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ABSTRAK 
 

 
Puspita Julianti Zega 032016080 
Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kecemasan Anak dalam 
menjalani Hospitalisasi diruangan Santa Theresia di Rumah Sakit Santa Elisabeth 
Medan Tahun 2020 
 
Prodi S1 Keperawatan 2020 
Kata kunci : Komunikasi Terapeutik, Kecemasan Anak. 
 
( ix + 56+ lampiran ) 
 
 
Hospitalisasi adalah masuknya seorang Anak di Rumah Sakit sebagai pasien 
untuk menjalani berbagai rangkaian pengobatan, datang dengan berbagai alasan 
yang dialami seperti pemeriksaan diagnostik, prosedur operasi, perawatan medis, 
pemberian obat, dan pemantauan kondisi tubuh. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kecemasan 
Anak dalam menghadapi Hospitalisai di ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit 
Santa Elisabeth Medan Tahun 2020. Metode Penelitian ini menggunakan 
rancangan cross sectional dan Teknik pengambilan sampel Accidental sampling 
dengan jumlah sampel sebanyak 45 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mayoritas Perawat memiliki Komunikasi Terapeutik Baik (66,7%) dan mayoritas 
Anak dengan Kecemasan ringan (68,9%). Hasil penelitian dilakukan dengan uji 
statistik fisher exact test dengan  hasil 0,039 (p<α 0,05) sehingga ada Hubungan 
yang signifikan antara Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kecemasan Anak 
di ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2020. 
Sehingga Perawat hendaknya untuk senantiasa dapat menerapkan Komunikasi 
Terapeutik yang baik agar Kecemasan yang dialami pasien dapat berkurang atau 
ringan selama pasien dirawat di Rumah Sakit. 
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ABSTRACT 
 
 

Puspita Julianti Zega 032016080 
Relationship of Manicured communication with child anxiety in the care of the 
hospital of santa theresia in santa Elisabeth hospital medan in 2020 
 
Nursing S1 Study program 2020 
 Keywords Therapeutic communication, anxiety child. 
 
( ix + 56 + lampiran ) 
 
 
Hospitalization is the entry of a child in a hospital as a patient to get a variety of 
treatments, coming up with various reasons relating to examinations, surgical 
procedures, medical treatment, drug administration, and monitoring the condition 
of the body. The purpose of this study was to study the Relationship of Nurse 
Communication with Anxiety Children involved in the Hospital in Santa Theresia 
at the Santa Elisabeth Hospital Medan in 2020. This study used a cross sectional 
design and sampling technique by accidental sampling with a total sample of 45 
people . The results showed that supporting Nurses had Good Therapeutic 
Communication (66.7%) and received Children with mild Anxiety (68.9%). The 
results of the study were carried out by the fisher exact test statistic with the result 
of 0.039 (p <α 0.05) so that there was a significant relationship between Nurse 
Therapeutic Communication with Child Anxiety in the Santa Theresia Room at 
Santa Elisabeth Hospital Medan in 2020. Can be used for communication which 
can be done at the Hospital. So the Nurse must always be able to apply good 
Therapeutic Communication so that Anxiety experienced by patients can be 
reduced or mild during the patient being Hospitalized. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Hospitalisasi adalah masuknya seseorang anak di Rumah Sakit sebagai 

pasien untuk menjalani berbagai rangkaian pengobatan dan datang dengan  

berbagai alasan yang dialami seperti pemeriksaan diagnostik, prosedur operasi, 

perawatan medis, pemberian obat, menstabilkan atau pemantauan kondisi tubuh 

(Saputro & Fazrin, 2017). Hospitalisasi merupakan suatu tindakan atau keputusan 

yang mengharuskan orang tua untuk membawa anak di rumah sakit demi 

mendapatkan suatu perawatan, pengobatan dan pemulihan kesehatan anak dan 

segera mungkin dilakukan suatu tindakan pertolongan (Siti & Isytiaroh, 2016).  

      Hospitalisasi adalah pengalaman yang penuh dengan trauma yang sangat 

mengganggu kehidupan anak dan biasanya dirasakan oleh anak-anak yang sedang 

menjalani proses perawatan di rumah sakit, biasanya anak menunjukkan berbagai 

reaksi dan sifat penolakkan selama menjalani hospitalisasi. Akibat Hospitalisasi 

tersebut banyak anak mengalami suatu kecemasan dan stres selama hospitalisasi 

dan dapat mengganggu proses pengobatan selama anak berada di rumah sakit 

(Utami, 2016). 

  Kecemasan adalah suatu emosional dan perasaan khawatir yang 

berlebihan, ketidak nyamanan dan ketidak berdayaan yang dialami oleh seorang 

anak pada suatu waktu dengan suasana dan keadaan tertentu (Wahyuni, 2016). 

Kecemasan adalah  suatu reaksi fisik dan psikis terhadap setiap tuntutan yang 

menyebabkan ketegangan dan mengganggu stabilitas kehidupan sehari-hari 
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(Siregar, 2017). Kecemasan ini melingkupi perasan tidak jelas dan tidak pasti 

sehingga menimbulkan pengalaman subjektif yang berlebihan dan ditandai 

dengan suatu gejala emosional, kognitif, fisik, dan tingkah laku sehingga sesorang 

mudah tersinggung dan agresif (Utami, dkk 2019). 

            Data di Amerikat Serikat terdapat lebih 5 juta anak yang menjalani 

hospitalisasi, dan 50% dari jumlah tersebut mengalami kecemasan dan stres akibat 

hospitalisasi. Sedangkan menurut Gomez 2015, penelitian di sebuah rumah sakit 

di Brazil diidentifikasi bahwa kecemasan pada anak yang di rawat sebesar 88,5%, 

prevalensi kecemasan anak saat mengalami hospitalisasi mencapai 75% (Syafriani 

dan Kurniawan, 2018). 

   Survei Kesehatan Nasional (SUSENAS) tahun 2010 mengatakan bahwa  

jumlah anak di Indonesia sebesar 72% dari jumlah total penduduk Indonesia, dan 

diperkirakan dari 35% per 100 anak menjalani hospitalisasi dan 45% diantaranya 

mengalami kecemasan. Selain membutuhkan perawatan yang spesial dibanding 

pasien lain dan waktu yang dibutuhkan untuk merawat penderita anak-anak 20% 

sampai 45% melebihi waktu untuk merawat orang dewasa. Anak yang dirawat di 

Rumah Sakit akan berpengaruh pada kondisi fisik dan psikologisnya (Siregar, 

2017). 

           Penelitian yang dilakukan oleh Christin tahun 2010, menunjukkan bahwa 

dari responden anak yang mendapat terapi pemasangan intravena (infus) di 

Rumah Sakit Adven Medan di dapat 18 orang anak (56,3%) berada pada respon 

tingkat cemas ringan, 12 orang (37,5%) pada tingkat respon cemas sedang, dan 2 

orang (6,3%) pada tingkat cemas berat (Novikasari, 2019). 
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  Perasaan cemas saat hospitalisasi terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik dari faktor petugas kesehatan seperti perawat, lingkungan baru dan 

proses perawatan. Dimana anak merasakan kecemas akibat tindakan keperawatan 

yang diberikan perawat dan takut dengan peralatan medis dirumah sakit karena 

anak menganggap bahwa itu akan melukai dirinya (Nursondang, dkk 2015). 

Selain itu, kecemasan hospitalisasi juga terjadi karena anak merasa kehilangan 

rumah, lingkungan dan teman bermain yang dicintai, kehilangan keluarga dan 

kelompok sosialnya, sehingga dapat menimbulkan kecemasan pada anak 

(Tarbiyah dan Yuliastati, 2018). 

            Kecemasan yang terjadi terus menerus akan menurunkan respon imun, 

menimbulkan komplikasi penyakit lain, memperlambat proses penyembuhan, dan 

mengakibatkan trauma psikologis pada anak. Maka dari itu, seorang perawat yang 

profesional harus dapat memberikan suatu intervensi dan melakukan suatu 

tindakan dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara perawat menerapkan 

komunikasi terapeutik yang baik kepada pasien, komunikasi terapeutik ini 

biasanya  terjadi antara perawat dengan klien, pada saat melakukan suatu tindakan 

keperawatan (Poernomo & Sucoko, 2016).  

           Penelitian yang dilakukan Sutrisno dkk, 2017. Mengatakan bahwa ketika 

perawat yang merawat melakukan tindakan injeksi pada seorang anak, dimana 

perawat selalu mengajak anak untuk berkomunikasi, dimana hal tersebut dapat 

mengurangi kecemasan dan ketakutan anak saat dilakukan tindakan keperawatan. 

Dalam hal ini komunikasi terapeutik dapat bermanfaat dalam melakukan tindakan 

keperawatan dan peran perawat dalam hal ini sebagai Advokat, educator, 
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koordinator, kolaborator dan konsultan. Selain itu, Perawat sebagai yang memberi 

perhatian penuh kepada anak karena perawatlah yang 24 jam berada disamping 

klien dan mengetahui segala sesuatu tentang keadaan dan kondisi anak. 

    Komunikasi terapeutik dalam hal ini adalah suatu kemampuan dan 

keterampilan perawat untuk membantu membina hubungan terapeutik yang baik  

demi kesembuhan pasien, sebagai alternatif dalam penyampaian informasi dan 

alat efektif dalam memberikan asuhan keperawatan, dimana Komunikasi ini 

umumnya lebih akrab karena mempunyai tujuan berfokus pada klien yang 

membutuhkan bantuan dan membantu kesembuhan pasien (Kurnia dan Yusiana, 

2017). 

    Perawat secara aktif mendengarkan, memberi perhatian penuh dan 

memberi respon kepada klien dengan cara menunjukkan sikap mau menerima dan 

mau memahami sehingga dapat mendorong klien untuk berbicara secara terbuka 

tentang dirinya dan apa sedang dirasakan. Komunikasi terapeutik tidak hanya 

dalam proses tindakan keperawatan tetapi dalam komunikasi perawat juga 

mempunyai nilai yang bersifat pengobatan dan penyembuhan serta membantu 

klien mencapai kembali kondisi yang adaptif dan positif seperti saat melakukan 

tindakan pemberian injeksi ada baiknya seorang perawat mengajak anak untuk 

berkomunikasi sembari perawat melakukan pemberian injeksi agar anak dapat 

menjadi kooperatif (Novikasari, 2019). 

    Berkomunikasi dengan anak tidak semudah berkomunikasi dengan orang 

dewasa dan membutuhkan proses pendekatan dan waktu yang sangat lama. 

Sehingga dengan diterapkannya komunikasi terapeutik ini maka dapat menjadi 
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terapi bagi kesembuhan klien, kecemasan berkurang, dan dapat menjalani 

hospitalisasi di rumah sakit dengan baik. Komunikasi terapeutik ini kata sifat yang 

dihubungkan dengan seni pada suatu proses penyembuhan  (Roganda, dkk 2016). 

           Hasil data ruang rawat inap anak Santa Theresia di Rumah Sakit Santa 

Elisabeth Medan didapatkan anak yang menjalani Hospitalisasi sebanyak 1020 

orang terhitung dari 6 bulan terakhir di mulai dari bulan Juli sampai Desember 

2019. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pasien anak dan orang 

tua yang menjalani hospitalisasi mengatakan mengalami gangguan kecemasan 

saat hospitalisasi, orang tua anak mengatakan bahwa anak tampak menangis dan 

tidak kooperatif terutama saat dilakukan tindakan keperawatan. Selain itu, anak 

tidak mau berpisah dengan orang tua, takut dengan seragam putih perawat dan 

peralatan medis di Rumah Sakit. Orang tua anak juga mengatakan akibat dari 

hospitalisasi tersebut membuat anak suka menangis, rewel, susah makan, susah 

minum obat, susah untuk tidur dan meminta untuk pulang kerumah.  

    Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian tentang “hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kecemasan 

anak dalam menghadapi hospitalisasi di ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit 

Santa Elisabeth Medan. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kecemasan 

Anak dalam menghadapi Hospitalisasi di ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit 

Santa Elisabeth Medan. 
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1.3      Tujuan  

1.3.1    Tujuan umum 

   Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan 

Komunikasi Terapeutik Perawat Dengan Kecemasan Anak dalam menghadapi 

Hospitalisai di ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan 

Tahun 2020. 

1.3.2    Tujuan khusus 

     1. Untuk mengidentifikasi Komunikasi Terapeutik Perawat di ruangan Santa 

Theresia Rumah Elisabeth Medan 

   2. Untuk mengidentifikasi Kecemasan Anak dalam menghadapi Hospitalisasi 

   3.  Untuk menganalisis Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat dengan 

Kecemasan Anak dalam menghadapai Hospitalisasi 

 

1.4.      Manfat Penelitian 

1.4.1    Manfaat teoritis 

   Untuk menambah wawasan Mahasiswa tentang “Hubungan 

Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kecemasan Anak dalam menghadapi 

Hospitalisasi di ruangan Santa Theresia Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan” 

serta meningkatkan mutu pembelajaran bagi kalangan Mahasiswa terutama di 

bidang keperawatan. 
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1.4.2     Manfaat praktis 

      1.   Bagi Institusi Pendidikan 

  Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam melaksanakan 

metode Pembelajaran agar dapat mengembangkan pengetahuan 

Mahasiswa. 

      2.  Bagi pendidik 

 Dapat memberikan masukan seberapa jauh pemahaman Mahasiwa 

terhadapt materi yang telah diajarkan sehingga dapat dilakukan perbaikan 

kedepannya.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

8 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.     Komunikasi Terapeutik 

2.1.1   Definisi komunikasi terapeutik 

  Komunikasi terapeutik adalah suatu hubungan interpersonal yang 

bermakna terapeutik bagi kesembuhan pasien dan dilakukan oleh perawat untuk 

membantu pasien mencapai kembali kondisi yang adaptif dan positif (Prabowo, 

2014). Komunikasi terapeutik didefenisikan sebagai komunikasi yang 

direncanakan secara sadar dimana kegiatan dan tujuan dipusatkan untuk 

kesembuhan pasien (Taufik, 2011).  

2.1.2   Tujuan komunikasi terapeutik  

      Dalam melakukan komunikasi terapeutik ini ada beberapa tujuan yang 

harus kita ketahui agar seseorang dapat mengaplikasikannya dengan baik. Adapun 

beberapan tujuan komunikasi terapeutik demi tercapainya hubungan yang 

bermakna terapeutik yang baik antara perawat dan pasien adalah sebagai berikut: 

                1.  Membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan 

pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada 

bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. 

    2.  Mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang 

efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. 

     3. Memperngaruhi orang lain, lingkungan fisik dan dirinya sendiri (Prabowo, 

2014). 
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2.1.3    Faktor penghambat komunikasi terapeutik  

       Dalam melakukan komunikasi Terapeutik tersebut tentunya ada beberapa 

faktor yang dapat menjadi penghambat terjadinya suatu proses komunikasi 

terapeutik yang baik dan benar saat melakukan asuhan dan tindakan keperawat 

bagi klien, adapun faktor penghambat didalam komunikasi terapeutik tersebut 

adalah sebagai berikut: 

      1.    Kemampuan pemahaman yang berbeda. 

      2.    Pemahaman atau penafsiran yang berbeda karena pengalaman yang lalu. 

      3.    Komunikasi satu arah 

      4.    Kepentingan yang berbeda 

      5.    Memberikan jaminan yang tidak mungkin 

      6.    Membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi 

      7.    Memberikan kritik mengenai perasaan pasien 

      8.    Mengalihkan atau menghentikan topik pembicaraan 

      9.    Terlalu banyak bicara yang seharusnya mendengarkan 

    10.    Memperlihatkan sikap jemu dan pesimis (Jaya, 2019).  

2.1.4     Manfaat komunikasi terapeutik  

   Seseorang yang telah melakukan dan mengaplikasikan komunikasi 

terapeutik yang baik maka ada beberapa manfaat komunikasi terapeutik tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

  1.   Mendorong dan menganjurkan kerja sama antara tenaga kesehataan, 

dalam  hal ini perawat dengan kliennya  melalui hubungan perawat dan 

klien. 
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  2.  Mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan, mengkaji masalah dan     

mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat (Taufik dan 

juliane, 2011).    

