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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Input Output Proses 

Perawatan Pasien Komunikasi Terapeutik Prosedur diagnosis 

Tahap Pre-Interaksi 

Tahap Orientasi 

Tahap Kerja 

Tahap Terminasi 

Persepsi Pasien 

Sikap Komunikasi Non-
verbal  
1. Isyarat Vokal 
2. Isyarat Tindakan 
3. Isyarat Objek 
4. Ruang (isyarat 

kedekatan hubungan  
5. Sentuham  

1. Berhadapan 
2. Mempertahankan 

Kontak Mata 
3. Membungkuk ke arah 

pasien  
4. Mempertahankan 

sikap terbuka 
5. Rileks  

Teknik Komunikasi Terapeutik 

Sesuai dengan harapan pasien Tidak sesuai dengan harapan pasien 

Kepuasan Pasien  

Puas 

1. Responsiveness 
2. Reabillitty 
3. Assurance 
4. Emphaty 
5. Tangible 

  

Tidak 
Puas 

Aspek Kepuasan Pasien  
1. Aspek kenyamanan  
2. Aspek hubungan Pasien-

petugas kesehatan 
3. Aspek kompetisi teknis 

petugas 
4. Aspek biaya  

Mutu Layanan Kesehatan 

Gambar 3.1: Kerangka Konseptual Hubungan Penerapan komunikasi terapeutik 
perawat dengan kepuasan pasien. 
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Sebuah mutu layananan kesehatan terdapat tiga komponen didalamnya, yaitu: 

input proses dan output. Komunikasi terapeutik merupakan salah satu komponen mutu 

layanan kesehatan rumah sakit yang terdapat dalam komponen proses. Dalam 

komunikasi terapeutik terdapat empat tahapan yaitu, tahap pre-interaksi, yaitu tahapan 

dimana perawat mengevaluasi diri perawat sendiri dan mempersiapkan diri untuk 

bertemu pasien. Tahap orientasi, merupakan tahapan perawat menjalin hubungan saling 

percaya dengan pasien, perawat bersikap terbuka, jujur ikhlas dan menghargai pasien 

dengan tujuan untuk menggali perasaan dan pikiran pasien. Tahap kerja, merupakan 

tahaapan dimana perawat mengatasi masalah yang dihadapi pasien dan berkaitan 

dengan asuhan keperawatan yang telah ditetapkan. Tahap terminasi, merupakan tahapan 

akhir pertemuan perawat dengan pasien, dimana perawat telah menyelesaikan proses 

keperawatan secara menyeluruh.  

Dalam penyampaian komunikasi terapeutik sangat dibutuhkan teknik 

komunikasi terapeutik. yang dimana nantinya pasien dapat menilai kepuasan melalui 

teknik komunikasi terapeutik dengan menggunakan persepsinya. Pasien akan 

membandingkan layanan yang diperoleh dengan apa yang diharapkan, yang akhirnya 

memunculkan kepuasan pasien, apabila layanan sesuai dengan apa yang di harapkan 

pasien maka pasien akan merasa puas, sebaliknya apabila layanan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan maka pasien akan merasa tidak puas. . Kepuasan pasien merupakan 

perasaan pasien yang timbul setelah mendapatkan pelayanan dari rumah sakit, dalam hal 

ini kepuasan pasien sangat ditentukan dari teknik komunikasi terapeutik perawat. 

3.2 Hipotesis Penelitian  

Menurut La Biondo – Wood dan Haber (1994), dalam Nursalam, (2013) 

menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan penelitian dengan tujuan untuk menghubungkan antara teori dan kenyataan. 



31 
 

 
 

Biasanya hipotesis terdiri atas penyataan terhadap ada atau tidak adanya suatu hubungan 

antar dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Hi: Ada hubungan penerapan komunikasi perawat dengan kepuasan pasien 
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