaya komunikasi yang berbeda bagi pria dan 



wanita.  Sejak berusia 3 tahun, anak perempuan bermain dengan teman baiknya atau dalam 

kelompok kecil dan menggunakan bahasa untuk mencari konfirmasi, meminimalkan 

perbedaan, dan menetapkan atau menguatkan keintiman. Sebaliknya anak laki-laki, 

menggunakan bahasa untuk menetapkan kebebasan dan menegosiasikan aktivitas status 

dalam kelompok yang besar, meskipun ketika mereka ingin berteman, mereka umumnya 

melakukannya dengan adu otot. Tannen ( 1990) menyatakan bahwa friksi antar kedua jenis 

kelamin bangkit karena pria dan wanita tumbuh dalam budaya yang secara esensial berbeda, 

maka akibatnya percakapan diantara mereka mengalami lintaskultural. Tentu saja perawat 

perlu mewaspadai perebedaan ini ketika bekerja dengan klien atau dengan anggota tim 

kesehatan lainnya yang berlawanan jenis. Aktif menyimak dan mencari kejelasan akan 

membantu mencegah salah persepsi dan salah paham ( Ebersole dan Hess, 1994 ). 

Lanjutan 

Sebaliknya, perawat kedua, tuan Ives, memasuki ruangan tuan richard dan berkata 

kepadanya, “Saya membawa obat yang anda minta. Apakah Anda masih merasa nyaman?” Ia 

berbalik dan menjawab. “Ya,punggung saya seperti diiris pisau. Apakah rasa sakitnya akan 

hilang?” tuan Ives meletakkan semprotan di meja, duduk di samping tuan Richard dan 

berkata, “sangat wajar untuk merasakan sakit sehari atau dua hari setelah operasi. Izinkan 

saya menyuntik anda dan saya akan tunjukkan pada anda bagaimana bergerak dengan lebih 

berhati-hati di tempat tidur untuk menghindari memburuknya rasa sakit.  

 Melalui komunikasi, perawat dapat menunjukkan rasa percaya diri, kredibilitas dan 

pengetahuan yang diharapkan klien. Dalam contoh ini, beberapa kalimat yang menunjukkan 

perhatian dan penentraman hati (kemampuan komunikasi dengan visibilitas rendah) akan 

membuat penyuntikan lebih bisa diterima dan mendorong tuan Richard untuk 

mengungkapkan perasaannya. 

 Komunikasi memudahkan semua tindakan kesehatan perawat. Menggabungkan tugas-

tugas visibilitas tinggi dan rendah membantu tuan Ives untuk mencapai beberapa 

keberhasilan secara simultan. Ia dengan cepat dan efisien mengkaji rasa sakit dari tuan 

Richard, memberikan penjelasan yang menentramkan, dan menunujukkan metode alternatif 

untuk mengatasi rasa sakit. Komunikasi terapeutik selama tugas dengan visibilitas tinggi 

meningkatkan penerimaan dan pemahaman klien mengenai prosedur, mengurangi kecemasan 

dan meningkatkan kepuasan klien dan keinginannya untuk bekerja sama. 



PENGETAHUAN  

Komunikasi dapat menjadi sulit ketika orang yang berkomunikasi memiliki tingkat 

pengetahuan yang berbeda. Pesan akan menjadi tidak jelas jika kata-kata dan ungkapan yang 

digunakan tidak dikenal  oleh pndengar. 

Perawat berkomunikasi dengan klien dan professional yang memiliki tingkat pengetahuan 

yang berbeda. Bahasa yang umun digunakan adalah esensial ketika berkomunikasi dengan 

tingkan pengetahuan yang berbeda. Perawat mengkaji pengetahuan klien dengan mencatat 

respon mereka atas pertanyaan , kemampuan untuk mendiskusikan masalah kesehatan, dan 

pertanyaan yang nereka tanyakan. Setelah pengkajian, perawat menggunakan terminology 

dan ungkapan yang dipahami klien untuk meningkatkan perhatian dan minat.  

PERAN DAN HUBUNGAN  

 Individu berkomunikasi dalam tatanan yang tepat menurut hubungan dan peran 

mereka. Pelajar menggunakan cara bicara yang berbeda ketika mereka bicara dengan teman 

atau dengan instruktur, dokter atau rohaniawan . Kata-kata, ekspresi wajah , nada suara , dan 

gerakan tubuh bergantung pada bagaimana orang tersebut menerima komunikasi.  

 Perawat mungkin merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan rekan sejawat, 

bercanda mengenai kejadian sehari-hari dan berbagi cerita yang menyenagkan. Namun, 

komunikasi dengan klien yang memasuki klinik untuk pertamakalinya membutuhkan peran 

yang berbeda. Dengan mengantisipasi keprihatianan perawat menunjukan rasa hormat dengan 

menggunakan nama keluarga klien dan menghindari humor samapai mereka dapat 

menentukan reaksi pasien terhadapnya.  

 Seseorang akan merasa lebih nyaman ketika menunjukan ide untuk individu yang 

dapat mengembangkan hubungan yang positif dan memuaskan. Ketika hubungan antara 

perawat dank lien berkembang, perawat dan klien akan memiliki rasa percaya diri dalam 

menghubungkan ide dengan perasaan.  Komunikasi akan menjadi lebih efektif ketika masing-

masing pihak tetap waspada tentang peran mereka balam suatu hubungan.  

LINGKUNGAN   

  Cendenderung dapat berkomunikasi  dengan baik dalam lingkungan yang nyaman. 

Ruangan yang hangat bebas dari kebisingan dan gangguan adalah yang terbaik. Kebisingan 



dan kurangnya kebebasan seseorang dapat menyebabkan kebingungan, ketegangan atau 

ketidaknyaman.  

 Pearwat memiliki semacam control ketika memilih lingkungan untuk melakukan 

komunikasi dengan klien. Kantor atau ruangan duduk yang tenang sangat ideal. Ketika klien 

dikunjungi dirumah kamar tidur, atau ruang baca mungkin yang terbaik.  

 Dalam lingkungan perawatan kesehatan sekarang ini, sering kali tidak ada waktu 

untuk dihabiskan bersama klien. Dalam pengaturan keperawatan akut, Perawat harus 

mempelajari bagaimana menggunakan waktu dengan klien secara bijak karena waktu rawat 

inap dirumah sakit yang pendek.  

 Usaha perawat untuk memberiakan informasi tidak boleh dihalngi oleh distraksi 

lingkungan. Komunikasi harus tepat dan relevan, berdasarkan pada rencan pasien untuk 

perawatan. Proses komunikasi ini terus berlanjut ketika pasien memasuki fase pasca rawat 

inap. Metode yang kreatif seperti interaksi telepon atau referensi fax , computer umunnya 

muncul sebagai fasilitator proses komunikasi dalam lingkungan perawatan kesehatan yang 

terus berubah dewasa ini.  

RUANG TERITORIAL  

 Teriotorial menetapkan makna dari hak seseorang pada suatu area dan sekitarnya. 

Territorial sangat  penting karena membuat orang merasa memiliki identitas, keamanan, dan 

control. Dengan kata lain seseorang merasa terancam ketika orang lain memasuki 

teritorialnya karena hal tersebut menganggu homeostasis psikologis, menimbulkan 

kecemasan dan menyebabkan munculnya perasaan kehilangan control. Dalam teks klasik, 

Hall (1969) mengemulakan istilah proksemik yang artinya penggunaan ruang dalam 

hubungan interpersonal atau jarak antar komunikator. Perawat sering kali bekerja dengan 

klien dalam situasi dimana ruang dan territorial sangat penting. Dengan sentuhan jarak yang 

memisahkan perawat dengan klien harus dibatasi oleh situasi dan budaya.  

 Jarak atau ruang yang intim meliputi area 20cm diamana orang dapat saling 

bersentuhan atau  membuat kontak fisik. Klien sangan sensitive mengenai bagaimana perawat 

menggunakan jarak .  

 Ketika jarak menjadi lebih besar klien dan perawat merasa semakin tentram. 

Fleksibilitas yang lebih besar dihasilkan ketika tidak diperlukan kontak intim. Duduk dengan 



klien untuk melakukan wawancara , mendiskusikan perasaan atau pemikiran pribadi atau 

mengajar adalah contoh dari jarak personal (20cm-120cm). Jika jarak fisik ditingkatkan akan 

lebih mudah bagi klien dan perawat untuk berkomunikasi karena perawat menjadi tidak 

terlalu berperan. Jarak sosial (120cm-3,6m) diperlukan ketika berhadapan dengan suatu 

kelompok membentuk lingkaran denga dokter adalah salah satu interaksi kelompok. Jarak 

public (>120cm) adalah jarak yang diprertahankan untuk percakapan formal.  

 KOMUNIKASI TERAPIEUTIK 

Komunikasi terapieutik adalah proses dimana perawat yang menggunakan pendekatan 

terencana mempelajari klien. Proses memfokuskan pada klien namun direncanakan 

dan dipimpin oleh seorang professional (Keltner, Schwecke, dan Bostron 1991) . 

komunikasi terapieutik mengembangkan hubungan interpersonal antara klien dan 

perawat . Proses ini meliputi kemampuan khusus karena perawat harus 

memperhatiakan pada berbagai interaksi dan tingkah laku non verbal. Komunikasi 

terapieutik disampaikan secara rahasia karena klien tahu bahwa semua informasi yang 

disampaikan pada perawat menjadi bagian dari catatan medis dan tidak disebar 

luaskan. Pearwat dengan sengaja member informasi untuk kepentingan pasien dan 

memaksimalkan rencana perawatan.  

Komunikasi terapieutik pada akhirnya menentukan perawat untuk menetapkan 

hubungan kerja dengan klien dan keluarganya. Perawat harus waspada tentang 

perbedaan budaya karena kadang klien merasa enggan untuk berbagi informasi secara 

terbuka dengan para professional.  

INTERAKSI SOSIAL  

  Usaha pertama dalam berkomunikasi dengan klien umumnya meliputi interaksi 

sosila yang singkat. Pesan yang disampaikan bersifat dangkal dimana baik perawat 

ataupun klien tidak mendiskusikan masalah atau pandangan pribadi secara mendalam . 

Pertukaran interpersonal umumnya berdasarkan pada intuisi, tapa berfikir dan respon 

automatik. Interaksi superficial membuat mereka yang ikut serta merasa aman karena 

diskusi tidak memiliki keinginan tersembunyi untuk pemaparan pribadi.  

PERAWATAN DAN METODE KOMUNIKASI EFEKTIF  

 Perawat menggunakan kemampuan komunikasi ketika menetapkan hubungan 

terapieutik. Tidak ada formula untuk membentuk hubungan dengan klien. Setiap orang 



berkomunikasi secara unik dan setiap klien membutuhkan teknik komunikasi yang 

berbeda. Perawat harus fleksibel dan teknik yang digunakan untuk mengembangkan 

komunikasi dengan setiap klien.  

MENYIMAK DENGAN PENUH PERHATIAN 

 Menyimak adalah salah satu teknik komaunikasi terapieutik  yang paling efektif. 

Menyimak merupakan metoda non-verbal untuk menunjukan minat pada kebutuhan, 

pandangan dan masalah klien. Menyimak membutuhkan perhatian khusus dari perawat 

dan meliputi keinginan untuk memahami seluruh pesan verbal dan nonverbal yang 

dikomunikasikan oleh seseorang. Menyimak adalah proses yang aktif dan penuh 

pelajaran sedangkan mendengarkan adalah proses neurologis yang pasif untuk 

menerima informasi.  

 Untuk menjadi pendengar yang perhatian, perawat mengunakan kemampuan ini :  

1. Hadapi klien ketika mereka bicara 

2. Pertahankan kontak mata yang alamiah untuk menunjukan keinginan untuk 

mendengar 

3. Mengambil postur yang menunjukan menyimak. Hindari menyilangkan 

kaki dan tangan karena ini menunjukan postur yang defensive 

4. Hindari gerakan tubuh yang mengganggu seperti meremas tangan, 

mengentukkan kaki atau bermain-main dengan sebuah benda ditangan.  

5. Mengangguk untuk mengakui ketika klien berbicara tentang hal penting 

atau mencari persetujuan.  

6. Condong kepembicaraan untuk menunjukan ketrlibatan.  

Pearawat harus Nampak wajar ketiaka menyimak klien. Isyarat nonverbal seperti 

posisi badan yang condong ke arah pembicara jangan sampai berlebihan atau 

mengancam ruang intimidasi. 

MENUNJUKAN PERMAINAN 

 Menunjukan permainan artinya bukan menghakimi orang lain dan menunjukan kegiatan 

pewawancara untuk menyimak kepercayaan, penghargaan dan latihan klien. Hal ini 

kadang sangat sulit karena perawat menghadapi klien dengan latarbelakang yang 

bervariasi. Penerimaan tiadak sama dengan persetujuan. Penerimaan adalah keinginan 

untuk mendengar tanpa menunjukan keraguan atau ketidaksetujuan.  



  Untuk menunjukan permainan perawat harus selalu waspada terhadap ekspresi non 

verbal pribadi. Perawat menghindari ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang 

menunjukan ketidaksetujuan, seperti mengerutkan dahi dan mengelengkan kepala. Hal 

ini menunjukan bahwa perawat menerima apa yang dikatakan klien:  

1. Menyimak tanpa menginterupsi 

2. Memberikan respon non verbal yang menunjukan pemahaman  

3. Yakinkan bahwa petunjuk non verbal sesuai dengan komunikasi verbal 

4. Menghindari perselisihan, menunjukan kesanksian atau keinginan untuk 

mengubah pikiran klien.  

 

MENGAJUKAN PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN  

Bertanaya adalah metode langsung dari komunikasi . Tujuan perawat adalah untuk 

memperoleh informasi spesifik mengenai klien. Pertanyaan digunakan selama 

percakapan, untuk menetapkan nada interaksi verbal dan mengontrol tujuannya. 

