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HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK 

OLEH PERAWAT PADA PASIEN DI RUANG RAWAT INAP 

RUMAH SAKIT JIWA PEMERINTAH PROVINSI 

SUMATERA UTARA MEDAN 

 

Heti Susani Surbakti  

 

Abstrak 

 

Penerapan komunikasi terapeutik oleh perawat di lingkungan rumah sakit jiwa 

berperan besar dalam mencapai tujuan dari tindakan keperawatan, untuk itu 

perawat memerlukan keterampilan khusus untuk melakukan komunikasi dalam 

melaksanakan proses keperawatan, karena dalam pelaksanaan proses 

keperawatan, komunikasi dibutuhkan sebagai alat untuk menggali informasi, 

menentukan apa yang pasien inginkan dan untuk menilai hasil tindakan 

keperawatan. Permasalahan penerapan komunikasi terapeutik di RSJ Pemprovsu 

Medan belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh perawat karena kurangnya 

motivasi perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi 

dengan penerapan komunikasi terapeutik pada pasien di ruang rawat inap RSJ 

Pemprovsu Medan. Disain penelitian menggunakan potong lintang (cross 

sectional) dilakukan dari bulan Desember 2013 sampai Januari 2014. Analisa data 

menggunakan uji chi square. Motivasi perawat dalam melakukan komunikasi 

terapeutik sebagian besar memiliki motivasi keseluruhan yang tinggi (76,2%). 

Penerapan komunikasi terapeutik perawat pada pasien gangguan jiwa terbanyak 

pada kategeori baik (71,4%). Terdapat hubungan antara motivasi perawat dengan 

penerapan komunikasi terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara dengan nilai p=0,000 < 0,05. Karena perawat yang memiliki 

motivasi tinggi lebih banyak yang menerapkan komunikasi terapeutik dengan 

baik, sedangkan perawat yang memiliki motivasi rendah lebih banyak yang tidak 

baik dalam penerapan komunikasi terapeutik. Disarankan Bidang Keperawatan 

Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan supervisi 

berjenjang secara berkala. Kepala ruangan juga perlu mengadakan pertemuan 

rutin minimal sebulan sekali untuk saling memberikan masukan dalam penerapan 

komunikasi terapeutik. Bagi  perawat yang belum menerapkan komunikasi 

terapeutik pada pasien dengan baik perlu meningkatkan motivasi dalam bekerja 

khususnya dalam menerapkan komunikasi terapeutik. 

 

Kata Kunci : Motivasi, Komunikasi Terapeutik, Perawat. 
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PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk 

sosial melakukan komunikasi secara 

verbal maupun nonverbal untuk 

berinteraksi, menunjukkan apa yang 

diinginkan dan dirasakan sehingga 

manusia mampu mempertahankan 

dan meningkatkan hubungan dengan 

orang lain. Hal ini sejalan dengan 

yang diungkapkan oleh Varcarolis 

dan  Halter (2010), yang menyatakan 

bahwa manusia memiliki keinginan 

untuk berinteraksi dengan orang lain 

dikarenakan manusia merupakan 

makhluk sosial, dan kemampuan 

untuk berkomunikasi dalam interaksi 

ini dapat memberikan makna untuk 

kehidupan. Komunikasi merupakan 

komponen dasar dalam hubungan 

antar manusia, termasuk 

keperawatan. Saat berhubungan 

dengan rekan kerja, pasien dan 

keluarga pasien dalam melaksanakan 

proses keperawatan, perawat 

menggunakan komunikasi (Kozier, 

2004). 

Proses keperawatan sendiri 

merupakan suatu metode 

perencanaan dan pelaksanaan asuhan 

keperawatan yang tahapannya 

dilakukan dengan sistematis dan 

rasional dengan tujuan untuk 

menangani masalah kesehatan pasien 

(Timby, 2009; Kozier, 2004). 

