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BAB I 

PRAKTIK KOMUNIKASI TERAPEUTIK BERDASARKAN 

TINGKAT USIA DAN TINGKAT SOSIAL 

 

PENDAHULUAN 

Saat  ini  Anda  mempelajari  bab  praktik  komunikasi  terapeutik  berdasarkan 

tingkat usia dan tingkat sosial. Bab ini akan membahas bagaimana mempraktikkan 

komunikasi terapeutik pada berbagai tingkat usia dan tingkat sosial. Praktik didesain 

dalam laboratorium keperawatan dengan menggunakan kasus dan pasien model atau 

dilakukan pada situasi nyata di keluarga/kelompok. Mahasiswa didorong untuk 

melakukan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi, menunjukkan sikap terapeutik dan 

menerapkan teknik-teknik komunikasi terapeutik pada situasi tertentu sesuai dengan 

kasus menggunakan pasien model yang telah disiapkan sebelumnya. Pasien  model 

akan bermain peran sebagai orang sakit atau orang yang membutuhkan pelayanan untuk 

memvisualisasikan kondisi yang mirip keadaan sesungguhnya. Untuk praktik di lapangan 

akan dilakukan pada keluarga atau kelompok, yaitu mahasiswa didorong untuk 

melakukan komunikasi pada situasi nyata. Sebelum melakukan mempraktikkan interaksi 

dan komunikasi, mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan membuat skenario strategi 

pelaksanaan (SP) komunikasi terapeutik sesuai fase-fase berhubungan/komunikasi yang 

akan digunakan saat mereka melakukan interaksi atau berkomunikasi dengan pasien. 

Telah dijelaskan bahwa komunikasi dalam aktivitas keperawatan adalah hal yang 

paling mendasar dan menjadi alat kerja utama bagi perawat. Selama 24 jam secara terus-

menerus, perawat bersama pasien dan dalam setiap aktivitasnya menggunakan 

komunikasi untuk memberikan pelayanan/asuhan keperawatan. Penguasaan tentang 

komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan akan memungkinkan Anda 

melaksanakan praktik keperawatan secara berkualitas. Kemampuan perawat menerapkan 

strategi komunikasi pada berbagai tingkat usia (bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut 

usia) dan tingkat sosial (keluarga/kelompok), bermanfaat untuk pengembangan diri 

perawat dan pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit. Hal ini penting karena 

pasien yang dirawat di rumah sakit akan mengalami banyak masalah dan perubahan 

respons psikologis dampak penyakit dan perawatannya. Penerapan  komunikasi  

terapeutik  dapat  meningkatkan  percaya  diri,  ketenangan, keamanan, dan 

kenyamanan pasien. 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan Anda mampu mengembangkan strategi 

pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya pada berbagai tingkat usia (bayi, 

anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia) dan tingkat sosial (keluarga/kelompok) dengan 

menggunakan   sikap   dan   teknik-teknik   komunikasi   terapeutik   sesuai   fase-fase 

hubungan terapeutik perawat dan pasien. 

Fokus pembahasan pada Bab IV ini adalah bagaimana mahasiswa mempraktikkan 

komunikasi terapeutik berdasarkan tingkat usia dan tingkat sosial yang dibagi menjadi 

tiga praktik sebagai berikut. 

       Praktik 1 : Praktik Komunikasi Terapeutik pada Bayi, Anak, dan Remaja 
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       Praktik 2 : Praktik Komunikasi Terapeutik pada Dewasa dan Lanjut Usia (Lansia) 

       Praktik 3 : Praktik Komunikasi Terapeutik pada Keluarga/Kelompok 

Bab ini berbentuk petunjuk praktikum yang penting digunakan saat Anda mencoba 

mempraktikkan atau mendemonstrasikan komunikasi dan interaksi dengan pasien sebagai 

individu pada berbagai tingkat usia, keluarga atau kelompok. Bab ini berisi petunjuk 

praktik yang akan disajikan berdasarkan langkah-langkah dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi sehingga akan memberikan pengalaman kepada Anda dalam berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan pasien. 

Adapun hal-hal yang harus Anda persiapkan sebelum melakukan praktik sebagai 

berikut. 

1.       Pahami tujuan pembelajaran sebagai target yang akan dicapai. 

2.       Pelajari kasus yang tersedia dan pastikan bahwa Anda telah memahami. 

3. Membuat  skenario  interaksi/komunikasi  berdasarkan  kasus  yang  disediakan 

sesuai fase-fase hubungan/komunikasi mulai fase prainteraksi, orientasi, kerja, dan 

terminasi. 

4. Menyiapkan pasien model yang akan memainkan peran sebagai pasien sesuai 

kasus dan skenario. 

5.       Lakukan latihan-latihan yang dianjurkan. 

6.       Praktikkan/demonstrasikan komunikasi sesuai skenario yang telah dibuat. 

7.       Catat kesulitan yang Anda alami dan diskusikan dengan teman atau tutor. 

 

Kami mengharap, Anda dapat mengikuti keseluruhan praktik dalam bab ini dengan 

baik. SELAMAT BELAJAR DAN SUKSES BUAT ANDA. 

Praktik 1 

Praktik Komunikasi Terapeutik pada Bayi, Anak, dan Remaja 

 

Sebelum mengikuti praktik ini, pastikan bahwa Anda telah memahami konsep 

konsep dasar komunikasi dan komunikasi terapeutik pada Bab I dan memahami 

bagaimana penerapannya dalam berkomunikasi pada bayi, anak, dan remaja pada Bab II. 

Setelah mempelajari Praktik 1 ini diharapkan Anda mampu mengembangkan 

strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya pada berbagai tingkat 

usia (bayi, anak, dan remaja). Praktik 1 ini akan memberikan pengalaman kepada Anda 

tentang bagaimana melakukan interaksi dan berkomunikasi pada pasien bayi, anak, 

dan remaja dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik komunikasi sesuai dengan 

tingkat tumbuh kembangnya. 

Setelah mempelajari Praktik 1 ini, diharapkan Anda dapat 
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1. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktekkannya 

pada pasien bayi/anak dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik komunikasi 

sesuai karakteristik perkembangan bayi/anak. 

2. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada pasien remaja dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik komunikasi 

sesuai karakteristik perkembangan remaja. 

 

Uraian (Landasan Teori) 

Manusia   melakukan   komunikasi   sepanjang   rentang   kehidupannya,   yaitu 

semenjak bayi dalam rahim ibu sampai lansia dan bahkan sampai menjelang ajal. Sejak 

dalam kandungan bayi telah melakukan komunikasi dengan ibunya dan orang-orang di 

sekitarnya. Komunikasi yang dilakukan bayi dalam kandungan adalah komunikasi 

nonverbal berupa tendangan pada perut ibu, atau melakukan pergerakan-pergerakan 

secara teratur pada waktu-waktu tertentu. 

Bayi, anak, dan remaja adalah kelompok usia yang mempunyai karakteristik khusus 

dalam berkomunikasi. Ingatlah bahwa bayi atau anak yang kemampuan bicaranya belum 

berkembang, melakukan komunikasi dengan orang di sekitarnya dengan  cara  menangis, 

mengoceh,  isyarat  dengan  menggerak-gerakkan tubuh/kakinya, ungkapan emosional 

yang tergambar dalam ekspresi wajah, serta menangis atau menyembunyikan wajah. 

Pada anak yang kemampuan bicaranya sudah berkembang, komunikasi dilakukan secara 

verbal maupun nonverbal. Pada remaja, komunikasinya sudah berkembang dengan baik 

sehingga diperlukan penjelasan yang logis dan rasional saat berbicara dengan mereka. 

Teknik  yang  digunakan  saat  berkomunikasi  dengan  anak  ada  2,  yaitu  teknik 

verbal dan nonverbal. 

1. Teknik verbal yang sering digunakan adalah bercerita (story telling), biblioterapi, 

menyebutkan keinginan, dan bermain atau permainan. 

2.       Teknik nonverbal yang biasa digunakan adalah menulis dan menggambar. 

Di  samping  itu,  yang  perlu  diperhatikan  perawat  saat  berkomunikasi dengan 

anak adalah menjaga intonasi suara, pengalihan, kontak mata, sikap/postur tubuh, dan 

menjaga jarak fisik, serta sentuhan. 

 “Hati-hati: Jangan sentuh anak dan hindari kontak fisik dengan anak jika mereka 

belum mengenal Anda.” 

 “Membina hubungan saling percaya pada anak dapat meningkatkan rasa aman 

anak.” 

Pada remaja, perkembangan komunikasinya ditunjukkan dengan kemampuan 

berdiskusi atau berdebat. Pola perkembangan kognisinya sudah mulai berpikir secara 

konseptual mengingat masa ini adalah masa peralihan anak menjadi dewasa. Remaja 

sering  kali  merenungi  kehidupannya  yaitu  tentang  masa  depan  yang  direfleksikan 

dalam komunikasi. 

Berikut sikap terapeutik yang harus dikembangkan perawat saat berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan remaja. 
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1. Menjadi pendengar  yang baik dan memberi kesempatan pada mereka untuk 

mengekspresikan perasaannya, pikiran dan sikapnya. 

2.       Mengajak remaja berdiskusi terkait dengan perasaan, pikiran dan sikapnya. 

3. Jangan memotong pembicaraan dan jangan berkomentar atau berespons yang 

berlebihan pada saat remaja menunjukkan sikap emosional, maka sikap kita adalah 

memberikan support atas segala masalah yang dihadapi remaja dan membantu 

untuk menyelesaikan dengan mendiskusikannya. 

4. Perawat  atau  orang  dewasa  lain  harus  dapat  menjadi  sahabat  buat  remaja, 

tempat berbagi cerita suka dan duka. 

5. Duduk bersama remaja, memeluk, merangkul, mengobrol, dan bercengkerama 

dengan mereka serta sering melakukan makan bersama. 

Sementara itu, suasana yang harus diperhatikan perawat untuk mendukung 

komunikasi efektif selama interaksi dan berkomunikasi dengan remaja adalah saling 

menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan saling terbuka. 

       Jadikanlah remaja sebagai sahabat orang dewasa. 

Jangan   rendahkan   dan   berikan   kesempatan   mereka   untuk   menyatakan 

pendapatnya secara terbuka. 

 

Latihan 1 : Praktik Komunikasi pada Anak 

Ilustrasi Kasus 

Seorang anak perempuan usia 5 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis 

thypus abdominalis. Berdasarkan pemeriksaan fisik diketahui bahwa suhu anak 38
0   

C,  banyak  keluar  keringat dan  kadang-kadang  muntah.  Anak  selalu  ingin 

bergerak dan bermain. Anak mengatakan takut disuntik dan tidak mau di rumah 

sakit.  Pasien  direncanakan  terapi  secara  intra  vina  (IV  line  therapy)  untuk 

mempertahankan keseimbangan (balance) cairan dan pemberian obat. 

 

Tugas: 

       Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

Tentukan  peran  masing-masing  sebagai:  anak  (pasien  model),  ibu  dan  ayah (model) 

dan peran perawat. 

 Gunakan format SP komunikasi. 

Diskusikan skenario percakapan SP komunikasi sesuai fase-fase komunikasi. 

Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran sesuai peran 

masing-masing. 
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Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan sebagai 

perawat. 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 

f. Siapkan alat (permainan) yang dapat digunakan sebagai media bermain 

dan pengalihan anak, misalnya stetoscope mainan atau benda-benda lain yang 

menjadi kesukaan anak. 

 

2.      Persiapan Lingkungan 

a. Desainlah lingkungan/setting tempat untuk interaksi (sesuai setting lokasi 

dalam kasus, misal ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

b.      Atur lingkungan aman dan libatkan orang tua untuk rasa aman anak. 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok 

b.      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan model peran perawat. 

c. Menentukan   observer   untuk   mengobservasi  praktik   komunikasi   yang 

dilakukan pelaku praktik dengan menggunakan cechklist komunikasi. 

 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan(sesuai Format) 

a.       Fase Orientasi  

b.      Fase Kerja 

c.       Fase Terminasi 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) 

KOMUNIKASI Kondisi Pasien: 

Pasien anak perempuan usia 5 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis 
thypus abdominalis. 
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Pemeriksaan  fisik  suhu  38
0    

C,  banyak  keluar  keringat  dan  kadang-
kadang muntah. Anak selalu ingin bergerak dan bermain keluar ruangan, takut 

disuntik, dan tidak mau di rumah sakit. 

Pasien   direncanakan   terapi   secara   intra   vina   (IV   line   therapy)   untuk 

mempertahankan keseimbangan (balance) cairan dan pemberian obat. 

Diagnosis Keperawatan: 

Risiko komplikasi (perdarahan, perforasi) 

 

Rencana Keperawatan: 

1.   Istirahat pasien di atas tempat tidur (bedrest). 

2.   Lakukan pemasangan IV line dan berikan cairan/obat sesuai terapi. 

 

Tujuan: 

    Tidak terjadi komplikasi, pasien kooperatif selama perawatan. 

 

SP Komunikasi 

Fase Orientasi 

Salam terapeutik           :    “Halo, sayang, selamat pagi. Saya Ibu Tri. Bolehkah  salaman 

sama adik?” (sambil memberikan alat permainan untuk 

pengalihan) 

Evaluasi dan validasi    :    “Adik  cantik  sekali,  apa  kabar?  Mainannya  bagus,  

apakah adik suka?” 

Kontrak                           :    “Adik sementara tidur di sini, ya. Ditunggu ayah dan 

ibu. Saya akan memasang alat ini ke tangan adik, dibantu oleh ibu, boleh, kan? 

Sebentar saja, ya, supaya adik cepat sembuh”. 

Fase    Kerja    (Tuliskan    Kata-kata    sesuai    Tujuan    dan    Rencana    yang    

Akan Dicapai/Dilakukan) 

Perawat     : “Sebelum alatnya dipasang, ayo berdoa dulu bersama-sama ayah dan ibu, 

semoga alatnya tidak menyakiti adik dan cepat diberikan kesembuhan. 

Bismillah”. 

Pasien         : (Respons anak) 

Perawat     : “Sudah  siap?  Ayo,  kita  mulai,  ya.  Boleh  pinjam  tangannya  sebentar?  

Dibersihkan dulu, ya. Sakit sedikit, ya, sayang. Apakah adik merasakan sakit?” 

Pasien         : (Respons anak: menangis atau menjerit) 
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Perawat     : “Nah, sudah selesai alatnya dipasang. Sakit apa nggak? Untuk sementara, 

alat  ini  biar  nempel  di  tanganmu,  ya.  Adik  adalah  anak  hebat  karena 

berani dipasang alat di tanganmu. Alat ini bisa sebagai sarana untuk 

mempercepat kesembuhan adik sehingga adik cepat bisa pulang dan sekolah 

kembali”. 

Pasien         : (Respons anak) 

Perawat     : “Baiklah, tugas saya sudah selesai. Adik boleh bermain sambil tiduran di 

atas  tempat  tidur.  Lebih  baik  tidak  turun  dari  tempat  tidur  dulu,  ya, 

supaya segera bisa sembuh”. 

Pasien         : (Respons anak) 

 

Fase Terminasi 

Evaluasi subjektif/objektif   :    “Bagaimana rasanya setelah dipasang alat di tangan?” 

Rencana tindak lanjut          :    “Saya  akan  datang  secara  teratur  untuk  memastikan 

bahwa alat tetap terpasang dan terapi dapat dilakukan 

sesuai rencana”. 

Kontrak yang akan datang  :    “Tiga puluh  menit lagi saya akan kembali untuk melihat 

bahwa alat di tangan adik aman dan adik tidak merasa 

kesakitan”. 

 

B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan bermain peran secara bergantian dengan menggunakan SP komunikasi 

pada anak menggunakan sesuai contoh di atas. 

2. Selama proses bermain peran sebagai perawat, observer melakukan observasi 

dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, berikan penilaian 

secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai melakukan role play. 

 

C.    EVALUASI (PASCAPELAKSANAAN) 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi kelebihan dan kekurangan Anda selama proses interaksi/komunikasi. 

3. Mintalah masukkan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam 

berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat kekurangan untuk perbaikan pada masa yang akan datang dan gunakan 

kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 
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Untuk  melakukan  evaluasi  dari  praktik  komunikasi  yang  telah  Anda  lakukan, 

gunakan format penilaian yang telah disediakan. 

Hitung skor yang Anda peroleh, apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? 

Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Ketrampilan Komunikasi =                                   x 

100% Jumlah item 

 

Latihan 2 : Praktik Komunikasi pada Remaja 

Ilustrasi Kasus 

Seorang remaja usia 15 tahun diantar ibunya datang ke rumah sakit untuk 

melakukan konsultasi. Orang tua mengatakan akhir-akhir ini anaknya sering menangis, 

tidak bisa tidur nyenyak dan sering terbangun di malam hari. Anak mengatakan tidak 

bisa konsentrasi belajar, malas untuk ke sekolah dan merasa malu karena telah gagal. 

Keadaan ini terjadi setelah anak kalah berkompetisi dengan temannya. 

 

Tugas 

Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

Tentukan peran masing-masing sebagai: anak (pasien model), ibu (model) dan peran 

perawat. 

Gunakan format SP komunikasi. 

Diskusikan skenario percakapan SP komunikasi sesuai fase-fase komunikasi. 

Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran sesuai peran 

masing-masing. 

Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan sebagai 

perawat. 

 

 

 

 

1.      Persiapan 
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a.       Alat dan Bahan (Materi) 

1)      Kasus 

2)      Format SP komunikasi 

3)      Skenario SP komunikasi 

4)      Instrumen observasi 

5)      Pasien model 

 

b.       Persiapan Lingkungan 

Mendesain lingkungan/setting tempat untuk interaksi (sesuai setting lokasi 

dalam kasus, misal ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

c.       Pembagian Peran 

1)      Membentuk kelompok 

2)      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat, serta 

observer. 

 

d.       Pengembangan skenario percakapan - SP komunikasi (sesuai format) 

1)      Fase Orientasi 

2)      Fase Kerja 

3)      Fase Terminasi 

 

 

 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) KOMUNIKASI 

Kondisi Pasien: 

Remaja usia 15 tahun, keluhan utama sering menangis, tidak bisa tidur nyenyak 

dan sering terbangun di malam hari. Anak mengatakan tidak bisa konsentrasi belajar, 

malas  untuk  ke  sekolah  dan  merasa  malu  karena  telah  gagal.  Keadaan  ini  terjadi 

setelah anak kalah berkompetisi dengan temannya. 

 

Masalah Keperawatan: 
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Krisis situasi 

Tujuan: klien mampu mengatasi krisis yang terjadi dan perilaku efektif 

Rencana Keperawatan: 

1.       Identifikasi masalah yang terjadi bersama klien 

2.       Dengarkan ungkapan perasaan pasien 

 

SP Komunikasi 

Fase Orientasi 

Salam terapeutik           :    “Selamat  pagi.  Saya  Ibu  Tri”  (sambil  mengulurkan  tangan 

untuk berjabat tangan). 

Evaluasi dan validasi    :    “Apa  kabar?  Bagaimana  perasaanmu  pagi  ini?  Saya  

lihat mata adik tampak merah dan sembab, bagaimanakah 

tidurnya semalam?” 

Kontrak                           :    “Sesuai perjanjian, sekarang kita akan mengidentifikasi 

krisis yang terjadi pada adik. Mau di mana tempatnya?” 

“Baiklah tempatnya di kamar saja, waktunya 10—15 menit. 

Sudah siap?” 

 

 

Fase  Kerja:    (Tuliskan  Kata-kata  sesuai  Tujuan  dan  Rencana  yang  Akan  

Dicapai/ Dilakukan) 

Perawat   :    “Baiklah, sesuai kesepakatan kita akan diskusi masalah yang adik hadapi”. 

Pasien      :    (Respons) 

Perawat   :    “Coba  jelaskan  apa  yang  terjadi  sehingga  adik merasa  sedih  dan  sulit 

tidur”. 

Pasien      :    “Aku telah gagal, aku bodoh, aku malu dengan semua yang terjadi pada 

diriku”. 

Perawat   :    “Coba jelaskan apa yang menyebabkan kamu merasa gagal dan bodoh!” 

Pasien      :    “Aku bodoh karena tidak bisa menjadi juara dalam kompetisi”. 

Perawat   :    (Diam, mengangguk), “Apa yang menjadi keinginanmu?” 

Pasien       :    “Aku ingin membuat mama bangga jika aku jadi juara”. 

Perawat  :  “Saya memahami apa yang kamu rasakan. Setiap masalah pasti ada solusinya. 

Mama akan sangat bangga jika kamu mampu bangkit dan menjadi orang 

yang kuat”. 
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“Kamu tidak sendiri. Jadikanlah kegagalan sebagai guru yang berharga. 

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda”. 

Pasien      :    (Diam) 

Parawat   :    “Lihatlah mama, dia sangat mengharapkan kamu bangkit dan menjadi 

anak yang tangguh”. 

Pasien      :    (Melihat ke arah mamanya) 

Perawat   :    “Pandanglah mama dan tersenyumlah untuk mama”. 

“Kamu harus berjanji akan bangkit kembali, belajar lebih giat, untuk hari 

esok yang lebih baik”. 

Pasien      :    (Memeluk mamanya) “Aku minta maaf, aku janji mau bangkit kembali 

dan belajar lebih baik”. 

 

 

Fase Terminasi: 

Evaluasi subjektif/objektif   :    “Bagaimana perasaanmu sekarang?” 

“Coba sebutkan kembali masalah yang terjadi?” 

“Saya senang melihat kamu sudah bisa tersenyum”. 

Rencana tindak lanjut          :    “Mulai sekarang kamu harus menyiapkan diri lagi untuk 

belajar  lebih  baik.  Tuliskan  rencana  kamu  untuk  1 

minggu ke depan”. 

Kontrak yang akan datang  :    “Besok  saya  minta  kamu  datang  lagi  ke  sini  untuk 

menunjukkan rencanamu dalam 1 minggu ke depan. 

Sampai jumpa besok, ya. Selamat siang”. 

 

2.      Pelaksanaan 

a.       Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi pada remaja sesuai dengan contoh di atas. 

b. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

3.      Evaluasi (Pascapelaksanaan) 

a.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

b. Identifikasi      kelebihan      dan      kekurangan      Anda      selama      proses 

interaksi/komunikasi. 
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c. Mintalah  masukan  anggota  tim  untuk  meningkatkan  kemampuan  Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

d. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan format penilaian (observasi) yang telah disediakan. Hitung skor yang Anda 

peroleh. Apakah  Anda  puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian  Anda 

masih kurang. 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                                 x 

100% Jumlah item 

 

RINGKASAN 

1) Berkomunikasi  dengan  anak  diperlukan  teknik  khusus  agar  hubungan  yang 

dijalankan dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan tumbuh kembang anak. 

Secara umum ada dua teknik berkomunikasi yang digunakan pada anak, yaitu 

teknik komunikasi verbal dan nonverbal. 

2) Gunakan  alat-alat  permainan  yang  disenangi  sebagai  media  pengalihan  pada 

pasien anak. 

3) Perkembangan komunikasi pada anak mempunyai karakteristik yang berbeda- 

beda dan spesifik pada setiap tingkat perkembangannya. 

4) Gunakan intonasi suara yang sedang, lembut, dan tidak memaksa. Minta izin 

lebih dahulu sebelum menyentuh anak atau menyentuh barang-barang yang 

disenangi anak. 

5) Selalu gunakan format SP komunikasi saat mendesain skenario komunikasi dan 

gunakan lembar observasi komunikasi untuk menilai keberhasilan. 

6) Selalu gunakan format SP komunikasi saat mendesain skenario komunikasi dan 

gunakan lembar observasi komunikasi untuk menilai keberhasilan. 

7) Pada  usia  sekolah  dan  remaja,  mereka  telah  mampu  memahami  komunikasi 

melalui penjelasan sederhana. Orang tua harus bisa menjadi teman buat remaja, 

ajak mereka diskusi jika remaja tampak mempunyai masalah. 

8)      Gunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik (sesuai Bab I). 

9) Kenalilah masalah remaja sedini mungkin dan segera berikanlah bantuan jika 

remaja mengalami kesulitan. 

10)    Jangan biarkan remaja sendirian dalam menyelesaikan masalahnya. 
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TES 1 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1)      Berikut ini adalah petikan komunikasi yang dilakukan perawat pada pasien anak, 

“Halo sayang, selamat pagi. Saya ibu Tri. Bolehkah salaman sama adik?” 

Pada fase apakah komunikasi yang sedang dilakukan perawat? 

A.      fase perkenalan. 

B.      fase orientasi.  

C.      fase kerja. 

D.      fase terminasi. 

 

2) Manakah komunikasi berikut ini yang menggambarkan aktivitas kontrak pada 

fase orientasi? 

A.      “Saya  akan  datang  secara  teratur  untuk  memastikan  bahwa  alat  tetap 

terpasang”. 

B.      “Saya akan memastikan bahwa terapi dapat dilakukan sesuai rencana”. 

C.      “Tiga  puluh  menit  lagi saya  akan  kembali  untuk  melihat bahwa  alat  di 

tangan adik aman”. 

D.      “Adik sementara tidur di sini, ya. Saya akan memasang alat ini ke tangan 

adik”. 

 

3) Manakah komunikasi berikut ini yang menggambarkan aktivitas perawat pada 

fase kerja? 

A. “Ayo berdoa dulu bersama ayah dan ibu, semoga alatnya tidak menyakiti 

adik”. 

B.      “Bagaimana rasanya setelah dipasang alat di tangan?” 

C. “Saya akan datang lagi untuk memastikan bahwa alat terpasang dengan 

aman”. 

D.      “Saya akan memasang alat ini ke tangan adik, dibantu oleh ibu”. 

 

4) Saat  berkomunikasi  dengan  pasien  anak,  seorang  perawat  berbicara  sebagai 

berikut. ”Adik cantik sekali, apa kabar? Mainannya bagus, apakah adik suka?” 
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Aspek komunikasi apakah yang sedang dilakukan perawat dalam pelaksanaan SP 

komunikasi? 

A.      salam terapeutik. 

B.      evaluasi dan validasi. 

C.      evaluasi subjektif. 

D.      rencana tindak lanjut. 

 

5) “Baiklah, saya sudah selesai memasang alat pada tanganmu. Sekarang adik boleh 

bermain sambil tiduran di atas tempat tidur. Lebih baik tidak turun dari tempat 

tidur dulu ya supaya segera bisa sembuh.” 

Apakah fase komunikasi yang sedang terjadi pada situasi tersebut?  

A.      fase perkenalan. 

B.      fase orientasi.  

C.      fase kerja. 

D.      fase terminasi. 

 

 

 

 

 

Uji Keterampilan 

Seorang remaja wanita umur 17 tahun mengeluh prestasi belajarnya akhir-akhir 

menurun. Klien mengatakan sulit konsentrasi dan malas belajar. Klien mengatakan 

tidak suka dengan kelasnya yang menurut dia tidak kondusif. 

Soal 

1) Buat skenario SP komunikasi sesuai fase-fase komunikasi dengan menggunakan 

format yang disediakan. 

2)      Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

3)      Tentukan peran masing-masing sesuai kasus. 

4)      Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 
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Praktik 2 

Praktik Komunikasi Terapeutik pada 

Dewasa dan Lanjut Usia 

 

Sebelum mengikuti praktik ini, pastikan bahwa Anda telah memahami konsep 

konsep dasar komunikasi dan komunikasi terapeutik pada Bab 1 dan memahami 

bagaimana penerapannya dalam berkomunikasi pada orang dewasa dan lanjut usia pada 

Bab IV. 

Setelah mempelajari Praktik 2 ini, diharapkan Anda mampu mengembangkan 

strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya pada kelompok usia 

dewasa dan lansia. Praktik 2 ini akan memberikan pengalaman kepada Anda tentang 

bagaimana melakukan interaksi dan berkomunikasi pada pasien dewasa dan lansia 

dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik komunikasi sesuai dengan tingkat 

tumbuh kembangnya. 

 

Setelah mempelajari Praktik 1 ini, diharapkan Anda dapat 

1. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada pasien usia dewasa dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik 

komunikasi sesuai karakteristik perkembangan orang dewasa. 

2. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada pasien lanjut usia dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik komunikasi 

sesuai karakteristik perkembangan lanjut usia. 
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Praktik 2 ini akan memberikan pengalaman kepada Anda tentang bagaimana 

melakukan interaksi dan berkomunikasi pada pasien dewasa/lanjut usia dengan 

menggunakan strategi dan teknik-teknik komunikasi terapeutik sesuai dengan 

karakteristik orang dewasa atau lanjut usia. 

Uraian (Landasan Teori) 

Komunikasi dilakukan sepanjang rentang kehidupan. Komunikasi pada bayi, anak, 

dan remaja, sangat berbeda pendekatannya saat kita berkomunikasi dengan orang dewasa 

atau lansia. Erikson (1985) dalam Stuart & Sundeen (1998) menjelaskan bahwa pada 

orang dewasa terjadi perkembangan psikososial, yaitu intimasi vs isolasi. Orang dewasa   

termasuk   lansia   sudah   mempunyai   sikap-sikap   tertentu,   pengetahuan tertentu, 

bahkan tidak jarang sikap itu sudah sangat lama menetap dalam dirinya, sehingga tidak 

mudah untuk merubahnya. Pada lanjut usia kondisi ini semakin kuat karena   mereka   

sudah   memiliki   keyakinan   yang   kuat   akan   fikiran,   sikap,   dan perilakunya.  

Pada  masa  ini,  orang  dewasa/lansia  mempunyai  cara-cara  tersendiri dalam 

berkomunikasi dengan orang lain. 

Berikut ini review sikap-sikap psikologis spesifik pada orang dewasa/lansia 

terhadap komunikasinya. 

1.       Orang    dewasa/lansia    melakukan    komunikasi    berdasarkan   pengetahuan/ 

pengalamannya sendiri. 

2. Berkomunikasi   pada   orang   dewasa/lansia  harus   melibatkan   perasaan   dan 

pikiran. 

3.       Sikap perawat. 

4. Komunikasi   adalah   hasil   kerjasama   antara   manusia   yang   saling   memberi 

pengalaman, saling mengungkapkan reaksi dan tanggapannya mengenai suatu 

masalah. 

Sementara itu, teknik komunikasi terapeutik yang penting digunakan perawat 

menurut Mundakir (2006) adalah asertif, responsif, fokus, supportif, klarifikasi, sabar, 

dan ikhlas. Pada pasien lanjut usia, di samping karakteristik psikologis yang harus 

dikenali,  perawat  juga  harus memperhatikan perubahan-perubahan fisik, psikologis 

atau sosial yang terjadi sebagai dampak proses menua. Penurunan pendengaran, 

penglihatan dan daya ingat akan sangat mempengaruhi komunikasi, dan hal ini harus 

diperhatikan oleh perawat. 

Suasana komunikasi dengan lansia yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang 

harus anda perhatikan adalah adanya suasana saling menghormati, saling menghargai, 

saling percaya, dan terbuka. Komunikasi verbal dan nonverbal adalah bentuk komunikasi 

yang harus saling mendukung satu sama lain. Seperti halnya komunikasi pada anak-anak, 

perilaku nonverbal sama pentingnya pada orang dewasa dan juga lansia. Ekspresi wajah, 

gerakan tubuh dan nada suara memberi tanda tentang status emosional dari orang dewasa 

dan lansia. 

“Orang dewasa dan lansia memiliki pengetahuan, pengalaman, sikap, 

dan 
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ketrampilan yang menetap dan sukar untuk dirubah dalam waktu 

singkat.” 

 

 

“Memberi motivasi dan memberdayakan 

pengetahuan/pengalaman dan sikap yang sudah dimiliki 

adalah hal yang penting untuk melakukan komunikasi dengan orang 

dewasa/lansia” 

 

 

Latihan 1: Praktik Komunikasi pada Dewasa 

Ilustrasi Kasus 

Seorang pasien wanita usia 68 tahun dirawat di rumah sakit dengan peradangan hati  

(hepar).  Berdasarkan  pemeriksaan  fisik  didapatkan  suhu  badan  38
0   

C,  banyak 
keluar keringat, kadang-kadang mual dan muntah. Palpasi teraba hepar membesar. Pasien 

mengatakan bahwa diagnosis dokter salah, “Dokter salah mendiagnosis, tidak mungkin  

saya  sakit  yang  demikian  karena  saya selalu  menjaga  kesehatan”.  Pasien menolak 

pengobatan dan tidak mau dirawat. Pasien yakin bahwa dia sehat-sehat saja dan tidak 

perlu perawatan dan pengobatan. 

 

Tugas: 

       Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

 Tentukan peran masing-masing sebagai: pasien dewasa (pasien model), keluarga 

yang berpengaruh (model) dan peran perawat. 

       Gunakan format SP komunikasi. 