Pertanyaan menjadi paling efektif jika berkaitan dengan topic yang didiskusikan  atau 

subjek yang didiskusikan dan mengunakan kata-kata dan pola-pola dalam konteks 

sosiokultural klien yang normal. Susunan pertanyaan perawat membantu klien 

mengungkapkan sebuah cerita . Setiap pertanyaan berfokus pada aspek khusus cerita 

tersebut. Perawat harus berhati-hati dan tidak menanyakan lebih dari satu pertanyaan 

pada saat yang sama atau pindah ke subjek lainnya sampai topic yang sedang dibahas 

sudah secara penuh dikaji.  

TERMINASI  

Selama fase orientasi, perawat mengatakan kepada klien kapan ia memperkirakan 

berakhirnya hubungan. Ketika pemutusan terjadi, klien seharusnya tidak terkejut. Dengan 

tetap memperhitungkan keberhasilan hubungan, klien harus siap untuk berfungsi secara 

efektif tanpa bantuan perawat. Terkadang pemutusan bersifat menyakitkan. Tujuan utama 

pada akhir hubungan yang membantu apapun adalah pemutusan dengan cara yang terencana 

dan memuaskan. Meringkaskan prestasi dan mengulang kebutuhan yang tidak terpenuhi atau 

perawatan lebih lanjut akan sangat membantu. 

 Evaluasi Hasil yang Telah Dicapai. Hal vital pada masa pemutusan adalah evaluasi 

hasil. Perawat mendorong dilakukannya pengkajian atas ketepatan dan menetapkan hasil. 



 Perpisahan. Bergantung pada hubungan antara klien dan perawat, klien mungkin akan 

mersa cemas atau ambivalen ketika perpisahan makin dekat. Idealnya klien mengekspresikan 

perasaan mengenai perpisahan. Perawat merencanakan waktu sehingga klien dapat membagi 

perhatian dan ketakutannya. 

 Jika klien tetap berada di lingkungan perawatan kesehatan sedangkan perawat yang 

meninggalkan lingkungan tersebut karena cuti, klien mungkin akan merasa ditinggalkan. 

Perawat harus meyakinkan bahwa perawatan klien tidak akan terganggu dengan 

memperkenalkan perawat baru atau mengomunikasikan kebutuhan klien dengan rencana 

perawatan tertulis. Perawat mungkin dapat membantu perkembangan hubungan yang 

membantu antara perawat lainnya dengan klien. 

 KOMUNIKASI PROSES KEPERAWATAN 

Komunikasi sangat penting untuk proses keperawatan. Perawat menggunakan kemampuan 

komunikasi pada setiap langkah dari proses. Pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi perawatan klien bergantung pada komunikasi efektif antara 

perawat, klien, keluarga, dan tim perawatan kesehatan. Melalui komunikasi, perawat dan 

klien sampai pada persetujuan bagaiman mencapai hasil perawatan yang sukses. Fungsi-

fungsi ini adalah bagian dari proses keperawatan yang berjalan terus. 

 Komunikasi juga penting ketika perawatan pasien denagn masalah komunikasi. Jika 

klien tidak dapat berinteraksi dengan orang lain karena penyakit, keterlambatan 

perkembangan, keterbatasan fisik, gangguan karena alasan terapi atau emosi, perawat harus 

mendorong komunikasi. Perawat menggunakan proses keperawatan untuk menjamin bahwa 

klien berkomunikasi dengan cara yang baik dan efektif. 

 Pengkajian  

Pengkajian dapat dimulai dengan mengulang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. 

Tingkat perkembangan, persepsi, emosi, orientasi budaya, dan pengetahuan klien, adalah 

pokok yang harus dipahami perawat sebelum merencanakan metode untuk meningkatkan 

komunikasi. Mungkin akan sulit untuk mengkaji seluruh faktor ini jika klien memiliki 

kendala fisik dalam berkomunikasi. Keluarga atau teman, akan menjadi sangat penting untuk 

pengkajian perawat. 

 

KENDALA FISIK DAN PSIKOLOGIS PADA KOMUNIKASI  

Klien akan mengalami perubahan fisik dan psikologis yang membuat komunikasi tidak 

seimbang. Untuk dapat berbicara dengan spontan dan jelas, seseorang harus memiliki sistem 



pernafasan yang utuh, rongga oral dan nasal normal, serta pusat bicara yang berfungsi dalam 

korteks serebral. Resepsi normal bahasa membutuhkan sistem auditori yang utuh. Dalam 

kasus seorang anak, perawat mengkaji kemampuan anak untuk berkomunikasi, meliputi 

observasi suara, gaya, dan kosakata yang digunakan. Ketika seorang dewasa mengalami 

masalah dalam pendengaran di kemudian hari, kemampuan untuk menerima dan memahami 

pesan menjadi tidak seimbang. Pengulangan riwayat medis dan pengkajian fisik akan 

memberikan petunjuk pada kemampuan fisik klien untuk berkomunikasi. Kendala fisik 

menyebabkan ketidakmampuan untuk berbicara, ketidakseimbangan dalam artikulasi atau 

ketidakmampuan untuk menemukan nama atau kata. Ketidakseimbangan neurologis seperti 

paralisis 

 Komunikasi Melalui Proses Perawatan 

PENGKAJIAN 

 Wawancara dan pengambilan riwayat 

 Pemeriksaan fisik ( penggunaan saluran visual, auditori, dan taktil) 

 Observasi tingkah laku non verbal 

 Pengulangan catatan medis, literatur, dan tes diagnostik) 

DIAGNOSA KEPERAWATAN 

 Analisa tertulis dari penemuan pengkajian 

 Diskusi kebutuhan perawatan kesehatan dan prioritas dengan klien dan keluarga 

PERENCANAAN 

 Rencana asuhan tertulis 

 Sesi perencanaan tim kesehatan 

 Diskusi dengan klien dan keluarga untuk menentukan metoda implementasi 

 Membuat rujukan 

IMPLEMENTASI 

 Diskusi dengan profesional kesehatan lainnya 

 Pengajaran kesehatan 

 Penetapan dukingan terapeutik 

 Kontak dengan sumber kesehatan lainnya 

 Catatan perkembangan klien dalam rencana keperawatan dan catatan perawat 

EVALUASI 

 Kemahiran untuk memberikan respons verbal dan non-verbal 



 Hasil tertulis tentang akibat yang diharapkan 

 Memperbarui rencana keperawatan tertulis 

 Penjelasan revisi kepada klien 

serebral atau autisme dapat menghambat perkembangan kemampuan bicara secara normal 

atau kemampuan bahasa yang reseptif. Ketidakmampuan seperti ini membutuhkan 

penggunaan formula komunikasi alternatif seperti papan tulis, komputer, dan bahasa isyarat.

  Perawat juga harus mempertimbangkan apakah klien menjalani medikasi seperti 

antidepresan, neuroplastik, atau sedatif dapat menyebabkan klien menggunakan kalimat yang 

tidak lengkap. Perawat harus mengenali efek samping dari medikasi tersebut. 

 Beberapa penyakit psikologis seperti psikosis atau depresi dapat mempengaruhi 

kemampuan untuk berkomunikasi. Klien dapat menunjukkan ide-ide samar, verbalisasi 

konstan dari kata atau frase yang sama atau asosiasi samar dari ide-ide. Perawat harus 

mengisolasi penyebab psikologis masalah wicara dengan penyebab neurologis yang mungkin. 

 Diagnosa Keperawatan 

Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif mempengaruhi kemampuan klien 

untuk mengekspresikan kebutuhan atau bereaksi pada lingkunagn. Setelah mengumpulkan 

data kajian perawat mengelompokkan batasan karakteristik yang berhubungan untuk pola 

masalah. Keberhasilan perawat dalam mengidentifikasi masalah komunikasi klien akan 

memjamin perumusan diagnosa keperawatan yang akurat. Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan diagnosa harus difokuskan pada penyebab kegagalan komunikasi sehingga intervensi 

yang tepat dapat dipilih. Misalnya klien dewasa yang mengalami stroke dan afasia akan 

membuat perawat melakukan diagnosa seperti hambatan komunikasi verbal yang 

berhubunagn dengan perubahan ekspresi, pemahaman, atau kombinasi keduanya. Faktor-

faktor pendukung yang akurat harus didefinisikan. Intervensi yang berbeda akan digunakan 

jika inti permasalahannya adlah ekspresi dan bukan pemahaman. 

 Perawat dapat juga mendiagnosa masalah pada klien yang memiliki kesulitan untuk 

melakukan interaksi dengan orang lain. Dalam situasi tersebut, kesulitan klien untuk 

menunjukkan ekspresi atau perubahan dalam pola komunikasi akan memacu perawat untuk 

membuat diagnosa. 

 PERENCANAAN 

Komunikasi efektif membutuhkan latihan dan konsentrasi. Perawat melakukan usaha sadar 

dalam mencari cara untuk membantu klien dan keluarganya mengkomunikasikan pemikiran 

dan persaan yang lebih efektif. Merencanakan tempat yang sesuai dan mengatur perawatan 



dengan waktu yang akurat sangat penting. Selain itu pemberian intervensi dan tekhnik 

komunikasi yang sesuai dengan latar belakang budaya dan umur pasien juga harus 

dipertimbangkan. Bantuan komunikasi, seperti papan tulis untuk klien yang mengalami 

trakeostomi atau lampu panggilan khusus bagi pasien yang lupuh akan berguna. Perawat juga 

perlu mengenali keluarga dan tim perawatan kesehatan lainnya untuk mengomunikasikan 

masalah atau untuk membantu perawat dalam mengatur strategi komunikasi yang tepat. 

Rujukan tertentu mungkin meliputi pakar terapi wicara bagi klien yang mengalami afasia  ( 

kondisi neurologis dimana fungsi bahasa berkurang atau hilang), seorang penerjemah bagi 

klien yang berbicara dalam bahasa asing, atau perawat penghubung pskiatris untuk klien 

untuk klien yang pemarah dan cemas. 

 Khususnya sangat penting untuk membuat klien mengambil keputusan mengenai 

rencana perawatan. Seseorang harus merasa nyaman dan berkeinginan untuk berkomunikasi 

jika terjadi interaksi yang efektif. 

 Keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan klien dalam berkomunikasi 

bergantung tidak hanya pada partisipasi klien dalam menetapkan keberhasilan, tetapi juga 

pada gaya perawat melakukan komunikasi dan kemampuan untuk menetapkan hubungan 

yang membantu. Penggunaan komunikasi terapeutik akan membantu perawat merasakan, 

bereaksi, dan menghargai kekhasan klien. Komunikasi interpersonal yang berhasil memenuhi 

tujuan perawatan klien di bawah ini: 

1. Mentansmisikan pesan yang jelas, ringkas, dan dapat dipahami 

2. Klien meningkatkan rasa percaya pada perawat sebagai pmberi perawatan 

3. Perawat dan klien memberi dan menerima respons 

Setelah keberhasilan ditentukan bersama, hasil yang diharapkan dipolakan, dan intervensi 

spesifik direncanakan 

 IMPLEMENTASI 

Perawat harus mencoba untuk mengembangkan hubungan terapeutik yang membantu. Klien 

kemudian akan merasa nyaman dalam melakukan interaksi meskipun terjadi perubahan. 

 

MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN SOSIAL 

Jika muncul penanggulangan yang tidak efektif atau interaksi yang tidak seimbang, intervensi 

perawat harus difokuskan pada membantu klien melakukan hal-hal di bawah ini: 

1. Mengekspresikan perasaan dan kebutuhan 

2. Mengembangkan kemampuan bercakap-cakap 



3. Mengomunikasikan pikiran dan perasaan dengan jelas ( secara verbal maupun 

non-verbal) 

4. Menunjukkan ketegangan  

5. Memecahkan masalah 

6. Menjembatani pembicaraan dengan rekan sejawat dan staf 

Perawat yang memiliki lebih banyak pengalaman kemampuan berkomunikasi dan 

dianamika interpersonal akan dapat membantu klien melewati lapang permainan. Hal ini akan 

membantu klien melatih situasi dimana mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. 

Intervensi sederhana berikut ini dapat juga berguna untuk meningkatkan usaha dalam 

interaksi. 

1. Mendorong partisipasi dalam aktivitas sosial yang normal 

2. Mendiskusikan topik atau subjek yang netral di mana klien memiliki minat 

Teknik dan Alat Untuk Meningkatkan Komunikasi 

Papan komunikasi dengan kata-kata, huruf atau gambar yang menunjukkan kebutuhan dasar 

(toilet,air) 

Kertas dan pensil, pena, untuk menunjukkan ekspresi kebutuhan atau pikiran 

Penggunaan penerjemah untuk bahasa isyarat atau untuk klien dengan bahasa indonesia 

sebagai bahasa kedua 

Melibatkan keluarga dan teman dalam pengirimin perawatan jika dibutuhkan 

Menjaga agar bel pemanggil atau sistem lampu dalam jangkauan 

Penggunaan sikap non verbal seperti kedipan mata atau gerakan jari untuk respons ya/tidak 

Menggunakan kata yang dapat dipahami klien, menghindari, terminologi medis 

Menjaga agar lingkungan tetap tenang dan bebas dari gangguan 

Selalu menjadi pendengar yang baik 

3. Memberikan bantuan positif untuk interaksi sosial yang dapat diterima 

4. Membantu klien mengidentifikasi seseorang dengan siapa ia merasa nyaman 

dan mendorong interaksi diantara mereka 



5. Mengubah pengaturan tempat tidur atau ruang tidur ( di rumah sakit) untuk 

mendorong persahabatan atau mengasosiasikan minat yang sama 

6. Meminimalkan waktu klien untuk bermalas-malasan 

 

MENGONTROL LINGKUNGAN 

Jika lingkungan yidak nyaman atau mengganggu, klien akan mendapat kesulitan dalam 

berkomunikasi, apapun masalahnya. Perawat dapat mengontrol lingkungan sehingga menjadi 

kondusif untuk interaksi interpersonal 

PENGETAHUAN  

Komunikasi dapat menjadi sulit ketika orang yang berkomunikasi memiliki tingkat 

pengetahuan yang berbeda. Pesan akan menjadi tidak jelas jika kata-kata dan ungkapan yang 

digunakan tidak dikenal  oleh pndengar. 

