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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keperawatan merupakan salah satu komponen pembangunan bidang 

kesehatan, dan merupakan bagian integral dari sistem kesehatan Nasional. 

Perawat juga ikut menentukan mutu pelayanan dari kesehatan. Tenaga 

keperawatan secara keseluruhan jumlahnya mendominasi tenaga kesehatan 

yang ada, dimana keperawatan memberikan konstribusi yang unik terhadap 

bentuk pelayanan kesehatan sebagai satu kesatuan yang relative, berkelanjutan, 

koordinatif dan advokatif. Keperawatan sebagai suatu profesi menekankan 

kepada bentuk pelayanan professional yang sesuai dengan standart dengan 

memperhatikan kaidah etik dan moral sehingga pelayanan yang diberikan dapat 

diterima oleh masyarakat (Mubarak,Chayatin 2009). 

Perawat yang profesional adalah seorang perawat yang memiliki dan 

menerapkan teknologi keperawatan dalam menjalankan praktek keperawatan. 

Ketrampilan tehnikal dan ketrampilan interpersonal dan menggunakan etika 

profesi  baik dalam melaksanakan praktek profesi maupun dalam kehidupan 

profesi. Untuk  meningkatkan mutu dan citra suatu rumah sakit, seorang 

perawat perlu adanya  peningkatan komunikasi antar persona khususnya dalam 

hubungan antar persona  antara perawat dengan keluarga pasien. Sehingga 

perawat harus mempunyai bekal  berkomunikasi dengan  baik. 
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Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan 

orang  lain, ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, dan ingin mengetahui 

apa yang  terjadi selain itu manusia dituntut untuk mampu memberikan 

tanggapan terhadap kejadian yang mempengaruhi perilaku individu tetapi harus 

mampu menyesuaikan diri agar dapat hidup dalam suasana harmonis. Rasa 

ingin tahu inilah yang memaksa manusia untuk berkomunikasi (Nassir.dkk, 

2009). 

Komunikasi merupakan alat penghubung dalam bersosial. Sehingga ilmu 

komunikasi sekarang sangat berkembang pesat. Salah satu kajian ilmu 

komunikasi ialah komunikasi kesehatan, yang dimana selalu dilakukan saat 

berhubungan dengan pasien, keluarga dan tenaga kesehatan lainnya (Setianti, 

2007). Kemampuan komunikasi dari perawat telah didapatkan pada saat 

pendidikan keperawatan maupun suatu pelatihan - pelatihan dalam bidang 

keperawatan, akan tetapi masih ada perawat yang komunikasinya kurang 

begitu baik  Hal ini memungkinkan karena perawat memang mempunyai 

suatau hambatan dalam proses komunikasi dengan pasien, keluarga. Mungkin 

bahasa yang  dipergunakan atau yang disampaikan kurang jelas atau bahasa 

yang dipergunakan  tidak mudah untuk dimengerti (Baryani Artha, 2008). 

Komunikasi yang kurang baik dari perawat akan berdampak buruk bagi  

pasien maupun keluarga pasien diantaranya yaitu bisa menimbulkan 

kesalahpahaman   antara perawat dengan pasien maupun keluarga pasien. 

Perawat harus bisa  menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien 

dan keluarga pasien, dimana dalam menerangkan tindakan komunikasi adalah 
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menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, 

melalui saluran apa, kepada  siapa, dan apa pengaruhnya” (Canggara, 2004). 

Pasien yang mengalami perawatan memerlukan dampingan, bantuan, dan  

motivasi dari keluaraga sehingga keluaraga juga harus mengetahui keadaan  

pasien setiap waktu. Hal itu diperlukan komunikasi perawat untuk 

menyampaikan suatu  keadaan pasien dengan bahasa yankg dapat dipahami 

oleh keluaraga. Supaya  keluarga tetap tenang, dan tidak cemas ketika pasien 

dirawat diunit perawatan kritis salah satunya Intensif Care Unit (ICU). Di 

rumah Sakit yang saya lihat, jika pasien masuk dalam unit perawatan kritis, 

keluarga cemas, takut, dan bingung. Maka  dari inilah komunikasi perawat 

dengan keluarga harus baik. 

 Sakit bukanlah kejadian yang membuat hidup terisolasi. Klien dan 

keluarganya harus berhadapan dengan perubahan sebagai akibat dari sakit dan 

terapinya. Setiap klien memiliki respon unik tersendiri untuk sakit, sehingga 

perawat harus memiliki intervensi yang individual. Klien dan keluarganya 

sering mengalami perubahan tingkah laku, emosional, perubahan dalam peran 

citra tubuh, konsep diri dan dinamika keluarga (Potter and Perry, 2009).  

