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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Komunikasi dari Berbagai Macam Definisi 

Menurut Everett M. Rongers, Komunikasi adalah proses dimana 

suatu ide di alihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 

Menurut D. Lawrence Kincaid (1981), Komunikasi adalah suatu 

proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan penukaran 

informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada 

saling pengertian yang mendalam. 

Menurut Shannonn dan Weaver (1949), Komunikasi adalah bentuk 

interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, 

sengaja atau tidak sengaja. 

Menurut Book (1980), Komunikasi adalah suatu transaksi, proses 

simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan 

(1) membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui pertukaaran 

informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta 

berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. 

Menurut Harold D. Laswell yang dikutip Cangara, H (2004), 

Komunikasi adalah tindakan komunikasi menjawab suatu pertanyaan “siapa 

yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada 

siapa, dan apa pengaruhnya”. 
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Menurut Duldt-Bettery, Komunikasi sebagai sebuah proses 

penyesuaian dan adaptasi yang dinamis antara dua orang atau lebih dalam 

sebuah interaksi tatap muka dan terjadi pertukaran ide, makna, perasaan, 

dan perhatian. 

 

2.2 Tipe Komunikasi 

Menurut Mulyana (2007) tipe komunikasi dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi Dengan Diri Sendiri (Intrapersonal Communication) 

Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang 

terjadi di dalam diri individu, atau dengan kata lain proses 

berkomunikasi dengan diri sendiri. Sepintas lalu memang agak lucu 

kedengarannya, kalau ada orang yang berkomunikasi dengan dirinya 

sendiri. Terjadinya proses komunikasi disini karena adanya seseorang 

yang memberi arti terhadap sesuatu obyek yang diamatinya atau 

terbentuk dalam pikirannya. Obyek dalam hal ini bisa saja dalam 

bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman, fakta yang 

mengandung arti bagi manusia, baik yang terjadi di luar maupun dalam 

diri seseorang. 

b.  Komunikasi Antar Pribadi (Interpersonal Communication) 

Komunikasi antarpribadi yang dimaksud di sini ialah proses 

komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara 

bertatap muka, seperti yang dinyatakan R. Wayne Pace (1979) bahwa 

“Interpersonal communication is communication involving two or more 
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people in face to face setting”. Menurut sifatnya, komunikasi 

antarpribadi dapat dibedakan atas dua macam, yakni Komunikasi 

Diadik (Dyadic Communication) dan Komunikasi Kelompok Kecil 

(Small Group Communication). Komunikasi Diadik, ialah proses 

komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap 

muka. Komunikasi kelompok kecil, ialah proses komunikasi yang 

berlangsung antara tiga atau lebih secara tatap muka dimana angota-

anggotanya saling berinteraksi satu sama lainnya. 

c.  Komunikasi Publik (Public Communication) 

Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi 

kolektif, komunikasi retorika, public speaking dan komunikasi khalayak 

(audience communication). Apapun namanya, komunikasi publik 

menunjukkan suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan disampaikan oleh 

pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. 

d. Komunikasi Massa(Mass Communication) 

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi 

yang berlangsung dimana pesannya dikirimi dari sumber yang melembaga 

kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat 

mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film. Dibandingkan dengan 

bentuk-bentuk komunikasi sebelumnya, maka komunikasi massa memiliki 

ciri tersendiri. Sifat pesannya terbuka dengan khalayak yang variatif, baik 

dari segi usia, agama, suku, pekerjaan maupun dari segi kebutuhan. Proses 

komunikasi massa berlangsung satu arah dan tanggapan baliknya lambat 

(tertuda) dan sangat terbatas. 
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2.3  Komunikasi Interpersonal 

2.3.1 Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal menurut Joseph De Vito (2004) 

dapat diartikan sebagai “Is the communication that takes place 

between two person who have an established relationship”. 

Sementara Verder, 1986. Mengemukakan bahwa komunikasi 

interpersonal merupakan suatu proses interaksi dan pembagian 

makna yang terkandung dalam gagasan-gagasan dan perasaan (Alo 

Liliweri,1994). Komunikasi interpersonal merupakan proses 

pengiriman dan penerimaan pesan diantara dua orang atau di antara 

sekelompok kecil orang dengan berbagai efek dan umpan balik 

(Sendjaya;1994). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses 

pengiriman pesan antara dua orang atau lebih dengan efek dan 

feedback langsung. Komunikasi interpersonal juga merupakan 

suatu pertukaran yaitu tindakan menyampaikan dan menerima 

pesan secara terbalik. 

2.3.2 Efektivitas Komunikasi Interpersonal 

Efektivitas Komunikasi Interpersonal dimulai dengan lima 

kualitas umum (Devito, 1997:259-264)  yang dipertimbangkan yaitu: 

1) Menciptakan ketertarikan dan menangkap perhatian. 

2) Sudah menjadi sifat dasar manusia bahwa mereka lebih 

cenderung tertarik dengan diriya sendiri dari pada orang lain. 

Oleh karena itu salah satu hal ynag bisa kita lakukan agar 
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orang lain menjadi tertarik dengan kita adalah dengan 

menumbuhkan ketertarikan kita terhadap orang tersebut. 