Arwani mengungkapkan bahwa 

perawat memerlukan keterampilan 

khusus untuk melakukan komunikasi 

dalam melaksanakan proses 

keperawatan (Arwani, 2003), karena 

dalam pelaksanaan proses 

keperawatan komunikasi dibutuhkan 

sebagai alat untuk menggali 

informasi, menentukan apa yang 

pasien inginkan dan untuk menilai 

hasil tindakan keperawatan.  

Keterampilan dalam 

berkomunikasi menentukan hasil 

akhir dari proses keperawatan karena 

perawat selain mendengarkan respon 

verbal pasien, dia juga harus mampu 

memperhatikan respon nonverbal 

pasien pada saat berinteraksi (Potter 

dan Perry, 2010). Hasil akhir dari 

komunikasi adalah tercipta hubungan 

yang terapeutik antara perawat 

dengan pasien dan keluarga. Hal ini 

akan meningkatkan kepuasaan 

keluarga dan pasien terhadap hasil 

yang dicapai. 

Tercapainya kepuasan pasien 

dan keluarga terhadap kinerja 

perawat memerlukan pemahaman 

tentang hubungan yang terapeutik 

dan konstruktif antara perawat 

dengan pasien, sehingga penerapan 

atau praktik dalam melakukan 

komunikasi terapeutik sangat 

dibutuhkan. Pratiwi dkk (2010) 

menyatakan pula bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara 

komunikasi terapeutik perawat 

dengan tingkat kepuasaan pasien 

dalam menerima asuhan 

keperawatan. Dalam penelitian 

tersebut mereka menyimpulkan 

bahwa penerapan komunikasi 

terapeutik yang baik oleh perawat, 

membuat pasien merasa puas dalam 

menerima asuhan keperawatan.  

Penerapan komunikasi 

terapeutik oleh perawat di 

lingkungan rumah sakit jiwa 

berperan besar dalam mencapai 

tujuan dari tindakan keperawatan. 

Witojo dan Widodo (2008), 

menyatakan bahwa komunikasi 

terapeutik dapat dilakukan pada 

semua pasien dengan semua 

diagnosa keperawatan. Dalam 

penelitian tersebut, ditemukan bahwa 

penerapan komunikasi terapeutik 
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mampu menurunkan tingkat perilaku 

kekerasan pada pasien skizofrenia, 

dari berat menjadi sedang sebanyak                      

3 responden (10%) dan dari perilaku 

kekerasan sedang menjadi ringan 

sebanyak                              1 

responden (3,3%). 

Hasil dari penelitian tersebut 

sejalan dengan yang diungkapkan 

oleh Copel (2007) menyatakan 

bahwa penerapan komunikasi 

terapeutik dapat dilakukan untuk 

membina hubungan terapeutik pada 

pasien gangguan jiwa dan 

merupakan modalitas intervensi 

utama pada proses keperawatan 

psikiatrik baik di Rumah Sakit 

Umum (RSU) maupun Rumah Sakit 

Jiwa (RSJ). 

Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara (RSJ 

Pemprovsu) Medan sebagai salah 

satu pusat rujukan untuk gangguan 

jiwa wilayah Provinsi Sumatera 

Utara dan sekitarnya. Saat ini 

perawat yang bekerja di RSJ 

Pemprovsu berjumlah 140 orang 

dengan tingkat pendidikan terendah 

Sekolah Perawat Kesehatan (SPK). 

Tenaga perawat tersebut bertugas 

memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan jiwa dan 

keluarganya baik dirawat jalan 

maupun di ruang rawat inap. 

Pada bulan Juli 2013 jumlah 

pasien yang telah dirawat di RSJ 

Pemprovsu Medan berjumlah 525 

orang dengan diagnosa keperawatan 

yang beragam yaitu gangguan 

persepsi sensori : halusinasi, isolasi 

sosial, harga diri rendah, perilaku 

kekerasan, defisit perawatan diri, 

resiko bunuh diri dan waham. 