 Diskusikan   skenario   percakapan   SP   komunikasi   sesuai   tahapan/fase-fase 

komunikasi. 

 Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran sesuai 

peran masing-masing. 

 Lakukan role play secara bergantian, dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan 
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a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi  

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 

f. Lingkungan (sesuai seting lokasi: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, 

atau rumah) 

 

2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus, misal ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b.      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat.  

c.       Tentukan observer. 

 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan (sesuai Format) 

a.       Fase orientasi  

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi. 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) KOMUNIKASI 

 

 

Kondisi Pasien 

Pasien ibu Sofi umur 68 tahun masuk rumah sakit (MRS) dengan peradangan hati 

(hepar). Berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan suhu badan 38
0  

C, banyak keluar 
keringat, kadang-kadang mual dan muntah. Palpasi teraba hepar membesar. Pasien 

mengatakan bahwa diagnosis dokter salah, “Dokter salah mendiagnosa, tidak mungkin 

saya sakit yang demikian karena saya selalu menjaga kesehatan”, Pasien menolak 

pengobatan dan tidak mau dirawat. Pasien yakin bahwa dia sehat-sehat saja dan tidak 

perlu perawatan dan pengobatan. 
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Diagnosis/Masalah Keperawatan: 

Denial (Penolakan) 

 

Rencana Keperawatan: 

a.       Istirahatkan pasien di atas tempat tidur (bedrest). 

b.      Tingkatkan pemahaman pasien terkait kesehatannya. 

c.       Diskusikan masalah yang dihadapi dan proses terapi selama di Rumah Sakit (RS). 

 

Tujuan : 

Pasien menerima sakitnya dan kooperatif selama perawatan dan pengobatan . 

 

SP Komunikasi 

Fase Orientasi 

Salam terapeutik: 

Perawat                        :    “Selamat pagi. Saya Ibu Tri. Apa benar saya dengan Ibu 

Sofi?” (mendekat ke arah pasien dan mengulurkan tangan untuk 

berjabatan tangan). 

Pasien  menjabat  tangan  perawat  dan  menjawab  “selamat 

pagi”. 

Evaluasi dan Validasi : 

Perawat                        :    “Apa kabar Ibu? Bagaimana perasaan hari ini? Ibu sepertinya 

tampak lelah?” 

Pasien                           :    “Saya sehat-sehat  saja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan 

terhadap diri saya”. 

Perawat                        :    Tersenyum sambil memegang tangan pasien. 

Kontrak                         : 

Perawat                        :    “Ibu, saya ingin mendiskusikan masalah kesehatan ibu supaya 

kondisi ibu lebih baik dari sekarang”. 

Pasien                           :    “Iya, tapi benarkan saya tidak sakit? Saya selalu sehat”. 

Perawat                        :    (Tersenyum)...”Nanti kita diskusikan. Waktunya 15 menit 

saja ya”. 

“Ibu mau tempatnya yang nyaman di mana? Baik di sini saja 

ya”. 
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Fase  Kerja:  (Tuliskan  kata-kata  sesuai  Tujuan  dan  Rencana  yang  Akan  

Dicapai/ Dilakukan) 

Perawat   :    “Saya berharap sementara ini, ibu mau istirahat dulu untuk beberapa hari di 

rumah sakit. Batasi aktivitas dan tidak boleh terlalu lelah”. 

Pasien      :    “Saya kan tidak apa-apa... kenapa harus istirahat? Saya tidak bisa hanya 

diam/duduk saja seperti ini. Saya sudah biasa beraktivitas dan melakukan 

tugas-tugas soasial di masyarakat”. 

Perawat   :    “Saya sangat memahami aktivitas ibu dan saya sangat bangga dengan 

kegiatan ibu yang selalu semangat”. 

Pasien      :    (mendengarkan) 

Perawat :  “Ibu  juga  harus  memahami  bahwa  setiap  manusia  mempunyai 

keterbatasan kemampuan dan kekuatan (menunggu respons pasien)”. 

Perawat   :    “Saya ingin tahu, apa alasan keluarga membawa ibu ke rumah sakit ini?” 

Pasien      :    “Badan saya panas, mual, muntah dan perut sering kembung. Tapi itu 

sudah biasa, tidak perlu ke rumah sakit sudah sembuh”. 

Perawat   :    “Terus,  apa  yang membuat keluarga khawatir sehingga ibu diantar ke 

rumah sakit?” 

Pasien      :    “Saya   muntah   muntah   dan   badan   saya   lemas   kemudian   pingsan 

sebentar”. 

Perawat   :    “Menurut pendapat ibu kalau sampai pingsan, berarti tubuh ibu masih 

kuat atau sudah menurun kekuatannya?” 

Pasien      :    “Iya,    berarti  tubuh  saya  sudah  tidak  mampu  ya,  berarti  saya  harus 

istirahat?” 

Perawat   :    “Menurut ibu, perlu istirahat apa tidak?” 

Pasien      :    “Berapa lama saya harus istirahat? Kalau di rumah sakit ini jangan lama- 

lama ya?” 

Perawat   :    “Lama dan tidaknya perawatan, tergantung dari ibu sendiri”. 

“Kalau   ibu   kooperatif   selama   perawatan,   mengikuti   anjuran   dan 

menjalani terapi sesuai program, semoga tidak akan lama ibu di rumah 

sakit”. 

Pasien      :    “Baiklah saya bersedia mengikuti anjuran perawat dan dokter, dan akan 

mengikuti proses terapi dengan baik”. 

Perawat   :    “Terima kasih, ibu telah mengambil keputusan terbaik untuk ibu sendiri. 

Semoga cepat sembuh ya”. 
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Fase Terminasi: 

Evaluasi subjektif/objektif   :    “Bagaimana perasaan ibu sekarang?” 

“Sekarang  Jelaskan  kenapa  ibu  harus  istirahat  dulu 

untuk sementara ini!” 

Rencana tindak lanjut          :    “Saya berharap ibu bisa kooperatif selama di rawat. Ibu 

harus 

istirahat dan tidak boleh banyak aktivitas, makan sesuai 

dengan diet yang disediakan, dan minum obat secara 

teratur”. 

Kontrak yang akan datang  :    “Satu  jam  lagi  saya  akan  kembali  untuk  memastikan 

bahwa Ibu telah menghabiskan makan ibu dan minum 

obat sesuai program. Sampai jumpa nanti, ya. Selamat 

siang”. 

 

 

B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan bermain peran secara bergantian dengan menggunakan SP komunikasi 

pada orang dewasa menggunakan skenario sesuai contoh di atas. 

2. Selama proses bermain peran sebagai perawat, observer melakukan observasi 

dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, dan berikan 

penilaian secara objektif. 

3.       Sampaikan hasilnya setelah praktika (perawat) selesai melakukan role play. 

 

C.    EVALUASI (PASCAPELAKSANAAN) 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi kelebihan dan kekurangan Anda selama proses interaksi/komunikasi. 

3. Mintalah masukkan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam 

berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat kekurangan untuk perbaikan pada masa yang akan datang dan gunakan 

kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 
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Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

  frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                                 x 

100% Jumlah item 

 

 

Latihan 2: Praktik Komunikasi pada Pasien Lanjut Usia 

Ilustrasi Kasus: 

Seorang pasien lanjut usia, 78 tahun diantar keluarga ke rumah sakit karena tidak 

bisa tidur dan marah-marah. Keluarga mengatakan pasien lansia tersebut menuduh anak-

anaknya telah menyembunyikan tongkat dan barang-barang kesayangannya. 

Tugas: 

a.       Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

b. Diskusikan   skenario   percakapan   SP   komunikasi   sesuai   tahapan/fase-fase 

komunikasi seperti contoh (Gunakan format SP komunikasi seperti contoh). 

c. Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran sesuai 

peran masing-masing. 

d. Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 

e. Tentukan  peran  masing-masing  sebagai:  pasien  lanjut  usia  (pasien  model), 

keluarga yang berpengaruh (model) dan peran perawat. 

f.       Praktik dilakukan sesuai tahapan praktek sbb: 

 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

 d.      Instrumen observasi 
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e.       Pasien model 

2.      Persiapan lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

3.      Pembagian peran 

1)      Membentuk kelompok. 

2)      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat serta 

observer. 

4. Pengembangan  skenario  percakapan  -  SP  komunikasi  (sesuai  format  

untuk didiskusikan dalam kelompok) 

1)      Fase orientasi 

2)      Fase kerja 

3)      Fase terminasi. 

 

 

B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi yang telah kelompok kembangkan berdasarkan ilustrasi kasus 

lansia pada Latihan 2 di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,  observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

 

C.    EVALUASI PASCAPELAKSANAAN 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah masukkan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 
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Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan format penilaian (observasi) yang telah disediakan. Hitung skor yang Anda 

peroleh,  apakah  Anda  puas  dengan  hasil  yang dicapai?  Ulangi  jika  penilaian  Anda 

masih kurang. 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                         x 

100% Jumlah item 

 

 

 

RINGKASAN 

1) Komunikasi  pada  dewasa  sampai  lansia  adalah  sulit  dan  perlu  pendekatan 

khusus. Pengetahuan yang dianggapnya benar tidak mudah digantikan dengan 

pengetahuan baru  sehingga kepada orang dewasa sampai lansia, tidak dapat 

diajarkan sesuatu yang baru. 

2) Dalam  berkomunikasi  dengan  orang  dewasa/lansia  diperlukan  pengetahuan 

tentang sikap-sikap yang khas pada lansia. Gunakan perasaan dan pikiran orang 

dewasa/lansia, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan memberikan 

kesempatan pada lansia untuk mengungkapkan pengalaman dan memberi 

tanggapan sendiri terhadap pengalaman tersebut. 

3) Berkomunikasi  dengan  orang dewasa/lansia memerlukan  suasana yang  saling 

hormat menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan saling terbuka. 

4) Penyampaian   pesan   langsung   tanpa   perantara,   saling   memengaruhi   dan 

dipengaruhi, komunikasi secara timbal balik secara langsung, serta dilakukan 

secara berkesinambungan, tidak statis, dan selalu dinamis. 

5) Kesulitan dalam berkomunikasi pada lanjut usia disebabkan oleh berkurangnya 

fungsi organ komunikasi dan perubahan kognitif yang berpengaruh pada tingkat 

intelegensia, kemampuan belajar, daya memori, dan motivasi klien. 

 

TES 2 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1) Seorang ibu usia 58 tahun menolak dirawat karena merasa dirinya tidak sakit. Ibu 

mengatakan dokter salah melakukan diagnosa. 
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Berikut petikan komunikasi yang dilakukan perawat. “Menurut ibu, apakah ibu 

perlu istirahat apa tidak?” 

Apakah teknik komunikasi terapeutik yang digunakan?  

A.      Klarifikasi. 

B.      Bertanya. 

C.      Mengulang. 

D.      Sabar dan ikhlas. 

 

2)      Berikut komunikasi antara perawat dan pasien dewasa. 

Pasien     :   “Saya  kan  tidak  apa-apa.  Kenapa  harus  istirahat?  Saya  tidak  bisa 

hanya diam, saya tidak bisa duduk saja seperti ini. Saya sudah biasa 

beraktivitas dan melakukan tugas-tugas soasialdi masyarakat”. 

Perawat :    “Saya sangat memahami aktivitas ibu dan saya sangat bangga dengan 

kegiatan ibu yang selalu semangat”. 

Apakah sikap psikologis yang ditunjukkan perawat kepada pasien dalam dialog 

tersebut? 

A.      Menghargai.  

B.      Empati. 

C.      Kasih sayang.  

D.      Menjelaskan. 

 

3) Seorang perawat melakukan komunikasi dengan pasien. “Bagaimana perasaan 

ibu   sekarang?   Sekarang,   jelaskan   kenapa   ibu   harus   istirahat   dulu   untuk 

sementara ini!” 

Apakah fase komunikasi yang sedang dilakukan oleh perawat?  

A.      Prainteraksi. 

B.      Orientasi.  

C.      Kerja. 

D.      Terminasi. 

4)      Berikut komunikasi perawat dan pasien. 

Perawat   :    “Menurut pendapat ibu kalau sampai pingsan, apakah berarti tubuh 

ibu masih kuat atau sudah menurun kekuatannya?” 
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Pasien      :    “Iya, berarti tubuh saya sudah tidak mampu ya, berarti saya harus 

istirahat?” 

Apakah fase komunikasi yang sedang terjadi pada situasi tersebut? 

A.      Interaksi. 

B.      Orientasi.  

C.      Kerja. 

D.      Terminasi. 

 

5)      Berikut komunikasi perawat dan pasien. 

Perawat   :    “Menurut  pendapat  ibu kalau  sampai pingsan, berarti tubuh ibu 

masih kuat atau sudah menurun kekuatannya?” 

Pasien      :    “Iya, berarti tubuh saya sudah tidak mampu ya, berarti saya harus 

istirahat?” 

Apakah sikap psikologis yang ditunjukkan perawat dalam komunikasi tersebut?  

A.      Berfokus pada pengetahuan/pengalaman pasien. 

B.      Mengembangkan hubungan saling percaya.  

C.      Menghormati pasien. 

D.      Membina keterbukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Keterampilan 

Saat ini Anda sedang merawat lansia 70 tahun yang mengeluh sulit tidur. Lansia 

tersebut  sering terbangun  pada  malam hari dan  kemudian  mondar-mandir  karena 

tidak bisa tidur kembali. Saat ini lansia mengeluh kepala pusing dan berjalan 

sempoyongan karena merasa lemas. 

Soal: 
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1) Buat skenario SP komunikasi sesuai fase-fase komunikasi dengan menggunakan 

format yang disediakan 

2)      Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

3)      Tentukan peran masing-masing sesuai kasus. 

4)      Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktik 3 

Praktik Komunikasi Terapeutik pada 

Keluarga/Kelompok 

 

Sebelum mengikuti Praktik 3 ini, pastikan bahwa Anda telah memahami konsep 

konsep  komunikasi  terapeutik  pada  keluarga  dan  kelompok  pada   Bab  IV  dan 

memahami bagaimana penerapannya dalam berkomunikasi. 

Setelah mempelajari Praktik 3 ini diharapkan Anda mampu mengembangkan 

strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktekkannya pada keluarga dan 

kelompok.   Praktik   3   ini   akan   memberikan   pengalaman   kepada   Anda   tentang 

bagaimana melakukan interaksi dan berkomunikasi pada keluarga atau kelompok di 

masyarakat dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik komunikasi sesuai dengan 

karakteristiknya. 

Setelah mempelajari Praktik 3 ini, diharapkan Anda dapat 
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1. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada  keluarga  dengan  menggunakan  strategi  dan  teknik-teknik  komunikasi 

dalam rangka promosi kesehatan, 

2. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada kelompok dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik komunikasi dalam 

rangka promosi kesehatan. 

 

Uraian (Landasan Teori) 

Manusia melakukan komunikasi pada semua tatanan kehidupan, baik di dalam 

keluarga,  kelompok,  ataupun  masyarakat.  Kemampuan  komunikasi  dalam  keluarga 

atau kelompok di masyarakat ini sangat penting kaitannya sebagai praktisi kesehatan 

dalam rangka meningkatkan (promosi) dan mencegah (prevensi) masalah kesehatan di 

masyarakat. 

Bab ini bermanfaat dalam membantu mahasiswa menyiapkan diri sebagai tenaga 

kesehatan/keperawatan dalam menjalankan upaya promosi kesehatan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan kelompok di masyarakat. 

Bagaimanakah penerapan komunikasi terapeutik pada keluarga dan kelompok? 

1.       Penerapan  Strategi  Komunikasi   Komunikasi  Terapeutik  pada  Keluarga  dan 

Kelompok 

Melakukan komunikasi dalam keluarga/kelompok, tidaklah mudah, komunikator 

harus mempunyai cara-cara strategis sebagai upaya agar tujuan komunikasi 

tercapai. Berikut upaya meningkatkan komunikasi dalam keluarga/kelompok. 

a. Saling    memahami    antaranggota    kelompok,    agar    dapat    diketahui 

komunikasi seperti apa yang harus ia lakukan demi lancarnya komunikasi 

tersebut. 

b. Pemimpin   kelompok   dapat   mengatur   dengan   baik   setiap   anggota 

kelompok agar proses komunikasi antar anggota kelompok dapat berkembang 

dengan baik. 

c. Berkomunikasi yang jelas, sopan, dan sesuai etika yang berlaku, agar tidak 

terjadi salah paham dan saling menyinggung antara anggota kelompok. 

d.      Saling menghargai anggota kelompok lain.  

e.       Jangan menyela pembicaraan orang lain. 

f.       Selalu memperhatikan orang yang mengajak bicara. 

g. Berikan respons yang baik, mendukung, dan tidak menyinggung ketika ada 

yang mengajak bicara. 

