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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data 

Pada penelitian ini observasi dilakukan pada tanggal 6 Nopember

2006, kemudian dilakukan tindakan keperawatan berupa komunikasi

terapeutik mulai tanggal 14 hingga 21 Nopember 2006, sedangkan

pelaksanaan observasi post-tes dilaksanakan pada akhir tindakan keperawatan

yaitu tanggal 20 - 21 Nopember 2006. Berdasarkan hasil observasi dan

wawancara diperoleh data-data tentang karakteristik responden dan data

tentang kepatuhan anak pada kelompok kontrol (tanpa komunikasi terapeutik)

dan kelompok perlakuan (dengan komunikasi terapeutik) seperti yang dapat

dilihat pada tabel IV.1 berikut ini.

1. Karakteristik  Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel IV.1  Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Kontrol Perlakuan Jumlah Prosentase
Perempuan 9 10 19 63,3
Laki-laki 6 5 11 36,7

Total 15 15 30 100,0

Karakteristik responden yang diperoleh antara lain adalah bahwa anak-

anak yang diteliti merupakan anak-anak usia prasekolah yang dirawat di RSUI 

Kustati Surakarta yang tidak menderita penyakit gawat, tidak menderita

gangguan mental, mampu berbicara, dan berusia antara 3 hingga 6 tahun.
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2. Karakteristik Responden Menurut Umur

Tabel IV.2  Usia Responden

Usia Kontrol Perlakuan Jumlah Prosentase
3 – 3,5 tahun 1 1 2 6,7
4 – 4,5 tahun 7 5 12 40,0
5 – 5,5 tahun 5 8 13 43,3
6 tahun 2 1 3 10,0

Total 15 15 30 100,0

Dari 30 sampel yang diambil terdapat 36,7% responden laki-laki dan

63,3% responden perempuan. Sedangkan ditinjau dari usia responden,

mayoritas berusia 5 tahun yaitu sebanyak 43,3% dan hanya 6,7% yang berusia

3 tahun. 

3. Kategori Hasil Observasi Tingkat Kepatuhan Anak Usia Pra Sekolah

Tabel IV.3 Kategorisasi Hasil Observasi Tingkat Kepatuhan Anak Usia
Prasekolah

Kontrol (tanpa komunikasi terapeutik)
Kategori Frekuensi Prosentase (%) Mean SD

Tidak patuh 10 66,7 7,000 0,943
Patuh 5 33,3 9,400 0,548

Jumlah 15 100,0

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dinyatakan bahwa tingkat

kepatuhan anak usia prasekolah yang tidak diberikan tindakan keperawatan

komunikasi terapeutik mayoritas termasuk kategori tidak patuh sebanyak

sebanyak 5 anak (33,3%), sebaliknya responden yang termasuk kategori patuh

adalah 10 anak (66,7%).
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4. Kategori Hasil Observasi Tingkat Kepatuhan Anak Usia Pra Sekolah

Tabel IV.3 Kategorisasi Hasil Observasi Tingkat Kepatuhan Anak Usia
Prasekolah

Perlakuan (dengan komunikasi terapeutik)
Kategori Frekuensi Prosentase (%) Mean SD

Tidak patuh 4 26,7 7,250 0,957
Patuh 11 73,3 9,818 0,751

Jumlah 15 100,0

Hasil observasi menunjukkan bahwa skor kepatuhan pada kelompok

anak yang diberikan tindakan keperawatan komunikasi terapeutik (kelompok

perlakuan) menunjukkan adanya perbedaan. Responden yang termasuk

kategori tidak patuh pada perlakuan hanya 4 anak (26,7%). %), sedangkan

yang termasuk kategori patuh adalah sebanyak 11 anak (73,3%) dengan selisih 

sebesar 40%. Secara umum tingkat kepatuhan anak usia prasekolah yang

diberi tindakan keperawatan komunikasi terapeutik yang termasuk kategori

tidak patuh adalah lebih rendah yaitu 26,7% dan kategori patuh lebih tinggi

yaitu 73,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan anak usia prasekolah

lebih meningkat setelah adanya tindakan keperawatan dengan komunikasi

terapeutik.