Perawat berkomunikasi dengan klien dan professional yang memiliki tingkat pengetahuan 

yang berbeda. Bahasa yang umun digunakan adalah esensial ketika berkomunikasi dengan 

tingkan pengetahuan yang berbeda. Perawat mengkaji pengetahuan klien dengan mencatat 

respon mereka atas pertanyaan , kemampuan untuk mendiskusikan masalah kesehatan, dan 

pertanyaan yang nereka tanyakan. Setelah pengkajian, perawat menggunakan terminology 

dan ungkapan yang dipahami klien untuk meningkatkan perhatian dan minat.  

PERAN DAN HUBUNGAN  

 Individu berkomunikasi dalam tatanan yang tepat menurut hubungan dan peran 

mereka. Pelajar menggunakan cara bicara yang berbeda ketika mereka bicara dengan teman 

atau dengan instruktur, dokter atau rohaniawan . Kata-kata, ekspresi wajah , nada suara , dan 

gerakan tubuh bergantung pada bagaimana orang tersebut menerima komunikasi.  

 Perawat mungkin merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan rekan sejawat, 

bercanda mengenai kejadian sehari-hari dan berbagi cerita yang menyenagkan. Namun, 

komunikasi dengan klien yang memasuki klinik untuk pertamakalinya membutuhkan peran 

yang berbeda. Dengan mengantisipasi keprihatianan perawat menunjukan rasa hormat dengan 

menggunakan nama keluarga klien dan menghindari humor samapai mereka dapat 

menentukan reaksi pasien terhadapnya.  



 Seseorang akan merasa lebih nyaman ketika menunjukan ide untuk individu yang 

dapat mengembangkan hubungan yang positif dan memuaskan. Ketika hubungan antara 

perawat dank lien berkembang, perawat dan klien akan memiliki rasa percaya diri dalam 

menghubungkan ide dengan perasaan.  Komunikasi akan menjadi lebih efektif ketika masing-

masing pihak tetap waspada tentang peran mereka balam suatu hubungan. 

LINGKUNGAN   

  Cendenderung dapat berkomunikasi  dengan baik dalam lingkungan yang nyaman. 

Ruangan yang hangat bebas dari kebisingan dan gangguan adalah yang terbaik. Kebisingan 

dan kurangnya kebebasan seseorang dapat menyebabkan kebingungan, ketegangan atau 

ketidaknyaman.  

 Pearwat memiliki semacam control ketika memilih lingkungan untuk melakukan 

komunikasi dengan klien. Kantor atau ruangan duduk yang tenang sangat ideal. Ketika klien 

dikunjungi dirumah kamar tidur, atau ruang baca mungkin yang terbaik.  

 Dalam lingkungan perawatan kesehatan sekarang ini, sering kali tidak ada waktu 

untuk dihabiskan bersama klien. Dalam pengaturan keperawatan akut, Perawat harus 

mempelajari bagaimana menggunakan waktu dengan klien secara bijak karena waktu rawat 

inap dirumah sakit yang pendek.  

 Usaha perawat untuk memberiakan informasi tidak boleh dihalngi oleh distraksi 

lingkungan. Komunikasi harus tepat dan relevan, berdasarkan pada rencan pasien untuk 

perawatan. Proses komunikasi ini terus berlanjut ketika pasien memasuki fase pasca rawat 

inap. Metode yang kreatif seperti interaksi telepon atau referensi fax , computer umunnya 

muncul sebagai fasilitator proses komunikasi dalam lingkungan perawatan kesehatan yang 

terus berubah dewasa ini.  

RUANG TERITORIAL  

 Teriotorial menetapkan makna dari hak seseorang pada suatu area dan sekitarnya. 

Territorial sangat  penting karena membuat orang merasa memiliki identitas, keamanan, dan 

control. Dengan kata lain seseorang merasa terancam ketika orang lain memasuki 

teritorialnya karena hal tersebut menganggu homeostasis psikologis, menimbulkan 

kecemasan dan menyebabkan munculnya perasaan kehilangan control. Dalam teks klasik, 

Hall (1969) mengemulakan istilah proksemik yang artinya penggunaan ruang dalam 



hubungan interpersonal atau jarak antar komunikator. Perawat sering kali bekerja dengan 

klien dalam situasi dimana ruang dan territorial sangat penting. Dengan sentuhan jarak yang 

memisahkan perawat dengan klien harus dibatasi oleh situasi dan budaya.  

 Jarak atau ruang yang intim meliputi area 20cm diamana orang dapat saling 

bersentuhan atau  membuat kontak fisik. Klien sangan sensitive mengenai bagaimana perawat 

menggunakan jarak .  

 Ketiaka jarak menjadi lebih besar klien dan perawat merasa semakin tentram. 

Fleksibilitas yang lebih besar dihasilkan ketika tidak diperlukan kontak intim. Duduk dengan 

klien untuk melakukan wawancara , mendiskusikan perasaan atau pemikiran pribadi atau 

mengajar adalah contoh dari jarak personal (20cm-120cm). Jika jarak fisik ditingkatkan akan 

lebih mudah bagi klien dan perawat untuk berkomunikasi karena perawat menjadi tidak 

terlalu berperan. Jarak sosial (120cm-3,6m) diperlukan ketika berhadapan dengan suatu 

kelompok membentuk lingkaran denga dokter adalah salah satu interaksi kelompok. Jarak 

public (>120cm) adalah jarak yang diprertahankan untuk percakapan formal.  

 KOMUNIKASI TERAPIEUTIK 

Komunikasi terapieutik adalah proses dimana perawat yang menggunakan pendekatan 

terencana mempelajari klien. Proses memfokuskan pada klien namun direncanakan 

dan dipimpin oleh seorang professional (Keltner, Schwecke, dan Bostron 1991) . 

komunikasi terapieutik mengembangkan hubungan interpersonal antara klien dan 

perawat . Proses ini meliputi kemampuan khusus karena perawat harus 

memperhatiakan pada berbagai interaksi dan tingkah laku non verbal. Komunikasi 

terapieutik disampaikan secara rahasia karena klien tahu bahwa semua informasi yang 

disampaikan pada perawat menjadi bagian dari catatan medis dan tidak disebar 

luaskan. Pearwat dengan sengaja member informasi untuk kepentingan pasien dan 

memaksimalkan rencana perawatan.  

Komunikasi terapieutik pada akhirnya menentukan perawat untuk menetapkan 

hubungan kerja dengan klien dan keluarganya. Perawat harus waspada tentang 

perbedaan budaya karena kadang klien merasa enggan untuk berbagi informasi secara 

terbuka dengan para professional.  

INTERAKSI SOSIAL  



  Usaha pertama dalam berkomunikasi dengan klien umumnya meliputi interaksi 

sosila yang singkat. Pesan yang disampaikan bersifat dangkal dimana baik perawat 

ataupun klien tidak mendiskusikan masalah atau pandangan pribadi secara mendalam . 

Pertukaran interpersonal umumnya berdasarkan pada intuisi, tapa berfikir dan respon 

automatik. Interaksi superficial membuat mereka yang ikut serta merasa aman karena 

diskusi tidak memiliki keinginan tersembunyi untuk pemaparan pribadi.  

PERAWATAN DAN METODE KOMUNIKASI EFEKTIF  

 Perawat menggunakan kemampuan komunikasi ketika menetapkan hubungan 

terapieutik. Tidak ada formula untuk membentuk hubungan dengan klien. Setiap orang 

berkomunikasi secara unik dan setiap klien membutuhkan teknik komunikasi yang 

berbeda. Perawat harus fleksibel dan teknik yang digunakan untuk mengembangkan 

komunikasi dengan setiap klien.  

MENYIMAK DENGAN PENUH PERHATIAN 

 Menyimak adalah salah satu teknik komaunikasi terapieutik  yang paling efektif. 

Menyimak merupakan metoda non-verbal untuk menunjukan minat pada kebutuhan, 

pandangan dan masalah klien. Menyimak membutuhkan perhatian khusus dari perawat 

dan meliputi keinginan untuk memahami seluruh pesan verbal dan nonverbal yang 

dikomunikasikan oleh seseorang. Menyimak adalah proses yang aktif dan penuh 

pelajaran sedangkan mendengarkan adalah proses neurologis yang pasif untuk 

menerima informasi.  

 Untuk menjadi pendengar yang perhatian, perawat mengunakan kemampuan ini :  

1. Hadapi klien ketika mereka bicara 

2. Pertahankan kontak mata yang alamiah untuk menunjukan keinginan untuk 

mendengar 

3. Mengambil postur yang menunjukan menyimak. Hindari menyilangkan kaki dan 

tangan karena ini menunjukan postur yang defensive 

4. Hindari gerakan tubuh yang mengganggu seperti meremas tangan, mengentukkan 

kaki atau bermain-main dengan sebuah benda ditangan.  

5. Mengangguk untuk mengakui ketika klien berbicara tentang hal penting atau mencari 

persetujuan.  

6. Condong kepembicaraan untuk menunjukan ketrlibatan.  



Perawat harus Nampak wajar ketiaka menyimak klien. Isyarat nonverbal seperti posisi 

badan yang condong ke arah pembicara jangan sampai berlebihan atau mengancam 

ruang intimidasi. 

MENUNJUKAN PERMAINAN 

 Menunjukan permainan artinya bukan menghakimi orang lain dan menunjukan kegiatan 

pewawancara untuk menyimak kepercayaan, penghargaan dan latihan klien. Hal ini 

kadang sangat sulit karena perawat menghadapi klien dengan latarbelakang yang 

bervariasi. Penerimaan tiadak sama dengan persetujuan. Penerimaan adalah keinginan 

untuk mendengar tanpa menunjukan keraguan atau ketidaksetujuan.  

  Untuk menunjukan permainan perawat harus selalu waspada terhadap ekspresi non 

verbal pribadi. Perawat menghindari ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang 

menunjukan ketidaksetujuan, seperti mengerutkan dahi dan mengelengkan kepala. Hal 

ini menunjukan bahwa perawat menerima apa yang dikatakan klien:  

1. Menyimak tanpa menginterupsi 

2. Memberikan respon non verbal yang menunjukan pemahaman  

3. Yakinkan bahwa petunjuk non verbal sesuai dengan komunikasi 

verbal 

4. Menghindari perselisihan, menunjukan kesanksian atau keinginan 

untuk mengubah pikiran klien.  

MENGAJUKAN PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN  

Bertanaya adalah metode langsung dari komunikasi . Tujuan perawat adalah untuk 

memperoleh informasi spesifik mengenai klien. Pertanyaan digunakan selama 

percakapan, untuk menetapkan nada interaksi verbal dan mengontrol tujuannya. 

Pertanyaan menjadi paling efektif jika berkaitan dengan topic yang didiskusikan  atau 

subjek yang didiskusikan dan mengunakan kata-kata dan pola-pola dalam konteks 

sosiokultural klien yang normal. Susunan pertanyaan perawat membantu klien 

mengungkapkan sebuah cerita . Setiap pertanyaan berfokus pada aspek khusus cerita 

tersebut. Perawat harus berhati-hati dan tidak menanyakan lebih dari satu pertanyaan 

pada saat yang sama atau pindah ke subjek lainnya sampai topic yang sedang dibahas 

sudah secara penuh dikaji.  



Jika perawat menghendaki klien berelaborasi, pertanyaan terbuka adalah yang paling 

efektif karena memberi klien kesempatan untuk secara lebih lengkap membicarakan 

masalah atau perhatian. Mengajukan pertanyaan terbuka kepada klien akan mendorong 

perawat mengkaji beberapa faktor. Karena pertanyaan terbuka menimbulkan respons 

yang panjang, perawat dapat mengkaji kesenjangan atau ketidakcocokan. 

   PARAFRASE 

Parafrase adalah mengulang pesan klien dengan kata-kata perawat sendiri. Jika makna 

pesan berubah atau menyimpang melalui parafrase, komunikasi menjadi tidak efektif. 

Misalnya, klien mungkin mengatakan, “Saya sudah kelebihan berat badan seumur 

hidup saya dan tidak pernah mengalami masalah. Saya tidak mengerti mengapa saya 

harus menjalani diet.” Parafrasekan kalimat tersebut dengan mengatakan, “Maksud 

anda tidak peduli kalau anda kelebihan berat badan atau tidak?” yang tidak tepat. 

“Kelihatannya anda tidak yakin apakah anda perlu berdiet atau tidak karena anda tetap 

sehat.” Pernyataan ini lebih akurat untuk memparafrasekan pernyataan tersebut. 

 MENJELASKAN  

Menjelaskan dalam hal ini mungkin didefinisikan sebagai tindakan yang menyatakan 

ulang sebuah pernyataan yang sudah diutarakan atau dikirim oleh pengirim pesan. 

Tanpa pemjelasan, informasi penting dapat menjadi hilang. Imformasi sangat penting 

untuk rencana perawatan klien dan dapat menjadi tidak lengkap kecuali jika data yang 

membingungkan atau kontradiksi dapat dijelaskan. Perawat dapat mencoba untuk 

mengulangi pesan atau mengakui kebingungannya dan bertanya kepada klien untuk 

mengulangi pesan. Dengan menjelaskan pesan secara spesifik, kemungkinan dipahami 

akan lebih besar. Klien yang dapat dengan mudah dibingungkan oleh terminologi 

kompleks dan bahasa medis akan menghargai penjelasan yang sederhana dengan 

menggunakan contoh yang umum. 

  FOKUS  

Fokus dapat didefinisikan sebagai memusatkan informasi pada elemen atau konsep 

kunci dari pesan yang dikirimkan. Ketika klien mendiskusikan topik yang berhubungan 

dengan kesehatan, pesan mereka sering kali menjadi tidak jelas. Misalnya klien ingin 

berkata,”Saya merasa aneh akhir-akhir ini. Sebenarnya tidak terlalu mengganggu saya, 

saya hanya merasa ada sedikit gangguan di kepala Saya.”  Deskripsi ini hanya 



menunjukan klien tidak sehat. Perawat harus memfokuskan pada keluhan fisik klien. 