Komunikasi terapeutik dapat 

digunakan oleh perawat di RSJ 

Pemprovsu Medan dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan 

pada pasien dengan berbagai 

diagnosa keperawatan. Pemberian 

asuhan keperawatan dapat 

menggunakan pedoman proses 

keperawatan kesehatan jiwa yang 

pada setiap tahapannya 

menggunakan teknik, prinsip dan 

fase-fase dalam komunikasi 

terapeutik.  

Penerapan komunikasi 

terapeutik oleh perawat pada 

kenyataannya belum dilaksanakan 

oleh seluruh perawat, perawat 

tampak belum memberikan asuhan 

keperawatan dengan menggunakan 

teknik dan fase dalam komunikasi 

terapeutik (fase pra intraksi, fase 

orientasi, fase kerja dan fase 

terminasi). Berdasarkan hasil 

observasi peneliti ada beberapa 

pasien menolak berinteraksi atau 

menolak tindakan yang diberikan 

atau bahkan terpancing emosinya 

pada saat berinteraksi dengan 

perawat kemungkinan dikarenakan 

oleh kurangnya penerapan 

komunikasi yang terapeutik.  

Kondisi di atas sesuai dengan 

penelitian Hasan (2002) yang 

mengemukakan bahwa pada 

kenyataan di lapangan ditemukan 

masih ada perawat yang jarang 

berkomunikasi dengan pasien. 

Perawat belum melakukan 

komunikasi secara terapeutik saat 

melakukan asuhan keperawatan 

melainkan menggunakan komunikasi 

sosial. Hal ini tidak hanya terjadi 

pada perawat di Indonesia namun 

penelitian tentang penerapan 

komunikasi terapeutik di Portugal 

juga menemukan hal yang sama, 

berdasarkan penelitian Negreiros, 

dkk. (2007). 
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Penelitian tersebut secara 

kualitatif dengan sampel lima orang 

perawat yang melakukan dua puluh 

satu tindakan keperawatan. Hasilnya 

adalah dari kelima perawat tersebut 

hanya satu yang melakukan 

komunikasi dengan cara yang paling 

terapeutik dalam seluruh tindakan 

keperawatan.  Ini menunjukkan 

bahwa tidak semua perawat 

menerapkan komunikasi terapeutik 

pada pasien yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

Penelitian tentang hubungan 

motivasi perawat dengan penerapan 

komunikasi terapeutik serta faktor 

yang berhubungan dengan motivasi 

perawat yang dimuat dalam Jurnal of 

Nursing dilakukan oleh Roatib dkk 

(2007) di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang menyimpulkan 

bahwa motivasi perawat berada pada 

kategori tinggi (80,9%) dan diketahui 

bahwa faktor karakteristik perawat 

mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan motivasi perawat 

dalam menerapkan komunikasi 

terapeutik pada fase kerja yaitu pada 

faktor pendidikan, pelatihan, umur 

dan lama kerja. 

Hasil pengamatan peneliti di 

ruang Pusuk Buhit dan Sinabung 

bulan Juli 2013   bahwa penerapan 

komunikasi terapeutik lebih banyak 

dilakukan oleh mahasiswa yang 

sedang praktek, belum semua 

perawat menerapkan komunikasi 

terapeutik baik pada pasien maupun 

keluarganya dengan berbagai alasan. 

Penerapan komunikasi terapeutik 

belum dilaksanakan secara 

menyeluruh oleh perawat di RSJ 

Pemprovsu Medan, menurut 

pendapat beberapa perawat saat 

diwawancara komuniksi terapeutik 

tidak menyelesaikan masalah pasien 

dan memakan waktu lama dalam 

pelaksanaannya. Ada pula yang 

menyebutkan bahwa tidak ada 

teguran dari atasan jika perawat tidak 

melakukan komunikasi terapeutik.  