Berikut ini data tingkat kepatuhan anak usia prasekolah terhadap 30

responden yang terbagi dalam 15 anak kelompok kontrol dan 15 anak

kelompok perlakuan. 

Tabel IV.4 Data Hasil Observasi Kepatuhan Anak Usia Prasekolah Menurut
Kelompok Jenis Kelamin Responden (dalam %)

Kontrol Perlakuan
Jenis Kelamin Tidak patuh Patuh Tidak patuh Patuh

Perempuan 40,0 20,0 6,7 60,0
Laki-laki 26,7 13,3 20,0 13,3

Total 66,7 33,3 26,7 73,3
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Hasil observasi menunjukkan bahwa kepatuhan anak usia prasekolah

dengan adanya tindakan keperawatan komunikasi terapeutik menurut

kelompok jenis kelamin responden menunjukkan adanya perbedaan yang

cukup signifikan. Perbedaan terbesar adalah pada responden yang berjenis

kelamin perempuan yang patuh yaitu 20% pada kontrol (tanpa komunikasi

terapeutik), sedangkan pada perlakuan (dengan komunikasi terapeutik) adalah

lebih tinggi yaitu sebanyak 60%. Sementara itu anak usia prasekolah berjenis

kelamin perempuan yang tidak patuh pada kontrol (tanpa komunikasi

terapeutik) sebanyak 40%, sedangkan pada anak yang dilakukan tindakan

keperawatan dengan komunikasi terapeutik hanya 6,7%. Responden yang

berjenis kelamin laki-laki kategori tidak patuh adalah 26,7% pada kontrol

sedangkan pada perlakuan adalah lebih rendah yaitu sebanyak 20%.

Sedangkan anak usia prasekolah berjenis kelamin laki-laki yang patuh pada

kontrol (tanpa komunikasi terapeutik) dan pada perlakuan (dengan komunikasi 

terapeutik) adalah 13,3%.

Tabel IV.5 Data Hasil Observasi Kepatuhan Anak Usia Prasekolah Menurut
Kelompok Usia Responden (dalam %)

Kontrol Perlakuan
Usia Tidak patuh Patuh Tidak patuh Patuh

3 – 3,5 tahun 6,7 0,0 6,7 0,0
4 – 4,5 tahun 33,3 13,3 6,7 26,7
5 – 5,5 tahun 20,0 13,3 13,3 40,0
6 tahun 6,7 6,7 0,0 6,7

Total 66,7 33,3 26,7 73,3

Hasil observasi menunjukkan kepatuhan anak usia prasekolah dengan

adanya tindakan keperawatan komunikasi terapeutik menurut kelompok umur

responden menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan
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terbesar adalah pada responden yang berusia 5 – 5,5 tahun yang patuh yaitu

13,3% pada kontrol, sedangkan pada perlakuan adalah lebih tinggi yaitu

sebanyak 40%. Sementara itu anak usia prasekolah berusia 4 – 4,5 tahun yang

tidak patuh pada kontrol sebanyak 33,3% berkurang menjadi 26,7% pada

perlakuan. Responden yang berusia 3 – 3,5 tahun kategori tidak patuh adalah

6,7% pada kontrol, sedangkan pada perlakuan adalah sama yaitu sebanyak

6,7%. Responden yang berusia 6 tahun kategori tidak patuh adalah 6,7% pada

kontrol, sedangkan pada perlakuan tidak ada yang tidak patuh (0%).

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang

diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Normalitas data

diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai p>0,05

maka asumsi normalitas terpenuhi. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada

tabel IV.6.

Tabel IV.6  Hasil Uji Asumsi Normalitas Terhadap Skor Kepatuhan Anak

Variabel
Kolmogorov-

Smirnov
p-Value Sig. 2 tailed Interpretasi

Skor kepatuhan 
anak pada kontrol

0,695 0,719 p>0,05 Normal

Skor kepatuhan anak 
pada perlakuan

0,765 0,601 p>0,05 Normal

Hasil pengujian pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa

nilai Kolmogorov-Smirnov pada kedua variabel memiliki nilai probabilitas

(p) sebesar 0,719 dan 0,601. Nilai probabilitas tersebut tidak signifikan
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pada tingkat signifikansi 5% (p>0,05). Hal ini berarti bahwa sebaran data

kedua kelompok adalah berdistribusi normal. 