Untuk memfokuskan diskusi perawat dapat mengatakan,”Anda mengatakan merasa 

kurang sehat. Katakana pada saya kapam perasaan itu muncul.” Atau “Gambarkan 

perasaan di kepala Anda”dalam masalah memfokuskan, perawat sudah memahami 

pesan klien tetapi menyadari bahwa pesan tersebut tidak spesifik atau tidaaak jelas. 

 MENETAPKAN OBSERVASI 

Salah satu cara supaya perawat dapat memberikan respon saat berkominukasi adalah 

dengan bersama dengan klien berbagi observasi tentang tingkah laku mereka selama 

komunikasi. Perawat mendiskripsikan kesan ynag ditimbulkan oleh petunjuk non-

verbal. Jika pesan verbal klien bertentangan dengan petunjuk non verbal, observasi 

perawat dapat membantu untuk menunjukan pesan yang lebih jelas. Menetapkan 

observasi seringkali membantu menagrahkkan klien untuk berkomunikasi lebih jelas 

tanpa membutuhkan pertanyaan, pemfokusan, dan penjelasan lebih lanjut. Perawat 

tidak akan menetapkan observasi yang dapat memalukan atau mmebuat marah klien. 

 MEMBERI INFORMASI 

Umumnya tidak terlalu berguna untuk menyimpan informasi dari klien, terutama bila 

mereka mencari informasi tersebut. Jika perawat menghindari memberi informasi atau 

hanya hanya memberi sebagian dari informasi, klien mungkin akan kehilangan 

kepercayaan pada perawat. Jika dokter menentukan untuk menyimpan informasi, 

perawat harus menjelaskan alsannya pada mereka. Namun, ada banyak sekali informasi 

yang dapat dibagikan perawat. Perawat harus menghindari memberikan nasihat pada 

klien ketika memeberikan informasi sehingga tidak mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan klien.  

 MEMPERTAHANKAN KETENANGAN  

Ketenangan akan membuat klien mamiliki kesempatan untuk berkominikasi secara 

interpersonal, menyusun strategi dan berfikir serta mengolah informasi. Ketenangan 

secara khusus berguna ketika klien berhadapan dengan keputusan sulit, dimana mereka 

tidak yakin bagaimana membaginya dengan perawat. Ketenangan mungkin bisa 

membantu klien memperoleh rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk berbagi 

keputusan untuk menolak pengobatan medis. Ketenangan juga membuat perawat dapat 

mengobservasi klien. Perawat member perhatian khusus untuk pesan non-verbal, 



seperti ekspresi khawatir atau hilangnya kontak mata. Tetap diam menunjukan 

keinginan perawat untuk menunggu respon. Seringkali perawat memiliki banyak 

pertanyaan namun sebagai orang , terutama lansia tidak mampu untuk member respon 

dengan cepat. Ekspresi tidak sabar yang ditunjukan oleh perawat akan menghilangkan 

keinginan klien untuk berkomunikasi. Ketika klien menjadi sangat marah secara 

emosional, ketenangan akan membantu mereka berfikir.  

 MENGGUNAKAN KEASERTIFAN   

Keasertifan (ketegasan) adalah mempertahankan hak seseorang tanpa menyinggung 

orang lainyang tidak sepaham(Stanhope dan Lancaster,1996). Melalui tehnik asertif 

orang menunjukan perasaan dan emosi dengan penuh keyakinan, terus menerus dan 

jujur. Oramg yamg tegas membuat keputusan dan pilihan serta dapat mengontrol hidup 

mereka dengan lebih efektif dari pada orang yang tidak tegas. Perawat dpat melatih 

kemampuan ketegasan klien dan bagaimana menggunakanya untuk meningkatkan 

kesehatan mereka. Contoh kemampuan asertif meliputi bicara dengan jelas, 

menghadapi manipulasi dan melindungi diridari kritik. Kritik konstruktif akan 

meningkatkan pertumbuhan namun kritik yang manipulatifakan membuat orang 

rentan(Stanhope dan Lancaster,1992). 

 PENYIMPULAN  

Penyimpulan adalah pengulangan ringkas ide-ide utama yang telah didiskusikan. 

Penyimpulan mengatur gaya untuk interaksi lebih lanjut antara perawat dan klien. 

Memulai interaksi baru dengan menyimpulkan yang sebelumnya akan membantu klien 

untuk mengingat topik yang telah didiskusikan dan menunjukan klien bahwa perawat 

telah menganalisis komunikasi mereka. Penyimpulan akan membantu perawat 

mengulang aspek-aspek kunci interaksi. Komunikasi lebih lanjut dapat difokuskan pada 

masalah-masalah yang lebih relevan. Klien akan dapat merasakan jika perawat 

memahami pesan tersebut. Dengan penyimpulan, klien akan mampu mengulangi 

informasi dan menambahkan atau mengoreksi. 

Kendala Komunikasi Efektif 

Beberapa teknik atau gaya komunikasi mengakibatkan interaksi interpersonal yang 

tidak bersifat terapeutik. Kendala ini dapat merusak hubungan dengan klien  yang dibangun 



perawat. Banyak teknik yang secara umum dapat meningkatkan komunikasi efektifakan 

berbahaya jika tidak digunakan secara tepat. 

PEMBERIAN PENDAPAT. 

Dengan memberikan pendapat akan membutuhkan pengambilan keputusan yang dilakukan 

jauh dari klien. Hal itu menghalangi spontanitas, memperlambat pemecahan masalah, dan 

menyebabkan keraguan. Contoh di bawah ini menunjukkan bagaiman pemberian pendapat 

dapat berbahaya . 

Perawat: tuan jones, anda tampak sedang melamun  

Klien: tidak, tidak terlalu. Saya sedang berpikir apakah anak saya akan menegok saya? 

Perawat: kalau anda bertanya pada saya, ia seharusnya sudah ada disini sekarang. Itu besar 

artinya buat anada. 

Seringkali klien hanya membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan perasaannya. 

Pemberian pendapat akan menghalangi pasien mengembangkan solusi untuk memcahkan 

masalah. 

Ada kalanya klien membutuhkan saran. Misalnya ketika klien memilih diet khuss , bantuan 

perawat mungkin dibutuhkan untuk menentukan makanan yang tepat. Usul diberikan kepada 

klien sebagai pilihan karena keputusan akhir ada di tangan klien.   

MEMBERIKAN PENETRAMAN SEMU 

Ketika klien sakit terus, perawat tergoda untuk menawarkan harapan kepada klien dengan 

pernyataan seperti “anda akan baik-baik saja” atau “tidak ada yang perlu dikhawatirkan”. 

Ketika klien mencari tahu lebih lanjut, penentraman semu dari perawat dapat mematahkan 

komunikasi terbuka. Contoh dibawah ini menunjukkan masalah ini : 

Klien : saya sangat takut menjadi sangat bergantung pada istri saya. Saya rasa saya tidak akan 

membaik. 

Perawat : tidak ada yang oerlu dikhawatirkan. Semua akan membaik. 

Penentraman yang tulus dan dapat dipercaya sangat penting dan dapat membantu menetapkan 

harga diri dan harapan klien. Bardley dan Edinberg (1990) telah mengidentifikasi enam 



kondisi dasar di mana penentraman secara verbal dapat diberikan ; klien dapat diyakinkan 

bahwa : 

1. Masih ada harapan 

2. Perawat selalu mendengarkan 

3. Pengobatan tersedia 

4. Perubahan tertentu yang tidak diinginkan dapat terjadi(mis. Kehilangan rambut karena 

kemoterapi) 

5. Klien akan diperlakukan sebagai individu 

6. Masalah klien telah dipahami. 

BERSIKAP DEFENSIF 

Defensive adalah respon untuk mengkritik, untuk menunjukkan bahwa klien tidak mamiliki 

hak untuk memberikan opini. Ketika perawat menjadi defensive, apa yang menjadi 

kekhawatiran klien sering terabaikkan. Ketika klien menunjukkan kritik, perawat harus 

mendengar apa yang mereka katakana. Mendengarkan tidak berarti menyetujui. Untuk 

mempelajari alasan di balik kritik klien, perawat harus menghindari sikap defensive. Ada dua 

sisi dalam setiap cerita dan perawat harus mencoba untuk mempelajari mengapa klien 

menjadi marah atau kecewa. 

MENUNJUKKAN PERSETUJUAN ATAU KETIDAKSETUJUAN 

Menunjukkan persetujuan yang berlebihan dapat berbahaya untuk hubungan klien – perawat, 

sama seperti menunjukkan bahwa tingkah laku yang dipuji adalah satu – satunya yang dapat 

diterima. Seringkali klien berbagi keputusan dengan perawat, tidak dalam usaha untuk 

mencari cara untuk mendiskusikan perasaan. Persetujuan perawat yang berlebihan tidak akan 

membuat kl;ien berpikir atau bertindak dengan bebas dan menghalangi potensi untuk 

melakukan pengambilan keputusan. Respons yang lebih baik bagi perawat misalnya, “anda 

tampak kuatir mengenai kehilangan kebebasan anda.” 

Dilain pihak, ketidaksetujuan secara tidak langsung menunjukkan bahwa klien harus 

memenuhi harapan atau standar perawat. 

STEREOTIP 

Setiap orang memiliki cirri khas. Namun respons stereotip menghalangi keunikan dan secara 

berlebihan menyederhanakan situasi. Stereotip adalah kepercayaan umum mengenai orang. 



Penggunaan stereotip menghalangi komunikasi dan dapat menghalangi hubungan antara 

klien- perawat. Pernyataan yang bersifat stereotip misalnya “Lansia selalu membingungkan” 

atau “klien dengan masalah punggung tidak dapat menoleransi rasa sakit,” secara serius 

membuat komunikasi interpersonal menjadi tidak seimbang. Komunikasi nonterapeutik 

lainnya adalah penggunaan respons stereotip yang tidak bermakna. Penggunaannya  akan 

menimimalkan pentingnya pesan seseorang. 

BERTANYA MENGAPA 

Ketika orang tidak setuju atau tidak dapat memahami orang lain, mereka cenderung untuk 

bertanya mengapaorang lain percaya atau bertindak seperti itu. Klien seringkali 

menginttepretasikan pertanyaan “mengapa” dapat menyebabkan kebencian, rasa tidak aman, 

dan tidak percaya. 

Jika perawat menginginkan informasi tambahan, terdapat cara – cara lain yang lebih efektif 

untui menetapkan pertanyaan. Misalnya, daripada bertanya “kenapa Anda tidak melakukan 

latihan?” perawat dapat mengatakan “Anda tidak melakukan latihan Anda, apakah ada 

masalah?” Daripada menanyakan, “mengapa Anda cemas?” Perawat dapat mengatakan 

“Anda tampak kesal, ada yang ingin anda sampaikan?”. 

MENGUBAH SUBJEK PEMBICARAAN SECARA TIDAK TEPAT 

Perawat mungkin dengan tidak hati – hati menghentikan klien ketika membicarakan aspek 

yang penting dengan mengganti subjek. Menginterupsi pembicaraan dengan kasar sangat 

tidak sopan dan menunjukkan kurangnya rasa empati, seperti yang ditunjukkan pada contoh 

berikut : 

Perawat : Selamat pagi tuan Jones, bagaiman perasaan Anda ? 

Tuan Jones : (ekspresi wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan)  tidak terlalu baik. Jahitan 

saya agak nyeri. 

Perawat : Ya, duduklah. Kita harus mendiskusikan latihan Anda. 

Komentar perawat menunjukkan ketidak inginan untuk mendiskusikan rasa sakit atau 

ketidaknyamanan Tuan Jones. Mengubah subjek menghalangi kemajuan dalam komunikasi 

terapeuitik. Pemikiran dan spontanitas klien menjadi terganggu, ide – idenya menjadi kusut 



dan sebagai akibatnya informasi yang tersedia menjad tidak adekuat. Sangat penting untuk 

menghindari perubahan subjek selama pengkajian. 

MEMBANTU HUBUNGAN 

Hubungan perawatan klien bersifat lebih dari hubungan mutual. Hubungan tersebut 

merupakan proses dimana penolong diminta campur tangan dalam kehidupan klien untuk 

membantu klien menetapkan tingkah laku  yang lebih efektif. Hubungan klien-perawat adalah 

suatu proses dinamis yang meliputi usaha kolaborasi perawat dank lien untuk mengatasi 

masalah dan untuk meningkatkan dan kemampuan adaptasi. Perawat menggunakan 

kemampuan komunikasi interpersonal untuk mengembangkan hubungan dengan klien yang 

dapat meningkatkan pemahaman mereka sebagai manusia seutuhnya. Hubungan yang 

membantu ini adalah terapeutik, yang meningkatkan iklim psikologis yang membawa 

perubahan dan pertumbuhan klien yang positif. Meskipun perawat akan mendapatkan banyak 

kepuasan dari hubungan, klien harus menjadi penerima utama dan penentu keuntungan. 

Penciptaan lingkungan yang terapeutik bergantung pada kemampuan perawat untuk 

menyediakan kenyamanan fisik dan psikososial pada klien. Perawat menjamin bahwa 

kebutuhan psikologis klien akan dicukupi. Misalnya, perawat menempatkan klien sehingga 

dapat bernapas dengan normal untuk tidur yang nyaman. Tindakan yang dilakukan perawat 

memperhitungkan keinginan klien. Perawat dan klien bersama – sama menentukan 

bagaimana kenutuhan masing – masing dapat tercapai.   

Usaha untuk meningkatkan kenyamanan nyonya Greer membuatnya lebih 

berkeinginan untuk mendiskusikan masalah. Perawat segera mempelajari  rasa takut Nyonya 

Greer yang sangat besar tentang kematian . Klien gering kali meminta sesuatu kepada 

perawat untuk menghindari perasaan kesepian. Dengan mendiskusikan ketakutan nyonya 

Greer , perawat dan klien dapat menemukan cara untuk meminimalkan rasa kesepian. 

Perhatian perawat mengarah pada solusi masalah klien. 

 Hubungan yang membantu antara perawat dan klien tidak terjadi begitu saja. 