Penerapan komunikasi 

terapeutik merupakan salah satu 

bentuk kinerja dari perawat. Suarli 

dan Bahtiar (2009) mengungkapkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah motivasi dan 

lingkungan. Penerapan komunikasi 

terapeutik sendiri sebagai bentuk 

kinerja perawat menurut Edyana 

(2008), dipengaruhi oleh motivasi 

baik intrinsik maupun ekstrinsik, 

dimana ditemukan perawat yang 

memiliki motivasi yang tinggi 

mampu menerapkan komunikasi 

terapeutik lebih baik dibandingkan 

dengan perawat yang memiliki 

motivasi rendah. Kesimpulan 

sementara yang dapat diambil adalah 

perawat dalam menerapkan 

komunikasi terapeutik perlu 

memiliki motivasi, karena motivasi 

merupakan tenaga pendorong yang 

menggerakkan perawat untuk 

melakukan asuhan keperawatan.  

Rumusan Masalah 

Saat memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien, perawat 

diharapkan menggunakan 

komunikasi terapeutik. Penerapan 

komunikasi terapeutik belum 

dilakukan oleh semua perawat  di 

RSJ Pemprovsu Medan. 

Permasalahan ini terjadi 

kemungkinan karena berbagai faktor, 

dan bila kondisi ini tidak segera 

diperbaiki maka dapat menimbulkan 

ketidak puasan pasien dan keluarga 

terhadap pelayanan keperawatan. Hal 

lain yang dapat terjadi adalah pasien 

tidak dapat bekerjasama dalam 

regimen terapeutik dan tujuan dari 
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rencana keperawatan tidak tercapai. 

Oleh karena itu diperlukan penelitian 

untuk menggali hal-hal yang 

mendasari terjadinya fenomena ini. 

Berdasarkan fenomena yang 

ada menunjukkan belum 

diketahuinya bagaimana tingkat 

motivasi perawat pelaksana di RSJ 

Pemprovsu Medan dalam 

menerapkan komunikasi terapeutik. 

Perlu untuk diketahui sejauhmana 

hubungan motivasi dengan 

penerapan komunikasi terapeutik 

oleh perawat karena secara teori 

telah diketahui adanya hubungan 

antara motivasi dengan kinerja 

perawat, namun secara empiris di 

RSJ Pemprovsu Medan belum 

terbukti karena belum pernah 

dilakukan penelitian tentang 

fenomena tersebut, sehingga RSJ 

Pemprovsu Medan dijadikan tempat 

penelitian karena rumah sakit ini 

adalah satu-satunya rumah sakit 

khusus jiwa milik pemerintah di 

Provinsi Sumatera Utara dan 

merupakan tempat praktek 

keperawatan jiwa bagi mahasiswa 

keperawatan dari berbagai institusi 

pendidikan baik dari dalam maupun 

dari luar Provinsi Sumatera Utara 

sehingga harus dapat menjadi contoh 

yang baik bagi para mahasiswa yang 

sedang melakukan praktek lapangan.  

Mutu keperawatan di Provinsi 

Sumatera Utara harus ditingkatkan, 

terutama dalam penerapan 

komunikasi terapeutik dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan jiwa karena 

akan meningkatkan kepuasan pasien 

dan keluarganya, sehingga 

kepercayaan masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan di Provinsi 

Sumatera Utara juga meningkat.  

Berdasarkan gambaran di atas 

maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Bagaimana hubungan 

motivasi perawat dengan penerapan 

komunikasi terapeutik pada pasien di 

ruang rawat inap RSJ Pemprovsu 

Medan?”. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui 

hubungan motivasi dengan 

penerapan komunikasi terapeutik 

pada pasien di ruang rawat inap RSJ 

Pemprovsu Medan. Tujuan khusu 

penelitian ini dilaksanakan untuk: 

a. Mengetahui tingkat motivasi 

perawat pelaksana dalam 

menerapkan komunikasi 

terapeutik pada pasien di ruang 

rawat inap RSJ Pemprovsu 

Medan. 

b  Mengetahui penerapan 

komunikasi terapeutik oleh 

perawat pada pasien di ruang 

rawat inap RSJ Pemprovsu 

Medan. 