2.       Faktor-faktor yang Memengaruhi Komunikasi Kelompok 

a. Ukuran kelompok, kelompok yang efektif mempunyai jumlah anggota yang 

tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. 
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b. Tujuan  kelompok.  Tujuan  yang  telah  disepakati  bersama  akan  mudah 

dicapai karena semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Satukan tujuan 

dalam kelompok, minimalkan sifat individualisme yang dapat mengganggu 

pencapaian tujuan bersama. 

c. Kohesivitas   anggota   kelompok   adalah   penting   karena   menunjukkan 

kekuatan dan kekompakan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

d. Jaringan komunikasi (networking) diperlukan untuk mendapatkan peluang 

dalam mencapai tujuan bersama. 

e. Kepemimpinan  kelompok  diperlukan  pemimpin  yang  bisa  mengayomi 

seluruh anggota, tidak berpihak dan akomodatif sehingga bisa meningkatkan 

kohesivitas kelompok. 

 

 

3.       Promosi Kesehatan 

Promosi   kesehatan adalah   ilmu   dan   seni   untuk   membantu   masyarakat 

menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal, yaitu keseimbangan kesehatan fisik, emosi, 

sosial, spiritual, dan intelektual. Ini bukan sekadar pengubahan gaya hidup saja, tetapi 

berkaitan dengan pengubahan lingkungan yang diharapkan dapat lebih mendukung dalam 

membuat keputusan yang sehat. Pengubahan gaya hidup dapat difasilitasi melalui 

penggabungan dari penciptaan lingkungan yang mendukung, mengubah perilaku dan 

meningkatkan kesadaran. 

Promosi kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap, 

dan  memperbaiki  kesehatan  mereka  (WHO,1984).  Sementara  itu,  dalam Piagam 

Ottawa (1986) dijelaskan bahwa promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan    

kemampuan    orang    dalam    mengendalikan    dan    meningkatkan kesehatannya. 

Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai keadaan sehat sehingga diharapkan setiap orang 

atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menyadari aspirasi,   mampu   

memenuhi   kebutuhan   dan   mengubah   atau   mengendalikan lingkungan. 

Bentuk promosi kesehatan dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan, 

pencegahan penyakit, dan perlindungan kesehatan. Untuk melakukan ini, pemahaman 

komunikasi  dan  strategi  komunikasi  dalam  kelompok  perlu  dikuasai  perawat  agar 

dapat mencapai hasil yang maksimal. Agar mencapai hasil yang optimal dalam 

mengubah perilaku, hal-hal yang perlu disiapkan perawat adalah menyediakan dan 

menyiapkan perangkat kerja promosi meliputi proposal kegiatan dan media promosi 

kesehatan dalam bentuk leaflet, lembar balik, modul, dan sumber lain yang relevan. 

Membina hubungan saling percaya adalah hal yang esensial agar tujuan promosi 

kesehatan dapat mencapai hasil yang optimal. 

 

 

 

Latihan 1 : Praktik Komunikasi pada Keluarga 
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Ilustrasi Kasus 

Keluarga Tn Bani 55 tahun berjumlah 5 orang terdiri atas istri dan anak 3 orang. Saat  

ini  keluarga  mengalami  masalah  kesehatan.  Istri  dan  anaknya  menderita  TBC paru. 

Anda merencanakan untuk melakukan prevensi dan promosi kesehatan untuk mencegah 

meluasnya masalah pada anggota keluarga lainnya. 

 

 

Tugas: 

       Bentuklah kelompok kecil 4 orang. 

Lakukan pembagian tugas/peran sebagai perawat 1 orang, keluarga (ayah, ibu, dan 

anak), serta observer 1 orang. 

       Buatlah leaflet/lembar balik/poster. 

 Diskusikan   skenario   percakapan   SP   Komunikasi   sesuai   tahapan/fase-fase 

komunikasi. 

       Praktekkan SP komunikasi yang sudah dibuat. 

       Lakukan penyuluhan secara terbimbing oleh instruktur/tutor. 

 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan 

(Materi) 

a.       Ilustrasi kasus atau kondisi riil keluarga di masyarakat 

b.      Proposal kegiatan 

c.       Format SP komunikasi  

d.      Skenario SP komunikasi 

e.       Instrumen observasi 

f.       Kelompok/keluarga di masyarakat 

g.       Setting: rumah keluarga/RT/RW 

h.      Leaflet/lembar balik/poster/LCD. 

 

2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 



37 
 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b.      Menentukan  peran:  model  pasien/keluarga,  dan  peran  perawat,  serta 

observer. 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan (sesuai Format) 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi. 

 

Contoh Skenario SP Komunikasi 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) 

KOMUNIKASI Situasi Keluarga 

Keluarga Tn Bani 55 tahun berjumlah 5 orang terdiri atas istri dan anak 3 orang. 

Saat  ini  keluarga  mengalami  masalah  kesehatan.  Istri  dan  anaknya  menderita  TBC 

paru. Pasien mengatakan tidak tahu caranya supaya keluarga lain tidak tertular. Anda 

merencanakan untuk melakukan tindakan prevensi dan promosi kesehatan untuk 

mencegahnya meluasnya masalah pada anggota keluarga lainnya. 

 

Diagnosis Keperawatan: 

       Kurang pengetahuan keluarga. 

Rencana Keperawatan: 

1.       Lakukan pendekatan keluarga. 

2. Lakukan  promosi  kesehatan  dalam  bentuk  penyuluhan  kesehatan  keluarga 

dengan masalah TBC.  

Tujuan : 

Pengetahuan  keluarga  meningkat  dan  kooperatif  dalam  mencegah  terjadinya 

masalah. 

SP Komunikasi 

Fase Orientasi 

Salam terapeutik :    “Selamat pagi bapak, ibu, dan semuanya. Saya Ibu Tri” (sambil 

melihat respons keluarga). 

Evaluasi dan 
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validasi                  :    “Bagaimanakah kabarnya hari ini? Saya lihat ibu tampak lemas 

dan sering batuk”. 

Kontrak                 :    “Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang TBC dan cara 

pencegahannya. Waktunya 30—45 menit, apakah bapak-ibu siap? 

Tempatnya di ruang tamu ini saja, ya?” 

 

Fase  Kerja:  (Tuliskan  Kata-kata  sesuai  Tujuan  dan  Rencana  yang  akan  

Dicapai/ Dilakukan) 

Perawat                :    “Sebelum saya menjelaskan cara pencegahan penyakit TBC, lebih 

dahulu saya jelaskan tentang apa itu penyakit TBC”. 

Keluarga               :    (Respons) 

Perawat                :    “Penyakit TBC adalah . . . “sampai seluruh materi disampaikan. 

Pasien                   :    (mendengarkan) 

Perawat                :    (Melakukan komunikasi dalam rangka promosi kesehatan keluarga 

sampai   selesai   sesuai   materi   yang   dibuat   dalam   proposal 

kegiatan). 

Fase Terminasi: 

Evaluasi subjektif/objektif: 

“Bagaimana perasaan bapak, ibu dan adik-adik semua? Coba jelaskan bagaimana 

cara mencegah penularan penyakit TBC?” 

Rencana tindak lanjut: 

“Setelah  semuanya  paham,  saya  harap  segera  melakukan  upaya  kebersihan 

lingkungan dan mengatur ventilasi serta pencahayaan yang cukup”. 

Kontrak yang akan datang: 

“Besok  saya  akan  datang  lagi  untuk  melihat  perubahan  rumah  ibu/bapak 

terutama ventilasi dan pencahayaannya. 

 

B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi pada keluarga dengan masalah TBC tersebut sesuai contoh SP 

Komunikasi di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara obyektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 



39 
 

C.    EVALUASI (PASCAPELAKSANAAN) 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah masukkan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan  evaluasi dari praktek komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan format penilaian yang telah disediakan. Hitung tanda cek (frekuensi), apakah 

Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                           x 

100% Jumlah item 

 

Latihan 2: Praktik Komunikasi pada Kelompok 

Ilustrasi Kasus: 

Di  Posyandu  Lansia  “Bunga  Mawar”, banyak dijumpai  lansia dengan  tekanan 

darah tinggi. Salah satu cara untuk memelihara tekanan darah dalam batas normal 

dilakukan  senam.  Anda  mendapatkan tugas  melakukan  promosi  kesehatan  dengan 

cara memberikan pelatihan pada kelompok lansia tentang senam lansia. Hal ini dilakukan 

agar lansia mempunyai aktivitas kesehatan yang positif, rileks, dan tekanan darahnya 

terkendali. 

Tugas: 

a.       Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

b. Diskusikan   skenario   percakapan   SP   komunikasi   sesuai   tahapan/fase-fase 

komunikasi seperti contoh (Gunakan format SP komunikasi seperti contoh). 

c. Praktekkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran sesuai 

peran masing-masing pada kelompok lansia di posyandu. 
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d. Lakukan role play secara bergantian, dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 

e. Tentukan  peran  masing-masing  sebagai:  kelompok  pasien  lanjut  usia  (pasien 

model), dan peran perawat. 

f.       Praktik dilakukan sesuai tahapan praktik. 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model. 

2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b.      Menentukan peran: model kelompok pasien lansia, dan peran perawat.  

c.       Observer. 

4.      Pengembangan  Skenario  Percakapan-SP  Komunikasi  (sesuai  Format  

untuk 

Didiskusikan dalam Kelompok) 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi 

 

B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi yang telah kelompok kembangkan berdasarkan ilustrasi kasus 

lansia pada latihan 2 di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 
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berikan penilaian secara obyektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

C.    EVALUASI PASCAPELAKSANAAN 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah masukkan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan format penilaian (observasi) yang telah disediakan. Hitung skor yang Anda 

peroleh,  apakah  Anda  puas  dengan  hasil  yang dicapai?  Ulangi  jika  penilaian  Anda 

masih kurang. 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                         x 

100% Jumlah item 

 

 

RINGKASAN 

1) Melakukan komunikasi dalam keluarga/kelompok, tidaklah mudah, komunikator 

harus mempunyai cara-cara strategis sebagai upaya agar tujuan komunikasi 

tercapai. 

2) Faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi kelompok adalah ukuran kelompok, 

tujuan, kohesivitas, networking, dan kepemimpinan. 

3) Promosi   kesehatan   adalah   ilmu   dan   seni   untuk   membantu   masyarakat 

menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal, yaitu keseimbangan kesehatan fisik, 

emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Bentuk promosi kesehatan dapat dilakukan 

melalui pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perlindungan kesehatan. 

Untuk melakukan ini maka pemahaman komunikasi dan strategi komunikasi dalam 

kelompok perlu dikuasai perawat agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 
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TES 3 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1) Berikut ini adalah petikan komunikasi yang dilakukan perawat pada   keluarga 

pasien, 

“Selamat pagi bapak, ibu, dan semuanya. Saya Ibu Tri” (sambil melihat respons 

keluarga). 

Pada fase apakah komunikasi yang sedang dilakukan perawat? 

A.      fase perkenalan. 

B.      fase orientasi. 

C.      fase kerja. 

D.      fase terminasi. 

 

2) Manakah komunikasi berikut ini yang menggambarkan aktivitas kontrak pada 

fase orientasi? 

A.    “Selamat  pagi  bapak,  ibu,  dan  semuanya.  Saya  Ibu  Tri”  (sambil  melihat 

respons keluarga). 

B.   “Bagaimanakah kabarnya hari ini? Saya lihat ibu tampak lemas dan sering 

batuk”. 

C. “Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang TBC dan cara 

pencegahannya.  Waktunya  30—45  menit,  apakah  bapak-ibu  siap? 

Tempatnya di ruang tamu ini saja, ya?” 

D.  “Sebelum saya menjelaskan cara pencegahan penyakit TBC, lebih dahulu saya 

jelaskan tentang apa itu penyakit TBC”. 

 

3) Manakah komunikasi berikut ini yang menggambarkan aktivitas perawat pada 

fase kerja? 

A.    “Sebelum  saya menjelaskan cara pencegahan penyakit TBC, lebih dahulu 

saya jelaskan tentang apa itu penyakit TBC”. 

B.    “Selamat  pagi  bapak,  ibu,  dan  semuanya.  Saya  Ibu  Tri”  (sambil  melihat 

respons keluarga). 

C. “Bagaimanakah kabarnya hari ini? Saya lihat ibu tampak lemas dan sering 

batuk”. 

D. “Hari   ini   saya   akan   memberikan   penyuluhan   tentang   TBC   dan   cara 

pencegahannya.  Waktunya  30—45  menit,  apakah  bapak-ibu  siap? 

Tempatnya di ruang tamu ini saja, ya?” 
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4) Saat  berkomunikasi  dengan  pasien  anak,  seorang  perawat  berbicara  sebagai 

berikut.   “Setelah   semuanya   paham,   saya   harap   segera  melakukan   upaya 

kebersihan lingkungan dan mengatur ventilasi serta pencahayaan yang cukup”. 

Aspek komunikasi apakah yang sedang dilakukan perawat dalam pelaksanaan SP 

komunikasi? 

A.     salam terapeutik. 

B.      evaluasi dan validasi. 

C.      evaluasi subjektif. 

D.      rencana tindak lanjut. 

 

5)   “Bagaimana perasaan bapak, ibu dan adik-adik semua? Coba jelaskan bagaimana 

cara mencegah penularan penyakit TBC?”Apakah fase komunikasi yang sedang 

terjadi pada situasi tersebut? 

A.     fase perkenalan. 

B.      fase orientasi. 

C.      fase kerja. 

D.      fase terminasi. 

 

Uji Keterampilan 

Anda adalah perawat yang mendapatkan tugas untuk melakukan asuhan 

komunikasi pada keluarga Tn Bayu yang mempunyai masalah kesehatan adanya penyakit 

DM dalam keluarga. Tn Bayu dan istrinya diketahui menderita penyakit tersebut 5 tahun 

yang lalu dan sekarang seorang anaknya teridentifikasi masalah keluarga. Hal ini terjadi 

karena keluarga mempunyai pola mengonsumsi diet yang tidak sehat. 

Soal: 

1) Buat skenario SP komunikasi sesuai fase-fase komunikasi dengan menggunakan 

format yang disediakan. 

2)      Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

3)      Tentukan peran masing-masing sesuai kasus. 

4)      Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

 

 

KUNCI JAWABAN TES 
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Tes 1 

1)      B 

2)      D 

3)      A 

4)      B 

5)      C 

 

 

Tes 2 

1)      C 

2)      B 

3)      D 

4)      A 

5)      C 

 

Tes 3 

1)      B 

2)      C 

3)      A 

4)      D 

5)      D 
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BAB 2 

PRAKTIK KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA  SETIAP TAHAP 

ROSES KEPERAWATAN, GANGGUAN FISIK, JIWA, DAN 

KEBUTUHAN KHUSUS 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini Anda mempelajari Bab V tentang praktik komunikasi terapeutik pada 

setiap tahap proses keperawatan, gangguan fisik, jiwa, dan kebutuhan khusus. Mahasiswa 

didorong untuk melakukan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi, menunjukkan sikap 

terapeutik dan menerapkan teknik-teknik komunikasi terapeutik pada situasi tertentu 

sesuai kasus dengan menggunakan pasien model yang telah disiapkan sebelumnya. 

Seperti pada Bab IV, dalam Bab V ini juga disiapkan pasien model yang akan bermain 

peran sebagai orang sakit atau orang yang membutuhkan pelayanan untuk 

memvisualisasikan kondisi yang mirip keadaan sesungguhnya. Mahasiswa didorong 

untuk melakukan praktik interaksi dan komunikasi dengan menggunakan strategi 

pelaksanaan (SP) komunikasi berdasarkan skenario yang sudah dibuat. Sebelum 

melakukan praktik, mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan membuat skenario 

strategi pelaksanaan (SP) komunikasi terapeutik sesuai fase-fase 

berhubungan/komunikasi yang akan digunakan saat mereka berlatih melakukan interaksi 

atau berkomunikasi dengan pasien. 

Komunikasi dalam aktivitas keperawatan adalah hal yang paling mendasar dan 

menjadi alat kerja utama bagi perawat. Penerapan komunikasi dalam asuhan keperawatan  

merupakan  hal  yang  penting  bagi  perawat  karena  setiap  aktivitas perawat mulai dari 

pengkajian sampai evaluasi asuhan keperawatan selalu menggunakan komunikasi. 