2. Pengujian Hipotesis tentang Hubungan Komunikasi Terapeutik

dengan Kepatuhan Anak Usia Prasekolah

Analisis data untuk mengetahui adanya hubungan komunikasi

terapeutik dengan kepatuhan anak usia prasekolah, maka dilakukan uji

beda mean (t test) antara kelompok kontrol (tanpa komunikasi terapeutik)

dengan kelompok perlakuan (dengan komunikasi terapeutik). Jika terdapat

perbedaan, maka dapat dinyatakan bahwa komunikasi terapeutik

berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan anak usia

prasekolah. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.7  Hasil Uji Beda Mean 

thitung ttabel 5% Keterangan
Kepatuhan kelompok kontrol (tanpa 
komunikasi terapeutik) dengan 
kelompok perlakuan (dengan 
komunikasi terapeutik)

2,579 2,048 H0 ditolak 
dan Ha

diterima

Keterangan: ttabel adalah pada taraf signifikansi 5% dengan db= n1+n2-2 = 28

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai thitung sebesar 2,579

lebih besar dari ttabel = 2,048 pada taraf signifikansi 5%, yaitu 2,579 > 2,048,

sehingga H0 (hipotesis nol) ditolak dan Ha diterima yang berarti ada

perbedaan kepatuhan anak antara kelompok kontrol (tanpa komunikasi

terapeutik) dengan kelompok perlakuan (dengan komunikasi terapeutik).

Nilai rata-rata kepatuhan anak yang memperoleh tindakan keperawatan

dengan komunikasi terapeutik (9,133) lebih tinggi dari pada nilai rata-rata
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kepatuhan anak yang tidak memperoleh tindakan keperawatan atau kontrol

(7,800).

Penerimaan dan penolakan hipotesis, pada gambar ini disajikan

gambaran mengenai daerah kritis penerimaan Ho dari uji t. 

Gambar IV.1
Daerah Kritis Uji t 

Gambar IV.1 menunjukkan thitung adalah signifikan, yaitu berada di

luar daerah penerimaan H0, sehingga H0 ditolak. Artinya ada perbedaan rata-

rata kepatuhan anak antara kelompok kontrol (tanpa komunikasi terapeutik)

dengan kelompok perlakuan (dengan komunikasi terapeutik). Hal ini

menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan anak usia prasekolah. Anak yang memperoleh

tindakan keperawatan dengan komunikasi terapeutik akan memiliki

kepatuhan yang lebih tinggi dari pada anak yang tidak memperoleh tindakan

keperawatan. Artinya komunikasi terapeutik dapat meningkatkan kepatuhan

anak usia prasekolah.

Daerah
diterima Ho

Daerah tolak Ho Daerah tolak Ho

-2,048 2,048 2,579
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B. Pembahasan

Dari 30 sampel yang diambil, karakteristik responden yang berjenis

kelamin perempuan sebanyak 63,3% dan laki-laki 36,7%. Hal ini karena pada

saat dilakukan penelitian mayoritas pasien anak yang dirawat di Al-Athal

RSUI Kustati pada Bulan November 2006 berjenis kelamin perempuan.

Sedangkan ditinjau dari usia, mayoritas responden berusia 5 tahun (43,3%).

Hal ini dikarenakan pada saat penelitian, mayoritas pasien anak yang dirawat

di Al-Athal RSUI Kustati pada Bulan November 2006 berusia 5 tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan anak usia

prasekolah yang diberi tindakan keperawatan komunikasi terapeutik

menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan ditinjau dari perbedaan 

jenis kelamin. Anak yang berjenis kelamin perempuan yang termasuk patuh

adalah 20% pada kelompok tanpa komunikasi terapeutik, sedangkan pada

kelompok anak yang diberi komunikasi terapeutik adalah lebih tinggi yaitu

sebanyak 60%. Sedangkan anak usia prasekolah berjenis kelamin laki-laki

yang patuh pada kelompok anak yang tidak diberi komunikasi terapeutik dan

pada kelompok anak yang diberi komunikasi terapeutik adalah lebih rendah

yaitu 13,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anak yang diberi

komunikasi terapeutik memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi,

khususnya pada anak perempuan. Hal ini didapat peneliti dikarenakan data

yang diperoleh pada saat penelitian kebanyakan berjenis kelamin perempuan.