c.  Mengetahui hubungan motivasi 

terhadap penerapan komunikasi 

terapeutik pada pasien di ruang 

rawat inap RSJ Pemprovsu 

Medan. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

desain potong lintang (cross 

sectional) yaitu penelitian yang 

hanya dilakukan satu kali untuk 

mengetahui hubungan variabel 

independen terhadap  variabel 

dependen (Sastroasmoro dan Ismail, 

2011). Pendekatan dalam penelitian 

ini secara kuantitatif yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui 

dan menjelaskan hubungan variabel 

bebas dengan   variabel terikat pada 
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satu kelompok sampel (Burn dan 

Grove, 2009). 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan 

keseluruhan subjek atau objek yang 

karakteristiknya akan diduga dan 

diteliti (Hastono dan Sabri, 2010). 

Populasi yang ditentukan sebagai 

subyek penelitian ini adalah semua 

perawat pelaksana yang bekerja di 

Instalasi Rawat Inap RSJ Pemprovsu 

Medan dengan kriteria inklusi yaitu : 

(1) perawat dengan tingkat 

pendidikan minimal D.III 

Keperawatan karena pada kurikulum 

pendidikannya telah mendapatkan 

materi tentang komunikasi terapeutik 

dan (2) perawat pelaksana yang 

langsung menangani pasien di ruang 

rawat inap di RSJ Pemprovsu 

Medan.  Setelah dilakukan 

penyesuaian dengan kriteria, maka 

diperoleh jumlah populasi yang akan 

dipilih menjadi sampel sebanyak 72  

orang.  

Sampel merupakan objek yang 

akan diteliti, dan dianggap mewakili 

populasi. Hal ini sesuai dengan 

pengertian sampel menurut Hastono 

dan Sabri (2006) serta Sastroasmoro 

dan Ismail (2011) yang menyatakan 

bahwa sampel merupakan sebagian 

dari populasi yang diukur dan 

dianggap mewakili seluruh populasi. 

Jumlah sampel sebanyak 42 

orang diambil dengan teknik acak 

sederhana (simple random sampling) 

sehingga setiap populasi mempunyai 

kesempatan atau peluang yang sama 

untuk terpilih menjadi sampel. 

 

HASIL PENELITIAN 

1.Karakteristik Responden  

Karakteristik responden yaitu 

perawat pelaksana yang menangani 

pasien rawat inap meliputi usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan dan 

lama kerja, seperti pada tabel di 

bawah ini.   

Tabel 1. Distribusi Reponden 

Menurut Karakteristik di Rumah 

Sakit Jiwa      Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2014 

No Karakteristik n % 
1 

 

Usia 
a. ≤ 36 tahun 25 59,5 
b. > 36 tahun 17 40,5 

2 

 

Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 2 4,8 
b. Perempuan 40 95,2 

3 

 

Pendidikan 
a. Diploma 30 71,4 
b. Sarjana 12 28,6 

4 

 

Lama Kerja 
a. ≤ 9 tahun 28 66,7 
b. > 9 tahun 14 33,3 

 

Usia responden dikelompokkan 

berdasarkan umur rata-rata seluruh 

responden yaitu 36 tahun dan jumlah 

terbesar adalah dibawah atau sama 

dengan umur rata-rata (≤ 36 tahun) 

sebanyak 25 orang (59,5%) dan 

diatas umur rata-rata (> 36 tahun) 

sebanyak 17 orang (40,5%). 

Jenis kelamin responden paling 

banyak adalah perempuan yaitu 40 

orang (95,2%), sedangkan yang laki-

laki hanya 2 orang (4,8%). Tingkat 

pendidikan responden 

dikelompokkan berdasarkan 

pendidikan terakhir yaitu jumlah 

terbanyak adalah diploma atau 

Akademi Keperawatan  sebanyak 30 

orang (71,4%) sedangkan responden 

yang mempunyai tingkat pendidikan 

sarjana sebanyak 12 orang (28,6%). 