Hubungan itu harus dibangun dengan perawat ketika perawat menggunakan teknik 

komunikasi terapeutik. 

  



Dimensi Hubungan Membantu  

Bentuk umum dari hubungan yang membantu adalah rasa percaya,empati,perhatian,autonomi 

dan mutualisme. Sifat-sifat tersebut esensial jika perawat ingin menetapkan hubungan yang 

positif dan suportif dengan klien. 

RASA PERCAYA 

Rasa percaya dapat didefinisikan sebagai kepercayaan bahwa orang lain akan memberi 

bantuan ketika membutuhkan dan tertekan. Hubungan yang mempercayai ini tidak dapat 

berkembang kecuali jika klien percaya bahwa perawat ingin merawat demi kebaikan klien itu 

sendiri. Rasa percaya akan membentuk komunikasi terapeutik yang terbuka. Pengalaman 

yang telah lalu mungkin akan mempengaruhi keinginan klien untuk mempercayai perawat. 

Kurangnya pengalaman perawatan kesehatan sebelumnya atau pengalaman traumatik dapat 

mengakibatkan klien memiliki keraguan dalam mempercayai pemberian perawatan. Untuk 

meningkatkan rasa percaya,  perawat harus bertindak secara konsisten , dapat dipercaya dan 

kompeten. Kejujuran dalam memberikan informasi kepada klien untuk dapat membantu 

terciptanya rasa percaya. Tanpa rasa percaya,hubungan antara klien dan perawat tidak akan 

memiliki kemajuan lebih dari interaksi sosisl dan hanya untuk memenuhi kebutuhan 

superfisial. 

EMPATI DAN SIMPATI 

Empati  telah diterima secara luas sebagai komponen klinis dalam hubungan yang membantu. 

Definisi empati merefleksikan pengaruh psikoterapis Carl Rogers,yang terkenal karena 

karena hasil karyanya dalam mengidentifikasi dan mendiskripsikan karakteristik hubungan 

yang membantu. Empati adalah merasakan , memahami dan membagi kerangka referensi 

klien, dimulai dengan masalah yang dihadapi klien. Sangat adil,sensitif dan objektif untuk 

melihat pengalaman yang dimiliki. 

 Empati membantu klien untuk menjelaskan dan mengkaji perasaan mereka  sehingga   

pemecahan masalah dapat terjadi. Untuk mengembangkan empati  dalam suatu hubungan, 

tentu membutuhkan waktu. Perawat tidak dapat secara otomatis memahami perasaan atau 

pengalaman klien. Dalam studi kasus di bawah ini,bersifat terbuka dan menerima akan 

membantu perawat belajar empati. 



 Kebalikan dari empati,simpati adalah ekspresi perasaan seseorang mengenai keadaan 

sulit yang lain. Simpati merupakan perasan perhatian , kesedihan atau rasa kasihan yang 

ditunjukan oleh perawat terhadap klien dimana  kebutuhan klien dilihat sebagai kebutuhan 

perawat. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan karena mencegah berkembangnya hubungan 

membantu yang efektif . misalnya perawat menggunakan kemampuan komunikasi ketika 

menunjukan rasa belasungkawa kepada keluarga yang kehilangan kerabatnya .”Saya turut 

berduka cita karena ayah Anda meninggal sedemikian cepat. Ayah saya juga meninggal 

seperti itu. Jika ada sesuatu yang dapat Saya lakukan , jangan ragu untuk mencari Saya.” 

Dengan pesan seperti itu , perawat menggunakan baik konsep simpati maupun empati dengan 

menawarkan pertolongan dan berbagi kerangka referensi klien. 

PERHATIAN 

Perhatian adalah memiliki penghargaan positif terhadap orang lain,merupakan dasar untuk 

hubungan yang membantu. Sebagian besar klien secara langsung ataupun tidak langsung 

menunjukan keinginan untuk diperhatikan pada waktu tertentu. Perawat menunjukan 

perhatian dengan menerima klien sebagaimana mereka adanya dan menghargai mereka 

sebagai individu. Ketika klien merasa diperhatikan, mereka merasa aman dari ancaman atau 

situasi yang menyebabkan kecemasan. Penghilangan kecemasan dan stres akan meningkatkan 

daya tahan tubuh dan membantu penyembuhan. 

AUTONOMI DAN MUTUALITAS 

Autonomi adalah kemampuan untuk mengontrol diri. Mutualitas meliputi perasaan untuk 

berbagi dengan sesama. Keduanya sangat penting dalam hubungan yang saling membantu. 

Perawat dan klien bekerja sebagai tim yang ikut serta dalam perawatan. Perawat menawarkan 

kesempatan untuk mengambil keputusan, sekalipun untuk hal-hal yang sangat sepele seperti 

menentukan waktu untuk mandi. Ketika klien menjadi lebih mandiri,perawat menawarkan  

lebih banyak kesempatan  untuk mengambil keputusan. Perawat juga bertindak sebagai 

penasihat untuk memberitahu klien tentang alternatif perawatan kesehatan dan untuk 

memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. 

FASE HUBUNGAN MEMBANTU 

Hubungan membantu ditetapkan dan dipertahankan oleh perawat profesional dan meliputi 

fase preinteraksi, orientasi, bekerja dan pemutusan. Hubungan adalah sesuatu yang bersifat 

resiprokal; perawat dan klien saling berhubungan ketika mereka bergerak ke arah hubungan 



terapeutik. Hubungan yang membantu bergerak tanpa mengenal waktu ketika klien dan 

perawat berinteraksi, namun hubungan yang membantu tidak sama dengan proses perawatan. 

Proses perawatan adalah suatu seri tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah 

kesehatan klien. Hubungan membantu adalah suatu ikatan yang membuat perawat menjadi 

lebih efektif dalam menjalankan proses perawat. Perawat bertanggung jawab untuk 

mengarahkan klien melalui hubungan yang membantu untuk meyakinkan bahwa seluruh 

kebutuhan klien terpenuhi. Tantangan bagi perawat adalah untuk menetapkan hubungan yang 

membantu dalam waktu yang minimal dengan memasukkan pola komunikasi efektif yang 

melibatkan klien,keluarga,dan tim perawatan kesehatan. 

 Bab 7 mendiskusikan wawancara sebagai metode untuk mempertahankan riwayat 

kesehatan dan mengidentifikasi perubahan dalam tingkat kesehatan dan pola hidup klien. 

Meskipun fase-fase wawancara dan hubungan yang membantu adalah sama, namun pola 

komunikasinya berbeda. Wawabcara dapat membangun hubungan perawat-klien karena 

mungkin dapat menjadi pertemuan yang pertama. Namun, wawancara bukan mekanisme 

untuk mempertahankan hubungan terapeutik jangka panjang yang terus berlanjut pasca-

rawat. Hubungan yang membantu berjalan melebihi kesempatan wawancara untuk 

menetapkan hubungan yang menjadi dasar resolusi yang terus berjalan pada masalah 

kesehatan klien. 

FASE PRAINTERAKSI 

Sebelum melakukan pertemuan pertama dengan klien, perawat idealnya mengulangi 

informasi mengenai klien. Informasi tersebut dapat meliputi riwayat keperawatan atau 

medis,entri dalam catatan perawat mengenai catatan medis,atau diskusi dengan perawat 

lainnya yang merawat klien. Selama masa pengulangan ini, perawat berpikir mengenai 

persoalan yang mungkin timbul. Misalnya, sebelum memasuki hubungan dengan klien muda 

yang mengalami kanker, perawat memperhitungkan bagaimana klien menyesuaikan diri dan 

kapan kematian mungkin didiskusikan. Fase preinteraksi adalah waktu dimana perawat 

merencanakan pendekatan. Proses ini membantu menghindari terjadinnya stereotip pada klien 

dan membantu perawat untuk berpikir mengenai nilai atau perasaan pribadi. Meskipun 

perawat mungkin merasa resah mengnai klien,hal ini akan mempertajam proses mental dan 

membantu perencanaan. Peserta didik keperawatan tingkat awal harus mencari bantuan dari 

instruktur jika kecemasan meningkat. 



 Langkah akhir dari fase preinteraksi adalah untuk menentukan lokasi dan menetapkan 

kapan pertemuan dengan klien dilakukan untuk pertama kalinya. Lingkungan yang nyaman, 

tersendiri dan menarik akan mempercepat interaksi interpersonal. Perawat juga harus 

menyediakan waktu yang cukup untuk diskusi. 

ORIENTASI 

Fase orientasi dimulai ketika perawat dan klien bertemu untuk pertama kalinya. Fase ini 

menentukan bagaimana hubungan perawat-klien selanjutnya. Fase orientasi sangat penting 

dan seringkali ditandai dengan ketidakpastian dan eksplorasi. 

Selama pertemuan pertama, kedua belah pihak secara akrab saling mengkaji. Perawat 

dank lien membuat kesimpulan dan penilaian atas tingkah laku masing-masing. Komunikasi 

terapeutik akan menjadi lebih efektif jika perawat tulus, penuh empati, dan perhatian. 

  Perawat dank lien bertemu dan saling mengenal nama. Sangat bijak untuk menyebut 

klien secara formal dengan menggunakan nama keluarga; misalnya perawat dapat 

mengatakan, “Selamat pagi tuan Spencer. Saya nona Tucker. Saya perawat mahasiswa yang 

ditugaskan untuk merawat Anda hari ini.” Ketika hubungan terapeutik dikembangkan, klien 

akan meminta perawat untuk menjadi lebih santai. Kegagalan untuk memperkenalkan diri 

dapat menyebabkan ketidakpastian karena klien seringkali menemui banyak personel ketika 

melakukan perawatan kesehatan. 

 Pada awal hubungan, tidak seorang pun dapat merasakan keunikanorang lain. Perawat 

menerima seseorang yang memiliki masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Klien 

menerima perawat sebagai salah seorang ahli perawatan kesehatan yang bertugas untuk 

membantu. Ikut dalam interaksi social akan membantu perawat dank lien untuk menjadi lebih 

santai. Contoh berikut ini menunjukkan komunikasi untuk membuat klien menjadi lebih 

santai. 

 Perawat: Hari ini benar-benar menyenangkan Nyonya Spier. 

 Klien: Ya, memang. Jika saya ada di rumah dan merasa sehat, saya akan berkebun di 

taman saya. 

 Perawat: Anda suka berkebun? Tanaman macam apa yang Anda suka tanam? 

 Klien: Oh, apa saja. Saya suka tomat, selada, dan juga jeruk. 



 Perawat mengarahkan percakapan sehingga ia dan nyonya Spier merasa santai. 

Dengan tergesa-gesa mengarahkan pada diskusi yang berorientasi terapeutik ketika klien 

merasa nyaman tidak akan membawa hasil apapun. Perawat dank lien dapat memahami satu 

sama lain dan mulai membangun hubungan yang bermakna jika interaksi social diarahkan 

dengan benar. 

 Pengujian Klien seringkali menguji perawat selama fase orientasi. Hal ini disebabkan 

oleh kesulitan klien dalam memahami kebutuhan untuk membantu, ketakutan untuk 

mengekspresikan perasaan yang sesungguhnya dan kecemasan yang lebih besar daripada 

keinginan untuk berubah. Perawat yang sadar akan apa yang menjadi ketakutan klien harus 

menunjukkan rasa percaya diri dan kompeten. Perawat tidak harus mendapat defensive 

selama masa pengujian tetapi harus bersikap terbuka dan ingin tahu tentang masalah klien. 

Klien mungkin akan menjadi diam untuk menghindari komunikasi. Perawat dapat 

menunjukkan keinginan untuk membantu dengan menjelaskan tindakan yang diambil dan 

menunjukkan perawatan dengan baik.  

 Membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah bersandarkan pada seseorang tanpa 

merasa ragu atau bertanya-tanya. Percaya diri, mandiri, kerahasiaan, dan kredibilitas adalah 

hasil dari hubungan yang saling mempercayai. Tidak mudah bagi klien untuk merasakan 

adanya kebutuhan bantuan atau untuk memintanya. Seringkali klien mempercayai perawat 

namun tidak sanggup untuk meminta bantuan. Kepercayaan menyediakan dasar untuk 

komunikasi efektif ketika masing-masing individu menjadi lebih terbuka dan 

mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. 

 Mempercayai seseorang memiliki risiko. Ketika klien mulai membagi perasaan dan 

sikapnya dengan perawat, mereka menjadi mudah dikritik. Klien harus menjadi nyaman 

dalam mengungkapkan informasi pribadi.  

Metode superficial untuk membangun rasa percaya; berbagi rahasia, menceritakan lelucon 

pribadi atau mendorong klien untuk membangun hubungan yang berdasarkan penyebutan 

dengan nama panggilan. Beberapa klien dapat menerima perilaku ini, namun orang lain 

mungkin keberatan diperlakukan secara berbeda. Mereka bukannya menikmati perhatian 

ekstra dari perawat malah menjadi tidak percaya. 

 Perhatian yang tulus adalah metoda yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan. 

Perawat menunjukkan sensitivitas dan memahami kebutuhan klien. Menunjukkan perhatian 



adalh salah satu cara untuk menetapkan rasa percaya. Dengan menunjukkan perhatian, 

perawat mendorong pertumbuhan dan perkembangan klien. Studi kasus berikut ini 

menunjukkan komunikasi yang membentuk rasa percaya. 

 

STUDI KASUS 

Tuan Squires: Saya sudah pulang selama empat hari dan saya tidak tahu apa yang harus saya 

lakukan. 

Nona Ramsey: Anda jelas kesal. Katakan pada saya apa masalahnya dan saya akan bantu. 

Tuan Squires: Dokter menyuruh saya melakukan diet baru. Tampak mudah di rumah sakit, 

tetapi saya takut saya tidak makan dengan benar. 

Nona Ramsey: Anda telah banyak membaik sejak Anda dirawat. Mari kita duduk sebentar 

dan kita lihat makanan apa yang Anda harus makan. Kemudian kita lihat tipe makanan apa 

yang Anda suka dan diizinkan dalam diet baru Anda. 