Dengan kata lain, berhentilah untuk membicarakan semua hal 

yang berkaitan dengan diri kita, namun cobalah untuk lebih 

memberikan perhatian kepada lawan bicara kita. 

3) Membangun rasa simpati 

Maksudnya adalah bagaimana membangun suatu lingkungan 

komunikasi di mana lawan bicara kita merasa percaya diri saat 

berbicara dengan kita. Cara-caranya antara lain dengan 

membuat suasana yang hangat saat berkomunikasi, 

menghilangkan suasana superior dan inferior, yakni bisa 

dengan kontak mata yang hangat dan bersahabat, menirukan 

bahasa tubuh lawan bicara, ataupun dengan menyebut nama 

lawan bicara kita berulang-ulang untuk menunjukkan rasa 

hormat kita padanya. 

4) Percaya diri 

 Percaya diri sangat penting dalam berkomunikasi. Saat kita 

memiliki kepercayaan diri, maka kita akan membangun 

gambar (image) diri kita kepada orang lain, akan tetapi 

kurangnya kepercayaan diri membuat kita dipandang sebagai 

seseorang yang memiliki posisi yang lemah. Terkadang kurang 

percaya diri membuat kita sendiri tidak nyaman dalam 

berkomunikasi, gugup, gemeteran dan merasa setiap apa yang 

kita utarakan adalah hal-hal yang sama sekali tidak berguna. 
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5) Mengaplikasikan tiga hal penting 

 Ketiga hal penting itu adalah kemampuan bertanya, 

mendengarkan dan diam. Sebagian besar komunikator efektif 

dalam menggunakan ketiga kemampuan ini. Siapa bilang 

orang yang aktif bicara adalah seorang yang mengagumkan 

dalam komunikasi. Sebaliknya, orang yang lebih banyak 

mendengar justru menjadi orang yang disenangi dalam 

berkomunikasi. Diam dan mendengarkan disini bukan berarti 

kita mendengar secara pasif. Akan tetapi, kita berusaha untuk 

mendengarkan secara aktif, memberikan respons-respons 

positif terhadap topic yang disampaikan orang lain sembari 

sekali-sekali menimpai dengan pertanyaan-pertanyaan relevan 

yang menunjukkan bahwa kita memperhatikan apa yang 

sedang dibicarakan. 

6) Kejujuran dan empati 

 Menciptakan ketertarikan pada orang lain seperti pada poin 

satu sebenarnya adalah bagaimana kita membuat suatu bentuk 

ketertarikan pada orang lain dengan sebenar-benarnya. Bukan 

dengan dibuat-buat ataupun pura-pura tertarik. Kejujuran di 

sini maksudnya adalah jujur dalam tertarik pada orang lain. 

Hal ini sangat penting karena biasanya ketertarikan dan 

perhatian yang dibuat-buat justru mudah untuk dikenali. 
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2.3.3 Pengertian Self Disclosure 

Self disclosure adalah pengungkapan reaksi atau 

tanggapan individu terhadap situasi yang sedang dihadapinya serta 

memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau berguna 

untuk memahami tanggapan individu tersebut (Johson, dalam 

Supratiknya, 1995). Konsep yang lebih jelas dikemukakan oleh 

DeVito, (1986), yang mengartikan self disclosure sebagai salah 

satu tipe komunikasi dimana, informasi tentang diri yang biasa 

dirahasiakan diberitahu kepada orang lain. Ada beberapa hal 

penting yang harus diperhatikan, yaitu informasi yang diutarakan 

tersebut haruslah informasi baru yang belum pernah didengar orang 

tersebut sebelumnya. 

Kemudian informasi tersebut haruslah informasi yang 

biasanya disimpan/dirahasiakan. Hal terakhir adalah informasi 

tersebut harus diceritakan kepada orang lain baik secara tertulis dan 

lisan. Rogers (dalam Baron, 1994) mendefinisikan self disclosure 

sebagai suatu keuntungan yang potensial dari pengungkapan diri 

kita kepada orang lain. Menurut Morton (dalam Baron, dkk,. 1994) 

self disclosure adalah kegiatan membagi perasaan dan informasi 

yang akrab dengan orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa self 

disclosure adalah bentuk komunikasi interpersonal yang 

didalamnya terdapat pengungkapan ide, perasaan, fantasi, 

informasi mengenai diri sendiri yang bersifat rahasia dan belum 

pernah diungkapkan kepada orang lain secara jujur 
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2.3.4  Komunikasi Verbal 

Adalah komunikasi yang disampaikan secara lisan. Komunikasi 

ini dapat dilaksanakan secara langsung dengan percakapan bertatap 

muka, ataupun secara tidak langsung melalui telepon dan sebagainya. 

Dalam penggunaan komunikasi verbal yang perlu 

diperhatikan adalah: 

1. Makna Denotatif dan Konotatif 

Makna denotative adalah makna yang bersifat umum, dengan 

asosiasi primer. Sedangkan makna konotatif adalah makna 

yang bersifat khusus dengan asosiasi sekunder. 

2. Pembendaharaan Kata 

Maksudnya komunikasi tidak akan berhasil apabila penerima 

pesan tidak mempunyai kemampuan untuk menerjemahkan 

kata atau ucapan yang disampaikan pengirim. 