Penguasaan komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan, memungkinkan Anda 

melaksanakan praktik keperawatan secara berkualitas. 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan Anda mampu mengembangkan strategi 

pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya pada setiap tahap proses 

keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan pasien dengan masalah fisik dan jiwa 

serta pasien dengan kebutuhan khusus dengan menggunakan sikap dan teknik- teknik  

komunikasi  terapeutik  sesuai  fase-fase  hubungan  terapeutik  perawat  dan pasien. 

Fokus pembahasan pada Bab V ini adalah bagaimana mahasiswa mempraktikkan 

komunikasi terapeutik pada setiap tahap proses keperawatan, gangguan fisik, jiwa, dan 

kebutuhan khusus, yang dibagi menjadi empat praktik sebagai berikut. 

       Praktik 1 : Praktik Komunikasi Terapeutik pada Setiap Tahap Proses Keperawatan 

       Praktik 2 : Praktik Komunikasi Terapeutik pada Pasien Gangguan Fisik 

    Praktik 3 : Praktik Komunikasi Terapeutik pada Pasien Gangguan Jiwa 

     Praktik 4 : Praktik Komunikasi Terapeutik pada Pasien Kebutuhan Khusus 

Bab ini berbentuk petunjuk praktikum yang penting untuk Anda gunakan saat 

mencoba mempraktikkan atau mendemonstrasikan komunikasi dan interaksi dengan 

pasien sebagai individu pada saat Anda melakukan tahapan proses keperawatan, 
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melakukan asuhan keperawatan pada pasien dalam rangka memenuhi kebutuhan karena 

masalah fisik dan jiwa, serta membantu pasien dalam kebutuhan khusus. 

Bab yang berisi petunjuk praktik ini akan disajikan langkah-langkah dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi sehingga akan memberikan pengalaman kepada Anda 

dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien. Adapun hal-hal yang harus Anda 

persiapkan sebelum melakukan praktik adalah sebagai berikut. 

1.       Pahami tujuan pembelajaran sebagai target yang akan dicapai. 

2.       Pelajari kasus yang tersedia dan pastikan bahwa Anda telah memahami. 

3. Membuat  skenario  interaksi/komunikasi  berdasarkan  kasus  yang  disediakan 

sesuai fase-fase hubungan/komunikasi mulai fase prainteraksi, orientasi, kerja, dan 

terminasi. 

4. Menyiapkan pasien atau kelompok model yang akan memainkan peran sebagai 

pasien sesuai kasus dan skenario. 

5.       Lakukan latihan-latihan yang dianjurkan. 

6.       Praktikkan/demonstrasikan komunikasi sesuai skenario yang telah dibuat. 

7.       Catat kesulitan yang Anda alami dan diskusikan dengan teman atau tutor. 

 

 

Kami mengharap, Anda dapat mengikuti keseluruhan kegiatan praktik dalam bab 

ini dengan baik. SELAMAT BELAJAR DAN SUKSES BUAT ANDA. 

 

Praktik 1 

Praktik Komunikasi Terapeutik pada Setiap Tahap 

Proses Keperawatan 

 

Sebelum mengikuti praktik ini, pastikan bahwa Anda telah memahami konsep 

konsep dasar komunikasi dan komunikasi terapeutik pada Bab I dan memahami 

bagaimana penerapannya dalam setiap tahap proses keperawatan dalam Bab III. 

Setelah mempelajari Praktik 1 dalam Bab V ini, diharapkan Anda mampu 

mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya pada 

setiap tahap proses keperawatan meliputi tahap pengkajian, diagnosis, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi. Praktik 1 ini akan memberikan pengalaman kepada Anda 

tentang bagaimana melakukan interaksi dan berkomunikasi pada setiap tahap proses 

keperawatan dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik komunikasi. 

Setelah mempelajari Praktik 1 ini, diharapkan Anda dapat: 
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1. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada fase pengkajian dalam proses keperawatan dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi; 

2. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada fase diagnosa dalam proses keperawatan dengan menggunakan strategi 

dan teknik-teknik komunikasi; 

3. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada   fase   perencanaan   dalam   proses  keperawatan   dengan   menggunakan 

strategi dan teknik-teknik komunikasi; 

4. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada  fase  implementasi  dalam  proses  keperawatan  dengan  menggunakan 

strategi dan teknik-teknik komunikasi; 

5. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktekkannya 

pada fase evaluasi dalam proses keperawatan dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi. 

 

Uraian (Landasan Teori) 

Proses keperawatan adalah metode ilmiah dan sistematis untuk menyelesaikan 

masalah klien melalui kerja sama antara perawat dan klien dengan tahapan-tahapan 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

Dalam  pengkajian,  perawat  dituntut  untuk  mampu  melakukan  komunikasi dengan 

baik verbal dan melakukan pengamatan terhadap perilaku nonverbal serta 

menginterpretasikan   hasil   pengamatan   dalam   bentuk   masalah.   Setelah   data 

terkumpul, selanjutnya dikomunikasikan dalam bahasa verbal kepada klien atau tim 

kesehatan  lainnya  dan  dikomunikasikan  dalam  bentuk  tulisan  (didokumentasikan) 

untuk dikomunikasikan pada tim kesehatan lain dan sebagai aspek legal asuhan 

keperawatan. 

Pada   tahap   pengkajian   keperawatan   (pengumpulan   data)   ini   komunikasi 

dilakukan  untuk  mengklarifikasi  data  dan  melakukan  analisis  sebelum menentukan 

masalah keperawatan klien, selanjutnya mendiskusikan dengan klien. Masalah atau 

diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan dikomunikasikan/disampaikan kepada klien 

agar dia kooperatif dan berusaha bekerja sama dengan perawat untuk mengatasi 

masalahnya dan juga kepada perawat lain secara langsung dan tulisan untuk 

dokumentasi. 

Komunikasi yang penting dilakukan perawat pada fase perencanaan adalah 

mendiskusikan kembali rencana yang sudah disusun perawat dan bersama klien 

menentukan kriteria keberhasilan yang akan dicapai. Dalam fase ini keterlibatan keluarga 

juga penting supaya mereka dapat berperan serta dalam perawatan klien. 

Pada tahap implementasi, berkomunikasi atau diskusi dengan para profesional 

kesehatan lain adalah penting dalam rangka untuk memberikan penanganan yang adekuat 

kepada klien. Pada tahap ini perawat sangat efektif berkomunikasi dengan pasien  karena  

perawat  akan  menggunakan  seluruh  kemampuan dalam  komunikasi pada saat 
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menjelaskan tindakan tertentu, memberikan pendidikan kesehatan, memberikan 

konseling, menguatkan sistem pendukung, membantu meningkatkan kemampuan koping, 

dan sebagainya. Perawat menggunakan verbal ataupun nonverbal selama melakukan 

tindakan keperawatan untuk mengetahui respons pasien secara langsung (yang 

diucapkan) maupun yang tidak diucapkan. Semua aktivitas keperawatan/tindakan harus 

didokumentasikan secara tertulis untuk dikomunikasikan kepada tim kesehatan lain, 

mengidentifikasi rencana tindak lanjut, dan aspek legal dalam asuhan keperawatan. 

Pada  tahap  evaluasi, perawat menilai keberhasilan dari asuhan dan tindakan 

keperawatan yang telah dilakukan. Semua hasil dicatat dalam buku catatan 

perkembangan   perawatan   klien,   mendiskusikan   hasil   dengan   klien,   meminta 

tanggapan klien atas keberhasilan atau ketidakberhasilan tindakan yang dilakukan, dan 

bersama klien merencanakan tindak lanjut asuhan keperawatannya. Jika belum berhasil, 

perawat dapat mendiskusikan kembali dengan klien apa yang diharapkan dan bagaimana  

peran  serta/klien/keluarga  dalam  mencapai  tujuan  dan  rencana  baru asuhan 

keperawatan klien. 

 

Latihan 1 : Praktik Komunikasi Terapeutik pada Fase Pengkajian 

Ilustrasi Kasus 

Seorang wanita umur 50 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan tidak mau 

makan selama beberapa hari. Pasien selalu merasa mual dan akan muntah jika dipaksakan 

untuk makan. Pasien tampak kurus, pucat, dan lemah. Klien mengeluh sering pusing dan 

mata berkunang-kunang. 

Tugas: 

Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

Tentukan  peran  masing-masing  sebagai:  pasien  model,  keluarga  (model)  dan peran 

perawat, serta observer. 

Gunakan format SP komunikasi. 

Diskusikan skenario percakapan SP Komunikasi pada tahap pengkajian proses 

keperawatan 

Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan sebagai 

perawat. 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 
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c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 

 

a. Persiapan lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi dalam 

kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

b.       Pembagian peran 

1)      Membentuk kelompok. 

2)      Menentukan peran: model pasien, model keluarga, dan peran perawat. 

3)      Observer. 

 

c.       Pengembangan skenario percakapan(sesuai format) 

1)      Fase orientasi 

2)      Fase kerja 

3)      Fase terminasi 

 

Contoh Skenario SP Komunikasi 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) 

KOMUNIKASI Kondisi Pasien 

Pasien umur 50 tahun MRS dengan keluhan tidak mau makan selama beberapa 

hari. Pasien selalu merasa mual dan akan muntah jika dipaksakan untuk makan. Pasien 

tampak kurus, pucat, dan lemah. 

 

Fase Orientasi : 

Salam terapeutik: 

Perawat   :    “Selamat pagi, Bu. Saya perawat Tri yang akan bertugas merawat ibu hari 

ini. Terima kasih ibu telah mempercayakan kami untuk membantu 

mengatasi masalah ibu”. 

 

Evaluasi dan Validasi: 
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Perawat   :    “Bagaimana perasaan ibu sekarang? (tunggu jawaban klien) Saya lihat ibu 

sangat tertekan dan menderita atas masalah ini”. 

Pasien      :    (Diam). 

 

Kontrak Perawat   :    “Saya akan mengumpulkan data terkait dengan sakit yang ibu 

derita, saya membutuhkan informasi tentang bagaimana asal mula masalah ibu sehingga 

ibu tidak bisa makan selama beberapa hari. Waktu yang saya butuhkan adalah 15—20 

menit dan ibu tetap saja istirahat di atas tempat tidur ini”. 

Pasien      :    (Mengangguk) Terserah. 

 

Fase Kerja: 

Perawat   :    “Apakah yang ibu rasakan sekarang?” 

Pasien      :    “Selalu mual dan ingin muntah”. 

Perawat   :    “Jelaskan  bagaimana  asal  mula  penyakit  yang  ibu  rasakan  sekarang!” 

(tunggu respon klien). 

Pasien      :    “Saya nggak tahu. Beberapa minggu yang lalu anak saya pergi keluar kota 

dalam waktu yang lama, dia bekerja, dan mungkin akan lama sekali dia 

akan pulang”. 

Perawat   :    “Teruskan”. 

Pasien      :    “Badan saya panas dan saya menggigil, seluruh tubuh saya terasa lemas. 

Sejak itu saya selalu mual dan ingin muntah”. 

Perawat   :    “Apakah pengobatan atau tindakan yang telah dilakukan selama ibu di 

rumah?” (tunggu respons klien). 

Pasien      :    “Saya diberi obat anti mual dan muntah, tetapi tidak ada hasilnya, sakit 

apa saya kok tidak jelas”. 

Perawat   :    “Ibu harus lebih rileks, mual dan muntah dapat disebabkan oleh karena 

ketegangan psikologis”. 

 

Fase Terminasi : 

Evaluasi subjektif/objektif: 

Perawat   :    “Bagaimanakah perasaan ibu sekarang?” (tunggu respon pasien). 

“Berdasarkan  data  hasil  wawancara  dapat  kita  identifikasi  bersama 

bahwa  ibu  mengalami  ketegangan  psikologis  karena  ditinggal  anak 

bekerja di luar kota”. 
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Pasien      :    “Apakah saya stres?” 

 

Rencana Tindak Lanjut: 

Perawat   :    “Ibu  harus  terus  mencoba  tenang,  tetap  berupaya  untuk  makan  dan 

minum secara teratur. Cobalah biskuit ringan untuk memulai dan minuman 

hangat”. 

Kontrak yang akan datang: 

Perawat   :    “Baiklah,  Bu. Saya akan  berkonsultasi dengan dokter untuk mengatasi 

kecemasan ibu, saya akan datang 30 menit lagi untuk memberikan obat 

kepada ibu”. 

 

B.    PELAKSANAAN 

1.       Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi pada fase pengkajian sesuai contoh di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara obyektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

C.    EVALUASI (PASCAPELAKSANAAN) 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah masukkan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 
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frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                             x 

100% Jumlah item 

 

 

 

Latihan  2: Praktik Komunikasi Terapeutik Pada fase Penentuan Diagnosa 

Keperawatan 

 

Ilustrasi Kasus 

Seorang wanita umur 50 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan tidak mau 

makan selama beberapa hari. Pasien selalu merasa mual dan akan muntah jika 

dipaksakan untuk makan. Pasien tampak kurus, pucat, dan lemah. Klien mengeluh sering 

pusing dan mata berkunang-kunang. 

 

Tugas: 

 Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

Tentukan  peran  masing-masing  sebagai:  pasien  model,  keluarga  (model)  dan peran 

perawat, serta observer. 

Gunakan format SP komunikasi. 

Diskusikan  skenario  percakapan  SP  Komunikasi  pada  tahap  diagnosa  proses 

keperawatan. 

Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

Lakukan role play secara bergantian, dan setiap anggota harus pernah berperan sebagai 

perawat. 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 
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e.       Pasien model 

 

2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b.      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat, serta 

observer. 

 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan - SP Komunikasi (sesuai 

Format) 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi 

 

Contoh Skenario SP Komunikasi 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) 

KOMUNIKASI Kondisi Pasien: 

Pasien umur 50 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan tidak mau makan 

selama beberapa hari. Pasien selalu merasa mual dan akan muntah jika dipaksakan untuk 

makan. Pasien tampak kurus, pucat, dan lemah. Klien mengeluh sering pusing dan mata 

berkunang-kunang. 

 

Fase Orientasi : 

Salam terapeutik: 

Perawat   :    “Selamat pagi, Ibu. Saya perawat Tri yang akan bertugas merawat ibu hari 

ini. Terima kasih ibu telah mempercayakan kami untuk membantu 

mengatasi masalah ibu”. 

 

Evaluasi dan validasi: 
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Perawat   :    “Bagaimana perasaan ibu sekarang?” (tunggu jawaban klien) “Saya lihat 

ibu sangat tertekan dan menderita atas masalah ini”. 

Pasien      :    (Diam). 

 

Kontrak Perawat   :    “Sesuai kesepakatan kita, hari ini akan saya sampaikan masalah 

(diagnosis keperawatan) ibu berdasarkan pengkajian yang telah saya lakukan. Waktu 

yang saya butuhkan adalah 15—20 menit. Silakan ibu duduk santai saja di tempat tidur 

ini jika ibu merasa lemas”. 

Pasien      :    (Mengangguk) “Iya”. 

 

Fase Kerja: 

Perawat   :    “Saya telah menganalisis data hasil wawancara dengan ibu kemarin, dan 

mengonsultasikan dengan perawat senior dan dokter yang menangani 

masalah fisik ibu”. 

Pasien      :    “Iya. Apa hasilnya?” 

Perawat   :    “Berdasarkan hasil analisis, ibu tidak mempunyai masalah fisik yang perlu 

dikhawatirkan” (tunggu respons klien). 

Pasien      :    “Kalau begitu saya sakit apa? Saya sangat tertekan dengan keluhan dan 

penyakit saya ini”. 

Perawat   :    “Iya, saya paham dengan masalah ibu. Ibu harus belajar untuk tenang, 

berpikir positif, dan mencoba menyelesaikan masalah dengan baik. Kami 

menyimpulkan bahwa ibu mengalami ketegangan psikologis yang kronis. 

Ibu mengalami kecemasan”. 

Pasien      :    “Jadi, saya tidak mempunyai penyakit serius, ya? Saya hanya mengalami 

kecemasan kronis”. 

Perawat   :    “Iya. Ibu  harus lebih  rileks, mual, dan muntah dapat disebabkan oleh 

ketegangan psikologis”. 

Pasien      :    “Kalau begitu apa yang harus saya lakukan?” 

Perawat   :    “Kita   akan   diskusikan   rencana   keperawatan   bersama   agar   dapat 

mengatasi masalah yang ibu hadapi”. 

 

 

Fase Terminasi: 

Evaluasi subjektif/objektif: 

Perawat   :    “Bagaimanakah perasaan ibu sekarang?” (tunggu respons pasien). 
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“Apakah diagnosis keperawatan ibu?” 