Lama kerja responden 

dikelompokkan berdasarkan rata-rata 

lama kerja seluruh responden yaitu 9 

tahun dan jumlah terbesar adalah 

dibawah atau sama dengan rata-rata 
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lama kerja (≤ 9 tahun) sebanyak 28 

orang (66,7%), sedangkan di atas 

rata-rata  lama kerja (> 9 tahun) 

sebanyak 14 orang (33,3%). 

2.Motivasi dalam Menerapkan 

Komunikasi Terapeutik 

Motivasi perawat di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara dalam menerapkan 

komunikasi terapeutik diukur melalui 

15 pernyataan dengan pilihan 

jawaban : Sangat Setuju (SS), Setuju 

(S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat 

Tidak Setuju (STS), hasil terlampir.   

Variabel motivasi perawat di 

Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara 

dikategorikan atau dikelompokkan 

menjadi 2 kategori yaitu tinggi dan 

rendah seperti pada grafik di bawah 

ini. 

 
Gambar 1. Distribusi Responden 

Menurut Kategori Motivasi di 

Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera UtaraTahun 

2014 

Pada Gambar 1. di atas 

menunjukkan perawat di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara lebih banyak yang 

mempunyai motivasi tinggi dalam 

menerapkan komunikasi terapeutik 

kepada pasien yaitu 32 orang 

(76,2%), sedangkan yang 

mempunyai motivasi rendah 

sebanyak 10 orang (23,8%). 

3.Penerapan Komunikasi 

Terapeutik 

Penerapan komunikasi 

terapeutik oleh perawat di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara diukur melalui 20 

pernyataan yang terdiri dari                 

3 fase, yaitu : fase orientasi, fase 

kerja dan fase terminasi, dengan 

pilihan jawaban : Selalu (SL), Sering 

(SR), Jarang (JR) dan Tidak Pernah 

(TP), hasil terlampir.   

Variabel penerapan 

komunikasi terapeutik oleh perawat 

di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara 

dikategorikan atau dikelompokkan 

menjadi                   2 kategori yaitu 

baik dan tidak baik seperti pada 

grafik di bawah ini 

 
Gambar 2. Distribusi Responden 

Menurut Kategori Penerapan 

Komunikasi Terapeutik di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2014 

Pada Gambar 2. di atas 

menunjukkan perawat di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara lebih banyak yang 

menerapkan komunikasi terapeutik 

kepada pasien pada kategori baik 

yaitu 30 orang (71,4%), sedangkan 

yang menerapkan komunikasi 

terapeutik kategori tidak baik 

sebanyak 12 orang (28,6%). 

4.Hubungan Motivasi dengan 

Penerapan Komunikasi 

Terapeutik 
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Uji statistik dalam analisis 

bivariat untuk menjelaskan tentang 

hubungan antara variabel bebas 

(motivasi) dengan variabel terikat 

(penerapan komunikasi terapeutik) 

menggunakan uji chi square yang 

ditampilkan dalam tabel silang 

(cross-tab). Hasil uji bivariat seperti 

pada tabel berikut. 

Tabel 2. Hubungan Motivasi 

Perawat dengan Penerapan 

Komunikasi Terapeutik di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2014 
  Penerapan Komunikasi Terapeutik Exact 

Fisher Motiva

si 

Baik Tidak baik Total 

n % n % n % 
Tinggi 

29 69,0 3 7,2 32 76,2 

p=0,00 
Rendah 

1 2,4 9 21,4 10 23,8 

Total 
30 71,4 12 28,6 42 100 

 

Berdasarkan Tabel di atas 

diketahui bahwa perawat yang 

memiliki motivasi kategori tinggi 

lebih banyak yang menerapkan 

komunikasi terapeutik dengan baik 

yaitu 29 orang (69,0.%). Sedangkan 

perawat yang memiliki motivasi 

kategori rendah  lebih banyak yang 

menerapkan komunikasi terapeutik 

dengan tidak baik yaitu   9 orang 

(21,4%). 