3. Pacing (kecepatan) 

Keberhasilan komunikasi verbal juga sangat dipengaruhi oleh 

kecepatan ungkapan yang disampaikan. Contoh sederhana 

seorang perawat yang bicara sangat cepat/lambat, akan 

mempengaruhi klien dalam menerima pesan . 

4. Intonasi 

5. Kejelasan dan Keringkasan 

Ungkapan yang sederhana, ringkas, dan singkatan mengurangi 

kejelasan dalam menerima pesan komunikator. 

6. Timing dan Relevance (waktu dan keadaan ) 
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2.3.5 Komunikasi NonVerbal 

 Adalah komunikasi secara tidak langsung namun terjadi 

dengan mengunakan mimic atau bahasa tubuh, pantonim, atau 

bahasa isyarat. 

1. Gerak  tubuh 

2. Ekspresi wajah 

3. Pandangan 

4. Postur 

5. Jarak tubuh dan kedekatan 

6. Sentuhan 

 

2.4 Komunikasi Persuasif 

 Istilah berasal dari kata lain ”persuaseo” yang secara harfiah 

berarti merayu, membujuk, mengajak, atau meyakinkan. Jadi komunikasi 

persuasi adalah upaya mengajak atau membujuk dan meyakinkan seseorang 

akan pentingnya memahami pesan yang akan disampaikan. Komunikasi 

persuasi mengarapkan melalui pesan yang disampaikan akan menumbuhkan 

kesadaran yang tinggi dengan itikad yang baik agar mampu mengubah 

perilaku dari yang destruktif  menjadi perilaku yang asertif. Hasil dari 

komunikasi persuasif sebenarnya tidak bisa dilihat setelah khalayak 

mendengarkan pesan yang telah disampaikan karena butuh waktu untuk 

mengevaluasi. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa hasil ajakan dari 

komunikasi persuasi minimal bisa didapatkan dari tanggapan khalayak 

setelah mendapatkan pesan melalui post test. 
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 Komunikasi persuasif adalah sebagai suatu proses, yakni proses 

mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku orang lain, baik secara verbal 

maupun nonverbal. Proses itu sendiri adalah setiap gejala atau fenomena yang 

menunjukkan suatu perubahan yang terus-menerus dalam konteks waktu, setiap 

pelaksanaan atau perlakuan secara terus-menerus, (Soemirat, 2007 : 26). 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi persuasif adalah 

karakteristik dari komunikator. Karena ketika komunikator berkomunikasi, yang 

berpengaruh bukan hanya yang dikatakannya, tetapi keadaan komunikator itu 

sendiri. Komunikator tidak dapat merubah sikap komunikan hanya dengan yang 

dikatakannya. 

 Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk merubah sikap (attitude) dan 

perilaku (behavior). Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir 

dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai, (Djamaluddin,1997 : 

40). Sedangkan tingkah laku adalah fungsi dari pada sikap. Sikap timbul dari 

pengalaman, tidak dibawa sejak lahir dan merupakan proses belajar. Oleh karena 

itu sikap dapat diperteguh atau dirubah. Pembentukan sikap dan perubahan sikap 

tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap terbentuk melalui hubungan antar individu, 

kelompol, melalui surat kabar dan lain-lain. Lingkungan yang terdekat dengan 

kehidupan sehari-hari banyak memiliki peranan. 

 Dalam keperawatan, melibatkan pasien dalam pembuatan 

keputusan dan memberikan kebebasan merupakan elemen kunci. Namun, 

untuk mengikut sertakan klien dalam peningkatan kesehatan berarti perawat 

mendorong klien untuk menerima dan jika mungkin menyerap keyakinan-

keyakinan. Sejauh ini perawat mampu melibatkan diri dalam komunikasi 
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persuasi yang bertujuan untuk mendidik klien serta meningkatkan sikap dan 

perilaku yang lebih sehat. Diharapkan melalui komunikasi terbuka klien 

terdorong untuk tidak akan kehilangan kebebasannya dan sebaliknya 

mendapatkan kebebasan untuk menghargai pandangan dan cara hidupnya 

dengan cara-cara yang baru. Perawat harus mampu meyakinkan bahwa 

pilihan pasien untuk mengubah perilaku dan pandangannya merupakan 

pilihan berdasarkan keyakinan-keyakinan yang telah diyakini dan terbentuk 

melalui diskusi-diskusi terbuka tentang kesehatannya. 

 

2.5 Strategi Komunikasi 

 Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi 

komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi (communication 

planning) dengan manajemen komunikasi (communication management) 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus 

mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus 

dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda 

sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. (Effendy, 2007: 32) 

 

2.6 Komunikasi Terapeutik 

2.6.1 Pengertian komunikasi terapeutik 

 Suasana yang menggunakan komunikasi terapeutik adalah 

apabila dalam berkomunikasi dengan klien, perawat mendapatkan 

gambaran yang jelas tentang serta keluhan pasien yang dirasakan. 
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Menurut As Homby (1974) yang dikutip nurjannah, I (2001) dalam 

(Nasir, 2009:142) mengatakan bahwa terapeutik merupakan kata 

sifat yang dihubungkan dengan seni dari penyembuhan. Hal ini 

menggambarkan bahwa dalam menjalani komunikasi terapeutik, 

seorang perawat melakukan kegiatan dari mulai pengkajian, 

menentukan masalah keperawatan, menentukan rencana tindakan, 

melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan asuhan 

keperawatan. Selain itu menurut Stuart G.W komunikasi terapeutik 

merupakan hubungan interpersonal antara perawat dengan klien 

(Nasir,2009:143). Melalui hubungan ini, perawat dan klien 

memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka 

memperbaiki pengalaman emosional. Komunikasi terapeutik 

(Machfoedz,2009: 99), ialah komunikasi yang dilakukan oleh 

perawat dan tenaga kesehatan lain yang direncanakan dan berfokus 

pada kesembuhan pasien. Terapeutik adalah segala sesuatu yang 

memfasilitasi proses penyembuhan. (Damaiyanti, 2010: 11). 