Pasien      :    “Saya mengalami kecemasan”. 

 

Rencana Tindak Lanjut: 

Perawat   :    “Ibu harus belajar mengatasi masalah ibu”. 

 

Kontrak yang akan datang: 

Perawat   :    “Baiklah, Bu. Saya akan akan datang lagi 15 menit lagi, dan kita diskusi 

bersama rencana keperawatan untuk mengatasi kecemasan ibu”. 

 

 

 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                          x 

100% Jumlah item 

 

 

 

Latihan 3: Praktik Komunikasi Terapeutik pada Fase Perencanaan 

 

Ilustrasi Kasus 

Seorang wanita umur 50 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan tidak mau 

makan selama beberapa hari. Pasien selalu merasa mual dan akan muntah jika dipaksakan 

untuk makan. Pasien tampak kurus, pucat, dan lemah. Klien mengeluh sering pusing dan 

mata berkunang-kunang. 



57 
 

Tugas: 

       Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

 Diskusikan   skenario   percakapan   SP   komunikasi   sesuai   tahapan/fase-fase 

komunikasi seperti contoh (gunakan format SP komunikasi seperti contoh). 

 Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran sesuai 

peran masing-masing. 

 Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 

 Tentukan  peran  masing-masing  sebagai  pasien  lanjut  usia  (pasien  model), 

keluarga yang berpengaruh (model) dan peran perawat. 

       Praktik dilakukan sesuai tahapan praktik sebagai berikut. 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.   Kasus 

b.   Format SP komunikasi 

c.   Skenario SP komunikasi 

d.   Instrumen observasi 

e.   Pasien model 

2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b.      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat, serta 

observer. 

 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan - SP Komunikasi 

(sesuai format untuk didiskusikan dalam kelompok) 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 



58 
 

c.       Fase terminasi 

 

B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi yang telah kelompok kembangkan berdasarkan ilustrasi kasus 

lansia pada latihan 2 di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

C.    EVALUASI PASCAPELAKSANAAN 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah masukkan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                          x 

100% Jumlah item 

Latihan 4: Praktik Komunikasi Terapeutik pada Fase Implementasi 

Ilustrasi Kasus 

Seorang wanita umur 50 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan tidak mau 

makan selama beberapa hari. Pasien selalu merasa mual dan akan muntah jika 
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dipaksakan untuk makan. Pasien tampak kurus, pucat, dan lemah. Klien mengeluh sering 

pusing dan mata berkunang-kunang. 

Tugas: 

       Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

 Tentukan  peran  masing-masing  sebagai:  pasien  model,  keluarga  (model)  dan 

peran perawat, serta observer. 

       Gunakan format SP komunikasi. 

 Diskusikan skenario percakapan SP Komunikasi pada tahap implementasi proses 

keperawatan. 

       Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

 Lakukan role play secara bergantian, dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 

 

 

 

2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b.      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat serta 

observer. 
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4.      Pengembangan Skenario Percakapan - SP Komunikasi 

(sesuai format untuk didiskusikan dalam kelompok) 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi 

 

B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi yang telah kelompok kembangkan berdasarkan ilustrasi kasus 

lansia pada latihan 2 di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,  observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

 

 

 

 

C.    EVALUASI PASCAPELAKSANAAN 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah masukkan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 
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frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                          x 

100% Jumlah item 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 5: Praktik Komunikasi Terapeutik pada Fase Evaluasi 

 

Ilustrasi Kasus 

Seorang wanita umur 50 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan tidak mau 

makan selama beberapa hari. Pasien selalu merasa mual dan akan muntah jika dipaksakan 

untuk makan. Pasien tampak kurus, pucat, dan lemah. Klien mengeluh sering pusing dan 

mata berkunang-kunang. 

Tugas: 

a.       Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

b. Tentukan  peran  masing-masing  sebagai:  pasien  model,  keluarga  (model)  dan 

peran perawat, serta observer. 

c.       Gunakan format SP komunikasi. 

d. Diskusikan  skenario  percakapan  SP  komunikasi  pada  tahap  evaluasi  proses 

keperawatan. 

e.       Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

f. Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 
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a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 

 

 

2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b.      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat, serta 

observer. 

 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan - SP Komunikasi 

(sesuai format untuk didiskusikan dalam kelompok)) 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi 

 

B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi yang telah kelompok kembangkan berdasarkan ilustrasi kasus 

lansia pada latihan 5 di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,  observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara obyektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

C.    EVALUASI PASCAPELAKSANAAN 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 
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2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah masukkan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                          x 

100% Jumlah item 

 

 

 

RINGKASAN 

1) Semua  aktivitas  perawatan  selalu  menggunakan  komunikasi  dalam  

asuhan keperawatan dengan menggunakan tahapan proses komunikasi. Penerapan 

komunikasi dilakukan pada setiap tahap proses keperawatan mulai pengkajian, 

diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk 

menyelesaikan masalah klien/pasien melalui kerja sama antara perawat dan 

klien/pasien. 

2) Pada setiap fase dalam proses perawatan, perawat harus menggunakan teknik- 

teknik komunikasi terapeutik dan menggunakan Strategi Pelaksanaan komunikasi 

meliputi fase-fase berhubungan terapeutik perawat-klien mulai dengan fase 

praorientasi yang dilanjutkan dengan fase orientasi, kerja, dan terminasi. 

 

TES 1 

1) Seorang   pasien   wanita  usia  50   tahun   datang  konsultasi  dengan   keluhan 

mengalami gangguan tidur. Pasien mengatakan sulit tidur dan sering terbangun jika 

sudah tidur. Akibat hal tersebut klien mengeluh sering pusing dan mudah marah. 
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“Jelaskan kepada saya sejak kapan ibu mulai mengalami gangguan tidur?” Apakah 

tahapan proses keperawatan dalam penerapan komunikasi pada kasus di atas? 

A.      Pengkajian. 

B.      Penentuan diagnosis. 

C.      Perencanaan. 

D.      Implementasi. 

 

2) Seorang perawat sedang berinteraksi dengan pasien. Berikut komunikasi verbal 

perawat. “Untuk memenuhi kebutuhan makan, ibu harus dipasang sonde untuk 

sementara.  Jika  ibu  sudah bisa makan secara normal, saya akan melepaskan 

sonde yang ibu gunakan.” 

Apakah tahapan proses keperawatan dalam penerapan komunikasi pada kasus di 

atas? 

A.      Pengkajian. 

B.      Menetapkan diagnosis. 

C.      Perencanaan. 

D.      Implementasi. 

3)      Berikut komunikasi antara perawat dan klien. 

P  :   “Selamat  pagi”  (sambil berjabat  tangan).  “Bagaimana perasaan  ibu hari 

ini?” (Sambil memandang klien dan tersenyum). 

K  :   “Selamat  pagi.  Perasaan  saya  sangat  tidak  nyaman.  Banyak  hal  tidak 

mampu saya kerjakan karena saya harus sering kontrol ke rumah sakit” 

(pasien menunduk dan tampak sedih). 

Apakah fase komunikasi selanjutnya yang harus dilakukan perawat? 

A.      Prainteraksi. 

B.      Pendahuluan. 

C.      Orientasi.  

D.      Kerja. 

 

4)      Berikut petikan komunikasi antara perawat dan klien. 

Pasien :    “Gangguan saya muncul Lebih kurang 1 tahun yang lalu sejak anak 

kedua saya menikah dan meninggalkan saya untuk hidup di luar kota. 

Akhir-akhir ini, saya rasakan gangguan tersebut lebih meningkat”. 

Perawat: (Mengangguk-angguk dan memandang klien). “Iya, saya mengerti, 

teruskan”. 



65 
 

Apakah fase komunikasi yang sedang terjadi pada kasus tersebut? 

A.      Fase prainteraksi. 

B.      Fase orientasi. 

C.      Fase kerja. 

D.      Fase terminasi. 

 

5) Perawat: “Selamat pagi” (sambil berjabat tangan). “Bagaimana perasaan ibu hari 

ini?” (perawat diam sambil memandang klien selanjutnya tersenyum). 

Fase interaksi dan tahapan proses keperawatan apakah yang sedang dilakukan 

perawat? 

A.      Fase praorientasi – tahap pengkajian. 

B.      Fase orientasi – tahap pengkajian. 

C.      Fase kerja – tahap pengkajian. 

D.      Fase orientasi – tahap implementasi. 

 

 

Tingkat penguasaan = 
 Jumlah Jawaban yang Benar 

× 

100% 
Jumlah  Soal 

 

 

Arti tingkat penguasaan  :   90  - 100%   =  baik sekali 

80  -   89%   =  baik 

70  -   79%   =  cukup 

<  70%   =  kurang 

 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan 

dengan praktik selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi 

materi Praktik 1, terutama bagian yang belum dikuasai. 

 

Uji Keterampilan 
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Seorang remaja wanita umur 17 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan nyeri 

perut hebat. Pasien sudah mendapatkan terapi analgesik dan perawat sudah mengajarkan 

teknik relaksasi napas dalam. 

Soal: 

1) Buat skenario SP komunikasi sesuai fase-fase komunikasi mulai tahap pengkajian 

sampai evaluasi dengan menggunakan format yang disediakan. 

2)      Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

3)      Tentukan peran masing-masing sesuai kasus. 

4)      Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes 1 yang terdapat di bagian 

akhir Bab 5 ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut 

untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Praktik 1. 

Praktik 2 

Praktik Komunikasi Terapeutik pada Pasien 

dengan Gangguan Fisik 

 

Sebelum mengikuti praktik ini, pastikan bahwa Anda telah memahami konsep- 

konsep dasar komunikasi dan komunikasi terapeutik pada Bab I dan memahami 

bagaimana penerapannya dalam setiap tahap proses keperawatan dalam Bab III. 

Setelah mempelajari Praktik 2 dalam Bab V ini, diharapkan Anda mampu 

mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya pada 

pasien yang mengalami gangguan fisik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar 

manusia. 

Praktik 2 ini akan memberikan pengalaman kepada Anda tentang bagaimana 

melakukan interaksi dan berkomunikasi pada pasien yang mengalami gangguan fisik 

setiap tahap proses keperawatan dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik 

komunikasi. 

Setelah mempelajari Praktik 2  ini, diharapkan Anda dapat: 

1. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada pasien yang mengalami gangguan fisik dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi tahap pengkajian; 

2. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada pasien yang mengalami gangguan fisik dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi tahap diagnosa; 

3. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada pasien yang mengalami gangguan fisik dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi tahap perencanaan; 
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4. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada pasien yang mengalami gangguan fisik dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi tahap implementasi; 

5. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada pasien yang mengalami gangguan fisik dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi tahap evaluasi. 

 

Uraian (Landasan Teori) 

Proses keperawatan adalah metode ilmiah dan sistematis untuk menyelesaikan 

masalah klien, baik fisik, psikologis (jiwa), maupun berkebutuhan khusus melalui kerja 

sama antara perawat dan klien dengan tahapan-tahapan pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

Dalam  pengkajian,  perawat  dituntut  untuk  mampu  melakukan  komunikasi 

dengan baik verbal dan melakukan pengamatan terhadap perilaku nonverbal serta 

menginterpretasikan   hasil   pengamatan   dalam   bentuk   masalah.   Setelah   data 

terkumpul, selanjutnya dikomunikasikan dalam bahasa verbal kepada klien atau tim 

kesehatan  lainnya  dan  dikomunikasikan  dalam  bentuk  tulisan  (didokumentasikan) 

untuk dikomunikasikan pada tim kesehatan lain dan sebagai aspek legal asuhan 

keperawatan. 

Pasien yang mempunyai masalah/gangguan fisik karena terganggu sistem tubuh 

akan mengakibatkan terganggunya kebutuhan dasar manusia. Sebagai makhluk yang 

holistik, jika pasien mempunyai masalah fisik, akan berdampak pada terganggunya 

kebutuhan  psikologis  dan  sosialnya.  Seorang  perawat  harus  mampu  mengenali 

berbagai  masalah  fisik  yang  berdampak  pada tidak  terpenuhinya  kebutuhan  dasar 

manusia   agar   dapat   memberikan   asuhan   keperawatan   yang   holistik   dengan 

pendekatan proses keperawatan seperti yang sudah diuraikan dan dipraktekkan pada 

Praktik 1 Bab V. 

Pada   tahap   pengkajian   keperawatan   (pengumpulan   data)   ini   komunikasi 

dilakukan  untuk  mengklarifikasi  data  dan  melakukan  analisis  sebelum menentukan 

masalah keperawatan klien. Pada fase perencanaan, aktivitas yang penting dilakukan 

perawat adalah adalah mendiskusikan kembali rencana yang sudah disusun perawat dan 

bersama klien menentukan kriteria keberhasilan yang akan dicapai. Pada tahap 

implementasi,hal penting yang harus dilakukan perawat adalah memberikan informasi 

yang adekuat kepada pasien sebelum pelaksanaan tindakan, termasuk dalam memberikan 

informed consent. Pada tahap evaluasi, perawat menilai keberhasilan dari asuhan dan 

tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Semua hasil dicatat dalam buku catatan 

perkembangan perawatan klien, mendiskusikan hasil dengan klien, meminta tanggapan 

klien atas keberhasilan atau ketidakberhasilan tindakan yang dilakukan, dan bersama 

klien merencanakan tindak lanjut asuhan keperawatannya. 

 

Latihan  1:    Praktik   Komunikasi   Terapeutik   pada   Pasien   Gangguan   Fisik   

fase 

Pengkajian 
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Ilustrasi Kasus 

Berikut ini kasus terkait gangguan fisik yang berdampak pada tidak terpenuhinya 

kebutuhan oksigen (gangguan kebutuhan oksigen). 

Seorang klien wanita bernama ibu Neny , usia 40 tahun diantar keluarganya ke 

rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Ibu Neny mengeluh batuk-batuk sudah lebih 

dari satu minggu  dan hari ini ditambah dengan sesak yang semakin berat disertai 

perasaan tidak nyaman di dada. Kondisi klien: tampak pucat, ada pernapasan cuping 

hidung, respirasi rate lebih dari 20x/menit. 

 

Tugas: 

       Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

 Tentukan  peran  masing-masing  sebagai:  pasien  model,  keluarga  (model)  dan 

peran perawat, serta observer. 

       Gunakan format SP komunikasi. 

 Diskusikan skenario percakapan SP  komunikasi pada tahap pengkajian proses 

keperawatan. 

       Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

 Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 

 

 

 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 

 

2.      Persiapan Lingkungan 
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Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b. Menentukan peran: model pasien, model keluarga, dan peran perawat, 

serta observer (sesuai skenario yang akan dikembangkan). 

4.      Pengembangan skenario percakapan(sesuai 

format) 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Skenario SP Komunikasi 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) 

KOMUNIKASI Kondisi Pasien 

Pasien Ibu Neny , usia 40 tahun MRS dengan keluhan sesak nafas. Ibu Neny 

mengeluh batuk-batuk sudah lebih dari satu minggu dan hari ini ditambah dengan 

sesak  yang  semakin  berat  disertai perasaan  tidak  nyaman di  dada.  Kondisi  klien : 

tampak pucat, ada pernapasan cuping hidung, respirasi rate lebih dari 20x/menit. 

 

Fase Orientasi: (salam terapeutik, evaluasi/validasi dan 

kontrak) 

P  :    “Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum”. 

K  :    Jawaban salam klien 

P  :    “Bagaimana  perasaan  Ibu  hari  ini?  Ibu  tampak  segar  dan  lebih  cantik  dari 

biasanya”. 
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K  :    Respons klien terkait perasaannya dan reward yang diberikan perawat. 

P :  “Tujuan saya datang ke Ibu adalah akan melakukan pemeriksaan/pengkajian 

keperawatan untuk mendapatkan data terkait dengan masalah pernafasan yang 

terjadi pada Ibu. Pemeriksaan yang akan saya lakukan lebih kurang 15 menit, 

saya harap Ibu dapat bekerja sama dengan saya selama pemeriksaan/pengkajian 

saya lakukan”. 

K  :    Respons klien terkait persetujuannya dalam kontrak yang dilakukan. 

P  :    “Tempatnya di tempat tidur ini saja dan Ibu dapat tetap istirahat supaya tidak 

sesak”. 

K  :    Respons klien : mengangguk atau mengatakan “Ya”. 