2.1.5      Prinsip komunikasi terapeutik pada klien kelompok usia anak    

     Berikut ini adalah uraian penjelasan tenatang aspek atau prinsip penting 

dalam komunikasi terapeutik pada klien kelompok usia anak agar dapat 

memahami dengan baik komunikasi terapeutik yang diberikan kepadanya, Berikut 

ini beberapa dari prinspi komunikasi terapeutik tersebut: 

    1.  Orang dewasa harus menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi        

anak yang diajak berbicara. Contohnya adalah sebagai berikut 

menggunakan isyarat seperti menunjuk objek secara jelas jika objek 

tersebut ingin dilihat anak dan memilih kata-kata secara tepat dan 

struktur bahasa yang mudah dipahami anak.  

  2. Anak berusaha agar komunikasinya juga dipahami orang lain. Contohnya  

adalah sebagai berikut anak menggunakan isyarat-isyarat tertentu untuk 

menyampaikan keinginan atau mengungkapkan perasaannya agar orang 

dewasa paham dengan apa yang dia inginkan dan Semakin bertambah 

besar anak, komunikasi dengan isyarat semakinkurang diperlukan karena 

pemahaman komunikasi anak sudah lebih baik (Sarfika, dkk 2018)  

2.1.6      Sikap dalam melakukan komunikasi terapeutik  

              Ada 5 cara yang spesifik yang biasa menggambarkan dan menunjukkan 

kehadiran secara fisik ketika melaksanakan komunikasi terapeutik yang 
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didefenisikan sebagai sikap atas kehadiran orang lain. Berikut adalah tindakan 

atau sikap yang dilakukan ketika menunjukkan kehadiran secara fisik. 

    1.  Berhadapan dengan lawan bicara 

Posisi ini memiliki arti bahwa saya siap untuk anda atau perawat siap 

sedia dalam mendengarkan, melakukan dan membantu klien dalam 

segala sesuatu kebutuhan dan segala keluhan yang dialami klien. 

    2.   Mempertahankan kontak mata 

Dalam hal ini perawat mempertahankan kontak mata ketika 

berkomunikasi  dengan klien dengan posisi mata sejajar, dimana kontak 

mata pada level yang sama berarti menghargai klien dan menyatakan 

keinginan untuk tetap berkomunikasi. 

    3.    Membungkuk kea rah klien 

       Pada posisi ini menunjukkan keinginan untuk menyatakan atau    

mendengarkan sesuatu atau dalam hal ini menunjukkan bahwa perawat 

bersiap untuk merespon dalam komunikasi (berbicara-mendengar). 

    4.     Memperlihatkan sikap terbuka 

Sikap tubuh yang terbuka menunjukkan bahwa perawat bersedia untuk 

mendukung terciptanya komunikasi. Dalam posisi ini diharapkan tidak 

melipat kaki atau tangan untuk menunjukkan keterbukaan dalam 

berkomunikasi dan siap membantu terciptanya komunikasi. 

    5.   Tetap rileks (bersikap tenang) 

Dalam hal ini perawat Tetap dapat mengendalikan keseimbangan 

egangan dan relaksasi dalam memberikan respons kepada pasien, 
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meskipun dalam situasi yang kurang menyenangkan (Taufik & Juliane, 

2011). 

2.1.7      Faktor-faktor komunikasi terapeutik  

              Terdapat beberapa hal atau faktor-faktor didalam melakukan suatu 

komunikasi terapeutik dan beberapa diantara faktor tersebut adalah contohnya 

sebagai berikut: 

1. Kredibilitas 

2. Isi, Pesan  

3. Kesesuaian dengan kepentingan sasaran 

4. Kejelasan Kejelasan (Clarity),  

5. Kesinambungan dan konsistensi  

6. Saluran 

7. Kapabilitas sasaran 

8. Psikologis 

9. Sosial (Prabowo, 2014). 
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2.1.8 Karakteristik perawat memfasilitasi tumbuhnya hubungan 

terapeutik  

 Ketika seorang perawat dalam melakukan tindakan dan asuhan 

keperawatan tentunya memiliki dan menggunakan karakteristik tertentu. Adapun 

beberapa Ciri-ciri seorang perawat profesional yang memfasilitasi tumbuhnya 

hubungan suatu komunikasi terapeutik yang baik yaitu: 

         1. Kejujuran 

    2. Tidak membingungkan dan cukup ekspresif 

      3.  Bersikap positif 

         4. Empati dan bukan simpati 

              5. Melihat masalah dari kaca mata klien 

          6. Menerima klien apa adanya 

              7. Sensitif terhadap perasaan klien 

              8.  Tidak terpengaruh oleh masa lalu (Suryani, 2014) 

2.1.9   Tahap komunikasi terapeutik  

      Dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik memiliki beberapa tahapan 

atau fase dalam melakukan komunikasi tersebut. Adapun beberapa fase-fase atau 

tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1.     Tahap persiapan/Pra interaksi 

  Menurut Prabowo 2014, Tugas perawat pada tahap ini antara lain:  

  a). Mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan 

      b). Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri. 

      c).   Mengumpulkan data tentang pasien. 
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        d).   Merencanakan pertemuan yang pertama dengan pasien. 

  2. Tahap perkenalan/orientasi 

Tugas perawat pada tahap ini antara lain: 

                     a). Membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan, dan 

komunikasi terbuka. 

        b).  Merumuskan kontrak kepada pasien. 

       c). Menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah   

pasien. 

        d).   Merumuskan tujuan dengan pasien. 

    3.        Tahap kerja 

Tahap kerja merupakan tahap yang terpanjang dalam komunikasi 

terapeutik karena di dalamnya perawat di tuntut untuk membantu dan 

mendukung pasien untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya dan 

kemudian menganalisa respon ataupun pesan komunikasi verbal dan non 

verbal yang di sampaikan oleh pasien.     

    4.     Tahap terminasi 

 Tugas perawat pada tahap ini adalah : 

      a).   Mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah 

dilaksanakan. 

     b).   Melakukan evaluasi subjektif. 

       c).    Menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. 

      d).   Membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. 
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2.1.10    Teknik-teknik komunikasi terapeutik  

   Terdapat 15 tata cara atau teknik-teknik didalam melakukan suatu 

komunikasi terapeutik yang harus dilakukan oleh seorang perawat demi 

mendapatkan suatu hasil yang terbaik dimana yang menjadi salah satu diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

    1.   Bertanya 

Merupakan teknik yang dapat mendorong klien untuk mengungkapkan 

perasaan dan pikirannya. Teknik berikut ini sering digunakan pada tahap 

orientasi. 

    2.    Mendegarkan 

Merupakan dasar utama dalam komunikasi terapeutik. Mendengarkan 

adalah suatu proses yang aktif dan dinamis, karena perawat menggunakan 

seluruh perhatian serta pikirannya dalam mendengarkan dan 

mengobservasi ungkapan verbal dan non verbal klien. 

    3.   Mengulang 

Merupakan memiliki pengertian mengulang kembali pikiran utama yang 

telah di ekspresikan oleh klien, hal ini ini menunjukkan bahwa perawat 

mendengarkan, memvalidasi, menguatkan, serta mengembalikan perhatian 

klien pada sesuatu yang telah diucapkan klien. 

    4.    Klarifikasi 

Merupakan strategis menanggapi respons klien dengan mengecek 

kebenaran informasi yang disampaikan oleh klien, klarifikasi ini penting 

ketika perawat membutuhkan informasi tambahan atau memvalidasi data 
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klinis dan interprestasi yang di dapat dalam komunikasi verbal dan 

nonverbal dengan klien. 

    5.    Refleksi 

Adalah mengarahkan kembali ide, perasaan, pertanyaan, dan isi 

pembicaraan klien. Hal ini di gunakan untuk memvalidasi pengertian 

perawat terhadap ungkapan klien, serta menekankan empati, minat, dan 

penghargaan terhadap klien. 

    6.    Memfokuskan 

Bertujuan memberi kesempatan kepada klien untuk membahas masalah 

inti dan mengarahkan komunikasi klien pada pencapaian tujuan. 

    7.    Diam 

Digunakan untuk memberikan kesempatan pada klien sebelum  menjawab 

pertanyaan perawat. Diam akan memberikan kesempatankepada perawat 

dan klien untuk mengorganisasikan pikiran masing-masing. 

    8.    Memberi informasi 

 Merupakan tindakan penyuluhan kesehatan untuk klien. Teknik ini sangat 

membantu dalam mengajarkan klien tentang kesehatan, aspek-aspek yang 

relevan dengan perawatan yang dijalani serta proses penyembuhan klien. 

    9.     Menyimpulkan 

Adalah teknik komunikasi yang membantu klien mengeksplorasi poin 

penting dari interaksi perawat dan klien. 
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  10.    Mengubah cara pandang 

Digunakan untuk memberikan cara pandang lain sehingga klien tidak 

melihat suatu masalah dari aspek negatifnya saja. Teknik ini sangat 

bermanfaat, terutama ketika klien berpikiran negatif terhadap sesuatu. 

  11.    Eksplorasi  

Bertujuan untuk mencari atau menggali lebih jauh masalah yang dialami 

klien, sehingga masalah tersebut dapat diatasi. 

  12.    Membagi persepsi 

Adalah meminta pendapat klien tentang hal yang perawat rasakan atau 

pikiran. Teknik ini digunakan ketika perawat merasakan atau melihat 

adanya perbedaan antara respon verbal dan respons nonverbal klien. 

  13.     Mengidentifikasi tema 

Perawat harus tanggap terhadap cerita yang disampaikan klien, serta  harus 

mampu  menangkap tema dari pembicaraan tersebut.      

   14.    Humor 

 Memiliki beberapa fungsi dalam hubungan terapeutik perawat dan klien, 

suatu pengalaman pahit sangat baik di tangani dengan humor, karena 

humor dapat menyediakan tempat bagi emosi untuk distraksi dari perasan 

setres dan depresi. 

  15.    Memberi pujian  

Memberi pujian merupakan keuntungan psikologi yang di dapatkan  klien 

ketika berinteraksi dengan perawat. Berguna untuk meningkatkan harga 

diri dan menguatkan perilaku klien  (Suryani, 2015).  
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2.2. Kecemasan 

2.2.1 Definisi kecemasan 

   Kecemasan adalah suatu gangguan alam perasaan yang ditandai dengan 

perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan sehingga 

menganggu kehidupan sehari-hari (Hawari 2019). Kecemasana adalah gejolak 

emosi dan kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar yang berkaitan dengan 

perasaan tidak pasti dan tidak berdaya, tidak ada objek yang dapat diindentifikasi 

sebagai stimulus cemas (Siregar, 2019). 

 Kecemasan pada anak tidak di tunjukkan secara verbal tetapi banyak di 

tunjukkan secara nonverbal yang sederhana. Contohnya anak bertingkah laku 

agresif, anak menjadi pemalu, tidak mau ditinggal orang tuanya juga dapat menjadi 

rebut dan nakal. Hal ini menjadi ciri khusus dalam menghadapi klien anak saat 

melakukan asuhan keperawatan termasuk menerapkan komunikasi terapeutik 

(Nurwijayanti, dkk 2019). 

2.2.2   Teori-teori kecemasan  

            Berikut ini adalah beberapa tanggapan dan pemahaman teori-teori tentang 

kecemasan diantaranya adalah sebagai berikut:  

     1.    Teori psikoanalisis 

  Kecemasan merupakan konflik emosional yang terjadi antara dua elemen   

kepribadian yaitu id  dan super ego. Id melambangkan dorongan insting 

dan impuls primitif, super ego mencerminkan hati nurani seseorang, 

sedangkan ego atau aku digambarkan sebagai mediator dari tuntutan id 
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dan super ego. Kecemasan berfungsi untuk memperingati ego tentang 

suatu bahaya yang perlu diatasi. 

     2.    Teori interpersonal  

  Kecemasan terjadi dari ketakutan dan penolakan interpersonal, hal ini 

dihubungkan dengan trauma pada masa pertumbuhan seperti kehilangan 

atau perpisahan yang menyebabkan sesorang tidak berdaya. 

     3.    Teori perilaku 

Kecemasan merupakan hasil frustasi segala sesuatu yang menganggu  

kemampuan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Para ahli perilaku 

menganggap kecemasan merupakan sautu dorongan, yang mempelajari 

berdasarkan keinginan untuk menghindari sakit. 

       4.    Teori keluarga 

Gangguan kecemasan dapat terjadi dan timbul secara nyata dalam    

keluarga, biasanya tumpang tindih antara ganggua cemas dan depresi. 

      5.    Teori biologi 

Menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor spesifik untuk 

benzodiasepin, reseptor ini mungkin mempengaruhi kecemasan (Siregar, 

2017). 

2.2.3    Manifestasi klinis kecemasan  

 Seseorang yang sedang mengalami kecemasan pasti akan merasakan suatu 

tanda dan gejala yang khas sesuai dengan yang dia rasakan, berikut ini adalah 

manifestasi klinis kecemasan tersebut: 

     a.   Tanda fisik 
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 1.  Kecemasan ringan 

          a.  Gemetaran, renjatan, rasa goyang 

          b.  Ketegangan otot 

          c.  Nafas pendek, hiperventilasi 

 d.  Mudah lelah 

           2.  Cemas sedang 

          a.  Sering kaget 

          b.  Hiperaktivitas automotorik 

          c.  Wajah merah dan pucat 

           3.  Cemas berat 

          a.  Takikardi 

          b.  Nafas pendek, hiperventilasi 

          c.  Berpeluh 

          d.  Tangan teras dingin (Siregar, 2017) 

2.2.4   Tingkat kecemasan pada anak  

            Ketika anak mengalami suatu kecemasan maka seorang perawat dapat 

melakukan penilaian tentang tingkatan dari kecemasan yang dialami oleh seorang 

anak tersebut. Maka dibawah ini Ada beberapa level atau tingkatan kecemasan 

yang dirasakan atau dialami oleh seseorang adalah sebagai berikut: 

    1.  Kecemasan Ringan 

Pada tingkat kecemasan ringan seorang mengalami ketegangan yang 

dirasakan setiap hari sehingga menyebabkan seorang menjadi waspada dan 
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meningkatkan lahan persepsinya. Seseorang akan lebih tanggap dan 

bersikap positif terhadap peningkatan minat dan motivasi. 

    2.      Kecemasan sedang 

Kecemasan sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal 

yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga seorang 

mengalami perhatian yang efektif, namun dapat melakukan sesuatu yang 

lebih terarah. 

      3.    Kecemasan berat 

Kecemasan berat sangat mengurangi lahan persepsi, cenderung untuk 

memusatkan pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak dapat berpikir 

tentang hal lain. Memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan 

pada suatu daerah lain (Jaya, 2019). 