Sehingga hubungan perawat – pasien disini bisa dikatakan 

merupakan proses komunikasi interpersonal antara dua atau lebih 

orang yang berada pada suatu keadaan yang tertentu dan bersifat 

professional untuk kesembuhan. Fokus hubungan adalah pada ide 

klien, pengalaman dan perasaan klien. 

 Komunikasi terapeutik terjadi apabila didahului hubungan 

saling percaya antara perawat dan klien. Dalam konteks 

keperawatan kepada klien pertama klien harus percaya bahwa 
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perawat mampu memberikan pelayanan keperawatan dalam 

mengatasi keluhannya. Demikian juga harus dapat dipercaya dan 

diandalkan atas kemampuanya yang telah dimiliki dari aspek 

kapasitas dan kemampuan yang dimiliki perawat. Selain itu juga 

perawat harus mampu memberikan jaminan atas kualitas pelayanan 

perawat agar klien tidak ragu, tidak cemas, pesimis, dan skeptic 

dalam menjalani proses pelayanan keperawatan. (Nasir,2009:142) 

 King cit. Varcarolis (1990) menggambarkan hubungan 

terapeutik sebagai pengalaman belajar baik bagi klien dan perawat. 

Varcarolis mengidentifikasi empat tindakan yang harus diambil 

perawat dank lien: 

a. Tindakan diawali oleh perawat; 

b. Respon reaksi dari klien; 

c. Interaksi dimana perawat dan klien mengkaji kebutuhan klien 

dan tujuan; 

d. Transaksi dimana hubungan timbal balik pada akhirnya dibangun 

untuk mencapai tujuan hubungan. (Damaiyanti, 2010: 21) 

Dalam membina hubungan terapeutik (berinteraksi) 

perawat mempunyai 4 tahap yang pada setiap tahapnya 

mempunyai tugas yang harus diselesaikan oleh perawat (Stuart 

dan Sundeen, dalam Christina, dkk., 2003). 

1) Fase Prainteraksi 

Prainteraksi merupakan masa persiapan sebelum 

berhubungan dan berkomunikasi dengan klien. Fase ini 

meliputi : 
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a. Evaluasi diri 

b. Penetapan tahapan hubungan / interaksi 

c. Rencana interaksi (Damaiyanti, 2010: 22) 

Dalam tahapan awal fase pra interaksi, perawat harus 

melakukan pengkajian terlebih dahulu. Tahap pengkajian 

yang dilakukan perawat terdiri atas pengumpulan data dan 

perumusan kebutuhan, atau masalah klien. Data yang 

dikumpulkan meliputi data biologis, psikologis, sosial dan 

spiritual. Stuart dan Laraia (2001) menyebutkan data 

pengkajian kesehatan jiwa dapat dikelompokkan menjadi 

faktor predisposisi, faktor presipitasi, penilaian terhadap 

stresor, sumber koping dan kemampuan koping yang 

dimiliki klien. (Keliat, Panjaitan & Helena, 2005:1). 

Pengkajian yang dilakukan perawat akan mempermudah 

perawat dalam melakukan diagnosis keperawatan. Untuk 

melakukan pengkajian tersebut perawat harus melakukan 

evaluasi diri. Stuard & Laraia (2001) menjelaskan evaluasi 

diri tersebut terdiri dari : perawat diharapkan telah 

mempunyai kesadaran/ tilik diri (self-awareness), 

kemampuan mengobservasi dengan akurat, kemampuan 

komunikasi terapeutik dan senantiasa mampu berespons 

secara efektif. (Keliat, Panjaitan & Helena, 2005:6). Setelah 

hal itu dilalui maka selanjutnya perawat dapat melakukan 

tindakan diagnosis keperawatan terhadap klien yaitu dengan 
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melakukan penilaian atau kesimpulan dari catatan 

pengkajian tersebut. Diagnosis keperawatan adalah 

identifikasi atau penilaian terhadap pola respons klien baik 

aktual maupun potensial. (Menurut Stuart & Laraia, 2001 

dalam Keliat, 2005:7). Dalam mendiagnosis pasien, perawat 

harus memiliki kemampuan yang baik untuk 

mengidentifikasi pola data, membandingkan data dengan 

keadaan adaptif, menganalisis dan mensintesis data, 

mengidentifikasi kebutuhan atau masalah klien, 

memvalidasi dan menyusun masalah dengan klien, 

membuat pohon masalah, merumuskan diagnosis 

keperawatan, dan menyusun prioritas diagnosis 

keperawatan. (Keliat, Panjaitan & Helena, 2005:8). Hal 

itulah yang perawat lakukan sebelum ia melakukan tindakan 

asuhan keperawatan. 