Stress pada keluarga juga dapat disebabkan karena hal-hal lain seperti 

besarnya biaya perawatan, kurangnya pengetahuan tentang status kesehatan 

klien dan kurangnya dukungan social. Keadaan stress yang berlanjut akan 

menimbulkan kecemasan (Muttaqin, 2000). Setiap keluarga akan menggunakan 

koping yang berbeda untuk mengatasi kecemasan. Hal ini tergantung 

penyebab, tingkat kecemasan dan sumber koping (Rasmun, 2001). 
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Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Moewardi merupakan rumah 

sakit   rujukan di eks karisidenan Surakarta. Berdasarkan data survei, di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta jumlah total perawat ada 665 orang dan terbagi ditiap 

ruang  perawatan. Perawat diruang Intensif  Care Unit (ICU) berjumlah 26 

orang dengan  tingkat pendidikan yang berbeda – beda. Pegawai Negri Sipil 

(PNS) 15 orang, perawat kontrak 16 orang, Sarjana (S1) perawat 9 orang, Ahli 

Madya (D3) perawat  16 orang. SPK 1 orang. Perawat terlatih diruang ICU 

sebanyak 80%. Rata - rata perawat ICU paling banyak berpendidikan D3. 

Jumlah pasien di ICU pada tahun 2009 sebanyak 430 orang (Rekam Medic 

RSUD Dr. Moewardi, 2010).  

Dari hasil survei pendahuluan penulis di ruang ICU, dengan  wawancara 5 

anggota  keluarga  mengenai komunikasi antara perawat denagan anggota 

keluarga. Tiga anggota keluarga menyatakan  perawat dirasakan kurang 

memberikan informasi terbaru mengenai kondisi pasien. Kondisi tersebut 

menjadikan anggota keluarga menjadi lebih khawatir. Dua anggota keluarga 

menyatakan bahwa justru anggota keluarga yang lebih aktif mencari informasi 

mengenai  kondisi pasien, namun tidak mendapat informasi yang  baik dari  

perawat. Menurut anggota keluarga apabila perawat memberikan informasi 

kondisi pasien kurang  bisa dipahami oleh anggota keluarga, dimana perawat 

masih banyak menggunakan istilah bahasa medis  sehingga mempersulit 

pemahaman anggota keluarga.   
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan diatas 

maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : 

“Apakah ada hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan anggota 

keluarga terhadap tingkat kecemasan keluarga pada pasien yang dirawat di unit 

perawatan kritis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan 

tingkat kecemasan keluarga pada pasien yang dirawat diunit perawatan  

kritis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kecemasan 

keluarga pada pasien yang dirawat diunit perawatan  kritis. 

b. Mengetahui tingkat kecemasan keluarga pada pasien yang dirawat  di 

unit perawatan kritis . 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Secara  teoritis 

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan teoritik 

untuk keperawatan dan untuk memperkaya ilmu keperawatan dalam 

bidang  komunikasi. 
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2. Secara praktis 

a. Bagi perawat 

Penelitian ini dapat menjadi suatu informasi tentang hubungan 

komunikasi perawat dengan tingkat kecemasan keluarga yang dirawat 

di unit perawatan kritis serta menjadikan motivasi bagi perawat dalam 

bekerja untuk memberikan pelayanan keperawatan. 

b. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan bagi rumah sakit dalam rangka meningkatkan 

mutu pelayanan khususnya tentang komunikasi perawat dengan pasien 

dan keluarga sehingga mutu pelayanan Rumah Sakit tercapai. 

c. Bagi pendidikan 

Penelitian ini diharapkan untuk memperbanyak khasanah ilmu 

keperwatan dan menjadi suatu bahan masukan untuk penelitian- 

penelitian lebih lanjut yang terkait dengan komunikasi perawat dan 

keluarga pasien. 

 

E. Keaslian 

Penelitian tentang hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan 

tingkat kecemasan keluarga pada pasien yang dirawat di unit perawatan kritis 

di RSUD Dr.Moewardi Surakarta sepengetahuan penulis belum pernah 

dilakukan, adapun  penelitian tentang komunikasi perawat dan tingkat 

kecemasan keluarga yang sudah  dilakukan antara lain : 

1. Nurul, I. (2003). ”Persepsi pasien tentang ketrampilan komunikasi  

Terapeutik perawat di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang“. Pengambilan 



7 
 

sampel menggunakan tehnik statisfied random sampling. Dengan hasil:   

persepsi pasien tentang ketrampilan komunikasi terapeutik perawat di 

Rumah  Sakit Islam Aisyah Malang secara umum memiliki kecenderungan 

positif. Perbedaan dengan penelitian sekarang penelitian ini menggunakan 

tehnik aksidental sampling. 

2. Dewi, C. (2007). ”Hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat 

kecemasan pasien dalam menghadapi tindakan keperawatan diruang rawat 

inap rumah sakit Wilasa citarum Semarang. Pengambilan tehnik 

menggunakan chi square. Perbedaan dengan penelitian sekarang  

berorientasi pada komunikasi perawat dengan tingkat kecemasan keluarga. 

3. Mapa, AR.  (2009). “Hubungan persepsi pasien tentang komunikasi 

perawat dengan kepuasan pasien terhadap komunikasi di Rsup Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten”. Penelitian merupakan survey cross sectional 

berorientasi pada komunikasi perawat dengan kepuasan pasien analisa data 

penelitian ini menggunakan uji chi-square. perbedaan dengan penelitian ini 

dengan sekarang adalah variabelnya yaitu komunikasi terapeutik perawat, 

kecemasan keluaraga di ruang ICU.  