2.2.5    Respon pada kecemasan anak  

 Beberapa respon yang dapat ditunjukkan dan dirasakan pada anak-anak 

yang mengalami kecemasan pada saat hospitalisasi, maka salah satu contohnya 

adalah sebagai berikut: 

     1.    Respon fisiologis terhadap kecemasan 

     2.    Respon psikologis terhadap kecemasan 

     3.    Respon kognitif 

     4.    Respon afektif (Saputro & Fazrin, 2017). 

2.2.6    Faktor penyebab kecemasan 

  Stresor atau penyebab terjadinya kecemasan terdiri dari beberapa aspek, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
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 a.   Biologis 

Kecemasan terjadi akibat dari reaksi saraf otonom yang berlebihan dengan 

naiknya sistem tonus saraf simpatis, terjadi peningkatan pelepasan 

katekolamin dan naiknya norepinefrin. 

     b.   Psikologis 

Ditinjau dari aspek psikoanalisis, kecemasan dapat muncul akibat impuls 

bawah sadar (misalnya seks, agresi dan ancaman yang masuk kedalam 

alam sadar). Mekanisme pembelaan ego yang tidak sepenuhnya berhasil 

juga dapat menimbulkan kecemasan yang mengambang. Reaksi 

pergeseran (displacement) dapat mengakibatkan reaksi phobia.     

 c.    Sosial  

Menurut teori belajar cemas dapat terjadi oleh karena frustasi, tekanan, 

konflik atau krisis. Kecemasan timbul akibat hubungan interpersonal 

dimana individu menerima suatu keadaan yang menurutnya tidak disukai 

oleh orang lain yang berusaha memberikan penilaian atas opininya (Jaya, 

2019). 

2.2.7   Tanda dan gejala kecemasan tipe kepribadian pencemas  

           Ciri-ciri dan gejala tipe kepribadian seseorang yang sedang mengalami 

kecemasan adalah sebagai berikut: 

 a.    Cemas, khawatir, tidak tenang, ragu, dan bimbang. 

b.    Memandang masa depan dengan rasa was-was (Khawatir) 

c.    Kurang percaya diri, gugup apabila tampil dimuka umum 

d.    Sering merasa tidak bersalah, menyalahkan orang lain 
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e.     Tidak mudah mengalah, suka ngotot 

    f.  Gerakan sering serba salah, tidak tenang bila duduk dan gelisah 

(Hawari, 2019). 

2.2.8    Alat ukur kecemasan 

 Adapun beberapa tolak ukur dalam menilai suatu kecemasan diantarnya 

yaitu: 

     a.    Zung self rating anxiety scale 

 Zung self rating anxiety scale dikembangkan oleh W.K Zung tahun 1971 

merupakan metode pengukuran tingkat kecemasan. Skala ini berfokus 

pada kecemasan secara umum dan koping dalam mengatasi stress. Skala 

ini terdiri dari 20 pertanyaan dengan 15 pertanyaan tentang peningkatan 

kecemasan dan 5 pertanyaan tentang penurunan kecemasan. 

     b.   Hamilton anxierty Rating scale 

 Hamilton anxiety scale (HARS) disebut juga dengan Hamilton anxiety 

rating scale (HARS), pertama kali dikembangkan oleh Max Hamilton pada 

tahun 1956, untuk mengukur semua tanda kecemasan baik kecemasan 

psikis maupun somatic. HARS terdiri dari 14 item pertanyaan untuk 

mengukur tanda adanya kecemasan pada anak dan orang dewasa. HARS 

setelah di standarkan untuk mengevaluasi tanda kecemasan pada individu 

yang sudah menjalani pengobatan terapi, setelah mendapatkan obat 

antidepresan dan setelah mendapatkan obat psikotropika. 

 c.    Children Manifest Anxiety scale (CMAS) 
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 Pengukuran kecemasan ini ditemukan oleh janet Taylor. CMAS berisi 50 

butir pertanyaan, dimana responden menjawab keadaan ya atau tidak 

sesuai dengan keadaan dirinya, dengan memberi tanda (0) pada kolom ya 

dan tanda (X) pada kolom jawaban “tidak”. 

     d.   Screen For Child Anxiety Related Disorder (SCARED)  

 Merupakan instrument untuk mengukur kecemasan pada anak yang terdiri 

dari 41 item, dalam instrument ini responden (orangtua/pengasuh) di minta 

untuk menjelaskan bagaimana perasaan anak dalam 3 bulan terakhir. 

Instrumen ini di tunjukkan pada anak usia 8 Tahun hingga 18 Tahun. 

     e.    Preschool Anxiety Scale 

 Dikembangkan oleh spence et al, dalam kuesioner ini mencakup 

pertanyaan diri anak (Spence Children’s Anxiety Scale Parent Report) 

pada tahun 2000. Masing-masing memiliki 45 dan 39 pertanyaan yang 

menggunakan pernyataan tidak pernah, kadang-kadang, sering dan selalu. 

 f.    The pediatric anxiety rating Scale (PARS) 

Digunakan untuk menilai tingkat keparahan kecemasan pada anak-anak 

dan remaja, di mulai dari usia 6 sampai 17 tahun. PARS memiliki dua 

bagian daftar periksa gejala dan item keparahan (Saputro dan Fazrin, 

2017).  

    Maka dalam penelitian ini menggunakan instrument Preschool Anxiety 

Scale (Parent report). Dimana terdiri dari 15 pertanyaan yang akan diisi oleh 

orang tua anak yang sedang menjalani hospitalisasi, dan pertanyaan kuesioner 

mengcakup perasaan atau kecemasan anak selama menjalani hospitalisasi. 
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2.3. Hospitalisasi  

2.3.1   Definisi hospitalisasi 

 Hospitalisasi adalah masuknya individu ke rumah sakit sebagai pasien 

dengan berbagai alasan seperti pemeriksaan diagnostik, prosedur operasi, 

perawatan medis, pemberian obat dan menstabilkan atau pemantauan kondisi 

tubuh (Saputor dan Fazrin 2017). 

Hospitalisasi merupakan suatu keadaan kritis pada anak, saat anak sakit 

dan di rawat di rumah sakit, keadaan ini terjadi karena anak berusaha untuk 

berdaptasi dengan lingkungan asing dan baru yaitu rumah sakit, sehingga kondisi 

tersebut menjadi stresor baik terhadap anak maupun orangtua dan keluarga. 

Perubahan kondisi ini merupakan masalah besar yang menimbulkan ketakutan, 

kecemasan dapat menyebabkan perubahan fisiologis dan psikologis pada anak jika 

anak tidak mampu berdaptasi terhadap perubahan tersebut.  

2.3.2 Manfaat hospitalisasi 

 Ada 5 manfaat ketika seorang anak sedang didalam menghadapi 

hospitalisasi di rumah sakit, berikut ini penjelasan dari manfaat hospitalisasi 

tersebut: 

     a.    Membantu mengembangkan hubungan orang tua dengan anak 

     b.    Menyediakan kesempatan belajar 

     c.    Meningkatkan penguasaan diri 

     d.    Menyediakan lingkungan sosialisasi (Fazrin, 2017). 
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2.3.3    Dampak jangka pendek dan jangka panjang hospitalisasi 

      Adapun beberapa penjelasan tentang dampak Jangka pendek dan jangka 

panjang terjadinya proses hospitalisasi selama seorang anak menjalani suatu 

perawat dirumah sakit: 

      1.   Dampak Jangka pendek 

Adalah kecemasan dan ketakutan yang tidak segera di tangani akan   

membuat anak melakukan penolakan terhadap tindakan perawatan dan 

pengobatan yang diberikan sehingga berpengaruh terhadap lamanya hari 

rawat, memperberat kondisi anak bahkan dapat menyebabkan kematian 

ank. 

   2.    Dampak jangka panjang 

Adalah Anak sakit dan dirawat yang tidak segera di tangani akan 

menyebabkan kesulitan dari kemampuan membaca yang buruk, memiliki 

gangguan bahasa dan perkembangan kognitif, menurunnya kemampuan 

intelektual, sosial serta fungsi imun (Saputro dan Fazrin, 2017). 

2.3.4    Peran perawat dalam meminimalkan dampak hospitalisasi 

  Sebagai seorang perawat yang 24 jam berada disamping pasien maka 

tugas dan peran seorang perawat didalam mengatasi atau meminimalkan 

terjadinya kecemasan yang dialami anak ketika sedang menghadapi hospitalisasi 

adalah sebagai berikut. 

     1.     Meminimalkan pengaruh perpisahan 

     2.  Meminimalkan kehilangan control dan otonomi 

     3.     Mencegah dan meminimalkan cedera fisik 
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     4.     Bermain 

     5.     Memaksimalkan Manfaat hospitalisasi anak 

     7.     Mendukung anggota keluarga 

     8.     Mempersiapkan anak untuk dirawat di Rumah Sakit (Utami, 2016). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESA 

3.1.     Kerangka Konsep 

       Kerangka Konsep dan skema konseptual adalah sarana pengorganisasian 

fenomena yang kurang formal dari pada teori. Seperti teori, model konseptual 

berhubungan dengan abstraksi (konsep) yang disusun berdasarkan relevansinya 

dengan tema umum (Polit, 2012). 

Bagan 3.1 Kerangka konseptual penelitian hubungan komunikasi terapeutik  
perawat dengan tingkat kecemasan anak dalam menghadapi 
hospitalisasi di ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit Santa 
Elisabeth Medan. 

 
          
        Variabel Independen                                   Variabel Dependen 

      

       Komunikasi terapeutik               Kecemasan anak 
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3.2.       Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah prediksi tentang Hubungan antara dua Variabel atau lebih 

Variabel. Sebuah hipotesis menerjemahkan sebuah pertanyaan penelitian 

kuantitatif kedalam prediksi yang tepat sesuai hasil yang diharapkan. Hipotesis 

disusun sebelum penelitian dilaksanakan karna hipotesis akan bisa memberikan 

petunjuk pada tahap pengumpulan data, analisa, dan intervensi data (Polit, 2012). 

Sehingga Hipotesis dalam penelitian ini adalah Ha : Ada Hubungan 

Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kecemasan Anak dalam menghadapi 

Hospitalisasi di ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan 

Tahun 2020. 
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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1.     Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian atau model penelitian adalah rencana atau struktur 

dan strategi penelitian yang disusun sedemikian rupa agar dapat memperoleh 

jawaban mengenai permasalahan penelitian (Polit, 2012). Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan 

menggunakan rancangan cross sectional. Cross-sectional merupakan rancangan 

penelitian yang mengumpulkan data pada satu titik pada waktu tertentu yang 

berarti fenomena yang sedang di teliti diambil selama satu periode dalam 

pengumpulan data. (Polit & Beck, 2012). 

 

4.2. Populasi dan Sampel 

4.2.1. Populasi  

 Populasi merupakan keseluruhan kumpulan kasus dimana seorang 

penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Populasi terdiri dari 

populasi yang dapat diakses dan populasi sasaran. Populasi yang dapat diakses 

adalah populasi yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan dapat diakses 

untuk penelitian. Sedangkan populasi sasaran adalah populasi yang ingin 

disamaratakan oleh peneliti. Peneliti biasanya membentuk sampel dari populasi 

yang dapat diakses (Polit & Beck, 2012).  
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua yang anaknya 

menjalani rawat inap minimal 2 x 24 jam di ruang Santa Theresia di Rumah Sakit 

Santa Elisabeth Medan pada bulan Maret 2020. 

4.2.2.  Sampel 

Sampel merupakan bagian dari elemen Pengambilan sampel. Sampel 

adalah proses pemilihan sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi (Polit 

& Beck, 2012). Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi yang dapat 

mewakili populasi yang ada. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah teknik Accidental Sampling dan berhubung karena pandemic 

Covid 19 total responden yang berhasil diperoleh peneliti sebesar 45 orang 

responden. 

 

4.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain). Dalam riset, variabel di 

karakteristikkan sebagai derajat, jumlah, dan perbedaan. Variabel juga merupakan 

konsep dari berbagai level abstrak yang di definisikan sebagai suatu fasilitas untuk 

pengukuran dan atau memanipulasi suatu penelitian (Nursalam, 2020). 

4.3.1 Variabel independen (bebas) 

Variabel independen merupakan intervensi yang di manipulasi atau 

bervariasi oleh peneliti untuk menciptakan efek pada variabel dependen (Grove, 

2014). Variabel independen dalam penelitian ini adalah komunikasi terapeutik 

perawat. 
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4.3.2.   Variabel dependen (terikat) 

 Variabel dependen adalah hasil yang peneliti ingin prediksi atau jelaskan 

(Grove, 2014). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecemasan anak. 

4.3.3.   Definisi operasional 

           Defenisi operasional merupakan uraian tentang prosedur atau tindakan 

yang akan dilakukan peneliti sehingga suatu variabel dapat diukur, dan dapat 

memahami konsep teoritis sebuah variabel (Grove, 2014). 

Tabel 4.3.3. Definisi operasional hubungan komunikasi terapeutik perawat 
dengan    kecemasan anak dalam menghadapi hospitalisasi di 
ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan. 

Variabel Definisi Indikator Alat 
ukur Skala Skor 

Komunikasi 
terapeutik 
perawat 

Suatu 
hubungan 
interpersonal 
perawat untuk 
kesembuhan 
pasien. 

1.   Tahap persiapan    
(Pra interaksi) 

2.   Tahap perkenalan  
       (Orientasi) 
3.   Tahap kerja 
4.   Tahap terminasi 

K 
U 
E 
S 
I 
O 
N 
E 
R 
 

O 
R 
D 
I 
N 
A 
L 

1. Baik      :   33-44 

2. Kurang  :   22-32 
 

Kecemasan Suatu 
gangguan 
alam 
Perasaan, 
ketakutan dan  
kekhawatir 
yang 
berlebihan 
yang dialami 
oleh anak 
yang sedang 
menjalani 
hospitalisasi. 

1. Rasa 
Takut/Khawatir 

2. Adanya 
Teriakan/Mena
ngis 

3. Wajah pucat  
4. Perilaku gugup 
 

K 
U 
E 
S 
I 
O 
N 
E 
R 
 

O 
R 
D 
I 
N 
A 
L 

1. Ringan  :   15-37 
2. Berat     :   38-60 
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4.4    Instrumen Penelitian 

          Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

agar penelitian dapat berjalan dengan baik (Polit, 2012). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa lembar kuesioner. Kuesioner merupakan 

alat ukur berupa angket beberapa pertanyaan 

    1.    Instrumen data demografi 

 Instrumental data demografi meliputi Nama, nomor responden, jenis 

kelamin, umur, agama dan suku. 

    2.     Instrumen komunikasi terapeutik perawat 

 Instrumen untuk mengukur komunikasi terapeutik perawat 

menggunakan kuesioner (Siti, dkk 2015) yang terdiri dari 22 item 

pertanyaan. kuesioner ini terbagi dalam 4 Tahap yaitu Tahap persiapan 

(pra interaksi), tahap orientasi, tahap kerja dan tahap terminasi. Dan terdiri 

dengan jawaban Tidak bernilai 1 dan Ya bernilai 2. Total skor minimal 

adalah 22 dan total skor maksimal adalah 44. 

Hasil ukur dari kuesioner komunikasi terapeutik akan dikelompokkan 

menjadi 2 bagian, yaitu: 

        1.  Baik =    33-44 

  2.  Kurang =    22-32 

   3.     Instrumental kecemasan anak  

 Instrumen untuk mengukur kecemasan menggunakan kuesioner 

Spence Children Anxiety Scale (Parent Report) diambil dalam buku anak 

sakit wajib bermain di Rumah Sakit (Saputro dan Fazrin, 2017). Kuesioner 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

34 

ini terdiri dari 15 pertanyaan dengan 4 tingkat jawaban yakni tidak pernah 

bernilai 1, kadang-kadang bernilai 2, sering bernilai 3, selalu bernilai 4. 