2) Fase Perkenalan / Orientasi 

a. Fase Perkenalan. Merupakan kegiatan yang dilakukan 

saat pertama kali bertemu klien. Meliputi: memberi 

salam, memperkenalkan diri perawat, menyepakati 

pertemuan / kontrak (berbunyi kesepakatan tentang 

pertemuan terkait dengan kebersediaan klien untuk 

bercakap-cakap), menghadapi kontak, memulai 

percakapan, dan menyepakati masalah klien. 
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b. Fase Orientasi. Dilaksanakan pada awal setiap 

pertemuan kedua dan seterusnya. Tujuannya untuk 

memvalidasi kekurangan data, rencana yang telah 

dibuat dengan keadaan klien saat ini dan mengevaluasi 

hasil tindakan lalu. 

Tindakan yang dilakukan pada fase ini: memberi salam, 

memvalidasi keadaan klien dan mengingat kontrak. 

(Damaiyanti, 2010: 23-25) 

3) Fase Kerja 

Fase kerja merupakan inti hubungan perawatan klien yang 

terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan 

keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai. Tujuan tindakan keperawatan antara 

lain: 

a. Meningkatkan pengertian dan pengenalan klien akan 

dirinya, perilakunya, perasaannya, pikirannya. Tujuan 

ini sering disebut tujuan kognitif. 

b. Mengembangkan, mempertahankan dan meningkatkan 

kemampuan klien secara mandiri menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Tujuan ini disebut tujuan 

afektif dan psikomotor. 

c. Melaksanakan terapi / teknikal keperawatan 

d. Melaksanakan pendidikan kesehatan 

e. Melaksanakan kolaborasi 
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f. Melaksanakan observasi dan monitoring. (Damaiyanti, 

2010: 25-27) 

4) Fase Terminasi 

 Terminasi merupakan akhir dari setiap pertemuan perawat 

dan klien. Terminasi dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Terminasi sementara 

Terminasi sementara adalah akhir dari setiap pertemuan 

perawat dan klien. Pada terminasi sementara, perawat akan 

bertemu lagi dengan pasien pada waktu yang telah ditentukan. 

b. Terminasi akhir 

Terminasi akhir terjadi jika klien akan pulang dari 

rumah sakit atau perawat selesai praktek di rumah sakit. 

(Damaiyanti, 2010: 27-28) 

 

2.6.2 Tujuan komunikasi terapeutik 

 Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan 

pribadi klien ke arah yang lebih positif atau adaptif dan diarahkan 

pada pertumbuhan klien ke arah yang lebih positif atau adaptif dan 

diarahkan pada pertumbuhan klien yang meliputi : 

1. Realitas diri, penerimaan diri dan meningkatkan penerimaan diri. 

Melalui komunikasi terapeutik diharapkan terjadi perubahan dalam 

diri klien. Klien yang tadinya tidak bisa menerima diri apa adanya 

atau merasa rendah diri, setelah berkomunikasi terapeutik dengan 

perawat akan mampu menerima dirinya. 
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2. Kemampuan membina hubungan Interpersonal yang tidak 

superfisial dan saling bergantung dengan orang lain. Melalui 

komunikasi terapeutik, klien belajar bagaimana menerima dan 

diterima orang lain. Dengan komunikasi yang terbuka, jujur, 

dan menerima klien apa adnya, perawat akan dapat 

meningkatkan kemampuan klien dalam membina hubungan 

saling percaya. 

3. Peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan serata mencapai tujuan yang realistis. Terkadang 

klien menetapkan ideal diri atau tujuan yang terlalu tinggi 

tanpa mengukur kemampuannya. 

4. Rasa identitas personal yang jelas dan peningkatan integritas 

diri. 

Identitas personal disini termasuk status, peran, dan jenis 

kelamin. Klien yang mengalami gangguan identitas personal 

biasanya tidak mempunyai rasa percaya diri dan mengalami 

harga diri rendah. Melalui komunikasi terapeutik diharapkan 

perawat dapat membantu, klien meningkatkan integritas 

dirinya dan identitas diri yang jelas. Dalam hal ini perawat 

berusaha menggali semua aspek kehidupan klien di masa 

sekarang dan masa lalu. Kemudian perawat membantu 

meningkatkan integritas diri klien melalui komunikasinya 

dengan klien. 
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2.6.3 Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik 

Perbedaan antara komunikasi sosial dan komunikasi 

terapeutik dapat dikenali melalui beberapa hal sebagai berikut. 

1. Perawat mengenal dengan baik pribadi pasien seperti 

memahami dirinya dengan nilai-nilai yang dianutnya. 