Hal ini sesuai dengan pendapatan Zaden (1984) yang menyatakan

bahwa perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan ditentukan hormon
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yang membentuk kelamin sekunder. Keadaan ini berpengaruh terhadap

perilaku mereka, anak laki-laki cenderung tidak patuh karena keagresifan dan

tidak mudah diatur. Sedangkan anak perempuan memiliki tingkat kepatuhan

yang tinggi karena memiliki sifat feminin, lebih lembut, halus, mudah iba, dan 

selalu menolong dan lebih menurut orang tua. Sedangkan laki-laki memiliki

sifat maskulin, dominan, agresif, asertif dan independen. 

Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan anak usia prasekolah dengan

adanya tindakan keperawatan berupa komunikasi terapeutik menunjukkan

adanya perbedaan yang cukup signifikan ditinjau dari umur responden. Hasil

penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan paling tinggi terjadi pada usia

5 – 5,5 tahun yang patuh yaitu 13,3% pada kelompok anak yang tidak diberi

komunikasi terapeutik, sedangkan pada kelompok anak yang diberi

komunikasi terapeutik adalah lebih tinggi yaitu sebanyak 40%. Menurut

Nelson (1988) bagi orang berusia muda yang “dirumahsakitkan”, maka

tataran potensial yang harus dihadapi adalah mengatasi lingkungan yang baru

dan harus menyesuaikan diri dengan banyak orang yang akan mengurusnya,

dan siap mengalami pemakaian peralatan medis. Seluruh tindakan medikal itu

menimbulkan ketakutan yang kuat dan mendalam. Keharusan berpisah dengan 

orang tua, kerap kali sebagai rasa kehilangan cinta dan kasih sayang dan

merasa diabaikan. Selanjutnya bagi anak usia di bawah 5 tahun yang sedang

dirawat di rumah sakit, maka orang tua ikut sekamar adalah suatu hal yang

mendasar jika tindakan itu dilaksanakan dengan wajar.  Anak bergantung pada 
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orang tua dalam membantu mereka mengatasi rasa takut dan rasa sakit serta

situasi krisis yang dihadapi selama hospitalisasi.

Hospitalisasi atau rawat inap biasanya dapat memberikan pengalaman

yang menakutkan bagi anak. Semakin muda usia anak, semakin kurang

kemampuannya dalam menghayati sehingga bisa timbul hal yang menakutkan.

Semakin muda usia anak dan semakin lama anak mengalami hospitalisasi,

maka dampak psikologis yang dirasakan semakin besar (Simbolon, 1999).

Hawadi (2001) menyatakan pada usia antara 3 sampai 6 tahun,

anak mulai belajar pada hal-hal yang bersangkutan dengan perilaku

sosial. Anak belajar banyak hal yakni mengembangkan kemampuan

dalam menyusun bahasa, berinteraksi dengan orang lain sebagai

kehidupan sosial dari anak.

Hasil analisis statistik membuktikan bahwa ada perbedaan kepatuhan

anak antara kelompok kontrol (tanpa komunikasi terapeutik) dengan

kelompok perlakuan (dengan komunikasi terapeutik). Adanya perbedaan

tersebut membuktikan bahwa komunikasi terapeutik mampu meningkatkan

kepatuhan anak usia prasekolah. Nilai rata-rata kepatuhan anak yang

memperoleh tindakan keperawatan dengan komunikasi terapeutik (9,133)

lebih tinggi dari pada nilai rata-rata kepatuhan anak yang tidak memperoleh

tindakan keperawatan atau kontrol (7,800).

Kemudian dilihat dari kategori kepatuhan anak diperoleh hasil bahwa

kepatuhan anak setelah tindakan keperawatan dengan komunikasi terapeutik

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan kontrol. Responden
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yang termasuk kategori patuh pada kontrol sebanyak 5 anak (33,3%),

sedangkan pada perlakuan adalah lebih banyak yaitu sebanyak 11 anak

(73,3%) dengan selisih sebesar 40%. Sebaliknya, responden yang termasuk

kategori tidak patuh juga terdapat perbedaan yaitu 10 anak (66,7%) pada

kontrol, sedangkan pada perlakuan adalah lebih rendah yaitu hanya 4 anak

(26,7%).