Total skor minimal adalah 15 dan total skor maksimal adalah 60. 

Hasil ukur dari kuesioner komunikasi terapeutik akan dikelompokkan    

menjadi 2 bagian, yaitu: 

                       1.  Ringan  =    15-37 

                   2.  Berat =    38-60 

4.5.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.5.1   Lokasi 

 Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan.  

4.5.2    Waktu penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 

 

4.6  Prosedur Pengambilan dan Teknik Pengumpulan Data 

4.6.1 Pengambilan data 

Pengambilan data adalah proses perolehan subjek dan pengumpulan data 

untuk suatu penelitian. Langkah-langkah aktual untuk mengumpulkan data sangat 

spesifik untuk setiap studi dan bergantung pada teknik desain dan pengukuran 

penelitian (Grove, 2014).  

Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari : 

  1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek 

penelitian melalui pembagian kuesioner kepada Responden. 
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   2.    Data sekunder, yaitu data yang digunakan dalam penelitian melalui jurnal 

atau hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan Komunikasi 

Terapeutik dan Kecemasan Anak. 

4.6.2  Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data 

(Polit & beck). Pengumpulan data dilakukan setelah peneliti mendapat izin dari 

Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan. Setelah mendapatkan izin, penulis 

menemui pasien anak (orang tua) yang di rawat di Rumah Sakit Santa Elisabeth 

Medan, meminta kesediaan untuk menjadi responden dengan memberikan 

informed consent, menentukan lokasi yang nyaman, dan melengkapi alat seperti 

kuesioner dan pulpen.  

Dalam penelitian responden mengisi data demografi meliputi nama/inisial, 

jenis kelamin, usia, agama dan pendidikan terakhir. Saat pengisian kuesioner 

peneliti membacakan pertanyaan dan memberikan waktu kepada responden untuk 

berpikir sebelum menjawab, peneliti harus mendampingi responden, apabila ada 

pernyataan yang tidak jelas peneliti dapat menjelaskan kepada responden. Setelah 

selesai, kemudian mengumpulkan kuesioner kembali. 

4.6.3  Uji validitas dan reliabilitas 

Uji Validitas adalah sebuah kesimpulan, bukan tentang rancangan atau 

desain penelitian melainkan suatu elemen desain yang sangat mempengaruhi 

kesimpulan yang di buat oleh peneliti (Polit and Beck 2012). Sedangkan Uji 

Reliabilitas adalah kriteria utama untuk menilai kualitas dan keakuratan sebuah 
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intrumen. Reliabel memaksimalakan kebenaran dan meminimalkan kesalahan dari 

sebuah komponen instrument (Polit & Beck, 2012). 

Peneliti telah melakukan uji validitas dan reliabilitas dan membagikan 

kuesioner di Rumah Sakit Elisabeth Lubuk Baja Batam. Setelah dilakukan uji 

person product moment pada 25 pertanyaan pada Variabel komunikasi terapeutik, 

dimana 22 pertanyaan memiliki nilai r tabel > 0,361 maka dinyatakan valid 

sedangkan 3 pertanyaan pada nomor 5, 15 dan 17 dinyatakan memiliki nila r tabel 

< 0,361 dan dinyatakan tidak valid sehingga tidak dapat digunakan. Sedangkan 

Kuesioner pada Variabel kecemasan anak memiliki 15 pertanyaan dengan r tabel 

> 0,361 dinyatakan valid sehingga 15 pertanyaan dapat digunakan. Sedangkan 

pada Uji realibilitas pada Komunikasi Terapeutik didapatkan Nilai Cronbach 

alpha sebesar 0,917 dan nilai Cronbach alpha pada Kecemasan Anak sebesar 

0,914. 
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4.7.  Kerangka Operasional 

Bagan 4.7 Kerangka operasional komunikasi terapeutik perawat 
dengan kecemasan anak dalam menghadapi hospitalisasi 
anak di ruangan Santa Theresia Rumah Sakit Santa 
Elisabeth Medan Tahun 2020 

   

     Pengajuan judul 

 

Ijin pengambilan data awal 

   

Informasi dan Informed Consent 

 

Pengambilan Data 

 

Membagikan Kuesioner Komunikasi terapeutik 

perawat dan Kecemasan anak 

 

Analisa Data 

 

Seminar Hasil 
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4.8. Pengolahan Data 

Pengumpulan data adalah pengumpulan informasi yang tepat dan 

sistematis yang relevan dengan tujuan penelitian pada tujuan yang spesifik, 

pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis sebuah penelitian (Grove, 2015). 

 Langkah-langkah proses pengolahan data antara lain ( Polit, 2012). 

   1. Editing : yaitu memeriksa kebenaran data dan memastikan data yang di 

inginkan dapat dipenuhi 

   2. Coding : dalam langkah ini peneliti merubah jawaban responden menjadi 

bentuk angka yang berhubungan dengan variabel penelitian untuk 

memudahkan dalam pengolahan data 

   3. Data entry : disini peneli memasukkan data kekomputer berupa angka 

yang telah di tetapkan dalam kuesioner. 

   4. Scoring : dalam langkah ini peneliti menghitung skor yang diperoleh setiap 

responden berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti 

   5. Tabulating : memasukkan hasil perhitungan kedalam bentuk tabel untuk 

melihat presentasi dari jawaban pengolahan data. 

 

4.9. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan pokok penelitian, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

mengungkap fenomena, melalui berbagai macam uji statistik (Polit, 2012). 
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   1. Analisa univariat 

Analisa univariat dilakukan untuk memperolah gambaran setiap variabel 

distribusi frekuensi dan persentase variabel independen dan dependen 

yang diteliti (Grove, 2015). Dalam penelitian ini, analisa univariat meliputi 

distribusi data dari responden berdasarkan demografi yaitu nomor 

responden, umur, jenis kelamin, agama dan pendidikan terakhir.  

   2.  Analisa bivariat 

Analisa bivariat merupakan seperangkat analisa pengamatan dari dua 

variabel yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

antara variabel. Pada penelitian ini analisa bivariat untuk mengetahui 

apakah ada atau tidaknya hubungan Komunikasi terapeutik perawat 

dengan Kecemasan anak. Pada awal penelitiaan ini menggunakan uji chi-

square dengan tabel 2x3 akan tetapi karna pada variabel kecemasan anak 

terdapat expected count memiliki nilai cell dengan angka 0 atau <5, maka 

peneliti menggunakan uji fisher exact test (Polit & Beck, 2012) dengan 

melakukan penggabungan tabel menjadi ukuran tabel 2x2 dan didapatkan 

nilai p value sebesar 0,039 maka ada hubungan yang signifikan antara 

komunikasi terapeutik perawat dengan kecemasan anak.  
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4.10 Etika Penelitian 

Etik adalah sistem nilai moral yang berkaitan dengan sejauh mana 

prosedur penelitian mematuhi kewajiban professional, hukum, dan sosial kepada 

peserta studi. Etis dalam penelitian berbasi: beneficience (berbuat baik), respect 

for human dignity (penghargaan terhadap martabat manusia), dan justice 

(keadilan) (Polit, 2012). Pada tahap awal penelitian mengajukan permohonan izin 

pelaksanaan penelitian kepada Ketua Program Studi Ners STIKes Santa Elisabeth 

Medan, selanjutnya di kirim ke Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan, melakukan 

pengumpulan data awal penelitian di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan. 

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, peneliti akan memberikan penjelasan tentang 

penelitian yang akan dilakukan terhadap responden sebagai subjek penelitian. Jika 

responden bersedia, maka responden akan menandatangani lembar persetujuan 

(informed consent). 

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penelitian yaitu: 

   a).  Self determination, responden di beri kebebasan untuk menentukan apakah 

bersedia atau tidak untuk mengikuti kegiatan penelitian secara sukarela. 

   b). Privacy, responden di jaga ketat yaitu dengan cara merahasiakan 

informasi-informasi yang didapat dari responden dan informasi tersebut 

hanya untuk kepentingan penelitian. 

   c). Anonymity, selama kegiatan penelitian nama responden tidak digunakan 

sebagai penggantinya penulis menggunakan nomor responden. 

   d). Informed consent, seluruh responden bersedia menandatangani lembaran 

persetujuan menjadi responden penelitian, setelah penulis menjelaskan 
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tujuan, manfaat, dan harapan penulis terhadap responden, juga setelah 

responden memahami semua penjelasan penulis. 

   e). Protection from discomfort, responden bebas dari tidak nyaman dan tidak 

aman, apabila menimbulkan gejala psikolog maka responden boleh 

memilih menghentikan partisipasinya atau terus berpartisipasi dalam 

penelitian. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian  

Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan adalah Rumah Sakit yang memiliki 

kriteria tipe B Paripurna Bintang Lima berlokasi di Jl. Haji Misbah No. 7. Rumah 

Sakit Santa Elisabeth Medan didirikan oleh Suster Kongregasi Fransiskanes Santa 

Elisabeth Medan sejak tahun 1931 dengan visi yaitu “Menjadi kehadiran Allah di 

tengah dunia dengan membuka tangan dan hati untuk memberikan pelayanan 

kasih yang menyembuhkan orang-orang sakit dan menderita sesuai dengan 

tuntutan zaman”. Misi Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan adalah memberikan 

pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, serta meningkatkan sarana dan 

prasarana yang memadai dengan tetap memperhatikan masyarakat lemah. Motto “ 

Ketika Aku Sakit Kamu Melawat Aku (Matius 25:30)”.  

 

5.2 Hasil Penelitian 

Pada Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Hubungan Komunikasi terapeutik perawat dengan kecemasan anak 

dalam menghadapi Hospitalisasi diruang Santa Theresia di Rumah sakit Elisabeth 

Medan. Dimana Responden dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua yang 

anaknya menjalani rawat inap minimal 2 x 24 jam di ruang Santa Theresia di 

Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan pada bulan Maret 2020. 
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5.2.1    Data demografi 

 Berikut ini adalah uraian atau tampilan hasil karakteristik Demografi 

responden yang terdapat didalam uraian penelitian yang dilakukan peneliti: 

Tabel 5.2.1 Distribusi frekuensi dan presentasi demografi responden 
meliputi umur, agama, jenis kelamin dan pendidikan 
terakhir 

 
Karakteristik F % 

Umur   
17-25 Tahun 
26-35 Tahun 
36-45 Tahun 

3 
23 
19 

6,7 
51,1 
42,2 

Total 45               100% 

Agama             
Khatolik 
 Protestan 

            Islam 

13 
28 
4 

28,9 
62,2 
8,9 

Total 45               100% 

Jenis Kelamin   

    Laki-laki 
     Perempuan 

10 
35 

22, 2 
77, 8 

Total 30 100% 

Pendidikan 
Terakhir  

  
 

SMA/SMK 
D3 
S1 
S2 

15 
10 
16 
4 

33,3 
22,2 
35,6 
8,9 

Total  45 100% 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data demografi berdasarkan 

karakteristik umur mayoritas responden berumur 26-35 tahun sebanyak 23 orang 

(51,1%). Berdasarkan karakteristik agama mayoritas Responden beragama Kristen 

Protestan sebanyak 28 orang (62,2%). Berdasarkan karakteristik Jenis kelamin 

mayoritas Responden berjenis kelamin Perempuan sebanyak 35 orang (77,8%) 
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Berdasarkan karakteristik menurut pendidikan terakhir mayoritas responden 

berpendidikan terakhir S1 sebanyak 16 orang ( 35,6).  

5.2.2 Distribusi komunikasi terapeutik perawat di Rumah Sakit Elisabeth 

Medan Tahun 2020 

Komunikasi terapeutik perawat terhadap klien/pasien akan diuraikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 5.2.2   Frekuensi dan persentasi responden berdasarkan Komunikasi  
Terapeutik Perawat di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan 

 
Komunikasi Terapeutik f % 

Baik 
 

Kurang 
 

30 
 

15 
 
 

66,7 % 
 

33,3 % 

Total 45 100% 
 

Tabel 5.2.2 menunjukkan bahwa Perawat dengan Komunikasi Terapeutik 

baik sebanyak 30 orang (66,7%) dan Perawat dengan Komunikasi Terapeutik 

Kurang sebanyak 15 orang (33,3%). 

5.2.3 Distribusi Kecemasan Anak di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan 
Tahun 2020 

  
Kecemasan yang dialami pasien selama dirawat dirumah sakit dan 

diuraikan berdasarkan tabel berikut: 
 

Tabel 5.2.3 Distribusi Frekuensi dan presentasi Kecemasan Anak 
 

Kecemasan Anak f % 
Ringan 
Berat 

 

31 
14 

68,9 % 
31,1% 

Total 45 100% 
 

Tabel 5.2.3 menunjukkan bahwa Anak yang mengalami Kecemasan berat 

adalah sebanyak 14 orang (31,1%) dan Anak yang mengalami kecemasan ringan 

adalah sebanyak 31 orang (68,9%) . 
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5.3 Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kecemasan Anak 
 
Tabel 5.3 Ditribusi Frekuensi dan Persentasi Hubungan Komunikasi 

Terapeutik Perawat dengan Kecemasan Anak dalam 
menghadapi Hospitalisasi diruangan Santa Theresia di Rumah 
Sakit Elisabeth Medan Tahun 2020. 

 
Komunikasi 
Terapeutik 

Kecemasan Anak P.Value 
Ringan      Berat      Total 

f % F % F % 0,039 
Baik 24 53,3% 6 13,3% 30 66,7% 
Kurang 7 15,6% 8 17,8% 15 33,3% 
Total 31 68,9% 14 31,2% 45 100% 

 

Tabel 5.3  menunjukkan bahwa mayoritas perawat Komunikasi Terapeutik 

baik dengan Anak yang mengalami Kecemasan ringan sebanyak 24 Orang 

(53,3%) dan minoritas Perawat Komunikasi Terapeutik Kurang dengan Anak 

yang mengalami Kecemasan Berat adalah sebanyak 8 orang (17,8%). Uji Statistik 

Fisher exact test dengan hasil p value 0,039 (p <α 0,05) sehingga ada Hubungan 

yang signifikan antara Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kecemasan Anak 

dalam Menghadapi Hospitalisasi di ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2020. 
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5.4 Pembahasan 

5.4.1 Komunikasi terapeutik perawat di Rumah Sakit St. Elisabeth Medan 

Tahun 2020 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Rumah sakit 

Santa Elisabeth Medan bahwa mayoritas Perawat Komunikasi Terapeutik baik 

sebanyak 30 orang (66,7%), dan minoritas Perawat Komunikasi Terapeutik 

kurang sebanyak 15 orang (33,3%). Sehingga dengan hasil tersebut Peneliti 

berpendapat bahwa dengan Semakin baik suatu Komunikasi Terapeutik 

diterapkan maka dapat menciptakan suatu hubungan interpersonal yang baik 

antara perawat dan pasien karena Perawatlah yang paling mengerti dengan 

Kondisi pasien selam 24 jam berada disamping pasien dan memberikan kebutuhan 

pasien maka dengan itu pasien merasa Nyaman dan meminimalkam bebas 

psikologis Kecemasan pasien selama menghadapi Hospitalisasi. 