2. Komunikasi ditandai dengan sikap saling menerima, saling 

percaya, dan saling menghargai 

3. Perawat mampu memahami, menghayati nilai yang dianut oleh 

pasien 

4. Perawat menyadari pentingnya kebutuhan pasien baik fisik 

maupun mental 

5. Perawat mampu menciptakan suasana yang dapat memotivasi 

pasien untuk mengubah sikap dan perilaku sehingga dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

6. Perawat mampu menguasai perasaanya secara bertahap untuk 

mengetahui dan mengatasi perasaan sedih, marah dan frustasi 

7. Mampu menentuan batas waktu sesuai dan dapat 

mempertahankan konsistensinya 

8. Memahami dengan baik arti simpati sebagi sifat tindakan 

terapeutik dan ang bukan terapeutik 

9. Kejujuran dan keterbukaan komuniksi merupakan dasar 

hubungan terapeutik 

10. Perawat harus mampu menciptakan suasana yang memungkinkan 

bagi pasien untuk berkembang tanpa rasa takut dll. 
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Sedangkan ciri-ciri komunikasi sosial bisa dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Terjadi setiap hari antar per orang baik dalam pergaulan 

maupun lingkungan kerja 

2. Komunikasi bersifat dangkal karena tidak mempunyai tujuan 

3. Lebih banyak terjadi dalam pekerjaan, aktivitas sosial 

4. Pembicara tidak mempunyai fokus tertentu tetapi lebih 

mengarah kebersamaan dan rasa senang 

5. Dapat direncanakan tetapi dapat juga tidak direncanakan. 

Menurut Suryani (2005) ada beberapa prinsip dasaryang 

harus dipahami dalam membangun dan mempertahankan hubungan 

yang terapeutik yang saling menguntungkan. Hubungan ini 

didasarkan pada “human of nurse and klien”. Kualitas hubungan 

perawat-klien ditentukan oleh bagaimana perawat mendefinisikan 

dirinya sebagai manusia. Hubungan perawat dengan klien tidak 

hanya sekedar hubungan seorang penolong dengan kliennya tapi 

lebih dari itu, yaitu hubungan antara manusia yang bermartabat. 

Kedua, perawat harus menghargai keunikan klien. Tiap 

individu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karena itu 

perawat perlu memahami perasaan dan perilaku klien dengan 

melihat perbedaan latar belakang keluarga, budaya , dan keunikan 

setiap individu. 
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Ketiga, semua komunikasi yang dilakukan harus dapat 

menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan, dalam hal ini 

perawat harus mampu menjaga harga dirinya dan harga diri klien. 

Keempat, komunikasi yang menciptakan tumbuhnya 

hubungan saling percaya harus dicapai terlebih dahulu sebelum 

menggali permasalaahan dan memberikanalternatif pemecahan 

masalah. Hubungan saling percaya antara perawat dan klien adalah 

kunci dari komunikasi terapeutik. 

 

2.7 Jenis-Jenis Pengobatan 

Beberapa jenis pengobatan yang dikenal dalam psikiatri, 

diantaranya:  

2.7.1 Somatoterapi 

Somatoterapi yang dipakai dalam ilmu kedokteran jiwa 

biasanya dilakukan dengan: 

a. Medikasi psikotropik 

Medikasi psikotropik berarti terapi langsung dengan obat 

psikotropik atau psikofarmaka, yaitu obat-obat yang 

mempunyai efek terapeutik langsung pada proses mental 

pasien karena efek obat tersebut pada otak. Dengan kata lain, 

obat yang diminum dapat secara langsung mempengaruhi 

aspek kejiwaan peminumnya. Namun perlu diingat bahwa 

untuk gangguan jiwa yang disebabkan oleh faktor psikogen 

atau sosial, penggunaan obat psikotropik tidak akan mampu 
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menyelesaikan masalahnya. Penggunaan obat hanyalah 

sekedar untuk membantu kearah penyelesaian atau 

penyesuaian diri yang lebih baik. Terapi melalui obat-obatan 

dipercaya mampu memberikan pengaruh langsung dan segera 

terhadap keberhasilan penyembuhan. Namun perlu diingat 

bahwa penggunaan obat seringkali menimbulkan berbagai efek 

samping, misalnya: shok, krisis hipertensi, dyskinesia, spasme 

otot-otot (mata terputar keatas, lidah keluar, dan sukar 

menelan), lelah, ngantuk, alergi dan sebagainya. 

b. Terapi Elektrokonvulsi (TEK) 

 Terapi ini dilakukan dengan cara mengalirkan listrik 

sinusoid ke tubuh sehingga penderita menerima aliran listrik 

yang terputus-putus. Alatnya dinamakan konvulsator, di 

dalamnya ada pengaturan voltase (tekanan listrik) dan 

pengaturan waktu yang secara otomatis memutuskan aliran 

listrik yang keluar sesudah waktu yang ditetapkan. 

 Setelah aliran listrik masuk di kepalanya, pasien 

menjadi tidak sadar seketika. Konvulsi yang terjadi mirip 

serangan epilepsi, diikuti fase klonik, kemudian fase relaksasi 

otot dengan pernapasan dalam dank eras. Baru kemudian tidak 

sadar (kurang lebih 5 menit) dan biasanya setelah bangun atau 

sadar, kemudian timbul rasa kantuk, kemudian pasien tertidur.  
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 Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi 

diantaranya: luksasio, fraktur, apnoe (henti napas), cephalgia 

(sakit kepala) dan amnesia retrograde. 

c. Somatoterapi yang lain 

a) Terapi konvulsi kardiazol, dengan menyuntikkan larutan 

kardiazol 10% sehingga timbul konvulsi. 

b) Terapi koma insulin, dengan menyuntikkan insulin sehingga 

pasien menjadi koma, kemudian dibiarkan 1-2 jam, 

kemudian dibangunkan dengan suntikan glukosa. 

c) Lekotomi frontal, dengan memotong serat-serat thalamus 

frontalis dengan pisau khusus melalui lubang trepanasi pada 

tengkorak. 