Tuan Squires mulai mempercayai Nona Ramsey yang menunjukkan keinginan untuk 

membantu, yang tidak menghindar tetapi justru berusaha untuk membantunya. 

Tuan Squires: Anda tidak usah repot-repot. 

Nona Ramsey: Anda sama sekali tidak merepotkan saya. Salah satu bagian penting dalam 

pekerjaan saya adalah membantu Anda supaya tetap sehat. Membantu Anda untuk lebih 

memahami diet Anda adalah bagian dari pekerjaan saya. 

Tuan Squires: Kalau saya dapat belajar menetapkan dan mamakan makanan yang benar, 

dokter saya berkata bahwa saya mungkin dapat tinggal di luar rumah sakit lebih lama. 

Nona Ramsey: Dokter Anda benar. Sekarang mari kita lihat sejauh mana Anda tahu. 

Salah satu elemen yang membantu menetapkan raa percaya adalah mengenal Tuan Squires 

secara pribadi. Ia menyadari bahwa Nona Ramsey menghargainya sebagai seseorang yang 

unik. 

Tuan Squires: Dokter mengatakan saya seharusnya makan lebih banyak sayuran dan buah. 

Saya sebenarnya tidak terlalu suka sayuran. 



Nona Ramsey: Mari kita buat daftar apa yang Anda suka. Anda tahu, ada banyak cara untuk 

mempersiapkan makanan yang sama. Jika Anda dapat makan apa yang Anda suka, Anda 

akan dapat mengikuti diet dengan lebih mudah. 

Tuan Squires: Itu tampaknya baik. Sebelum saya meninggalkan rumah sakit, saya tidak 

berpikir bahwa saya akan memiliki banyak makanan akan apa yang saya makan. 

Nona Ramsey: Tentu saja. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Anda bisa memiliki 

banyak variasi dalam diet Anda dan bahkan akan minikmatinya. Sangat penting bahwa diet 

direncanakan untuk Anda dan bukan untuk orang lain. 

Rasa percara akan berkembang pada dasar perhatian. 

Waktu kesabaran dan kehati-hatian Nona Ramsey menunjukkan perhatiannya terhadap 

kesejahteraan Tuan Squires. 

 Mengidentifikasikan Masalah dan Keberhasilan 

Dalam pertemuan pertama, perawat mulai menkaji status kesehatan klien. Melalui observasi 

dan interaksi, perawat mulai membuat kesimpulan diagnose. Masalah kesehatan klien 

mungkin sederhana, seperti bergerak tanpa ketidaknyamanan, memilih makanan yang dapat 

ditoleransi dengan mudah, atau bangun dari tempat tidur dengan aman. Hubungan dengan 

klien akan menguat jika perawat mengetahui masalah klien yang penting. Selama masa 

orientasi, perawat menggunakan teknik komunikasi untuk mengarahkan klien pada 

kewaspadaan masalah, menfokuskan pada inti dari permasalahan dan mengkaji solusi 

potensial. Setelah masalah diidentifikasi, perawat dank lien bersama-sama menentukan 

tujuan. Ketika klien telah mampu ikut serta dalam penyusunan tujuan dan melihat 

keuntungan yang diinginkan, intervensi perawatan akan menjadi lebih efektif. 

 Seringkali tujuan dari interaksi adalah saling berbagi informasi, pemikiran dan 

perasaan bukan mengidentifikasi atau mencari permasalahan. Perawat mungkin menemukan 

bahwa klien membaik tanpa kesulitan atau dapat mengatasi situasi dengan baik. 

 Identifikasi masalah menggunakan mendengar dengan penuh perhatian, pertanyaan 

yang tidak terbatas, paraphrase, dan penjelasan. Pada awalnya perawat menghindari 

pengidentifikasian sejumlah besar masalah aktual ataupun potensial. Melontarkan terlalu 

banyak pertanyaan kepada klien dapat mengakibatkan kepenatan fisik dan emosional. 

Tambahan lagi hal itu akan membuat klien kurang percaya dan menjadi lebih curiga terhadap 



keinginan perawat. Membatasi identifikasi masalah akan membuat klien memahami 

peraturan klien dan perawat. 

STUDI KASUS 

Tuan Sachs adlah lansia berumur 58 tahun yang mengalami paralisis parsial pada sisi kanan 

dan baru-baru ini diberikan fasilitas rehabilitasi. Tuan Sachs membutuhkan pengembalian 

fungsi tangan kanannya untuk mempertahankan pekerjaannya sebagai ahli reparasi telepon. 

Ia juga takut untuk merusak citra dirinya. Ia merasa cacat dan tidak akan dapat hidup normal 

lagi. 

Tuan Sachs: Banyak yang telah terjadi pada saya. Saya tidak akan dapat melakukan hal-hal 

yang dulu saya sukai.  

Perawat: Saya tahu sekarang pasti merupakan masa yang sulit bagi anda. Namun banyak 

yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan kembali fungsi normal Anda. 

Tuan Sachs: Tapi begitu banyak hal yang salah pada diri saya. 

Perawat: Mari kita periksa satu persatu. Apa yang paling penting bagi Anda? 

Tuan Sachs: Seandainya saya bisa menggunakan tangan saya. 

Perawat: Dokter Anda menyuruh Anda melakukan beberapa latihan untuk meningkatkan 

kekuatan tangan Anda. Dokter fisik akan mengajari Anda bagaimana melakukannya satu 

persatu. Apakan Anda ingin mencobanya? 

Tuan Sachs: Tentu saja. Seandainya saya bisa menggunakan lagi tangan saya untuk bekerja. 

Perawat: Mari kita mulai dengan beberapa tujuan yang mudah. Pertama, kita akan membantu 

Anda untuk menambah kekuatan pada jari Anda supaya anda bisa memegang alat-alat 

makan, menyisir rambut atau bercukur. Setelah itu, kita akan coba beberapa latihan yang 

lebih berat. 

Tuan Sachs: OK, hal itu masuk akal. Berithu saya apa yang harus saya lalkukan. 

Berikut ini akan menunjukkan komunikasi untuk mengidentifikasikan masalah dan tujuan: 

 Menjelaskan Peran. Setelah hubungan yang membantu dimulai, peran harus 

ditetapkan. Hal ini terjadi melalui pertukaran informasi, meliputi kebutuhan mendesak klien, 



persepsi klien terhadap kebutuhan tersebut, pengukuran asuhan keperawatan yang harus 

diadakan dan langkah untuk menjamin partisipasi kilen dalam perawatan. Hubungan yang 

membantu membutuhkan partisipasi dari kedua belah bihak namun perawat memegang peran 

sebagai pemimpin. Memimpin tidak berarti mengontrol dalam kesan yang bersifat 

manipulative. Bahkan, perawat mengambil inisiatif dalam menentukan sudut pandang klien. 

Klien bertindak sebagai penerima perawatan namun juga memegang peran sebagai partisipan 

dalam perawatan. 

 Menetapkan Kontrak. Setelah tujuan dan peran didefinisikan dengan jelas, perawat 

mungkin dapat menetapkan kontrak dengan klien. Umumnya fase ini membutuhkan 

pertukaran verbal. Elemen kontrak meliputi lokasi, frekwensi dan panjang kontak dengan 

klien dan durasi hubungan. Perawat tidak seharusnya melakukan kontrak dengan cara yang 

terlalu formal etapi harus memberikan garis besar perjanjian dengan cara di mana ia 

menjelaskan harapan dan menyimpulkan langkah untuk meningkatkan perkembangan kearah 

kesehatan. Contoh di bawah iti menunjukkan komunikasi untu membentuk kontrak. 

 Perawat: Tuan Reed, saya akan datang ke rumah Anda setiap hari selama 4 hari 

mendatang. Setelah kita melatih latihan Anda bersama, saya ingin Anda melakukannya 

sendiri. Berlatihkan sesering yang dapat anda lakukan tanpa merasa sakit atau penat. Pada 

hari jumat, saya akan memperkenalkan Anda pada tuan Ikeda, perawat yang akan bekerja 

dengan Anda minggu depan. Saya yakit ia tahu tipe latihan yang Anda lakukan. 

 Idealnya sangat penting untuk member tahu klien kapan hubungan akan diakhiri. Hal 

ini tidak selalu mungkin, misalnya karena pemecatan yang tidak direncanakan atau 

pemindahan di dalam rumah sakit dan karena terdapat beberapa perawat yang merawat klien 

selama masa perawatan. Jika hubungan  tersebut berhasil, perawat dank lien seringkali 

berbagi rasa hormat dan perhatian. Semakin dekat hubungan antara klien dan perawat, 

semakin sulit untuk mengakhiri hubungan. Jika klien dapat mengantisipasi panjangnya 

hubungan, penghentian akan menjadi tidak terlalu menekan. Perawat pelajar seringkali 

menghabiskan waktu hanya dengan satu atau dua klien, seringkali mengakibatkan munculnya 

hubungan yang akrab. Klien harus siap untuk menghadapi akhir dari pengalaman klinis 

murid, jika tidak klien mungkin akan menjadi marah atau kecewa. 

  



FASE BEKERJA 

Selama fase bekerja dari hubungan yang membantu, perawat berupaya untuk mencapai tujuan 

selama fase orientasi. Perawat dank lien bekerja bersama. Hubungan berkembang dan 

menjadi lebih fleksibel ketika klien dan perawat memiliki keinginan untuk berbagi perrasaan 

dan mendiskusikan masalah. 

 Perawat mendorong ekspresi terbuka perasaan klien. Hal ini mungkin akan dapat 

dicapai dengan mendengarkan. Jika klien tidak terbiasa untuk berbagi perasaan, parawat 

harus sabar dan penuh pamahaman. Empati dan penghargaan perawat akan membantu 

menelusuri perasaan dan pikiran klien yang sesungguhnya. 

 Ketika hubungan berkembang, klien ikut serta dalam eksplorasi diri yang lebih 

terbuka dan dapat dengan lebih baik mendiskusikan masalah yang relevan. Perawat 

membantu klien untuk memahami perasaan mereka sehingga perubahan dapat terjadi jika 

diperlukan. Kemampuan komunikasi adalah pendorong klien untuk berkomunikasi dalam 

cara yang dapat meningkatkan pertumbuhan mereka meliputi konfrontasi, kesiapan, dan 

pemaparan diri (Haber et al, 1994). Jika fase bekerja berhasil, klien dapat bertindak 

berdasarkan ide dan perasaan. Hal ini seringkali melibatkan risiko, dan perawat harus tetap 

bersifat suportif. Klien harus berhadapan dengan keberhasilan dan kegagalan ketika mereka 

mengambil keputusan dan mengatasi masalah. Keinginan apapun untuk melakukan 

perubahan harus dilakukan dalam batas kemampuan klien. Perubahan tidak terlalu menjadi 

ancaman ketika klien menunjukkan perasaan terhadap perubahan dan menerima kemunduran 

temporal. Perawat harus mendukung meskipun perkembangannya sangat kecil. 

 Konfrontasi. Perawat membuan klien menyadari inkonsistensi dalam tingkah laku 

atau pemikiran yang berhubungan dengan pemahaman diri. Teknik ini membantu klien 

mengenai pertumbuhan atau berhadapan dengan hal-hal penting. Studi kasus berikut ini 

menunjukkan konfrontasi. 

STUDI KASUS 

Nyonya Perkins adalah klien berusia 60 tahun dengan riwayat obesitas dan tekanan darah 

tinggi. Ia kembali ke klinik setiap bulan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. 

Nyonya Perkins: Saya merasa frustasi dan saya bosan menjadi kegemukan. 



Perawat: Ketika saya melihat Anda bulan lalu, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda 

telah menurunkan berat badan 5 kg dan pakaian Anda sudah lebih pas. Saya dapat melihat 

kemajuannya. 

Nyonya Perkins: Anda benar, tetapi butuh waktu yang sangat lama untuk kehilangan berat. 

Saya hanya merasa frustasi. 

 Kesiapan. Perawat menfokuskan interaksi pada situasi sekarang antara perawat dan 

klien. Klien bealajar untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Hal 

ini meliputi menarik perhatian pada tingkah laku atau pernyataan klien. Contoh berikut ini 

menunjukkan kesiapan. 

Perawat: Pada saat kita bicara, Anda tampak menutup diri. 

Klien: Begitulah. 

Perawat: Mungkin Anda kesal karena sata tidak dapat datang dan mengobrol dengan Anda 

secepat yang saya janjikan. 

Klien: Yah, saya berharap dapat mengobrol dengan Anda kemarin. 

 Pemaparan Diri. Perawat menunjukkan pengalaman, pemikiran, ide, nilai atau 

perasaan personal dalam konteks hubungan. Hal ini bukan terapi untuk perawat. Hal itu akan 

menunjukkan kepada klien bahwa pengalaman mereka dapat dipahami. Contoh dialog di 

bawah ini menunjukkan pemaparan diri. 

STUDI KASUS. 

Ibu Nona Wells meninggal bulan lalu sejenak itu, ia mengalami kesulitan untuk 

mempertahankan dietnya. 

Perawat: Sekarang pasti merupakan saat-saat yang sulit bagi Anda. 

Nona Wells: Rasanya dunia saya seperti runtuh. 

Perawat: Tiga tahun yang lalu saya kehilangan ibu saya. Saat  itu adalah masa yang sulit. 

Saya seringkali berjuang, tetapi saya harus menjalani hidup saya. 

 Memadukan Komunikasi dengan Tindakan Keperawatan. Tindakan keperawatan 

dapat secara umum dibagi ke dalam empat kelompok: fisiologis, psikologis, spiritual, dan 



sosioekonomi. Tindakan fisiologis yang menyertai kebutuhan fisik klien seperti nutrisi, 

eliminasi dan kenyamanan memilikivisibilitas tinggi. Sebagian besar tindakan fisiologis 

bersifat non-verbal dan dilakukan secara rutin. Secara tradisional, penekanan dilakukan pada 

kemampuan perawat untuk menunjukkan tindakan fisiologis. Visibilitas tinggi mereka 

membantu klien mengenali perawat sebagai pelaku praktik yang baik. 