Komunikasi Terapeutik adalah alat yang ampuh yang dapat mempengaruhi 

hal lain atau suatu hal yang terpenting didalam mencapai kesehatan yang postif, 

dimana pada hakikatnya Komunikasi Terapeutik sebagai sarana sosial Perawat 

didalam berinteraksi dengan pasien didalam memberikan suatu tindakan atau 

asuhan keperawatan demi kebaikan dan kesembuhan klien (Handayani, 2017) 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat Komunikasi Terapeutik yaitu 

konflik, kesalah pahaman, lingkungan, situasi dan kondisi psikologis perawat 

maupun pasien. Sehingga terciptanya suatu kesan Komunikasi Terapeutik yang 

tidak baik atau tidak tercapai suatu hubungan terapeutik yang baik diantara 

keduanya (Hemawan, 2010). 
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Komunikasi Terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan dan 

dilakukan untuk membantu penyembuhan dan pemulihan pasien karena 

Komunikasi Terapeutik salah satu komunikasi profesional bagi perawat. 

Komunikasi yang direncanakan secara sadar, tujuan dan kegiatannya dipusatkan 

untuk kesembuhan pasien. Dimana Rumah Sakit khususnya pada ruang rawat inap 

Anak Selalu mengutamakan Komunikasi Terapeutik yaitu dengan tetap 

memperhatikan tingkat kemampuan bahasa anak yaitu menggunakan kata-kata 

sederhana yang spesifik, menjelaskan sesuatu yang membuat ketidak jelasan pada 

Anak atau sesuatu yang tidak diketahui, pada usia ini keingin tahuan pada aspek 

fungsional dan prosedural dari objek tertentu sangat tinggi. Maka jelaskan arti, 

fungsi dan prosedurnya, maksud dan tujuan dari sesuatu yang ditanyakan secara 

jelas dan jangan menyakiti atau mengancam sebab ini akan membuat anak tidak 

mampu berkomunikasi secara efektif (Nurhasah, 2010). 

Komunikasi Terapeutik yang baik akan menciptakan Hubungan saling 

percaya antara Perawat dan pasien sehingga menciptkan rasa aman, nyaman dan  

puas terhadap suatu pelayanan yang diberikan serta dapat meminimalkan dampak 

dari Kecemasan selama berada atau dirawat di Rumah Sakit karena Komunikasi 

Terapeutik adalah jembatan dalam menyalurkan informasi kepada pasien 

(Daryanti dan Priyono, 2014). 
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5.4.2 Kecemasan Anak di Rumah Sakit St. Elisabeth Medan Tahun 2020 

 Berdasarkan hasil penelitian Kecemasan Anak di ruang rawat inap (Santa 

Theresia) Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2020 didapatkan hasil bahwa 

mayoritas Anak dengan Kecemasan ringan sebanyak 31 orang (68,9%) dan minoritas 

Anak dengan Kecemasan berat sebanyak 14 orang (31,1%). Maka dari hasil tersebut 

peneliti berpendapat bahwa Kecemasan dapat berkurang ketika seorang perawa 

memberikan perhatian penuh kepada pasien melalui Komunikasi Terapeutik baik 

begitu juga sebaliknya Kecemasan dapat meningkat atau Berat ketika pasien kurang 

mendapat Komunikasi Terapeutik yang baik dari Perawat, karena Kecemasan ini 

dapat bertambah dan berkurang tergantung pada bagaimana seorang perawat 

menyampain dan memperlakukan seorang pasien melalui Komunikasi Terapeutik 

yang baik terhadap pasien yang diberikan pengobatan. 

Cemas merupakan perasaan yang terjadi pada saat anak dirawat di rumah 

sakit, sesuai dengan pendapat Carson dalam Wong (2010) anak akan bereaksi 

terhadap stresor yang ditimbulkan oleh karena hospitalisasi baik pada saat masuk 

Rumah Sakit untuk pertama kalinya maupun selama proses hospitalisasi.    

Kecemasan pada Anak yang terjadi terus menurus akan menjadi suatu 

trauma psikologis yang mengganggu kesehatan Anak, kondisi tersebut dapat 

diturunkan dengan adanya Komunikasi Terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik 

yang dapat digunakan Perawat untuk menurunkan Kecemasan adalah dengan 

mendengarkan dan memberikan perhatian penuh sehingga efektif untuk 

menurunkan Kecemasan dan mempercepat penyembuhan karena Komunikasi 

Terapeutik ini sering kali digunakan untuk menjalin suatu kerjasama yang baik 

antar pasien dan perawat di Rumah Sakit (Nursalam, 2020). 
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Lingkungan Rumah Sakit yang dianggap Asing oleh Anak akan 

meningkatkan Kecemasan Anak pada saat di rawat di Rumah Sakit karena Anak  

yang di rawat di Rumah Sakit dengan Kecemasan tinggi memiliki kecenderungan 

menjadi Hiperaktif dan tidak Kooperatif terhadap petugas kesehatan serta 

menimbulkan gangguan psikologik berupa perubahan perilaku diantaranya susah 

makan dan gangguan tidur (Sutrisno dkk, 2017). 

Faktor lain yang dapat menyebabkan Kecemasan yaitu teknik Komunikasi 

Terapeutik Perawat dimana dengan semakin baik Komunikasi Terapeutik Perawat 

terhadap pasien maka angka Kecemasan pada Anak akan semakin berkurang. 

Sebaliknya jika Komunikasi Terapeutik Perawat dilakukan kurang baik maka 

akan menyebabkan tingginya tingkat Kecemasan yang terjadi pada Anak. 

Dukungan Keluarga juga berperan penting dalam tingkat Kecemasan yang dialami 

Anak karena merasa aman jika berada didekat orang-orang yang 

disayangi.(Siswanti, 2018). 

Cemas merupakan respon individu terhadap suatu keadaan yang tidak 

menyenangkan dan dialami oleh setiap mahluk hidup dalam kehidupan sehari-

hari. Kecemasan merupakan pengalaman sebjektif dari individu dan tidak dapat di 

observasi secara langsung serta merupakan suatu keadaan emosi tanpa objek yang 

spesifik kecemasan pada individu dapat memberikan motovasi untuk mencapai 

sesuatu dan merupakan sumber penting dalam memberikan keseimbangan hidup 

(Suliswati, 2011). 

Di rawat di Rumah sakit merupakan krisis utama yang dialami oleh seorang 

anak. Hal ini disebabkan karena anak mengalami stress akibat perubahan, baik 
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terhadap status kesehatan maupun kondisi lingkungan sehari hari. Reaksi anak dalam 

mengatasi krisis tersebut dipengaruhi oleh perkembangan pemulihannya, pengalaman 

sebelumnya terhadap proses sakit dan dirawat serta sistem dukungan (support 

system). Perawat perlu memahami konsep hospitalisasi dan prinsip prinsip asuhan 

keperawatan untuk memberikan pelayanan terbaik dalam proses penyembuhan pasien 

(Sufyanti dkk, 2015). 

5.4.3 Hubungan Komunikasi Terapeutik dengan kejadian Kecemasan anak 

yang menjalani Hospitalisasi di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan 

Tahun 2020 

 
Berdasarkan hasil penelitian Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat 

Dengan Kecemasan Anak di ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2020. Dimana dari 45 Responden diperoleh mayoritas 

Perawat dengan Komunikasi Terapeutik baik sebanyak 30 orang (66,7%) dan 

mayoritas Anak dengan Kecemasan ringan sebanyak 31 responden (68,9%). Maka 

didapatkan hasil uji statistic dengan p value =0,028 (p<α 0,05). Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada Hubungan yang signifikan antara Komunikasi Terapeutik 

Perawat dengan Kecemasan Anak di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 

2020. 

Peneliti berpendapat dari hasil penelitian tersebut bahwa di Rumah Sakit 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2020 Komunikasi Terapeutik tergolong baik dan 

Kecemasan Anak tergolong ringan hal ini bisa terjadi jika kedua belah pihak 

saling menunjukkan rasa saling pengertian, perhatian penuh, dan saling 

memahami satu sama lain sehingga tujuan dalam melakukan suatu tindakan dapat 
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tercapai dengan baik. Jika Komunikasi Terapeutik kurang dilakukan dengan baik 

maka terciptakan kesan buruk bagi pasien yang kita layani, maka hendaknya 

Perawat yang selalu setia berada disamping pasien untuk selalu menyampaikan 

segala sesuatu dengan Komunikasi Terapeutik yang baik agar pasien merasa 

nyaman dengan tindakan yang diberikan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hannan (2012) dengan Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan pelaksanaan Komunikasi 

Terapeutik perawat dengan tingkat Kecemasan pada Anak di ruang perawatan 

Anak RSUD Ambarawa, dengan p-value sebesar 0,003 (α = 0,05) 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhriansyah, 

2018. Menunjukan hasil penelitian bahwa distribusi Komunikasi Terapeutik Perawat 

baik sebanyak 27 orang (67.5%).  dan responden dengan Kecemas ringan sebanyak 

30 orang (75%). Sehingga ada hubungan antara komunikasi terapeutik dengan 

kecemasana anak.  

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Siswanti 

dan Sukeshi, 2017. Komunikasi Terapeutik Perawat baik sebanyak 32 orang 

(84.4%). dan responden dengan cemas sedang sebanyak 25 orang (37.5), 

Sehingga ada hubungan antara komunikasi terapeutik dan kecemasan anak. 

Semakin baik suatu Komunikasi Terapeutik dilakukan maka akan semakin 

menurunya Kecemasan Anak terhadap tindakan tersebut. Hal ini dapat terjadi 

karena informasi yang diberikan Perawat melalui Komunikasi Terapeutik yang 

dapat meningkatkan kepercayaan Anak, serta meningkatkan kedekatan Anak 

dengan Perawat dimana Anak akan merasa lebih nyaman dan yakin kalau apa 

yang dilakukan adalah untuk kesembuhannya (Wulandari dan Fitriana, 2017). 
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Pelaksanaan komunikasi terapeutik di RS Islam Sultan Agung Semarang 

hanya mencapai 80.9% dari 90 orang perawat yang melakukan asuhan 

keperawatan. Belum 100% perawat melakukan komunikasi terapeutik 

dikarenakan terkadang hanya dilakukan sebagai bentuk rutinitas dan dilakukan 

belum secara baik dan benar. Ada beberapa kemungkinan kurang berhasilnya 

Komunikasi Terapeutik pada pasien diantaranya pengetahuan, sikap Perawat, 

pengalaman, lingkungan dan jumlah tenaga yang masih kurang. Untuk 

mempunyai sikap positif dalam komunikasi terapeutik maka diperlukan 

pengetahuan yang baik dan sebaliknya pengetahuan yang kurang dari Perawat 

maka sikap dalam Komunikasi akan menjadi kurang (Sasminto, 2012). 

Dampak dari seorang perawat yang tidak memiliki keterampilan 

berkomunikasi yang baik maka akan sulit untuknya mendapatkan apa yang 

harusnya dia peroleh didalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien yang 

sedang diberi perawatan atau yang sedang ditanganinya (Kerstareni, dkk 2012).  

Komunikasi dalam bidang keperawatan adalah merupakan suatu dasar dan 

kunci dari seorang perawat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Komunikasi 

merupakan suatu proses untuk menciptakan hubungan antara perawat dan klien. 

Tanpa komunikasi seseorang akan merasa terasingkan dan tanpa komunikasi pula 

suatu tindakan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien akan mengalami 

kesulitan yang sangat berarti (Riyaldi, 2016). 

Teknik Komunikasi Terapeutik berfungsi untuk mengembangkan pribadi 

pasien kearah yang lebih positif atau adaptif dan diarahkan pada pertumbuhan 

pasien. Komunikasi terapeutik juga memberikan kontribusi dalam menggunakan 
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pelayanan kesehatan atau perawatan kepada anak dan sebagai sarana untuk 

mempercepat proses penyembuhan. Apabila perawat dalam berinteraksi dengan 

pasien tidak memperhatikan sikap dan teknik dalam komunikasi terapeutik dengan 

benar dan tidak berusaha untuk menghadirkan diri secara fisik yang dapat 

memfasilitasi komunikasi terapeutik, maka hubungan yang baik antara perawat 

dengan pasein pun akan sulit terbina (Anggraini, 2015). 

Perawat memegang posisi kunci untuk membantu orang tua menghadapi 

permasalahan yang berkaitan dengan perawatan anaknya di rumah sakit karena 

perawat berada disamping pasien selama 24 jam dan fokus asuhan adalah 

peningkatan kesehatan anak melalui pemberdayaan keluarga (Supartini, 2014). 

Peran yang baik yang dimiliki oleh perawat anak dalam melaksanakan 

suatu Komunikasi Terapeutik yang baik salah satu contohnya dengan cara 

pemberian obat misalnya perawat mengatur lingkungan agar anak merasa 

nyaman, perawat memberikan hiburan pada anak dengan mengajak anak bermain 

dan melihat gambar. Dalam hal ini perawat dapat memberikan lingkungan yang 

aman dan nyaman kepada anak agar anak tidak merasa cemas ketika sedang 

dirawat di rumah sakit (Sutrisno dkk 2017). 
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BAB 6 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1. Simpulan 

 1. Mayoritas Perawat diruangan Santa Theresia Rumah Sakit Santa Elisabeth 

Medan Tahun 2020 memiliki Komunikasi Terapeutik Baik (66,7%). 

 2. Mayoritas Anak yang dirawat diruangan Santa Theresia Rumah Sakit 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2020 dengan Kecemasan Ringan (68,9%). 

   3. Ada Hubungan yang signifikan antara Komunikasi Terapeutik Perawat 

dengan Kecemasan Anak dalam menghadapi Hospitalisasi diruangan 

Santa Theresia Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2020. 

 

6.2 Saran 

1. Hendaknya penelitian ini sebagai informasi yang baik kepada pasien agar 

mampu bekerjasama dengan baik sehingga dapat mendukung proses 

tindakan keperawatan yang akan diberikan. 

2. Perawat hendaknya untuk senantiasa menerapkan Komunikasi Terapeutik 

yang baik dan menghafal identitas pasien secara personal agar dapat 

menciptakan hubungan Terapeutik yang baik sehingga dapat 

meminimalkan Kecemasan yang dialami pasien dapat berkurang atau 

ringan selama pasien dirawat di Rumah Sakit. 

3. Untuk penelitian selanjutnya untuk hendaknya lebih meningkatkan 

Efektivitas Kecemasan Anak saat menjalani Perawatan di Rumah Sakit. 
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LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

Kepada Yth,   

Calon responden penelitian   

Di tempat   

Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan 

 

Dengan hormat,   

Dengan  perantaraan surat ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

 

Mahasiswa Program Studi Ners Tahap Akademik di STIKes Santa 

Elisabeth Medan yang bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “ 

Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat Dengan Kecemasan Anak dalam 

menghadapi Hospitalisasi diruangan Santa Theresia di Rumah Sakit Santa 

Elisabeth Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data atau 

informasi tentang komunikasi terapeutik dan kecemasan anak, Penelitian ini tidak 

menimbulkan akibat yang merugikan bagi anda sebagai responden, kerahasiaan 

semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian. Apabila anda bersedia menjadi responden, saya mohon 

kesediaannya menandatangani persetujuan dan menjawab semua pertanyaan 

sesuai petunjuk yang saya buat. Atas segala perhatian dan kerjasama dari seluruh 

pihak, saya mengucapkan banyak terima kasih.   