 

2.7.2 Psikoterapi 

 Prikoterapi adalah salah satu cara pengobatan atau 

penyembuhan terhadap suatu gangguan atau penyakit yang dilakukan 

oleh seseorang yang terlatih dalam hubungan professional secara 

sukarela, dengan tujuan untuk menghilangkan, mengubah, atau 

menghambat gejala-gejala yang ada, mengoreksi perilaku yang 

terganggu, dan menumbuhkan kepribadian yang positif. 

 Psikoterapi umumnya dilakukan melalui wawancara terapi 

atau melalui metode-metode tertentu, misalnya: relaksasi, bermain, 

dan sebagainya. Dapat dilakukan secara individu atau kelompok. 

Tujuan utamanya adalah untuk menguatkan daya tahan mental 
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penderita, mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang baru 

dan lebih baik, serta untuk mengembalikan keseimbangan 

adaptifnya. Terdapat tiga macam psikoterapi, yaitu: 

a. Suportif 

Termasuk disini adalah katarsis, persuasive, sugesti, penjaminan 

kembali, bimbingan dan konseling (seperti perbaikan hubungan, 

wawancara), terapi kerja, hipniterapi dan narkoterapi, 

psikoterapi kelompok, terapi perilaku. 

b. Psikoterapi reedukatif 

Untuk memahami konflik-konflik yang terletak lebih banyak di 

alam bawah sadar dengan usaha terencana untuk menyesuaikan 

diri, memodifikasi tujuan, membangkitkan serta menggunakan 

potensi kreatif yang dimiliki pasien. 

Jenis-jenisnya adalah: relationship therapy, attitude therapy, 

interview therapy, psychobiologic therapy, therapeutic therapy, 

case work theraphy, reconditioning, re-edicative group therapy, 

somatic therapy. 

c. Psikoterapi rekonstruktif (psikoanalisis) 

Untuk memahami konflik-konflik yang letaknya di alam sadar 

dengan usaha untuk mendapatkan perubahan yang luas dari 

struktur kepribadian dan perluasan dari pertumbuhan 

kepribadian dengan potensi penyesuaian diri yang baru 

(psikoanalisa Freud dan non Freud). 
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2.7.3 Manipulasi Lingkungan 

 Manipulasi lingkungan adalah upaya untuk mempengaruhi 

lingkungan pasien, sehingga bisa membantu dalam proses 

penyembuhannya. Teknik ini terutama diberikan atau diterapkan 

kepada lingkungan penderita, khususnya keluarga. 

 Tujuan utamanya untuk mengembangkan atau 

merubah/menciptakan situasi yang baru yang lebih kondusif 

terhadap lingkungan (fisik, sosial, dan emosional). Misalnya 

dengan mengalihkan penderita kepada lingkungan baru yang 

dipandang lebih baik dan kondusif, yang mampu mendukung 

proses penyembuhan yang dilakukan. (Baihaqi, Sunardi, Akhlan & 

Heryati, 2007: 140-143). 

 

2.8 Skizofrenia 

2.8.1 Pengertian Skizofrenia 

Menurut Strauss et al mengatakan Skizofrenia adalah gangguan 

mental yang sangat berat. Gangguan ini ditandai dengan gejala-gejala 

positif seperti seperti pembicaraan yang kacau, delusi, halusinasi, 

gangguan kognitif dan persepsi, gejala-gejala negatif seperti avolition 

(menurunnya minat dan dorongan), berkurangnya keinginan bicara dan 

miskinnya isi pembicaraan, afek yang datar, serta tergantungnya relasi 

personal. Sedangkan menurut Melinda Herman, mendefinisikan 

skizofrenia sebagi penyakit neurologis mempengaruhi presepsi klien, 

cara berpikir, bahasa, emosi, dan perilaku sosialnya. Pasien Skizofrenia 



33 
 

mengalami penurunan fungsi ataupun ketidak mampuan dalam 

menjalani hidupnya, sangat terhambat produktivitasnya dan nyaris 

terputus relasinya dengan orang lain. 

Sedangkan menurut Eaton Skizofrenia merupakan gangguan 

yang lebih kronis dan lebih melemahkan daripada jenis gangguan 

mental lainnya. Sekitar 50% - 80% orang –orang yang masuk rumah 

sakit atas dasar episode skizofrenia, akan mendapatkan kembali 

perawatan di rumah sakit untuk episode lain kehidupan mereka. Mc 

Glashan juga menjelaskan, harapan hidup orang-orang dengan 

skizofrenia adalah 10 tahun lebih pendek dari pada orang-orang tanda 

gangguan skizofrenia. Orang-orang dengan skizofrenia akan 

mengalami penderitaan yang berasal dari infeksi dan sirkulasi penyakit 

dengan tingkat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tanpa 

gangguan ini, untuk alasan alasan yang belum jelas. Sebanyak 10% dari 

orang orang dengan gangguan skizofrenia melakukan bunuh diri. 