Hasil uji menunjukkan terdapat 

1 sel (25%) yang mempunyai nilai 

harapan (expected count) kurang dari 

5, maka untuk melihat nilai 

signifikan yang menunjukkan ada 

atau tidak ada hubungan antara 

motivasi dengan penerapan 

komunikasi terapeutik adalah nilai p 

yaitu = 0,000 < 0,05,  artinya ada 

hubungan yang positif dan signifikan 

antara motivasi dengan penerapan 

komunikasi terapeutik di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara. 

 

PEMBAHASAN 

1. Motivasi Perawat 

Hasil penelitian tentang 

motivasi perawat dalam menerapkan 

komunikasi terapeutik di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara diketahui bahwa 

jumlah responden yang menyatakan 

paling banyak sangat setuju adalah 

tentang perawat mempunyai 

keinginan yang ikhlas untuk 

menolong pasien dengan 

memberikan asuhan keperawatan 

yang berkualitas yaitu sebanyak 23 

orang (54,8%).  

Pernyataan motivasi yang 

dinyatakan responden paling banyak 

setuju adalah tentang perawat ketika 

berinteraksi dengan pasien, 

menggunakan komunikasi terapeutik 

walau ada mahasiswa yang praktek 

yaitu sebanyak 26 orang (61,9%). 

Responden paling banyak tidak 

setuju adalah tentang melakukan 

komunikasi terapeutik dengan pasien 

agar dapat angka kredit (kredit point) 

yaitu sebanyak 21 orang (50,0%) 

Sedangkan jumlah dan 

persentase responden yang paling 

banyak menyatakan sangat tidak 

setuju adalah tentang perawat 

melakukan komunikasi terapeutik 

dengan pasien jika dapat menambah 

jumlah uang jasa pelayanan (JP) 

yang diterima yaitu dinyatakan 

sebanyak 18 orang (42,9%). 

Dilihat dari persentase kategori 

motivasi perawat maka kondisi ini 

cukup mendukung dalam 

pelaksanaan atau penerapan 

komunikasi terapeutik. Seperti kita 

ketahui bahwa motivasi yang paling 

utama adalah motivasi yang berasal 
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dari dalam diri perawat itu sendiri 

dan didasari oleh rasa tanggung 

jawab, nilai dan keyakinan serta 

kepuasan kerja. Sehingga jika 

seorang perawat tidak memiliki 

motivasi yang berasal dari dalam diri 

sendiri, (misalnya : rasa tanggung 

jawab dalam menerapkan 

komunikasi terapeutik pada pasien 

yang menjadi tanggung jawabnya), 

maka kemungkinan besar perawat 

tersebut kurang bertanggung jawab 

juga pada hal-hal yang lainnya 

terkait penerapan komunikasi 

terapeutik.  

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan motivasi dalam 

penerapan komunikasi terapeutik 

hanya dapat dilakukan oleh individu 

atau perawat yang bersangkutan, 

orang disekitarnya hanya dapat 

menyarankan atau mengingatkan. 

Kemampuan untuk meningkatkan 

motivasi diperlukan perawat di 

Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara sehingga 

dapat diupayakan meningkatkan 

kinerjanya, khususnya dalam 

menerapkan komunikasi terapeutik 

pada pasien yang menjadi tanggung 

jawabnya.  

2. Penerapan Komunikasi 

Terapeutik 

Pada fase orientasi paling 

banyak selalu dilakukan perawat 

adalah menciptakan hubungan saling 

percaya saat berinteraksi dengan 

pasien yaitu 14 orang (33,3%). Hal 

yang paling sering dilakukan adalah 

mengarahkan pasien untuk 

mengungkapkan apa yang 

dirasakannya saat ini yaitu 25 orang 

(59,5%). Hal yang jarang dan tidak 

pernah dilakukan perawat adalah 

melakukan kontrak waktu pada awal 

berinteraksi dengan pasien yaitu 17 

orang (40,5%) dan 3 orang (7,1%). 