 

 

                     Hormat saya,   

          

  

                     Puspita J Zega 

Nama   : Puspita Julianti Zega 

NIM   : 032016080 

Alamat  : Jln. Bunga Terompet Pasar VII No. 118 Medan Selayang  
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INFORMED CONSENT  
( SURAT PERSETUJUAN ) 

 

Kepada Yth: 

Calon Responden Peneliti di- 

Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan 

 

Dengan Hormat, 

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini: 

Nama :  Puspita Julianti Zega 

Nim :  032016080 

Mahasiswa STIKes Santa Elisabeth Medan Program Studi Ners akan 

mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Komunikasi Terapeutik 

Perawat Dengan Kecemasan Anak di Ruangan Santa Theresia di Rumah 

Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2020”. Maka saya mohon bantuan 

bapak/ibu untuk mengisi daftar pertanyaan yang telah tersedia. Semua informasi 

yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Apabila bapak/ibu bersedia untuk menjadi responden saya mohon kesediaannya 

untuk menandatangani surat persetujuan dan menjawab semua pertanyaan sesuai 

pentunjuk yang saya buat. 

Demikian surat persetujuan ini saya sampaikan, atas perhatian dan 

kesediaan saudara/i saya ucapkan terima kasih. 

 
 

 Hormat Saya               

      Peneliti 

 

 

                                                                                              (Puspita Julianti Zega)  
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KUESIONER KOMUNIKASI TERAPEUTIK PERAWAT DENGAN  
KECEMASAN ANAK DALAM MENGHADAPI HOSPITALISASI  

DI RUANGAN SANTA THERESIA DI RUMAH  
SAKIT SANTA ELISABETH MEDAN 

 
                                  

No. Responden: 
 

 
Beri tanda centang/check list () di tempat yang telah disediakan 
 
Data Demografi Responden 
 
1.   Nama/Inisial               : 
 
2.   Umur                          :          17-25 Tahun         26-35 Tahun         36-45 Tahun 
    
        Lainnya 
    
 
3.   Pendidikan Terakhir   :          SD                        SMP                SMA          
                                                     S1                         S2 

 
                                                    Lainnya 
 
 
4.   Jenis Kelamin        :         

    Laki-laki    Perempuan 
 
 
5.   Agama         :           Khatolik               Protestan                  Islam 
       

       Buddha                 Lainnya 
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KUESIONER KOMUNIKASI TERAPEUTIK PERAWAT 
 

 
Petunjuk pengisian :   Beri tanda () pada kolom jawaban yang tersedia di bawah 

ini isi sesuai    dengan kondisi dan situasi Komunikasi 
yang dilakukan perawat selama anak anda berada atau 
dirawat di Rumah Sakit. 

Keterangan : 
Ya       =   Jika dilakukan 
Tidak  =   Jika tidak dilakukan 

No Pertanyaan Ya Tidak 
 FASE INTERAKSI 

 
  

1. Perawat sudah menggali semua informasi tentang 
penyakit/keadaan pasien sebelum berinteraksi 
dengan pasien 

  

2. Perawat bersikap tenang dan dapat mengontrol 
perasaannya saat bertemu pasien 

  

3. Perawat melengkapi alat yang akan digunakan 
untuk melakukan tindakan 

  

 FASE ORIENTASI   
4. Perawat mengucapkan salam pada saat bertemu 

anak anda 
  

5. Perawat tersenyum pada saat bertemu anak anda   
6. Perawat memperkenalkan diri (nama perawat) 

kepada anak anda 
  

7. Perawat menanyakan nama panggilan atau sapaan 
pasien (nama panggilan yang disukai pasien). 

  

8. Perawat menjelaskan hak-hak dan keinginan pasien.   
9. Perawat menjelaskan tanggung jawabnya kepada 

pasien 
  

10. Perawat menanyakan apa yang sedang dirasakan 
anak anda saat ini 

  

 
 

FASE KERJA   

11. Perawat menjelaskan tindakan yang akan dilakukan 
terhadap anak anda 

  

12. Perawat menjelaskan tujuan dari tindakan yang 
akan dilakukan kepada anak anda. 

  

13. Perawat menjelaskan berapa waktu yang 
dibutuhkan untuk melakukan tindakan atau kegiatan 

  

14. Perawat menjelaskan bahwa rahasia pasien tidak 
diberikan kepada orang lain kecuali petugas 
kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan pasien. 

  

15. Perawat memberikan kesempatan kepada pasien 
untuk bertanya jika ada yang kurang jelas 

  

16. Perawat memulai pembicaraan atau tindakan 
dengan baik 
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17. Perawat setia mendengarkan keluhan pasien   
18. Perawat berbicara dengan bahasa yang mudah 

dipahami oleh pasien 
  

19. Perawat melakukan komunikasi dengan tetap 
mempertahankan kontak mata dengan pasien 

  

20. Perawat meluruskan pembicaraan pasien yang 
menyimpang dari topic pembicaraan 

  

 FASE TERMINASI 
 

  

21. Perawat selalu menilai kembali keadaan pasien 
setelah melakukan tindakan keperawatan 

  

22. Perawat menyimpulkan hasil tindakan dan 
pelayanan yang telah diberikan kepada pasien 

  

23. Perawat memberikan pujian dan ucapan terimakasih 
karena anak anda telah bersedia bekerjasama 
dengan baik. 

  

24. Perawat merencanakan tindakan selanjutnya dengan 
pasien (waktu, tempat, dan topic) 

  

25 Perawat mengakhiri percakapan atau kegiatan 
dengan baik. 

  

 
 
(Sumber : Siti, dkk 2015) 
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KUESIONER KECEMASAN ANAK 

 
Petunjuk pengisian :     Beri tanda () pada kolom jawaban yang tersedia di 

bawah ini isi dengan kondisi dan situasi yang anak anda 
alami berhubungan selama anda berada di Rumah Sakit. 

Keterangan : 
TP  :  Tidak pernah   SR  :   Sering 
KK :  Kadang-kadang            SL   :   Selalu 

 
No 

 
Pertanyaan 

 

 
TP 

 
KK 

 
SR 

 
SL 

1. Saya melihat anak saya ketakutan sejak 
berada di ruangan ini. 

    

2. Anak saya sering menangis dan berteriak 
saat perawat mendekatinya. 

    

3. Saya melihat wajah anak saya pucat ketika 
perawat menghampirinya. 

    

4. Saya melihat anak saya sedih saat saya pergi 
meninggalkan dia di ruangan ini. 

    

5. Anak saya menangis apabila saat bangun 
tidur saya tidak disampingnya. 

    

6. Saya melihat anak saya takut saat perawat 
memeriksanya. 

    

7. Anak saya khawatir terhadap apa yang akan 
terjadi padanya. 

    

8. Saya merasa tangan anak saya dingin  saat 
dia berada di ruangan ini. 

    

9. Saya melihat anak saya lemas dan tidak 
berdaya selama dia berada di ruangan ini 

    

10. Saya merasa anak saya sulit untuk 
berkonsentrasi selama berada di ruangan ini 

    

11. Saya melihat anak saya gugup saat melihat 
orang asing yang mendapat perawatan di 
sampingnya 

    

12. Saya melihat anak saya sering terkejut 
selama di ruangan ini 

    

13. Saya melihat anak saya enggan dan takut 
untuk menjawab pertanyaan dari perawat. 

    

14. Saya melihat anak saya tidak bisa tenang 
saat diperiksa perawat. 

    

15. Saya merasa anak saya gelisah saat perawat 
mendekatinya. 

    

(Sumber : Saputro & Fazrin, 2017) 
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Reliability 
 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.917 25 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

KT1 45.37 18.723 .620 .913 
KT2 45.40 18.869 .447 .916 
KT3 45.43 18.599 .479 .915 
KT4 45.37 18.723 .620 .913 
KT5 45.33 19.816 .184 .919 
KT6 45.50 17.776 .643 .912 
KT7 45.50 17.914 .601 .913 
KT8 45.53 17.844 .583 .914 
KT9 45.53 18.464 .405 .918 
KT10 45.37 18.585 .685 .912 
KT11 45.40 18.524 .583 .913 
KT12 45.37 18.585 .685 .912 
KT13 45.43 18.047 .675 .911 
KT14 45.43 18.875 .384 .917 
KT15 45.33 19.954 .099 .919 
KT16 45.43 18.875 .384 .917 
KT17 45.40 19.283 .288 .918 
KT18 45.33 19.471 .399 .916 
KT19 45.40 18.455 .610 .913 
KT20 45.37 18.378 .784 .911 
KT21 45.37 18.378 .784 .911 
KT22 45.37 18.585 .685 .912 
KT23 45.37 18.378 .784 .911 
KT24 45.43 18.461 .528 .914 
KT25 45.43 18.254 .601 .913 
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Reliability 
 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.914 15 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Kc1 21.57 38.254 .556 .911 
Kc2 21.47 39.637 .398 .915 
Kc3 21.53 37.430 .675 .907 
Kc4 21.40 37.076 .653 .908 
Kc5 21.23 35.840 .740 .904 
Kc6 21.53 37.706 .633 .908 
Kc7 21.07 37.720 .363 .922 
Kc8 21.27 36.685 .499 .915 
Kc9 21.50 36.121 .785 .903 
Kc10 21.37 35.137 .736 .904 
Kc11 21.63 37.344 .719 .906 
Kc12 21.40 37.421 .605 .909 
Kc13 21.57 37.151 .725 .906 
Kc14 21.50 37.293 .692 .907 
Kc15 21.50 37.224 .702 .906 
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Lampiran Hasil Analisis Data SPSS 
 
Frequency Table 
 
 

umur responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

17-25 3 6,7 6,7 6,7 
26-35 23 51,1 51,1 57,8 
36-45 19 42,2 42,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 
pendidikan terakhir responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

SMA/SMK 15 33,3 33,3 33,3 
D3 10 22,2 22,2 55,6 
S1 16  35,6 35,6 91,1 
S2 4 8,9 8,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 
jenis kelamin resnponden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Laki-laki 10 22,2 22,2 22,2 
Perempuan 35 77,8 77,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 
agama responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Khatolik 13 28,9 28,9 28,9 
Kristen protestan 28 62,2 62,2 91,1 
Islam 4 8,9 8,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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JAWABAN RESPONDEN 
 

 
KOMUNIKASI TERAPEUTIK 
 

perawat sudah menggali semua informasi tentang penyakit/keadaan pasien sebelum 
berinteraksi dengan pasien 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 15 33,3 33,3 33,3 
Ya 30 66,7 66,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat bersikap tenang dan dapat mengontrol perasaannya saat bertemu pasien 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 16 35,6 35,6 35,6 
Ya 29 64,4 64,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat melengkapi alat yang akan digunakan untuk melakukan tindakan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 19 42,2 42,2 42,2 
Ya 26 57,8 57,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat mengucapkan salam pada saat bertemu anak anda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 28 62,2 62,2 62,2 
Ya 17 37,8 37,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat memperkenalkan diri (nama perawat) kepada anak anda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 34 75,6 75,6 75,6 
Ya 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat menanyakan nama panggilan atau sapaan pasien (nama panggilan yang disukai 
pasien) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 34 75,6 75,6 75,6 
Ya 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat menjelaskan hak-hak dan keinginan pasien 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 31 68,9 68,9 68,9 
Ya 14 31,1 31,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat menjelaskan tanggung jawabnnya kepada pasien 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 31 68,9 68,9 68,9 
Ya 14 31,1 31,1 100,0 
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Total 45 100,0 100,0  
perawat menanyakan apa yang sedang dirasakan anak anda saat ini 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 32 71,1 71,1 71,1 
Ya 13 28,9 28,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat menjelaskan tindakan yang akan dilakukan terhadap anak anda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 27 60,0 60,0 60,0 
Ya 18 40,0 40,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan kepada anak anda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 21 46,7 46,7 46,7 
Ya 24 53,3 53,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat menjelaskan berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan atau 
kegiatan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 19 42,2 42,2 42,2 
Ya 26 57,8 57,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat menjelaskan bahwa rahasia pasien tidak diberikan kepada orang lain kecuali 
petugas kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan pasien 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 15 33,3 33,3 33,3 
Ya 30 66,7 66,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat memulai pembicaraan atau tindakan dengan baik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 18 40,0 40,0 40,0 
Ya 27 60,0 60,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
perawat berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 21 46,7 46,7 46,7 
Ya 24 53,3 53,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat melakukan komunikasi dengan tetap mempertahankan kontak mata dengan pasien 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 16 35,6 35,6 35,6 
Ya 29 64,4 64,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat meluruskan pembicaraan pasien yang menyimpang dari topik pembicaraan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak 16 35,6 35,6 35,6 
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Ya 29 64,4 64,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat selalu menilai kembali keadaan pasien setelah melakukan tindakan keperawatan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 12 26,7 26,7 26,7 
Ya 33 73,3 73,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat menyimpulkan hasil tindakan dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 12 26,7 26,7 26,7 
Ya 33 73,3 73,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat memberikan pujian dan ucapan terimakasih karena anak anda telah bersedia 
bekerja sama dengan baik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 12 26,7 26,7 26,7 
Ya 33 73,3 73,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat merencanakan tindakan selanjutnya dengan pasien (waktu, tempat dan topic) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 20 44,4 44,4 44,4 
Ya 25 55,6 55,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

perawat mengakhiri percakapan atau kegiatan dengan baik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Tidak 21 46,7 46,7 46,7 
Ya 24 53,3 53,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 
Komunikasi Terapeutik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Baik 30 66,7 66,7 66,7 
Kurang 15 33,3 33,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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KECEMASAN ANAK 

 
saya melihat anak saya ketakutan sejak berada diruangan ini 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak pernah 17 37,8 37,8 37,8 
Kadang-kadang 22 48,9 48,9 86,7 
sering 3 6,7 6,7 93,3 
selalu 3 6,7 6,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
anak saya sering menangis dan berteriak saat perawat mendekatinya 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak pernah 15 33,3 33,3 33,3 
kadang-kadang 23 51,1 51,1 84,4 
sering 3 6,7 6,7 91,1 
selalu 4 8,9 8,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
saya melihat wajah anak saya pucat ketika perawat menghampirinya 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak pernah 20 44,4 44,4 44,4 
kadang-kadang 24 53,3 53,3 97,8 
sering 1 2,2 2,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

saya melihat anak saya sedih saat saya pergi meninggalkan dia diruangan ini 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak pernah 18 40,0 40,0 40,0 
kadang-kadang 22 48,9 48,9 88,9 
selalu 5 11,1 11,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

anak saya menangis apabila saat bangun tidur saya tidak disampingnya 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak pernah 15 33,3 33,3 33,3 
kadang-kadang 21 46,7 46,7 80,0 
sering 3 6,7 6,7 86,7 
selalu 6 13,3 13,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

saya melihat anak saya takut saat perawat memeriksanya 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak pernah 17 37,8 37,8 37,8 
kadang-kadang 24 53,3 53,3 91,1 
sering 1 2,2 2,2 93,3 
selalu 3 6,7 6,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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anak saya khawatir terhadap apa yang akan terjadi padanya 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak pernah 16 35,6 35,6 35,6 
kadang-kadang 20 44,4 44,4 80,0 
selalu 9 20,0 20,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
saya merasa tangan anak saya dingin saat dia berada diruangan ini 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak pernah 16 35,6 35,6 35,6 
kadang-kadang 22 48,9 48,9 84,4 
selalu 7 15,6 15,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

saya melihat anak saya lemas dan tidak berdaya selama dia berada diruangan ini 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak pernah 18 40,0 40,0 40,0 
kadang-kadang 17 37,8 37,8 77,8 
sering 1 2,2 2,2 80,0 
selalu 9 20,0 20,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

saya merasa anak saya sulit untuk berkonsentrasi selama berada diruangan ini 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak pernah 18 40,0 40,0 40,0 
kadang-kadang 17 37,8 37,8 77,8 
selalu 10 22,2 22,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

saya melihat anak saya gugup saat melihat orang asing yang mendapat perawatan 
disampingnya 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak pernah 19 42,2 42,2 42,2 
kadang-kadang 13 28,9 28,9 71,1 
sering 2 4,4 4,4 75,6 
selalu 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

saya melihat anak saya sering terkejut selama diruangan ini 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak pernah 19 42,2 42,2 42,2 
kadang-kadang 9 20,0 20,0 62,2 
sering 4 8,9 8,9 71,1 
selalu 13 28,9 28,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

saya melihat anak saya enggan dan takut untuk menjawab pertanyaan dari perawat 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Tidak pernah 17 37,8 37,8 37,8 
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kadang-kadang 11 24,4 24,4 62,2 
sering 4 8,9 8,9 71,1 
selalu 13 28,9 28,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

saya melihat anak saya tidak bisa tenang saat diperiksa pearawat 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak pernah 18 40,0 40,0 40,0 
kadang-kadang 10 22,2 22,2 62,2 
sering 4 8,9 8,9 71,1 
selalu 13 28,9 28,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

saya merasa anak saya gelisah saat perawat mendekatinya 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak pernah 18 40,0 40,0 40,0 
kadang-kadang 12 26,7 26,7 66,7 
sering 4 8,9 8,9 75,6 
selalu 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 
 