Skizofrenia termasuk alam salah satu gangguan mental yang 

disebut psikotik. Pasien psikotik tidak dapat mengenali atau tidak  

memiliki kontak dengan realitas. Berikut merupakan beberapa 

gejala psikotik yang utama adalah: 

1. Delusi (Waham) 

Suatu delusi (waham) adalah suatu keyakinan yang salah yang 

tidak dapat dijelaskan oleh latar belakang budaya pasien 

ataupun pendidikannya. 
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2. Halusinasi 

Halusinasi adalah persepsi sensorik yang salah disana tidak 

terdapat stimulus sensorik yang berkaitan dengannya. 

3. Disorganized speech (pembicaraan kacau) 

Dalam pembicaraan yang kacau, terdapat asosiasi yag terlalu 

longgar. 

4. Disorganized behavior(tingkah laku kacau) 

Berbagai tingkah laku yang tidak terarah pada tujuan tertentu. 

Misalnya membuka baju di depan umum, berulang kali 

membuat tanda salib tanpa makna, dll. 

5. Simtom  simtom negatif 

Berkurangmya ekspresi emosi, berkurangnya kelancaran dan 

isi pembicaraan, kehilangan minat untuk melakukan berbagai 

hal (avolition). 

2.8.2 Tanda tanda Gejala Skizofrenia 

Secara umum gejala skizofrenia dibagi dalam dua kategori, 

yaitu gejala negatif dan positif, berikut penjelasannya: 

a) Gejala Negatif 

Gejala negatif skizofrenia menggambarkan hilangnya sifat dan 

kemampuan tertentu yang biasanya ada dalam diri orang yang 

normal. Sedangkan gejala „positif‟ menggambarkan tanda-

tanda psikotik yang muncul dalam diri seseorang akibat 

menderita skizofrenia. Gejala ini biasanya sudah muncul 

beberapa tahun sebelum penderitanya mengalami episode akut 
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pertama dari kondisi tersebut. Gejala negatif berkembang 

secara bertahap atau perlahan-lahan, hingga akhirnya menjadi 

semakin memburuk. Gejala negatif bisa berupa: (1) Rasa 

enggan untuk bersosialisasi dan tidak nyaman berada dekat 

dengan orang lain sehingga lebih memilih untuk berdiam di 

rumah. (2) Kehilangan konsentrasi. (3) Pola tidur yang 

berubah. (4) Kehilangan minat dan motivasi baik dalam 

menjalin hubungan dengan orang lain maupun dalam hidup 

secara keseluruhan. 

Ketika penderita sedang mengalami gejala negatif, dia akan 

terlihat apatis dan datar secara emosi. Karena tidak sadar atau 

tidak tahu mengenai gejala negatif skizofrenia ini, kadang-

kadang orang lain bisa menyalahartikan itu sebagai sikap 

malas atau tidak sopan. Mereka juga menjadi tidak peduli 

terhadap penampilan dan kebersihan diri mereka serta semakin 

menarik diri dari sosial. Karena itu gejala negatif skizofrenia 

bisa menjadi pemicu rusaknya hubungan penderita dengan 

keluarganya ataupun dengan teman-temannya. 

b) Gejala Positif 

Gejala positif skizofrenia terdiri dari: (a) Halusinasi, selalu 

terjadi saat rangsangan terlalu kuat dan otak tidak mampu 

menginterprestasikan dan merespons pesan atau rangsangan 

yang datang. Penderita skizofrenia mungkin mendengar suara 

suara atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau 
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mengalami suatu sensasi yang tidak biasa pada tubuhnya. 

Tetapi terkadang dari suara suara atau melihat itu yang 

dirasakan oleh penderita skizofrenia membuat dirinya 

merasakan kesejukan hati, memberi kedamaian, namun sering 

kali juga suara-suara atau melihat itu justru menyuruhnya 

melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, seperti bunuh diri. 

(b) Delusi, yaitu kepercayaan kuat yang tidak didasari logika 

atau kenyataan yang sebenarnya. (c) Pikiran kacau dan 

perubahan perilaku, penderita sulit berkonsentrasi dan 

pikirannya seperti melayang-layang tidak tentu arah sehingga 

kata-kata mereka menjadi membingungkan. Penderita juga 

bisa merasakan kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. 

Perilaku penderita skizofrenia juga menjadikan tidak terduga 

dan bahkan di luar norma. Misalnya, mereka menjadi sangat 

gelisah atau mulai berteriak dan memaki tanpa alasan. 

 

2.9  Batasan Istilah 

Definisi konseptual adalah konseptualisasi berkenaan dengan 

spesifikasi atau operasional atau representasi yang bersifat empiris dan 

terstruktur dari suatu konsep, teori atau hipotesis. Definisi konseptual ini 

bertujuan untuk membatasi persoalan yang akan diteliti. Dalam penelitian 

ini definisi konseptualnya adalah: 
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a. Strategi komunikasi Terapeutik 

Merupakan suatu bentuk perencanaan komunikasi yang dilakukan 

antara perawat dengan pasien yang dilakukan secara terstuktur yang 

bertujuan untuk kesembuhan pasien. 

b. Skizofrenia 

Merupakan bentuk gangguan mental yang masuk dalam kategori berat 

yaitu mengalami gangguan mengenai pembiacaraan, delusi, halusinasi, 

gangguan kognitif dan persepsi. Selain itu pasien mengalami gangguan 

berkurangnya keinginan berbicara, menurunnya minat dan dorongan 

(avolition) dan miskinnya isi pembicaraan serta memiliki ekspresi yang 

datar. 