 Sebaliknya, tindakan keperawatan psikologis, sosio-ekonomik, dan spiritual memiliki 

visibilitas yang tendah. Tindakan psikologis memenuhi kebutuhan emosional. Tindakan 

sosioekonomik seperti mengarahkan klien pada lembaga kesehatan komunitas, membantu 

klien dalam beradaptasi dengan lingkungan. Tindakan spiritual membantu klien mendapatkan 

dukungan untuk sistem kepercayaan mereka. Tindakan yang memiliki visibilitas yang rendah 

tidak dapat diobservasi atau diukur oleh orang lain. Tindakan psikologis, sosioekonomik, dan 

spiritual membutuhkan kemampuan kognitif dan afektif yang tidak rutin dan secara 

tradisional mengarah pada kurangnya penghargaan kepada perawat. 

 Komunikasi sangat penting dalam menunjukkan baik tugas-tugas yang memiliki 

visibilitas tinggi maupun rendah. Pemberian dukungan emosional atau mendidik keluarga 

klien jelas membutuhkan komunikasi afektif, dan juga prosedur asuhan keperawatan. Studi 

kasus berikut ini menunjukkan bagaimana perawat dapat memadukan komunikasi dengan 

tindakan perawat. 

STUDI KASUS 

Perawat diam-diam memasuki ruangan tuan Richard dan berkata kepadanya, “Sudah saatnya 

Anda disuntik.” Ia agak terkejut dan ketika ia mulai bertanya, perawat dengan cepat menarik 

tangannya dan bersiap-siap untuk menyuntik. Sebaliknya, perawat kedua, tuan Ives, 

memasuki ruangan tuan richard dan berkata kepadanya, “Saya membawa obat yang anda 

minta. Apakah Anda masih merasa nyaman?” Ia berbalik dan menjawab. “Ya,punggung saya 

seperti diiris pisau. Apakah rasa sakitnya akan hilang?” tuan Ives meletakkan semprotan di 

meja, duduk di samping tuan Richard dan berkata, “sangat wajar untuk merasakan sakit 

sehari atau dua hari setelah operasi. Izinkan saya menyuntik anda dan saya akan tunjukkan 

pada anda bagaimana bergerak dengan lebih berhati-hati di tempat tidur untuk menghindari 

memburuknya rasa sakit.  

 Melalui komunikasi, perawat dapat menunjukkan rasa percaya diri, kredibilitas dan 

pengetahuan yang diharapkan klien. Dalam contoh ini, beberapa kalimat yang menunjukkan 



perhatian dan penentraman hati (kemampuan komunikasi dengan visibilitas rendah) akan 

membuat penyuntikan lebih bisa diterima dan mendorong tuan Richard untuk 

mengungkapkan perasaannya. 

 Komunikasi memudahkan semua tindakan kesehatan perawat. Menggabungkan tugas-

tugas visibilitas tinggi dan rendah membantu tuan Ives untuk mencapai beberapa 

keberhasilan secara simultan. Ia dengan cepat dan efisien mengkaji rasa sakit dari tuan 

Richard, memberikan penjelasan yang menentramkan, dan menunujukkan metode alternatif 

untuk mengatasi rasa sakit. Komunikasi terapeutik selama tugas dengan visibilitas tinggi 

meningkatkan penerimaan dan pemahaman klien mengenai prosedur, mengurangi kecemasan 

dan meningkatkan kepuasan klien dan keinginannya untuk bekerja sama. 

TERMINASI  

Selama fase orientasi, perawat mengatakan kepada klien kapan ia memperkirakan 

berakhirnya hubungan. Ketika pemutusan terjadi, klien seharusnya tidak terkejut. Dengan 

tetap memperhitungkan keberhasilan hubungan, klien harus siap untuk berfungsi secara 

efektif tanpa bantuan perawat. Terkadang pemutusan bersifat menyakitkan. Tujuan utama 

pada akhir hubungan yang membantu apapun adalah pemutusan dengan cara yang terencana 

dan memuaskan. Meringkaskan prestasi dan mengulang kebutuhan yang tidak terpenuhi atau 

perawatan lebih lanjut akan sangat membantu. 

 Evaluasi Hasil yang Telah Dicapai. Hal vital pada masa pemutusan adalah evaluasi 

hasil. Perawat mendorong dilakukannya pengkajian atas ketepatan dan menetapkan hasil. 

 Perpisahan. Bergantung pada hubungan antara klien dan perawat, klien mungkin akan 

mersa cemas atau ambivalen ketika perpisahan makin dekat. Idealnya klien mengekspresikan 

perasaan mengenai perpisahan. Perawat merencanakan waktu sehingga klien dapat membagi 

perhatian dan ketakutannya. 

 Jika klien tetap berada di lingkungan perawatan kesehatan sedangkan perawat yang 

meninggalkan lingkungan tersebut karena cuti, klien mungkin akan merasa ditinggalkan. 

Perawat harus meyakinkan bahwa perawatan klien tidak akan terganggu dengan 

memperkenalkan perawat baru atau mengomunikasikan kebutuhan klien dengan rencana 

perawatan tertulis. Perawat mungkin dapat membantu perkembangan hubungan yang 

membantu antara perawat lainnya dengan klien. 



 KOMUNIKASI PROSES KEPERAWATAN 

Komunikasi sangat penting untuk proses keperawatan. Perawat menggunakan kemampuan 

komunikasi pada setiap langkah dari proses. Pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi perawatan klien bergantung pada komunikasi efektif antara 

perawat, klien, keluarga, dan tim perawatan kesehatan. Melalui komunikasi, perawat dan 

klien sampai pada persetujuan bagaiman mencapai hasil perawatan yang sukses. Fungsi-

fungsi ini adalah bagian dari proses keperawatan yang berjalan terus. 

 Komunikasi juga penting ketika perawatan pasien denagn masalah komunikasi. Jika 

klien tidak dapat berinteraksi dengan orang lain karena penyakit, keterlambatan 

perkembangan, keterbatasan fisik, gangguan karena alasan terapi atau emosi, perawat harus 

mendorong komunikasi. Perawat menggunakan proses keperawatan untuk menjamin bahwa 

klien berkomunikasi dengan cara yang baik dan efektif. 

 Pengkajian  

Pengkajian dapat dimulai dengan mengulang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. 

Tingkat perkembangan, persepsi, emosi, orientasi budaya, dan pengetahuan klien, adalah 

pokok yang harus dipahami perawat sebelum merencanakan metode untuk meningkatkan 

komunikasi. Mungkin akan sulit untuk mengkaji seluruh faktor ini jika klien memiliki 

kendala fisik dalam berkomunikasi. Keluarga atau teman, akan menjadi sangat penting untuk 

pengkajian perawat. 

 

 

KENDALA FISIK DAN PSIKOLOGIS PADA KOMUNIKASI  

Klien akan mengalami perubahan fisik dan psikologis yang membuat komunikasi tidak 

seimbang. Untuk dapat berbicara dengan spontan dan jelas, seseorang harus memiliki sistem 

pernafasan yang utuh, rongga oral dan nasal normal, serta pusat bicara yang berfungsi dalam 

korteks serebral. Resepsi normal bahasa membutuhkan sistem auditori yang utuh. Dalam 

kasus seorang anak, perawat mengkaji kemampuan anak untuk berkomunikasi, meliputi 

observasi suara, gaya, dan kosakata yang digunakan. Ketika seorang dewasa mengalami 

masalah dalam pendengaran di kemudian hari, kemampuan untuk menerima dan memahami 

pesan menjadi tidak seimbang. Pengulangan riwayat medis dan pengkajian fisik akan 

memberikan petunjuk pada kemampuan fisik klien untuk berkomunikasi. Kendala fisik 

menyebabkan ketidakmampuan untuk berbicara, ketidakseimbangan dalam artikulasi atau 



ketidakmampuan untuk menemukan nama atau kata. Ketidakseimbangan neurologis seperti 

paralisis 

 Komunikasi Melalui Proses Perawatan 

PENGKAJIAN 

 Wawancara dan pengambilan riwayat 

 Pemeriksaan fisik ( penggunaan saluran visual, auditori, dan taktil) 

 Observasi tingkah laku non verbal 

 Pengulangan catatan medis, literatur, dan tes diagnostik) 

DIAGNOSA KEPERAWATAN 

 Analisa tertulis dari penemuan pengkajian 

 Diskusi kebutuhan perawatan kesehatan dan prioritas dengan klien dan keluarga 

PERENCANAAN 

 Rencana asuhan tertulis 

 Sesi perencanaan tim kesehatan 

 Diskusi dengan klien dan keluarga untuk menentukan metoda implementasi 

 Membuat rujukan 

IMPLEMENTASI 

 Diskusi dengan profesional kesehatan lainnya 

 Pengajaran kesehatan 

 Penetapan dukingan terapeutik 

 Kontak dengan sumber kesehatan lainnya 

 Catatan perkembangan klien dalam rencana keperawatan dan catatan perawat 

EVALUASI 

 Kemahiran untuk memberikan respons verbal dan non-verbal 

 Hasil tertulis tentang akibat yang diharapkan 

 Memperbarui rencana keperawatan tertulis 

 Penjelasan revisi kepada klien 

serebral atau autisme dapat menghambat perkembangan kemampuan bicara secara normal 

atau kemampuan bahasa yang reseptif. Ketidakmampuan seperti ini membutuhkan 

penggunaan formula komunikasi alternatif seperti papan tulis, komputer, dan bahasa isyarat.

  Perawat juga harus mempertimbangkan apakah klien menjalani medikasi seperti 



antidepresan, neuroplastik, atau sedatif dapat menyebabkan klien menggunakan kalimat yang 

tidak lengkap. Perawat harus mengenali efek samping dari medikasi tersebut. 

 Beberapa penyakit psikologis seperti psikosis atau depresi dapat mempengaruhi 

kemampuan untuk berkomunikasi. Klien dapat menunjukkan ide-ide samar, verbalisasi 

konstan dari kata atau frase yang sama atau asosiasi samar dari ide-ide. Perawat harus 

mengisolasi penyebab psikologis masalah wicara dengan penyebab neurologis yang mungkin. 

 Diagnosa Keperawatan 

Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif mempengaruhi kemampuan klien 

untuk mengekspresikan kebutuhan atau bereaksi pada lingkunagn. Setelah mengumpulkan 

data kajian perawat mengelompokkan batasan karakteristik yang berhubungan untuk pola 

masalah. Keberhasilan perawat dalam mengidentifikasi masalah komunikasi klien akan 

memjamin perumusan diagnosa keperawatan yang akurat. Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan diagnosa harus difokuskan pada penyebab kegagalan komunikasi sehingga intervensi 

yang tepat dapat dipilih. Misalnya klien dewasa yang mengalami stroke dan afasia akan 

membuat perawat melakukan diagnosa seperti hambatan komunikasi verbal yang 

berhubunagn dengan perubahan ekspresi, pemahaman, atau kombinasi keduanya. Faktor-

faktor pendukung yang akurat harus didefinisikan. Intervensi yang berbeda akan digunakan 

jika inti permasalahannya adlah ekspresi dan bukan pemahaman. 

 Perawat dapat juga mendiagnosa masalah pada klien yang memiliki kesulitan untuk 

melakukan interaksi dengan orang lain. Dalam situasi tersebut, kesulitan klien untuk 

menunjukkan ekspresi atau perubahan dalam pola komunikasi akan memacu perawat untuk 

membuat diagnosa. 

 PERENCANAAN 

Komunikasi efektif membutuhkan latihan dan konsentrasi. Perawat melakukan usaha sadar 

dalam mencari cara untuk membantu klien dan keluarganya mengkomunikasikan pemikiran 

dan persaan yang lebih efektif. Merencanakan tempat yang sesuai dan mengatur perawatan 

dengan waktu yang akurat sangat penting. Selain itu pemberian intervensi dan tekhnik 

komunikasi yang sesuai dengan latar belakang budaya dan umur pasien juga harus 

dipertimbangkan. Bantuan komunikasi, seperti papan tulis untuk klien yang mengalami 

trakeostomi atau lampu panggilan khusus bagi pasien yang lupuh akan berguna. Perawat juga 

perlu mengenali keluarga dan tim perawatan kesehatan lainnya untuk mengomunikasikan 

masalah atau untuk membantu perawat dalam mengatur strategi komunikasi yang tepat. 

Rujukan tertentu mungkin meliputi pakar terapi wicara bagi klien yang mengalami afasia  ( 



kondisi neurologis dimana fungsi bahasa berkurang atau hilang), seorang penerjemah bagi 

klien yang berbicara dalam bahasa asing, atau perawat penghubung pskiatris untuk klien 

untuk klien yang pemarah dan cemas. 

 Khususnya sangat penting untuk membuat klien mengambil keputusan mengenai 

rencana perawatan. Seseorang harus merasa nyaman dan berkeinginan untuk berkomunikasi 

jika terjadi interaksi yang efektif. 

 Keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan klien dalam berkomunikasi 

bergantung tidak hanya pada partisipasi klien dalam menetapkan keberhasilan, tetapi juga 

pada gaya perawat melakukan komunikasi dan kemampuan untuk menetapkan hubungan 

yang membantu. Penggunaan komunikasi terapeutik akan membantu perawat merasakan, 

bereaksi, dan menghargai kekhasan klien. Komunikasi interpersonal yang berhasil memenuhi 

tujuan perawatan klien di bawah ini: 

4. Mentansmisikan pesan yang jelas, ringkas, dan dapat dipahami 

5. Klien meningkatkan rasa percaya pada perawat sebagai pmberi perawatan 

6. Perawat dan klien memberi dan menerima respons 

Setelah keberhasilan ditentukan bersama, hasil yang diharapkan dipolakan, dan intervensi 

spesifik direncanakan 

 IMPLEMENTASI 

Perawat harus mencoba untuk mengembangkan hubungan terapeutik yang membantu. Klien 

kemudian akan merasa nyaman dalam melakukan interaksi meskipun terjadi perubahan. 