Kecemasan anak 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Berat 14 31,1 31,1 31,1 
Ringan 31 68,9 68,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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Crosstabs 
 
 

Komunikasi Terapeutik * Kecemasan anak Crosstabulation 

 Kecemasan anak Total 
Berat Ringan 

Komunikasi 
Terapeutik 

Baik 

Count 6 24 30 
Expected Count 9,3 20,7 30,0 
% within Komunikasi Terapeutik 20,0% 80,0% 100,0% 
% of Total 13,3% 53,3% 66,7% 

Kurang 

Count 8 7 15 
Expected Count 4,7 10,3 15,0 
% within Komunikasi Terapeutik 53,3% 46,7% 100,0% 
% of Total 17,8% 15,6% 33,3% 

Total 

Count 14 31 45 
Expected Count 14,0 31,0 45,0 
% within Komunikasi Terapeutik 31,1% 68,9% 100,0% 
% of Total 31,1% 68,9% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,184a 1 ,023   
Continuity Correctionb 3,746 1 ,053   
Likelihood Ratio 5,047 1 ,025   
Fisher's Exact Test    ,039 ,028 

Linear-by-Linear Association 5,069 1 ,024   
N of Valid Cases 45     
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
4,67. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 
Lower Upper 

Odds Ratio for Komunikasi 
Terapeutik (Baik / Kurang) 

,219 ,057 ,846 

For cohort Kecemasan anak = 
Berat 

,375 ,159 ,884 

For cohort Kecemasan anak = 
Ringan 

1,714 ,970 3,031 

N of Valid Cases 45   
 
 
 
 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

85 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

86 

 
 
 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

87 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

88 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

89 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

90 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

91 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

92 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

93 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

94 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

95 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

96 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

97 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

98 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

99 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

100 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

101 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

102 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

103 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

104 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

105 

 