 

 

 

Fase Kerja (tekait dengan pemeriksaan yang akan 

dilakukan) 

P  :    “Coba  ceritakan  sejak  kapan  Ibu  merasa  sesak  napas  Ibu  bertambah  berat” 

(tunggu respons klien). “Coba identifikasi pada saat apa sesak yang Ibu rasakan 

semakin bertambah berat” (tunggu respons klien). “Apakah sebelumnya batuk 

ibu tidak disertai  sesak?”  (tunggu  respons klien).  “Apabila  Ibu  merasa sesak, 

dampak apa yang paling berat Ibu rasakan?” (tunggu respons klien). 

K  :    Respons terkait dengan pertanyaan perawat. 

P  :    “Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan suara napas dengan menggunakan 

stetoskop. Mohon Ibu dapat bekerja sama dengan saya. Silakan Ibu berbaring 

 telentang.  Ayo,  saya  bantu  untuk  mengatur  posisi  yang  nyaman  buat  Ibu. 

Bagaimana apakah posisi sekarang membuat Ibu nyaman?” 

K  :    Respons klien. 

P  :    “Permisi, ya, Bu, saya akan membuka baju bagian atas dan memeriksa paru-paru. 

Coba tarik napas dalam. Kemudian, embuskan dan seterusnya”. 

 

Fase Terminasi: 

P  :    “Baiklah, Ibu, terima kasih telah mampu bekerja sama dengan saya dalam rangka 

mengumpulkan data tentang masalah pernapasan ibu”. 

K  :    Respons klien. 

P  :    “Bagaimana perasaan Ibu setelah pemeriksaan ini?” 

K  :    Respons klien. 
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P  :    “Saya akan menganalisis data Ibu untuk menetapkan diagnosa keperawatan Ibu 

dan mengonsultasikan dengan dokter untuk treatment yang terbaik kepada Ibu. 

Selanjutnya,  saya  akan  menyusun  rencana  asuhan  keperawatan  dan  akan 

kembali menemui ibu untuk mendiskusikannya”. 

K  :    Respons klien. 

P  :    “Baiklah, Bu. Nanti, saya akan kembali 10 menit lagi, terima kasih, ya. Selamat 

pagi. Assalamualaikum”. 

P  :    Jawaban klien. 

 

B.    PELAKSANAAN 

1.       Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi pada pasien menggunakan sesuai contoh di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

 

C.    EVALUASI (PASCAPELAKSANAAN) 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah masukkan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

frekuensi 
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Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                          x 

100% Jumlah item 

 

 

Latihan  2: Praktik Komunikasi Terapeutik pada Pasien dengan Gangguan Fisik 

Fase 

Diagnosis 

 

Ilustrasi Kasus 

Berikut ini kasus terkait gangguan fisik yang berdampak pada tidak terpenuhinya 

kebutuhan oksigen (gangguan kebutuhan oksigen). 

Seorang klien wanita bernama Ibu Neny, usia 40 tahun, diantar keluarganya ke 

rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Ibu Neny mengeluh batuk-batuk sudah lebih 

dari satu minggu  dan hari ini ditambah dengan sesak yang semakin berat disertai 

perasaan tidak nyaman di dada. Kondisi klien: tampak pucat, ada pernapasan cuping 

hidung, respirasi rate lebih dari 20x/menit. 

 

Tugas: 

       Bentuklah kelompok kecil (3—4 orang). 

 Tentukan  peran  masing-masing  sebagai  pasien  model,  keluarga  (model),  dan 

peran perawat, serta observer. 

       Gunakan format SP komunikasi. 

 Diskusikan  skenario  percakapan  SP  komunikasi  pada  tahap  diagnosa  proses 

keperawatan. 

       Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

 Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 
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2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b.      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat, serta 

observer. 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan - SP Komunikasi 

(Buatlah  percakapan  perawat-pasien  sesuai  format  untuk  didiskusikan  dalam 

kelompok). 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi 

B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi yang telah kelompok kembangkan berdasarkan ilustrasi kasus 

pada latihan 2 di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

C.    EVALUASI PASCAPELAKSANAAN 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah masukkan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 
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Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                          x 

100% Jumlah item 

 

 

 

 

Latihan  3:    Praktik   Komunikasi   Terapeutik   pada   Pasien   Gangguan   Fisik   

Fase 

Perencanaan 

 

Ilustrasi Kasus 

Berikut ini kasus terkait gangguan fisik yang berdampak pada tidak terpenuhinya 

kebutuhan oksigen (gangguan kebutuhan oksigen). 

Seorang klien wanita bernama ibu Neny, usia 40 tahun diantar keluarganya ke 

rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Ibu Neny mengeluh batuk-batuk sudah lebih 

dari satu minggu  dan hari ini ditambah dengan sesak yang semakin berat disertai 

perasaan tidak nyaman di dada. Kondisi klien: tampak pucat, ada pernapasan cuping 

hidung, respirasi rate lebih dari 20x/menit. 

 

Tugas: 

       Bentuklah kelompok kecil (3—4 orang). 

 Tentukan  peran  masing-masing  sebagai:  pasien  model,  keluarga  (model)  dan 

peran perawat, serta observer. 

       Gunakan format SP komunikasi. 

 Diskusikan skenario percakapan SP komunikasi pada tahap perencanaan proses 

keperawatan. 

       Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 
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 Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 

 

 

 

 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 

 

2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b.      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat, serta 

observer. 

 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan - SP Komunikasi 

(Buatlah  percakapan  perawat-pasien  sesuai  format  untuk  didiskusikan  dalam 

kelompok) 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi 
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B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi yang telah kelompok kembangkan berdasarkan ilustrasi kasus 

lansia pada latihan 3 di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara objektif, dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

C.    EVALUASI PASCAPELAKSANAAN 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah  masukan  anggota  tim  untuk  meningkatkan  kemampuan  Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                          x 

100% Jumlah item 

Latihan  4:    Praktik   Komunikasi   Terapeutik   pada   Pasien   Gangguan   Fisik   

Fase 

Implementasi 

 

Ilustrasi Kasus 
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Berikut ini kasus terkait gangguan fisik yang berdampak pada tidak terpenuhinya 

kebutuhan oksigen (gangguan kebutuhan oksigen). 

Seorang klien wanita bernama Ibu Neny , usia 40 tahun diantar keluarganya ke 

rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Ibu Neny mengeluh batuk-batuk sudah lebih 

dari satu minggu  dan hari ini ditambah dengan sesak yang semakin berat disertai 

perasaan tidak nyaman di dada. Kondisi klien: tampak pucat, ada pernafasan cuping 

hidung, respirasi rate lebih dari 20x/menit. 

 

Tugas: 

       Bentuklah kelompok kecil (3—4 orang). 

 Tentukan  peran  masing-masing  sebagai  pasien  model,  keluarga  (model)  dan 

peran perawat, serta observer. 

       Gunakan format SP komunikasi. 

 Diskusikan skenario percakapan SP Komunikasi pada tahap implementasi proses 

keperawatan. 

       Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

 Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 

 

 

 

 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 

 

2.      Persiapan Lingkungan 



78 
 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b.      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat, serta 

observer. 

 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan - SP Komunikasi 

(Buatlah  percakapan  perawat-pasien  sesuai  format  untuk  didiskusikan  dalam 

kelompok). 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi 

 

 

A.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi yang telah kelompok kembangkan berdasarkan ilustrasi kasus 

lansia pada latihan 4 di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

 

B.    EVALUASI PASCAPELAKSANAAN 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah  masukan  anggota  tim  untuk  meningkatkan  kemampuan  Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi 
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4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                          x 

100% Jumlah item 

 

Latihan 5: Praktik Komunikasi Terapeutik pada Pasien Gangguan Fisik Fase Evaluasi 

 

Ilustrasi Kasus 

Berikut ini kasus terkait gangguan fisik yang berdampak pada tidak terpenuhinya 

kebutuhan oksigen (gangguan kebutuhan oksigen). 

Seorang klien wanita bernama Ibu Neny, usia 40 tahun diantar keluarganya ke 

rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Ibu Neny mengeluh batuk-batuk sudah lebih 

dari satu minggu  dan hari ini ditambah dengan sesak yang semakin berat disertai 

perasaan tidak nyaman di dada. Kondisi klien: tampak pucat, ada pernapasan cuping 

hidung, respirasi rate lebih dari 20x/menit. 

Tugas: 

       Bentuklah kelompok kecil (3—4 orang). 

 Tentukan  peran  masing-masing  sebagai  pasien  model,  keluarga  (model)  dan 

peran perawat, serta observer. 

       Gunakan format SP komunikasi. 

 Diskusikan  skenario  percakapan  SP  komunikasi  pada  tahap  evaluasi  proses 

keperawatan. 

       Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

 Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 
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A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 

 

2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b.      Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat, serta 

observer. 

 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan - SP Komunikasi 

(Buatlah  percakapan  perawat-pasien  sesuai  format  untuk  didiskusikan  dalam 

kelompok) 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi 

 

B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi yang telah kelompok kembangkan berdasarkan ilustrasi kasus 

lansia pada latihan 5 di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 
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C.    EVALUASI PASCAPELAKSANAAN 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 

3. Mintalah  masukan  anggota  tim  untuk  meningkatkan  kemampuan  Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                          x 

100% Jumlah item 

 

RINGKASAN 

1. Semua   aktivitas   perawatan   selalu   menggunakan   komunikasi.   Penerapan 

komunikasi dilakukan pada setiap tahap proses keperawatan mulai pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk 

menyelesaikan  masalah  klien/pasien  yang  mengalami  gangguan  fisik  dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui kerja sama antara perawat dan 

klien/pasien. 

2. Pada setiap fase dalam proses perawatan, perawat harus menggunakan teknik- 

teknik komunikasi terapeutik dan menggunakan strategi pelaksanaan komunikasi 

meliputi fase-fase berhubungan terapeutik perawat-klien mulai dengan fase 

praorientasi yang dilanjutkan dengan fase orientasi, kerja, dan terminasi. 

 

TES 2 

Pilihlah satu jawaban yang betul. 
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1) Seorang  pasien  mengeluh  mengalami  nyeri  di  perut.  “Jelaskan  kepada  saya 

bagaimana sifat nyeri yang ibu alami, dan kapan rasa nyeri itu datang?” 

Apakah tahapan proses keperawatan dalam penerapan komunikasi pada kasus di 

atas? 

A.  Pengkajian. 

B.   Penentuan diagnosa. 

C.   Perencanaan. 

D.  Implementasi. 

 

2) Seorang perawat sedang berinteraksi dengan pasien. Berikut komunikasi verbal 

perawat. “Untuk menurunkan nyeri, saya akan ajarkan teknik relaksasi napas 

dalam,  sebagai  salah  satu teknik  untuk  mengurangi  nyeri tanpa pengobatan. 

Teknik ini bisa Ibu lakukan saat di rumah jika nyeri datang.” 

Apakah tahapan proses keperawatan dalam penerapan komunikasi pada kasus di 

atas? 

A.      Pengkajian. 

B.      Menetapkan diagnosis. 

C.      Perencanaan. 

D.      Implementasi. 

 

3)      Berikut komunikasi antara perawat dan klien. 

P  :   “Selamat pagi”  (sambil berjabat tangan).  “Bagaimana perasaan  Ibu hari 

ini?” Sambil memandang klien dan tersenyum. 

K  :   “Selamat  pagi.  Perasaan  saya  sangat  tidak  nyaman,  banyak  hal  tidak 

mampu saya kerjakan karena saya harus sering kontrol ke rumah sakit” 

(pasien menunduk dan tampak sedih). 

Apakah fase komunikasi selanjutnya yang harus dilakukan perawat? 

A.      Melakukan kontrak. 

B.      Menyimpulkan perasaan klien. 

C.      Menjelaskan masalah klien. 

D.      Melakukan sentuhan. 

 

4)      Berikut petikan komunikasi antara perawat dan klien. 

Pasien :    “Gangguan saya muncul Lebih kurang 1 tahun yang lalu sejak anak 

kedua saya menikah dan meninggalkan saya untuk hidup di luar kota. 

Akhir-akhir ini saya rasakan gangguan tersebut lebih  meningkat”. 
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Perawat: (Mengangguk-angguk dan memandang klien). “Iya, saya mengerti, 

teruskan Bu”. 

Apakah fase komunikasi yang sedang terjadi pada kasus tersebut? 

A.      Fase prainteraksi. 

B.      Fase orientasi. 

C.      Fase kerja. 

D.      Fase terminasi. 

 

5) Perawat: “Selamat pagi” (sambil berjabat tangan). “Bagaimana perasaan Ibu hari 

ini?” (perawat diam sambil memandang klien selanjutnya tersenyum). 

Fase interaksi dan tahapan proses keperawatan apakah yang sedang dilakukan 

perawat? 

A.      Fase praorientasi – tahap pengkajian. 

B.      Ffase orientasi – tahap pengkajian. 

C.      Fase kerja – tahap pengkajian. 

D.      Fase orientasi – tahap implementasi. 

 

Uji Keterampilan: 

Seorang pasien datang dengan keluhan muntah-muntah dan buang air besar. 

Saat  ini  kondisinya  lemah,  turgor  kulit  turun, mata  cowong,  tekanan  darah  90/70 

mmHg. Pasien mengalami dehidrasi sedang dan direncanakan dilakukan rehidrasi 

pemberian terapi intravena. 

 

Ilustrasi Kasus 

Soal: 

1. Buat  skenario  SP  komunikasi  sesuai  fase-fase  komunikasi  tahap  pengkajian 

dengan menggunakan format yang disediakan. 

2.       Bentuklah kelompok kecil (3—4 orang). 

3.       Tentukan peran masing-masing sesuai kasus. 

4.       Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 
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Praktik 3 

Praktik Komunikasi Terapeutik pada Pasien dengan 

Gangguan Jiwa Kebutuhan Khusus 

 

Sebelum mengikuti praktik ini, pastikan bahwa Anda telah memahami konsep 

konsep dasar komunikasi dan komunikasi terapeutik dan memahami bagaimana 

penerapannya dalam bab teori. 

Setelah mempelajari Praktik 3 dalam Bab V ini diharapkan Anda mampu 

mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktekkannya pada 

pasien yang mengalami gangguan jiwa. 

Praktik 3 ini akan memberikan pengalaman kepada Anda tentang bagaimana 

melakukan interaksi dan berkomunikasi pada pasien yang mengalami gangguan jiwa 

setiap tahap proses keperawatan dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik 

komunikasi. 

 

Setelah mempelajari Praktik 3 ini, diharapkan Anda dapat: 

1. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada pasien yang mengalami gangguan jiwa dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi tahap pengkajian; 

2. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktikkannya 

pada pasien yang mengalami gangguan jiwa dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi tahap diagnosa; 

3. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktekkannya 

pada pasien yang mengalami gangguan jiwa dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi tahap perencanaan; 

4. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktekkannya 

pada pasien yang mengalami gangguan jiwa dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi tahap implementasi; 
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5. mengembangkan strategi pelaksanaan (SP) komunikasi dan mempraktekkannya 

pada pasien yang mengalami gangguan jiwa dengan menggunakan strategi dan 

teknik-teknik komunikasi tahap evaluasi. 

 

Uraian (Landasan Teori) 

Proses keperawatan adalah metode ilmiah dan sistematik untuk menyelesaikan 

masalah klien, baik fisik, dan psikologis (jiwa) melalui kerja sama antara perawat dan 

klien dengan tahapan-tahapan pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi. 

Dalam  pengkajian,  perawat  dituntut  untuk  mampu  melakukan  komunikasi dengan 

baik verbal dan melakukan pengamatan terhadap perilaku nonverbal serta 

menginterpretasikan   hasil   pengamatan   dalam   bentuk   masalah.   Setelah   data 

terkumpul, selanjutnya dikomunikasikan dalam bahasa verbal kepada klien atau tim 

kesehatan  lainnya  dan  dikomunikasikan  dalam  bentuk  tulisan  (didokumentasikan) 

untuk dikomunikasikan pada tim kesehatan lain dan sebagai aspek legal asuhan 

keperawatan. 

Pasien yang mempunyai gangguan jiwa membutuhkan strategi khusus dan 

kemahiran berkomunikasi. Penerapan komunikasi pada pasien gangguan jiwa dan 

berkebutuhan khusus adalah penting karena komunikasi alat kerja utama dalam 

mengubah perilaku. Penerapan komunikasi pada dua kondisi di atas adalah sulit sehingga 

memerlukan kesabaran, sikap menerima, dan teknik-teknik khusus. Jika kita kesulitan 

untuk mencapai efektivitas komunikasi, maka komunikasi dapat dilakukan sepihak atau 

jika perlu membuat keputusan maka dapat dilakukan dengan persetujuan keluarga. 