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Supartini (2004) bahwa

komunikasi terapeutik dapat mengurangi masalah psikologis anak, sehingga

anak menjadi lebih patuh. Sesuai pula dengan pendapat Nurjanah (2001)

bahwa kemampuan terapeutik yang dimiliki perawat dalam berinteraksi

dengan klien merupakan sarana untuk memfasilitasi proses penyembuhan.

Mampu terapeutik berarti seseorang perawat mampu melakukan atau

mengkomunikasikan perkataan, perbuatan, atau ekspresi yang

memfasilitasi penyembuhan pada diri klien.

Adanya perbedaan kepatuhan anak antara kontrol dan perlakuan

menunjukkan bahwa kepatuhan anak berhubungan dengan komunikasi yang

dilakukan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui ada kesamaan dengan teori

yang dikemukakan oleh Moekijat (1993:7) “Fungsi komunikasi yaitu

menyampaikan informasi, mengarahkan, membentuk sikap anak yang tidak

patuh menjadi patuh dalam tindakan keperawatan, dan membantu pengenalan

fisik”. Fungsi komunikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu: 1)

komunikasi membantu, mendorong dan mengarahkan orang-orang untuk

melakukan sesuatu. 2) Komunikasi dapat membentuk sikap dan menanamkan
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kepercayaan untuk mengajak, meyakinkan dan mempengaruhi perilaku. 3)

Komunikasi membantu memperkenalkan individu-individu dengan

lingkungan fisik dan sosial mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan anak usia

prasekolah yang diberi tindakan keperawatan komunikasi terapeutik

menunjukkan adanya perbedaan dengan anak yang tidak diberi komunikasi

terapeutik. Hal ini sesuai dengan pendapat Supartini (2004) yang menyatakan

bahwa komunikasi terapeutik merupakan cara untuk membina hubungan

terapeutik antara perawat dan pasien. Melalui komunikasi yang baik, maka

proses pemberian informasi dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi

masalah-masalah psikologis anak, sehingga anak menjadi lebih patuh dalam

menjalankan asuhan keperawatan. Tindakan keperawatan komunikasi

terapeutik ini antara lain dapat dilakukan dengan mendengarkan dengan aktif

keluhan anak, melibatkan pihak ketiga, memberikan cerita atau dongeng,

membacakan buku, menggambar dan bermain, memberikan informasi yang

belum diketahui anak, memberikan saran dan lain-lain (Purwanto, 1994).

Melalui teknik-teknik komunikasi terapeutik tersebut dapat diperoleh

peningkatan kepatuhan anak. Hal ini dikarenakan kepatuhan merupakan

refleksi dari sikap yang terbentuk dari motivasi dan motivasi ini timbul setelah 

adanya komunikasi terapeutik.

Umur responden yang bervariasi akan berpengaruh pada pelaksanaan

komunikasi terapeutik karena akan mendukung proses sosialisasi dan lebih

memahami proses perkembangan (Nurjanah, 2001). Selanjutnya Hidayat
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(2005) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi pada anak dipengaruhi

oleh pendidikan, pengetahuan, sikap, usia tumbuh kembang, status kesehatan

anak, sistem sosial, dan lingkungan.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini sampel hanya terbatas pada anak usia pra sekolah

(3 – 6 tahun), sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk anak usia di atas

6 tahun.

2. Keterbatasan waktu peneliti dalam memberikan komunikasi terapeutik

yang sesuai untuk anak pra sekolah, sehingga pemberian komunikasi

terapeutik tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

3. Dalam memberikan komunikasi terapeutik pada penelitian ini cenderung

menggunakan metode yang sama sehingga tidak semua model komunikasi

terapeutik dapat diterapkan.

4. Peneliti menemukan data lain saat mengobservasi komunikasi terapeutik

perawat saat melakukan tindakan keperawatan pada anak sehingga peneliti 

tidak menggunakan rancangan Pre test – Post test Control Group Design

yang semula direncanakan tetapi peneliti menggunakan rancangan Post

test - Only Control Design.