	LEMBAR PERNYATAAN
	Hospitalisasi adalah masuknya seorang Anak di Rumah Sakit sebagai pasien untuk menjalani berbagai rangkaian pengobatan, datang dengan berbagai alasan yang dialami seperti pemeriksaan diagnostik, prosedur operasi, perawatan medis, pemberian obat, dan p...
	BAB 1
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	Hospitalisasi adalah masuknya seseorang anak di Rumah Sakit sebagai pasien untuk menjalani berbagai rangkaian pengobatan dan datang dengan  berbagai alasan yang dialami seperti pemeriksaan diagnostik, prosedur operasi, perawatan medis, pemberian oba...
	Hospitalisasi adalah pengalaman yang penuh dengan trauma yang sangat mengganggu kehidupan anak dan biasanya dirasakan oleh anak-anak yang sedang menjalani proses perawatan di rumah sakit, biasanya anak menunjukkan berbagai reaksi dan sifat penol...
	Kecemasan adalah suatu emosional dan perasaan khawatir yang berlebihan, ketidak nyamanan dan ketidak berdayaan yang dialami oleh seorang anak pada suatu waktu dengan suasana dan keadaan tertentu (Wahyuni, 2016). Kecemasan adalah  suatu reaksi fisik ...
	Data di Amerikat Serikat terdapat lebih 5 juta anak yang menjalani hospitalisasi, dan 50% dari jumlah tersebut mengalami kecemasan dan stres akibat hospitalisasi. Sedangkan menurut Gomez 2015, penelitian di sebuah rumah sakit di Brazil dii...
	Survei Kesehatan Nasional (SUSENAS) tahun 2010 mengatakan bahwa  jumlah anak di Indonesia sebesar 72% dari jumlah total penduduk Indonesia, dan diperkirakan dari 35% per 100 anak menjalani hospitalisasi dan 45% diantaranya mengalami kecemasan. Sela...
	Penelitian yang dilakukan oleh Christin tahun 2010, menunjukkan bahwa dari responden anak yang mendapat terapi pemasangan intravena (infus) di Rumah Sakit Adven Medan di dapat 18 orang anak (56,3%) berada pada respon tingkat cemas ringan, 1...
	Perasaan cemas saat hospitalisasi terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari faktor petugas kesehatan seperti perawat, lingkungan baru dan proses perawatan. Dimana anak merasakan kecemas akibat tindakan keperawatan yang diberikan per...
	Kecemasan yang terjadi terus menerus akan menurunkan respon imun, menimbulkan komplikasi penyakit lain, memperlambat proses penyembuhan, dan mengakibatkan trauma psikologis pada anak. Maka dari itu, seorang perawat yang profesional harus d...
	Penelitian yang dilakukan Sutrisno dkk, 2017. Mengatakan bahwa ketika perawat yang merawat melakukan tindakan injeksi pada seorang anak, dimana perawat selalu mengajak anak untuk berkomunikasi, dimana hal tersebut dapat mengurangi kecemasan...
	Komunikasi terapeutik dalam hal ini adalah suatu kemampuan dan keterampilan perawat untuk membantu membina hubungan terapeutik yang baik  demi kesembuhan pasien, sebagai alternatif dalam penyampaian informasi dan alat efektif dalam memberikan asuh...
	Perawat secara aktif mendengarkan, memberi perhatian penuh dan memberi respon kepada klien dengan cara menunjukkan sikap mau menerima dan mau memahami sehingga dapat mendorong klien untuk berbicara secara terbuka tentang dirinya dan apa sedang dir...
	Berkomunikasi dengan anak tidak semudah berkomunikasi dengan orang dewasa dan membutuhkan proses pendekatan dan waktu yang sangat lama. Sehingga dengan diterapkannya komunikasi terapeutik ini maka dapat menjadi terapi bagi kesembuhan klien, kecema...
	Hasil data ruang rawat inap anak Santa Theresia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan didapatkan anak yang menjalani Hospitalisasi sebanyak 1020 orang terhitung dari 6 bulan terakhir di mulai dari bulan Juli sampai Desember 2019. Berdasarkan...
	BAB 2
	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1.     Komunikasi Terapeutik
	2.1.1   Definisi komunikasi terapeutik
	Komunikasi terapeutik adalah suatu hubungan interpersonal yang bermakna terapeutik bagi kesembuhan pasien dan dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien mencapai kembali kondisi yang adaptif dan positif (Prabowo, 2014). Komunikasi terapeutik didef...
	2.1.2   Tujuan komunikasi terapeutik
	Dalam melakukan komunikasi terapeutik ini ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui agar seseorang dapat mengaplikasikannya dengan baik. Adapun beberapan tujuan komunikasi terapeutik demi tercapainya hubungan yang bermakna terapeutik yang baik...
	1.  Membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan.
	2.  Mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya.
	3. Memperngaruhi orang lain, lingkungan fisik dan dirinya sendiri (Prabowo, 2014).
	2.1.3    Faktor penghambat komunikasi terapeutik
	Dalam melakukan komunikasi Terapeutik tersebut tentunya ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat terjadinya suatu proses komunikasi terapeutik yang baik dan benar saat melakukan asuhan dan tindakan keperawat bagi klien, adapun faktor p...
	1.    Kemampuan pemahaman yang berbeda.
	2.    Pemahaman atau penafsiran yang berbeda karena pengalaman yang lalu.
	3.    Komunikasi satu arah
	4.    Kepentingan yang berbeda
	5.    Memberikan jaminan yang tidak mungkin
	6.    Membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi
	7.    Memberikan kritik mengenai perasaan pasien
	8.    Mengalihkan atau menghentikan topik pembicaraan
	9.    Terlalu banyak bicara yang seharusnya mendengarkan
	10.    Memperlihatkan sikap jemu dan pesimis (Jaya, 2019).
	2.1.4     Manfaat komunikasi terapeutik
	Seseorang yang telah melakukan dan mengaplikasikan komunikasi terapeutik yang baik maka ada beberapa manfaat komunikasi terapeutik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
	1.   Mendorong dan menganjurkan kerja sama antara tenaga kesehataan, dalam  hal ini perawat dengan kliennya  melalui hubungan perawat dan klien.
	2.  Mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan, mengkaji masalah dan     mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat (Taufik dan juliane, 2011).
	2.1.5      Prinsip komunikasi terapeutik pada klien kelompok usia anak
	Berikut ini adalah uraian penjelasan tenatang aspek atau prinsip penting dalam komunikasi terapeutik pada klien kelompok usia anak agar dapat memahami dengan baik komunikasi terapeutik yang diberikan kepadanya, Berikut ini beberapa dari prinspi k...
	1.  Orang dewasa harus menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi        anak yang diajak berbicara. Contohnya adalah sebagai berikut menggunakan isyarat seperti menunjuk objek secara jelas jika objek tersebut ingin dilihat anak dan memilih kata...
	2. Anak berusaha agar komunikasinya juga dipahami orang lain. Contohnya  adalah sebagai berikut anak menggunakan isyarat-isyarat tertentu untuk menyampaikan keinginan atau mengungkapkan perasaannya agar orang dewasa paham dengan apa yang dia inginka...
	2.1.6      Sikap dalam melakukan komunikasi terapeutik
	Ada 5 cara yang spesifik yang biasa menggambarkan dan menunjukkan kehadiran secara fisik ketika melaksanakan komunikasi terapeutik yang didefenisikan sebagai sikap atas kehadiran orang lain. Berikut adalah tindakan atau sikap yang dilaku...
	1.  Berhadapan dengan lawan bicara
	Posisi ini memiliki arti bahwa saya siap untuk anda atau perawat siap sedia dalam mendengarkan, melakukan dan membantu klien dalam segala sesuatu kebutuhan dan segala keluhan yang dialami klien.
	2.   Mempertahankan kontak mata
	Dalam hal ini perawat mempertahankan kontak mata ketika berkomunikasi  dengan klien dengan posisi mata sejajar, dimana kontak mata pada level yang sama berarti menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi.
	3.    Membungkuk kea rah klien
	Pada posisi ini menunjukkan keinginan untuk menyatakan atau    mendengarkan sesuatu atau dalam hal ini menunjukkan bahwa perawat bersiap untuk merespon dalam komunikasi (berbicara-mendengar).
	4.     Memperlihatkan sikap terbuka
	Sikap tubuh yang terbuka menunjukkan bahwa perawat bersedia untuk mendukung terciptanya komunikasi. Dalam posisi ini diharapkan tidak melipat kaki atau tangan untuk menunjukkan keterbukaan dalam berkomunikasi dan siap membantu terciptanya komunikasi.
	5.   Tetap rileks (bersikap tenang)
	Dalam hal ini perawat Tetap dapat mengendalikan keseimbangan egangan dan relaksasi dalam memberikan respons kepada pasien, meskipun dalam situasi yang kurang menyenangkan (Taufik & Juliane, 2011).
	2.1.7      Faktor-faktor komunikasi terapeutik
	Terdapat beberapa hal atau faktor-faktor didalam melakukan suatu komunikasi terapeutik dan beberapa diantara faktor tersebut adalah contohnya sebagai berikut:
	1. Kredibilitas
	2. Isi, Pesan
	3. Kesesuaian dengan kepentingan sasaran
	4. Kejelasan Kejelasan (Clarity),
	5. Kesinambungan dan konsistensi
	6. Saluran
	7. Kapabilitas sasaran
	8. Psikologis
	9. Sosial (Prabowo, 2014).
	2.1.8 Karakteristik perawat memfasilitasi tumbuhnya hubungan terapeutik
	Ketika seorang perawat dalam melakukan tindakan dan asuhan keperawatan tentunya memiliki dan menggunakan karakteristik tertentu. Adapun beberapa Ciri-ciri seorang perawat profesional yang memfasilitasi tumbuhnya hubungan suatu komunikasi terapeutik y...
	1. Kejujuran
	2. Tidak membingungkan dan cukup ekspresif
	3.  Bersikap positif
	4. Empati dan bukan simpati
	5. Melihat masalah dari kaca mata klien
	6. Menerima klien apa adanya
	7. Sensitif terhadap perasaan klien
	8.  Tidak terpengaruh oleh masa lalu (Suryani, 2014)
	2.1.9   Tahap komunikasi terapeutik
	Dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik memiliki beberapa tahapan atau fase dalam melakukan komunikasi tersebut. Adapun beberapa fase-fase atau tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
	1.     Tahap persiapan/Pra interaksi
	Menurut Prabowo 2014, Tugas perawat pada tahap ini antara lain:
	a). Mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan
	b). Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri.
	c).   Mengumpulkan data tentang pasien.
	d).   Merencanakan pertemuan yang pertama dengan pasien.
	2. Tahap perkenalan/orientasi
	Tugas perawat pada tahap ini antara lain:
	a). Membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan, dan komunikasi terbuka.
	b).  Merumuskan kontrak kepada pasien.
	c). Menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah   pasien.
	d).   Merumuskan tujuan dengan pasien.
	3.        Tahap kerja
	Tahap kerja merupakan tahap yang terpanjang dalam komunikasi terapeutik karena di dalamnya perawat di tuntut untuk membantu dan mendukung pasien untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya dan kemudian menganalisa respon ataupun pesan komunikasi verbal...
	4.     Tahap terminasi
	Tugas perawat pada tahap ini adalah :
	a).   Mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan.
	b).   Melakukan evaluasi subjektif.
	c).    Menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan.
	d).   Membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya.
	2.1.10    Teknik-teknik komunikasi terapeutik
	Terdapat 15 tata cara atau teknik-teknik didalam melakukan suatu komunikasi terapeutik yang harus dilakukan oleh seorang perawat demi mendapatkan suatu hasil yang terbaik dimana yang menjadi salah satu diantaranya adalah sebagai berikut:
	1.   Bertanya
	Merupakan teknik yang dapat mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Teknik berikut ini sering digunakan pada tahap orientasi.
	2.    Mendegarkan
	Merupakan dasar utama dalam komunikasi terapeutik. Mendengarkan adalah suatu proses yang aktif dan dinamis, karena perawat menggunakan seluruh perhatian serta pikirannya dalam mendengarkan dan mengobservasi ungkapan verbal dan non verbal klien.
	3.   Mengulang
	Merupakan memiliki pengertian mengulang kembali pikiran utama yang telah di ekspresikan oleh klien, hal ini ini menunjukkan bahwa perawat mendengarkan, memvalidasi, menguatkan, serta mengembalikan perhatian klien pada sesuatu yang telah diucapkan klien.
	4.    Klarifikasi
	Merupakan strategis menanggapi respons klien dengan mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh klien, klarifikasi ini penting ketika perawat membutuhkan informasi tambahan atau memvalidasi data klinis dan interprestasi yang di dapat dalam komu...
	5.    Refleksi
	Adalah mengarahkan kembali ide, perasaan, pertanyaan, dan isi pembicaraan klien. Hal ini di gunakan untuk memvalidasi pengertian perawat terhadap ungkapan klien, serta menekankan empati, minat, dan penghargaan terhadap klien.
	6.    Memfokuskan
	Bertujuan memberi kesempatan kepada klien untuk membahas masalah inti dan mengarahkan komunikasi klien pada pencapaian tujuan.
	7.    Diam
	Digunakan untuk memberikan kesempatan pada klien sebelum  menjawab pertanyaan perawat. Diam akan memberikan kesempatankepada perawat dan klien untuk mengorganisasikan pikiran masing-masing.
	8.    Memberi informasi
	Merupakan tindakan penyuluhan kesehatan untuk klien. Teknik ini sangat membantu dalam mengajarkan klien tentang kesehatan, aspek-aspek yang relevan dengan perawatan yang dijalani serta proses penyembuhan klien.
	9.     Menyimpulkan
	Adalah teknik komunikasi yang membantu klien mengeksplorasi poin penting dari interaksi perawat dan klien.
	10.    Mengubah cara pandang
	Digunakan untuk memberikan cara pandang lain sehingga klien tidak melihat suatu masalah dari aspek negatifnya saja. Teknik ini sangat bermanfaat, terutama ketika klien berpikiran negatif terhadap sesuatu.
	11.    Eksplorasi
	Bertujuan untuk mencari atau menggali lebih jauh masalah yang dialami klien, sehingga masalah tersebut dapat diatasi.
	12.    Membagi persepsi
	Adalah meminta pendapat klien tentang hal yang perawat rasakan atau pikiran. Teknik ini digunakan ketika perawat merasakan atau melihat adanya perbedaan antara respon verbal dan respons nonverbal klien.
	13.     Mengidentifikasi tema
	Perawat harus tanggap terhadap cerita yang disampaikan klien, serta  harus mampu  menangkap tema dari pembicaraan tersebut.
	14.    Humor
	Memiliki beberapa fungsi dalam hubungan terapeutik perawat dan klien, suatu pengalaman pahit sangat baik di tangani dengan humor, karena humor dapat menyediakan tempat bagi emosi untuk distraksi dari perasan setres dan depresi.
	15.    Memberi pujian
	Memberi pujian merupakan keuntungan psikologi yang di dapatkan  klien ketika berinteraksi dengan perawat. Berguna untuk meningkatkan harga diri dan menguatkan perilaku klien  (Suryani, 2015).
	2.2. Kecemasan
	2.2.1 Definisi kecemasan
	Kecemasan adalah suatu gangguan alam perasaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan sehingga menganggu kehidupan sehari-hari (Hawari 2019). Kecemasana adalah gejolak emosi dan kekhawatiran yang ti...
	Kecemasan pada anak tidak di tunjukkan secara verbal tetapi banyak di tunjukkan secara nonverbal yang sederhana. Contohnya anak bertingkah laku agresif, anak menjadi pemalu, tidak mau ditinggal orang tuanya juga dapat menjadi rebut dan nakal. Hal ini...
	2.2.2   Teori-teori kecemasan
	Berikut ini adalah beberapa tanggapan dan pemahaman teori-teori tentang kecemasan diantaranya adalah sebagai berikut:
	1.    Teori psikoanalisis
	Kecemasan merupakan konflik emosional yang terjadi antara dua elemen   kepribadian yaitu id  dan super ego. Id melambangkan dorongan insting dan impuls primitif, super ego mencerminkan hati nurani seseorang, sedangkan ego atau aku digambarkan sebaga...
	2.    Teori interpersonal
	Kecemasan terjadi dari ketakutan dan penolakan interpersonal, hal ini dihubungkan dengan trauma pada masa pertumbuhan seperti kehilangan atau perpisahan yang menyebabkan sesorang tidak berdaya.
	3.    Teori perilaku
	Kecemasan merupakan hasil frustasi segala sesuatu yang menganggu  kemampuan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Para ahli perilaku menganggap kecemasan merupakan sautu dorongan, yang mempelajari berdasarkan keinginan untuk menghindari sakit.
	4.    Teori keluarga
	Gangguan kecemasan dapat terjadi dan timbul secara nyata dalam    keluarga, biasanya tumpang tindih antara ganggua cemas dan depresi.
	5.    Teori biologi
	Menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor spesifik untuk benzodiasepin, reseptor ini mungkin mempengaruhi kecemasan (Siregar, 2017).
	2.2.3    Manifestasi klinis kecemasan
	Seseorang yang sedang mengalami kecemasan pasti akan merasakan suatu tanda dan gejala yang khas sesuai dengan yang dia rasakan, berikut ini adalah manifestasi klinis kecemasan tersebut:
	a.   Tanda fisik
	1.  Kecemasan ringan
	a.  Gemetaran, renjatan, rasa goyang
	b.  Ketegangan otot
	c.  Nafas pendek, hiperventilasi
	d.  Mudah lelah
	2.  Cemas sedang
	a.  Sering kaget
	b.  Hiperaktivitas automotorik
	c.  Wajah merah dan pucat
	3.  Cemas berat
	a.  Takikardi
	b.  Nafas pendek, hiperventilasi
	c.  Berpeluh
	d.  Tangan teras dingin (Siregar, 2017)
	2.2.4   Tingkat kecemasan pada anak
	Ketika anak mengalami suatu kecemasan maka seorang perawat dapat melakukan penilaian tentang tingkatan dari kecemasan yang dialami oleh seorang anak tersebut. Maka dibawah ini Ada beberapa level atau tingkatan kecemasan yang dirasakan atau...
	1.  Kecemasan Ringan
	Pada tingkat kecemasan ringan seorang mengalami ketegangan yang dirasakan setiap hari sehingga menyebabkan seorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Seseorang akan lebih tanggap dan bersikap positif terhadap peningkatan minat dan mot...
	2.      Kecemasan sedang
	Kecemasan sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga seorang mengalami perhatian yang efektif, namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah.
	3.    Kecemasan berat
	Kecemasan berat sangat mengurangi lahan persepsi, cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu daerah lain (Jaya, 2019).
	2.2.5    Respon pada kecemasan anak
	Beberapa respon yang dapat ditunjukkan dan dirasakan pada anak-anak yang mengalami kecemasan pada saat hospitalisasi, maka salah satu contohnya adalah sebagai berikut:
	1.    Respon fisiologis terhadap kecemasan
	2.    Respon psikologis terhadap kecemasan
	3.    Respon kognitif
	4.    Respon afektif (Saputro & Fazrin, 2017).
	2.2.6    Faktor penyebab kecemasan
	Stresor atau penyebab terjadinya kecemasan terdiri dari beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:
	a.   Biologis
	Kecemasan terjadi akibat dari reaksi saraf otonom yang berlebihan dengan naiknya sistem tonus saraf simpatis, terjadi peningkatan pelepasan katekolamin dan naiknya norepinefrin.
	b.   Psikologis
	Ditinjau dari aspek psikoanalisis, kecemasan dapat muncul akibat impuls bawah sadar (misalnya seks, agresi dan ancaman yang masuk kedalam alam sadar). Mekanisme pembelaan ego yang tidak sepenuhnya berhasil juga dapat menimbulkan kecemasan yang mengamb...
	c.    Sosial
	Menurut teori belajar cemas dapat terjadi oleh karena frustasi, tekanan, konflik atau krisis. Kecemasan timbul akibat hubungan interpersonal dimana individu menerima suatu keadaan yang menurutnya tidak disukai oleh orang lain yang berusaha memberikan ...
	2.2.7   Tanda dan gejala kecemasan tipe kepribadian pencemas
	Ciri-ciri dan gejala tipe kepribadian seseorang yang sedang mengalami kecemasan adalah sebagai berikut:
	a.    Cemas, khawatir, tidak tenang, ragu, dan bimbang.
	b.    Memandang masa depan dengan rasa was-was (Khawatir)
	c.    Kurang percaya diri, gugup apabila tampil dimuka umum
	d.    Sering merasa tidak bersalah, menyalahkan orang lain
	e.     Tidak mudah mengalah, suka ngotot
	f.  Gerakan sering serba salah, tidak tenang bila duduk dan gelisah (Hawari, 2019).
	2.2.8    Alat ukur kecemasan
	Adapun beberapa tolak ukur dalam menilai suatu kecemasan diantarnya yaitu:
	a.    Zung self rating anxiety scale
	Zung self rating anxiety scale dikembangkan oleh W.K Zung tahun 1971 merupakan metode pengukuran tingkat kecemasan. Skala ini berfokus pada kecemasan secara umum dan koping dalam mengatasi stress. Skala ini terdiri dari 20 pertanyaan dengan 15 pertan...
	b.   Hamilton anxierty Rating scale
	Hamilton anxiety scale (HARS) disebut juga dengan Hamilton anxiety rating scale (HARS), pertama kali dikembangkan oleh Max Hamilton pada tahun 1956, untuk mengukur semua tanda kecemasan baik kecemasan psikis maupun somatic. HARS terdiri dari 14 item ...
	c.    Children Manifest Anxiety scale (CMAS)
	Pengukuran kecemasan ini ditemukan oleh janet Taylor. CMAS berisi 50 butir pertanyaan, dimana responden menjawab keadaan ya atau tidak sesuai dengan keadaan dirinya, dengan memberi tanda (0) pada kolom ya dan tanda (X) pada kolom jawaban “tidak”.
	d.   Screen For Child Anxiety Related Disorder (SCARED)
	Merupakan instrument untuk mengukur kecemasan pada anak yang terdiri dari 41 item, dalam instrument ini responden (orangtua/pengasuh) di minta untuk menjelaskan bagaimana perasaan anak dalam 3 bulan terakhir. Instrumen ini di tunjukkan pada anak usia...
	e.    Preschool Anxiety Scale
	Dikembangkan oleh spence et al, dalam kuesioner ini mencakup pertanyaan diri anak (Spence Children’s Anxiety Scale Parent Report) pada tahun 2000. Masing-masing memiliki 45 dan 39 pertanyaan yang menggunakan pernyataan tidak pernah, kadang-kadang, se...
	f.    The pediatric anxiety rating Scale (PARS)
	Digunakan untuk menilai tingkat keparahan kecemasan pada anak-anak dan remaja, di mulai dari usia 6 sampai 17 tahun. PARS memiliki dua bagian daftar periksa gejala dan item keparahan (Saputro dan Fazrin, 2017).
	Maka dalam penelitian ini menggunakan instrument Preschool Anxiety Scale (Parent report). Dimana terdiri dari 15 pertanyaan yang akan diisi oleh orang tua anak yang sedang menjalani hospitalisasi, dan pertanyaan kuesioner mengcakup perasaan atau k...
	2.3. Hospitalisasi
	2.3.1   Definisi hospitalisasi
	Hospitalisasi adalah masuknya individu ke rumah sakit sebagai pasien dengan berbagai alasan seperti pemeriksaan diagnostik, prosedur operasi, perawatan medis, pemberian obat dan menstabilkan atau pemantauan kondisi tubuh (Saputor dan Fazrin 2017).
	Hospitalisasi merupakan suatu keadaan kritis pada anak, saat anak sakit dan di rawat di rumah sakit, keadaan ini terjadi karena anak berusaha untuk berdaptasi dengan lingkungan asing dan baru yaitu rumah sakit, sehingga kondisi tersebut menjadi streso...
	2.3.2 Manfaat hospitalisasi
	Ada 5 manfaat ketika seorang anak sedang didalam menghadapi hospitalisasi di rumah sakit, berikut ini penjelasan dari manfaat hospitalisasi tersebut:
	a.    Membantu mengembangkan hubungan orang tua dengan anak
	b.    Menyediakan kesempatan belajar
	c.    Meningkatkan penguasaan diri
	d.    Menyediakan lingkungan sosialisasi (Fazrin, 2017).
	2.3.3    Dampak jangka pendek dan jangka panjang hospitalisasi
	Adapun beberapa penjelasan tentang dampak Jangka pendek dan jangka panjang terjadinya proses hospitalisasi selama seorang anak menjalani suatu perawat dirumah sakit:
	1.   Dampak Jangka pendek
	Adalah kecemasan dan ketakutan yang tidak segera di tangani akan   membuat anak melakukan penolakan terhadap tindakan perawatan dan pengobatan yang diberikan sehingga berpengaruh terhadap lamanya hari rawat, memperberat kondisi anak bahkan dapat menye...
	2.    Dampak jangka panjang
	Adalah Anak sakit dan dirawat yang tidak segera di tangani akan menyebabkan kesulitan dari kemampuan membaca yang buruk, memiliki gangguan bahasa dan perkembangan kognitif, menurunnya kemampuan intelektual, sosial serta fungsi imun (Saputro dan Fazrin...
	2.3.4    Peran perawat dalam meminimalkan dampak hospitalisasi
	Sebagai seorang perawat yang 24 jam berada disamping pasien maka tugas dan peran seorang perawat didalam mengatasi atau meminimalkan terjadinya kecemasan yang dialami anak ketika sedang menghadapi hospitalisasi adalah sebagai berikut.
	1.     Meminimalkan pengaruh perpisahan
	2.  Meminimalkan kehilangan control dan otonomi
	3.     Mencegah dan meminimalkan cedera fisik
	4.     Bermain
	5.     Memaksimalkan Manfaat hospitalisasi anak
	7.     Mendukung anggota keluarga
	8.     Mempersiapkan anak untuk dirawat di Rumah Sakit (Utami, 2016).
	BAB 3
	KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESA
	3.1.     Kerangka Konsep
	Kerangka Konsep dan skema konseptual adalah sarana pengorganisasian fenomena yang kurang formal dari pada teori. Seperti teori, model konseptual berhubungan dengan abstraksi (konsep) yang disusun berdasarkan relevansinya dengan tema umum (Polit...
	Bagan 3.1 Kerangka konseptual penelitian hubungan komunikasi terapeutik  perawat dengan tingkat kecemasan anak dalam menghadapi hospitalisasi di ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan.
	Variabel Independen                                   Variabel Dependen
	Komunikasi terapeutik               Kecemasan anak
	Keterangan:
	1.                             =  Variabel yang diteliti
	2.               =  Ada hubungan
	.
	3.2.       Hipotesis Penelitian
	Hipotesis adalah prediksi tentang Hubungan antara dua Variabel atau lebih Variabel. Sebuah hipotesis menerjemahkan sebuah pertanyaan penelitian kuantitatif kedalam prediksi yang tepat sesuai hasil yang diharapkan. Hipotesis disusun sebelum penelitian ...
	Sehingga Hipotesis dalam penelitian ini adalah Ha : Ada Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kecemasan Anak dalam menghadapi Hospitalisasi di ruangan Santa Theresia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2020.
	Analisa bivariat merupakan seperangkat analisa pengamatan dari dua variabel yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel. Pada penelitian ini analisa bivariat untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan Komunikasi ...
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