Fase kerja dalam penerapan 

komunikasi terapeutik diketahui 

jumlah responden yang paling 

banyak selalu dilakukan perawat 

adalah saat berkomunikasi dengan 

pasien, perawat menanyakan 

keluhannya yaitu 21 orang (50,0%). 

Hal yang paling sering dilakukan 

pada fase kerja adalah saat berbicara 

dengan pasien, perawat 

melakukannya dengan sabar yaitu 30 

orang (71,4%). Pada fase kerja yang 

jawaban paling banyak jarang 

dilakukan perawat adalah waktu 

yang digunakan selama melakukan 

komunikasi terapeutik sesuai dengan 

kontrak diawal interaksi yaitu 14 

orang (33,3%). Sedangkan hal yang 

paling banyak tidak pernah 

dilakukan oleh perawat adalah waktu 

yang digunakan selama melakukan 

komunikasi terapeutik sesuai dengan 

kontrak diawal interaksi yaitu 6 

orang (14,3%). 

Fase terminasi dalam 

penerapan komunikasi terapeutik 

diketahui jumlah responden yang 

paling banyak selalu dilakukan 

perawat adalah mengungkapkan 

pendapat kepada pasien tanpa 

membuat pasien merasa bersalah 

yaitu 9 orang (21,4%). Hal yang 

paling sering dilakukan pada fase 

terminasi adalah meminta pendapat 

pasien untuk menguraikan 

persepsinya jika perawat belum jelas 

dengan pernyataan yang 

diucapkannya yaitu 22 orang 

(52,4%). Jawaban paling banyak 

jarang dan tidak pernah dilakukan 

perawat adalah setiap mengakhiri 

interaksi dengan pasien, perawat 

mengucapkan salam dan berjabat 

tangan yaitu 18 orang (42,9%) untuk 
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jawaban jarang dan 4 orang (9,5%) 

untuk jawaban tidak pernah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan yang telah 

disusun sebelum melaksanakan 

penelitian ini, maka peneliti 

mendapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Motivasi perawat dalam 

melakukan komunikasi terapeutik 

di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara 

menunjukkan sebagian besar 

memiliki motivasi yang tinggi 

(76,2%). 

2. Penerapan komunikasi terapeutik 

perawat pada pasien gangguan 

jiwa di Rumah Sakit Jiwa 

Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara menunjukkan jumlah dan 

persentase terbanyak pada 

kategeori baik (71,4%). 

3. Terdapat hubungan antara 

motivasi perawat dengan 

penerapan komunikasi di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara. Karena perawat 

yang memiliki motivasi tinggi 

lebih banyak yang menerapkan 

komunikasi terapeutik dengan 

baik, sedangkan perawat yang 

memiliki motivasi rendah lebih 

banyak yang tidak baik dalam 

penerapan komunikasi terapeutik. 

Saran   

Berdasarkan hasil penelitian ini 

ada beberapa saran yang perlu 

dijadikan pertimbangan sebagai 

berikut: 

1.  Bagi Rumah Sakit Jiwa 

Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara perlu melakukan pelatihan 

oleh ahli komunikasi terapeutik 

kepada perawat yang belum 

menerapkan komunikasi 

terapeutik dengan baik, serta 

membuat Standar Operasional 

Prosedur (SOP) untuk penerapan 

komunikasi terapeutik. 

2.   Bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan supaya 

mengupayakan strategi 

pelaksanaan komunikasi 

terapeutik sehingga perawat 

termotivasi untuk menerapkan 

asuhan keperawatan pada pasien 

gangguan jiwa  

3. Bagi penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat meneliti 

dengan lebih mendalam untuk 

mengetahui variabel selain 

motivasi yang berhubungan 

dengan penerapan komunikasi 

terapeutik. Untuk menilai 

penerapan komunikasi terapeutik 

dapat dilakukan dengan teknik 

observasi untuk mendapatkan 

hasil yang lebih objektif.  
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