 

MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN SOSIAL 

Jika muncul penanggulangan yang tidak efektif atau interaksi yang tidak seimbang, intervensi 

perawat harus difokuskan pada membantu klien melakukan hal-hal di bawah ini: 

7. Mengekspresikan perasaan dan kebutuhan 

8. Mengembangkan kemampuan bercakap-cakap 

9. Mengomunikasikan pikiran dan perasaan dengan jelas ( secara verbal maupun 

non-verbal) 

10. Menunjukkan ketegangan  

11. Memecahkan masalah 

12. Menjembatani pembicaraan dengan rekan sejawat dan staf 



Perawat yang memiliki lebih banyak pengalaman kemampuan berkomunikasi dan 

dianamika interpersonal akan dapat membantu klien melewati lapang permainan. Hal ini akan 

membantu klien melatih situasi dimana mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. 

Intervensi sederhana berikut ini dapat juga berguna untuk meningkatkan usaha dalam 

interaksi. 

7. Mendorong partisipasi dalam aktivitas sosial yang normal 

8. Mendiskusikan topik atau subjek yang netral di mana klien memiliki minat 

Teknik dan Alat Untuk Meningkatkan Komunikasi 

Papan komunikasi dengan kata-kata, huruf atau gambar yang menunjukkan kebutuhan dasar 

(toilet,air) 

Kertas dan pensil, pena, untuk menunjukkan ekspresi kebutuhan atau pikiran 

Penggunaan penerjemah untuk bahasa isyarat atau untuk klien dengan bahasa indonesia 

sebagai bahasa kedua 

Melibatkan keluarga dan teman dalam pengirimin perawatan jika dibutuhkan 

Menjaga agar bel pemanggil atau sistem lampu dalam jangkauan 

Penggunaan sikap non verbal seperti kedipan mata atau gerakan jari untuk respons ya/tidak 

Menggunakan kata yang dapat dipahami klien, menghindari, terminologi medis 

Menjaga agar lingkungan tetap tenang dan bebas dari gangguan 

Selalu menjadi pendengar yang baik 

9. Memberikan bantuan positif untuk interaksi sosial yang dapat diterima 

10. Membantu klien mengidentifikasi seseorang dengan siapa ia merasa nyaman 

dan mendorong interaksi diantara mereka 

11. Mengubah pengaturan tempat tidur atau ruang tidur ( di rumah sakit) untuk 

mendorong persahabatan atau mengasosiasikan minat yang sama 

12. Meminimalkan waktu klien untuk bermalas-malasan 

 

  



MENGONTROL LINGKUNGAN 

Jika lingkungan yidak nyaman atau mengganggu, klien akan mendapat kesulitan 

dalam berkomunikasi, apapun masalahnya. Perawat dapat mengontrol lingkungan 

sehingga menjadi kondusif untuk interaksi interpersonal. Metode pengontrolan 

lingkungan meliputi hal-hal di bawah ini: 

1. Mengatur temperatur ruangan pada tingkat yang nyaman.  

2. Menghilangkan atau mengurangi suaara yang gaduh (misalnya, radio 

ataualaram). 

3. Membuat klien merasa nyaman. 

4. Meminta pada anggota staf atau keluarga (jika diperlukan) agar tidak 

memasuki ruangan selama interaksi. 

5. Mengurangi sinar. 

 

 BERKOMUNIKASI DENGAN KLIEN YANG MEMILIKI KEBUTUHAN 

KHUSUS 

 Pada saat tertentu, sangat perlu bagi perawat untuk menggunakan teknik komunikasi 

khusus untuk interaksi perawat-klien yang berhasil. Klien dengan ketidakseimbangan sensori 

dan motor, demikian juga anak-anak dan lansia, membutuhkan pendekatan individualisasi 

dalam komunikasi. Memberikan Metode Komunikasi Alternatif. Klien dengan kendala 

komunikasi fisik (misalkan klien dengan laringektomi atau selang endotrakea) mungkin tidak 

dapat berbicara atau  kejelasan dalam bicaranya sangat buruk  sehingga metode komunikasi 

alternative dibutuhkan. Untuk klien seperti ini perawat harus menyediakan metode yang 

sederhana untuk digunakan. Apapun yang bersifat kompleks akan dapat membuat frustasi dan 

membuat komunikasi lebih sulit. Perawat harus sabar ketika klien mencoba untuk 

berkomunikasi. Klien harus secara fisik sanggup mengunakan metode yang disediakan 

perawat. Klien harus memiliki papan komunikasi atau pensil dan kertas di dekatnya. Klien 

yang tidak sanggup bicara memiliki risiko untuk terluka kecuali kebutuhan personalnya dapat 

dengan segera dikomunikasikan.  

 Berkomunikasi dengan Anak Kecil. Komunikasi dengan anak kecil membutuhkan 

pertimbangan khusus sehingga perawat dapat menghembangkan hubungan kerja yang baik 

dengan anak maupun dengan keluarga. Perawat menerima banyak informasi dari orang tua. 

Karena kontak antara orang tua dengan anak umumnya akrab. Informasi yang diberikan orang 

tua dapat diasumsikan sebagai dapat diandalkan. Namun, beberapa orang tua mungkin 

berlebihan. Jika klien adalah seorang anak, memberikan mainan atau material untuk bermain 

akan dapat membantu sehingga orang tua dapat memberikan perhatian penuh kepada perawat.  



Perawat mamberikan perhatian periodic kepada bayi dan anak ketika mereka bermain untuk 

membuat mereka berpatisipasi. Anak yang lebih besar dapat secara aktif terlibat dalam 

komunikasi. 

 Anak-anak, terutama yang masih sangat kecil, umumnya resfonsif terhadap pesan non 

verbal. Gerakan yang tiba-tiba akan mengancam atau membuat mereka takut. Perawat 

mwmasuki ruang tes dengan senyum yang lebar dan gerakan tangan tertentu akan 

menghalangi terbentuknya hubungan. Perawat harus tetap tenang dan anggun. Sangat 

membantu untuk membiarkan anak lebih dulu bertindak dalam hubungan interpersonal. Nada 

suara yang tenang, bersahabat dan yakin adalah yang terbaik. Anak tidak suka dipandangi. 

Orang dewasa yang meremehkan mereka akan membuat mereka gundah . Ketika 

berkomunikasi dengan anak kecil, perawat harus melakukan kontak mata. Anak kecil 

serringkali merasa tidak dapat berbuat apa-apa terutama dalam situasi yang meliputi interaksi 

dengan personel perwatan kesehatan. (Whaley dan Wong, 1995).Ketika diperlukan penjelasan 

atau petunjuk, perawat menggunakan bahasa yang langsung dan sederhana. Perawat harus 

jujur kepada anak-anak. Membohongi mereka dengan mengatakan bahwa prosedur yang 

menyakitkan tidak menyakitkan hanya akan membuat mereka marah. Untuk meminimalkan 

ketakutan dan kecemasan, perawat harus dengan segera mengatakan pada mereka apa yang 

akn terjadi. 

 Berkomunikasi dengan Lansia.Proses komunikasi dengan lansia membutuhkan 

perhatian khusus. Perawat harus waspada terhadap perubahan fisik, psikologi, emosi dan 

sosial yang mempengaruhi pola komunikasi. Perubahan yang berhubungan dengan umur 

dalam system auditorius dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. Perubahan pada 

telingga bagian dalam dan tengah menghalangi lansia sehingga tidak toleran terhadap suara 

keras dan dapat menyebabkan masalah yang berhubungan dengan diskriminasi suara 

berfrekwensi tinggi dan rendah (Ebersole dan Hess, 1994). Kerusakan pada saraf otik akan 

menyebabkan kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus, yang menghasilkan suara dengung 

yang konstan di dalam telinga. Gangguan motor seperti disartria akan mengganggu kejelasan 

pengucapan. Ketajaman penglihatan  dan akomodasi berubah sebagai bagian yang normal dan 

proses penuaan. Proses ini mempengaruhi komuikasi non verbal ketika lansia tersebut 

mengalami kesulitan dalam membedakan tulisan atau objek yang serupa. Glaukoma, katarak, 

degenerasi macular, dan kondisi lainnya yang berhubungan dengan penyakit akan 

mempengaruhi penglihatan lansia.  

 Kendala sosial seperti kehilangan pasangan atau hal-hal serupa akan memungkinkan 

kerusakan komunikasi. Ebersole dan Hess (1994) mendiskusikan perhatian sosial pada 

masalah financial, biaya perjalanan dan kegiatan sosial sebagai kendala komunikasi bagi 

orang-orang yang sudah lanjut usia. Perawt harus juga memperhatikan bahwa gigi palsu 



benar-benar pas, kacamata bersih, dan alat bantu dengar berfungsi dengan baik untuk 

mendukung komunikasi.  

 Berkomunikasi dengan Klien yang Tidak Sadar.Bahkan ketika seseorang 

tidak sadar atau tidak responsive, mereka masih dapat menerima rangsangan. 

Pendengaran dianggap sebagai suatu sensasi terakhir yang hilang dengan 

ketidaksadaran dan yang menjadi pertama berfungsi pada waktu sadar. Maka perawat 

harus berhati-hati tidak mengatakan sesuatu pada klien yang tidak sadar atau pada 

jarak pendengaran hal-hal yang tidak akan mereka katakana pada klien yang 

sepenuhnya sadar. Intervensi keperawatan penting lainnya meliputi berbicara pada 

klien ketika memberikan perawatan: menjelaskan prosedur;menyediakan informasi 

orientasi ; seperti nama perawat, tempat, tanggal, dan hari, serta menghindari 

percakapan di samping tempat tidur mengenai klien tersebut. 

 EVALUASI 

 Lakukan evaluasi   apakah komunikasi telah secara terapeutik membantu klien dalam 

meningkatkan  komunikasi, dan membantu hubungan antara klien-perawat. Perawat 

mengevaluasi intervensi keperawatan berdasarkan penetapan keberhasilan klien 

sebelumnya untuk menentukan apakah strategi atau intervensi   

 Telah efektif dan apakah perubahan klien dihasilkan karena intervensi. Komunikasi 

yang berhasil dievaluasi melalui observasi perawat terhadap interaksi klien. Perawat tidak 

hanya menetapkan bahwa komunikasi terjadi, tetapi juga meyakinkan apakah klien puas 

bahwa pesan telah diterima. Misalnya, perawat mungkin akan mengajukan pertanyaan 

berikut: 

1. Apakah klien nampak  nyaman secara fisik ? 

2. Apakah klien berbicara mengenai perasaan, reaksi dan pikiran, ataukah 

percakapannya bersifat superficial? 

3. Apakah anggota tim yang tepat telah dikonsultasikan? 

Perawat membandingkan hasil actual dengan hasil yang diharapkan ketika 

menentukan keberhasilan atau keefektifan intervensi. Beberapa pertanyaan yang dapat 

diajukan pada pengujian seperti itu adalah sebagai berikut: 



1. Apakah perawat mendorong adanya keterbukaan dan member kesempatan 

pada klien untuk menujukkan  pemikiran dan menceritakan masalahnya? 

2. Apakah respon yang diberikan menghalangi usaha klien? Jika ya, mengapa? 

3. Apakah respon bersifat responsive atau kritik, merupakan pendapat atau 

hambar? 

4. Apakah pertanyaan yang digunakan bersifat terbuka atau tertutup? Apakah 

telah digunakan secara tepat? 

5. Bagaimana membuat komunikasi menjadi lebih efektif? 

Jika hasil yang diharapkan tidak sesuai atau perkembangan yang terjadi tidak 

memuaskan menurut klien, perawat harus mengkaji  ulang dan memodifikasi rencana 

perawatan. 

Tabel 14-1 

Hubungan antara Komunikasi Verbal dan Non-Verbal 

HUBUNGAN CONTOH 

Pengulangan-syarat verbal dan non-

verbal dengan mengatakan hal yang 

sama tapi dengan cara yang 

berbeda. 

Ketika seorang Ibu mendeskripsikan 

betapa tinggi anak laki-lakinya, ia juga 

menggangkat tangannya setinggi 

perkiraan tinggi anaknya. 

Kontradiksi-isyarat verbal dan non-

verbal menyampaikan pesan yang 

berbeda. 

Perawat memberitahu klien bahwa 

pengambilan specimen darah “tidak akan 

sakit sama sekali” tapi senyum sinisnya 

dapat mengirimkan pesan yang berbeda. 

Kompementasi-pesan non- verbal 

ditambahkan ke pesan verbal. 

Klien berkata bahwa ia takut untuk 

dimasukkan ke rumah sakit dan ekspresi 

wajahnya yang khawatir dan tangannya 

yang gemetar memberikan sedikit 

indikasi ketakutannya. 



Penekanan-isyarat non-verbal 

menekankan pesan verbal 

Melambaikan tangan untuk mengucapkan 

halo menekankan kata-kata yang 

diucapkan. 

Relasi dan regulasi- isyarat non-

verbal mengindikasikan kapan 

harus mulai atau berhenti berbicara. 

Seorang klien yang secara terus menerus 

sekali membuka dan menutup mulutnya 

ketika dokternya berbicara menunjukkan 

bahwa ia mencari kesempatan untuk 

berbicara. 

Substitusi-isyarat non verbal 

digunakan menggantikan kata-kata. 

Seseorang yang mengangguk dengan 

keras untuk menunjukkan persetujuan 

tentang suatu keputusan. 

 

Lanjutan 

Sebaliknya, perwat kedua, tuan lves, memasuki ruangan tuan Richard dan berkata kepadanya, 

“Saya mebawa obat yang anda minta. Apakah anda masih merasa nyaman?” IA berkata dan 

menjawab.”Ya, punggung saya seperti diiris pisau. Apakah rasa sakitnya akan hilang?” tuan 

lves meletakkan semprotan di meja, duduk disamping tuan Richard dan berkata, “ Sangat 

wajar untuk merasakan sakit sehari atau dua hari setelah operasi. Izinkan saya menyuntik 

anda dan saya akan tunukkan pada anda bagaimana bergerak dengan lebih berhati-hati di 

tempat tidur untuk menghindari memburuknya rasa sakit. 

 

KOMUNIKASI KOMUNIKASI KOMUNIKASI KOMUNIKASI 

 

 