Pada tahap pengkajian keperawatan (pengumpulan data) ini, komunikasi dilakukan  

untuk  mengklarifikasi  data  dan  melakukan  analisis  sebelum menentukan masalah 

keperawatan bersama pasien dan keluarga. Pada fase perencanaan, aktivitas yang penting 

dilakukan perawat adalah adalah mendiskusikan kembali rencana yang sudah disusun 

perawat dan bersama pasien/keluarga dan menentukan kriteria keberhasilan  yang akan  

dicapai. Pada tahap  implementasi,  hal penting  yang harus dilakukan perawat adalah 

memberikan informasi yang adekuat kepada pasien sebelum pelaksanaan tindakan, 

termasuk dalam memberikan  informed consent. Pada tahap evaluasi, perawat menilai 

keberhasilan dari asuhan dan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Semua hasil 

dicatat dalam buku catatan perkembangan perawatan klien, mendiskusikan hasil dengan 

klien, meminta tanggapan klien atas keberhasilan atau ketidakberhasilan tindakan yang 

dilakukan, dan bersama klien merencanakan tindak lanjut asuhan keperawatannya. 

 

 

Latihan 1: Praktik Komunikasi Terapeutik pada Gangguan Jiwa Fase Pengkajian 

Ilustrasi Kasus 

Berikut ini kasus terkait gangguan jiwa. 



86 
 

Seorang pasien wanita bernama Neny, usia 20 tahun, diantar ibunya ke rumah sakit 

dengan keluhan sering menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, dan kadang-

kadang menangis tanpa sebab. Kondisi ini terjadi setelah pasien putus dengan pacarnya. 

Saat pengkajian pasien selalu menghindar, tidak bisa duduk berhadapan, dan menatap 

lawan bicara dan kadang-kadang mengunci diri di kamar. 

 

Tugas: 

       Bentuklah kelompok kecil (3—4 orang). 

 Tentukan  peran  masing-masing  sebagai  pasien  model,  keluarga  (model)  dan 

peran perawat, serta observer. 

       Gunakan format SP komunikasi. 

 Diskusikan skenario percakapan SP  komunikasi pada tahap pengkajian proses 

keperawatan. 

       Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 

 Lakukan role play secara bergantian dan setiap anggota harus pernah berperan 

sebagai perawat. 

 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 

 

2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 
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b. Menentukan peran: model pasien, model keluarga, dan peran perawat, 

serta observer (sesuai skenario yang akan dikembangkan). 

 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan (sesuai Format) 

a.       Fase orientasi. 

b.      Fase kerja. 

c.       Fase terminasi. 

 

 

 

Contoh Strategi Pelaksanaan Komunikasi Fase 

Pengkajian 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) 

KOMUNIKASI Kondisi Pasien 

Seorang pasien wanita bernama Neny, usia 20 tahun, diantar ibunya ke rumah 

sakit dengan keluhan sering menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, dan 

kadang-kadang menangis tanpa sebab. Kondisi ini terjadi setelah pasien putus dengan 

pacarnya. Saat pengkajian pasien selalu menghindar, tidak bisa duduk berhadapan, 

dan menatap lawan bicara dan kadang-kadang mengunci diri di kamar. 

 

Diagnosis/Masalah Keperawatan: 

       Menarik diri. 

 

Rencana Keperawatan: 

1.       Bina hubungan saling percaya. 

2.       Kaji penyebab menarik diri pasien. 

3.       Identifikasi kelebihan dan kekurangan diri pasien. 

 

Tujuan: 

    Pasien dapat mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. 

 



88 
 

SP 

Komunikasi 

Fase Orientasi : (salam terapeutik, evaluasi/validasi, dan 

kontrak) 

Perawat     :    “Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum”. 

Pasien         :    (Diam dan menghindar). 

P perawat  :    “Bagaimana perasaan Mbak Neny hari ini?” 

“Saya lihat Mbak Neny tampak kurang semangat hari ini”. 

Pasien         :    (Diam dan menghindar/tidak menatap lawan bicara). 

Perawat     :    “Tujuan saya datang ke Mbak Neny adalah akan melakukan pengkajian 

keperawatan untuk mendapatkan data terkait dengan masalah Mbak Neny. 

Pemeriksaan yang akan saya lakukan lebih kurang 15 menit, saya harap 

Mbak Neny dapat bekerja sama dengan baik”. 

Pasien         :    (Diam). 

Perawat     :    Tempatnya di taman saja ya supaya lebih santai. 

Pasien         :    (Diam). 

 

Fase Kerja: (terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan) 

Perawat     :    “Coba ceritakan apa yang terjadi sehingga Mbak selalu menjauh dari 

orang lain?” 

Pasien         :    “Aku bodoh. Semua bodoh. Pengkhianat”. 

Perawat     :    “Saya  paham  dengan  masalah  yang  terjadi  pada  Mbak  Neny,  tetapi 

masalah tidak akan selesai dengan hanya diam”. 

Pasien         :    (Respons pasien diam). 

Perawat     :    “Ceritakan kepada saya apa yang menyebabkan Mbak Neny mengurung 

diri dan tidak mau bicara dengan orang lain”. 

Pasien         :    “Aku ingin mati saja untuk apa hidup kalau untuk dikhianati”. 

Perawat     :    “Saya sangat paham dengan perasaan Mbak. Untuk itulah, saya akan 

membantu Mbak Neny”. 

Pasien         :    “Pacar saya meninggalkan saya. Dia jahat. Dia sekarang bersama dengan 

sahabat saya”. 

 

Fase Terminasi : 

Perawat     :    “Baiklah, terima kasih, telah mampu bekerja sama dengan saya dalam 

rangka mengumpulkan data tentang masalah Mbak Neny. Setelah saya 

pelajari, penyebab masalah Mbak Neny adalah ditinggal oleh pacar?” 
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Pasien         :    (Diam). 

Perawat   :  “Mbak  Neny  harus  bersabar  dan  meningkatkan  kemampuan 

penyelesaian masalah yang baik, lebih mencari kesibukan, dan 

meningkatkan komunikasi”. 

Pasien         :    “Aku harus bagaimana?” 

Perawat     :    “Mbak harus belajar menerima kenyataan dan meningkatkan aktivitas”. 

Pasien         :    (Diam). 

Perawat     :    “Bagaimana perasaannya sekarang? Saya simpulkan bahwa penyebab 

Mbak  menyendiri  adalah  merasa  marah  karena  pacar  meninggalkan 

Anda sendirian. Mbak mengalami masalah berduka (depresi) dan harus 

segera diatasi”. 

Pasien         :    (Diam). 

Perawat     :    “Kita  harus  ketemu  lagi,  1  jam  lagi  saya  akan  datang  lagi  untuk 

membantu  Mbak  merencanakan  tindakan  untuk  mengatasi  masalah 

ini”. 

Pasien         :    “Terserah”. 

Perawat     :    “Tempatnya di mana yang enak? Jam berapa?” 

Pasien         :    “Iya”. 

Perawat     :    “Setelah pertemuan ini Mbak harus mencoba 

terbuka dan mulai bicara lagi dengan orang lain”. 

 

B.    PELAKSANAAN 

1.       Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi pada anak menggunakan sesuai contoh di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

C.    EVALUASI (PASCAPELAKSANAAN) 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 
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3. Mintalah  masukan  anggota  tim  untuk  meningkatkan  kemampuan  Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                          x 

100% Jumlah item 

 

 

Mengacu pada ilustrasi kasus pada latihan 1, lanjutkan untuk mengembangkan 

SP komunikasi untuk latihan berikut ini seperti contoh pada fase pengkajian dan tahapan 

komunikasi. 

Latihan 2 :    Praktik Komunikasi Terapeutik pada Gangguan Jiwa Fase Diagnosa 

Latihan 3 :    Praktik Komunikasi Terapeutik pada Gangguan Jiwa Fase Perencanaan 

Latihan 4 :    Praktik Komunikasi Terapeutik pada Gangguan Jiwa Fase Implementasi 

Latihan 5 :    Praktik Komunikasi Terapeutik pada Gangguan Jiwa Fase Evaluasi 

 

Selanjutnya,  lakukanlah  praktik  dengan  melakukan  role  play  bermain  peran 

sesuai  SP  yang  telah  dikembangkan  dengan  mengikuti  langkah-langkah  kegiatan 

sebagai berikut. 

 

A.    PERSIAPAN 

1.      Alat dan Bahan (Materi) 

a.       Kasus 

b.      Format SP komunikasi 

c.       Skenario SP komunikasi 

d.      Instrumen observasi 

e.       Pasien model 



91 
 

 

2.      Persiapan Lingkungan 

Mendesain  lingkungan/setting  tempat  untuk  interaksi  (sesuai  setting  lokasi 

dalam kasus misal: ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah). 

 

3.      Pembagian Peran 

a.       Membentuk kelompok. 

b. Menentukan peran: model pasien, model ibu, dan peran perawat, atau 

lainnya sesuai skenario. 

c.       Observer. 

 

4.      Pengembangan Skenario Percakapan - SP Komunikasi 

(Buatlah  percakapan  perawat-pasien  sesuai  format  untuk  didiskusikan  dalam 

kelompok). 

a.       Fase orientasi 

b.      Fase kerja 

c.       Fase terminasi 

 

B.    PELAKSANAAN 

1. Lakukan   bermain   peran   secara   bergantian   dengan   menggunakan   SP 

komunikasi yang telah kelompok kembangkan berdasarkan ilustrasi kasus 

lansia pada latihan 5 di atas. 

2. Selama  proses  bermain  peran  sebagai  perawat,   observer  melakukan 

observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik, 

berikan penilaian secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai 

melakukan role play. 

 

 

C.    EVALUASI PASCAPELAKSANAAN 

1.       Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan/praktik. 

2.       Identifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  Anda  selama  proses  interaksi/ 

komunikasi. 
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3. Mintalah  masukan  anggota  tim  untuk  meningkatkan  kemampuan  Anda 

dalam berinteraksi dan komunikasi. 

4. Catat  kekurangan  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 

gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. 

 

Petunjuk Evaluasi Latihan 

Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, 

gunakan  format  penilaian  yang  telah  disediakan.  Hitung  skor  yang  Anda  peroleh, 

apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai? Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. 

 

 

 

frekuensi 

Kemampuan Keterampilan Komunikasi =                          x 

100% Jumlah item 

 

 

RINGKASAN 

1. Semua   aktivitas   perawatan   selalu   menggunakan   komunikasi.   Penerapan 

komunikasi dilakukan pada setiap tahap proses keperawatan mulai pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk 

menyelesaikan masalah klien/pasien yang mengalami gangguan jiwa. 

2. Pada setiap fase dalam proses perawatan, perawat harus menggunakan teknik- 

teknik komunikasi terapeutik dan menggunakan strategi pelaksanaan komunikasi 

meliputi fase-fase berhubungan terapeutik perawat-klien mulai dengan fase 

praorientasi yang dilanjutkan dengan fase orientasi, kerja, dan terminasi. 

 

TES 3 

Pilihlah satu jawaban yang betul. 

1) “Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum”. Apakah tahapan proses keperawatan 

dalam penerapan komunikasi pada kasus di atas? 

A.      Fase Orientasi tahap salam terapeutik. 

B.      Fase Orientasi tahap evaluasi. 

C.      Fase Orientasi tahap kontrak. 

D.      Fase kerja. 
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2) Seorang perawat sedang berinteraksi dengan pasien. Berikut komunikasi verbal 

perawat. “Coba ceritakan apa yang terjadi sehingga Mbak selalu menjauh dari 

orang lain?” 

Apakah fase proses keperawatan dalam penerapan komunikasi pada kasus di 

atas? 

A.      Fase Orientasi. 

B.      Fase Kerja. 

C.      Fase Terminasi. 

D.      Implementasi. 

 

3)      Berikut komunikasi antara perawat dan klien. 

Perawat : “Saya paham dengan masalah yang terjadi pada Mbak Neny, tetapi 

masalah tidak akan selesai dengan hanya diam”. 

Pasien      :    (Respons pasien diam). 

Perawat   :    “Ceritakan   kepada   saya   apa   yang   menyebabkan   Mbak   Neny 

mengurung diri dan tidak mau bicara dengan orang lain”. 

Pasien      :    “Aku ingin mati saja untuk apa hidup kalau untuk dikhianati”. 

Perawat   :    “Saya  sangat  paham  dengan  perasaan  Mbak.  Untuk  itulah,  saya 

akan membantu Mbak Neny”. 

Pasien      :    “Pacar saya meninggalkan saya. Dia jahat. Dia sekarang bersama 

dengan sahabat saya”. 

Apakah fase komunikasi selanjutnya yang harus dilakukan perawat? 

A.    Fase Orientasi. 

B.    Fase Kerja. 

C.    Fase Terminasi. 

D.    Implementasi. 

 

4)      Berikut petikan komunikasi antara perawat dan klien. 

Perawat :    “Coba ceritakan apa yang terjadi sehingga Mbak selalu menjauh dari 

orang lain?” 

Pasien    :    “Aku bodoh. Semua bodoh. Pengkhianat”. 

Perawat :    “Saya paham dengan masalah yang terjadi pada Mbak Neny, tetapi 

masalah tidak akan selesai dengan hanya diam”. 



94 
 

Pasien    :    (Respons pasien diam). 

Perawat :    “Ceritakan   kepada   saya   apa   yang   menyebabkan   Mbak   Neny 

mengurung diri dan tidak mau bicara dengan orang lain”. 

Pasien    :    “Aku ingin mati saja untuk apa hidup kalau untuk dikhianati”. 

Perawat :    “Saya sangat paham dengan perasaan Mbak. Untuk itulah, saya akan 

membantu Mbak Neny”. 

Pasien    :    “Pacar  saya  meninggalkan  saya.  Dia  jahat.  Dia  sekarang  bersama 

dengan sahabat saya”. 

Apakah fase komunikasi yang sedang terjadi pada kasus tersebut? 

A.      Fase prainteraksi. 

B.      Fase orientasi. 

C.      Fase kerja. 

D.      Fase terminasi. 

 

5) Perawat   : “Baiklah,  terima  kasih,  telah  mampu  bekerja  sama  dengan  saya 

  dalam rangka mengumpulkan data tentang masalah Mbak Neny. 

  Setelah   saya   pelajari,   penyebab   masalah   Mbak   Neny   adalah 

  ditinggal oleh pacar?” 

 Pasien      : (Diam). 

 Perawat   : “Mbak   Neny   harus   bersabar   dan   meningkatkan   kemampuan 

  penyelesaian  masalah  yang  baik,  lebih  mencari  kesibukan,  dan 

  meningkatkan komunikasi”. 

 Pasien      : “Aku harus bagaimana?” 

 Perawat   : “Mbak   harus   belajar   menerima   kenyataan   dan   meningkatkan 

  aktivitas”. 

 Pasien      : (Diam). 

 Perawat   : “Bagaimana    perasaannya    sekarang?    Saya    simpulkan    bahwa 

  penyebab  Mbak  menyendiri  adalah  merasa  marah  karena  pacar 

  meninggalkan Anda sendirian. Mbak mengalami masalah berduka 

  (depresi) dan harus segera diatasi”. 

 Pasien      : (Diam). 

 Perawat   : “Kita harus ketemu  lagi, 1 jam lagi saya akan  datang lagi untuk 

  membantu Mbak merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah 

  ini”. 

 Pasien      : “Terserah”. 

 Perawat   : “Tempatnya di mana yang enak? Jam berapa?” 

 Pasien      : “Iya”. 
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 Perawat   : “Setelah pertemuan ini Mbak harus mencoba terbuka dan mulai 

  bicara lagi dengan orang lain”. 

Apakah fase komunikasi yang sedang terjadi pada kasus tersebut? 

A.      Fase prainteraksi. 

B.      Fase orientasi. 

C.      Fase kerja. 

D.      Fase terminasi. 

Uji 

Keterampilan: 

Ilustrasi Kasus 

Seorang  pasien  datang  dengan  keluhan  sering  marah  tanpa  sebab.  Pasien 

tampak selalu mengancam orang yang mendekat dan melihat ke arahnya. Tampak wajah 

tegang, mata menatap tajam, dan tangan mengepal. 

 

Soal: 

1) Buat  skenario  SP  komunikasi  sesuai  fase-fase  komunikasi  tahap  pengkajian 

sampai evaluasi dengan menggunakan format yang disediakan. 

2)      Bentuklah kelompok kecil ( 3—4 orang). 

3)      Tentukan peran masing-masing sesuai kasus. 

4)      Praktikkan SP komunikasi yang sudah dibuat dengan cara bermain peran. 
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