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ABSTRACT
Background: The views of everyone in the face of different operations, so the
response is different. Each face of the operation always creates fear and anxiety in
patients, therapeutic communication is professional communication that leads to
the goal of healing the patient. Aim to determine whether there was an effect of
therapeutic communication is done by midwives with the level of anxiety in
patients with preoperative caesarea section. Is quasi-experimental research
methods. The study population was all patients pre-planned operation section in
the Room Caesarea Eva Mardi Rahayu Hospital Holy of March to June 2013. The
instrument used was a questionnaire and observation checklist form. Data
collection techniques with treatment (therapeutic communication). The results of
the study of 96 patients with preoperative responder that section prior to
therapeutic communication casearea experiencing mild anxiety (25%), moderate
anxiety (70.8%) and severe anxiety (4.2%). Having given therapeutic
communication patients with mild anxiety (7.3%) and did not experience anxiety
(92.7%). The inference that there was an effect of therapeutic communication
midwife with the level of anxiety in patients with preoperative SC Mardi Rahayu
RS Eva Space Ghost.
Keywords: therapeutic communication, anxiety, section caesarea

ABSTRAK
Latar belakang: Pandangan setiap orang dalam menghadapi operasi berbeda,
sehingga respon pun berbeda. Setiap menghadapi operasi selalu menimbulkan
ketakutan dan kecemasan pada pasien, Komunikasi terapeutik merupakan
komunikasi profesional yang mengarah pada tujuan untuk penyembuhan pasien.
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Tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh komunikasi terapeutik yang
dilakukan oleh bidan dengan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi sectio
caesarea. Metode penelitian bersifat quasi eksperimen. Populasi penelitian adalah
semua pasien pre operasi sectio caesarea terencana di Ruang Eva Rumah Sakit
Mardi Rahayu Kudus dari Maret-Juni tahun 2013. Instrumen yang digunakan
berupa kuesioner dan observasi yang berupa cheklist. Teknik pengumpulan data
dengan treatment (komunikasi terapeutik). Hasil penelitian dari 96 responden
yaitu pasien pre operasi sectio casearea sebelum dilakukan komunikasi terapeutik
mengalami kecemasan ringan (25 %), kecemasan sedang (70,8 %) dan kecemasan
berat (4,2 %). Setelah diberikan komunikasi terapeutik pasien yang mengalami
kecemasan ringan (7,3 %) dan tidak mengalami kecemasan (92,7 %). Simpulan
bahwa ada pengaruh komunikasi terapeutik bidan dengan tingkat kecemasan
pasien pre operasi SC di Ruang Eva RS Mardi Rahayu Kudus.
Kata kunci : komunikasi terapeutik, kecemasan, sectio caesarea
PENDAHULUAN

pembedahan sebagian besar berfokus

Komunikasi bidan yang sangat dibu-

pada persiapan pembedahan dan

tuhkan pada pasien operasi sectio

proses penyembuhan. Untuk dapat

caesarea karena pada kondisi ini pa-

menurunkan kecemasan pada pasien

sien cemas. Untuk mengurangi kece-

pre operasi salah satunya diperlukan

masan itu maka bidan harus mem-

komunikasi yang efektif terutama

berikan komunikasi terapeutik kepa-

komunikasi terapeutik. Hal ini perlu

da pasien pre operasi sectio caesa-

mendapat perhatian serius dari bidan

rea. Proses persalinan di rumah sakit

karena bidan merupakan petugas ke-

seringkali mengabaikan aspek-aspek

sehatan yang terdekat dan terlama

psikologis sehingga menimbulkan

dengan pasien.

berbagai permasalahan pisikologis

Operasi adalah salah satu tindakan

bagi pasien yang salah satunya ada-

pengobatan yang banyak menimbul-

lah kecemasan. Kecemasan meru-

kan kecemasan. Bila kecemasan pada

pakan perasaan yang paling umum

pasien pre operasi tidak segera

dialami oleh pasien yang dirawat di

diatasi maka dapat mengganggu

rumah sakit, kecemasan yang sering

proses

terjadi adalah apabila pasien yang

pasien yang akan menjalani ope-rasi

dirawat di rumah sakit harus meng-

harus diberi komunikasi terapeutik

alami proses operasi. Pembahasan

untuk menurunkan atau mengurangi

tentang reaksi-reaksi pasien terhadap

gejala
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penyembuhan,

kecemasan

untuk

serta

itu

dapat

meningkatkan

pengetahuan

kese-

kasi

Terapeutik

Bidan

hatan pada pasien. Komunikasi tera-

Tingkat

Kecemasan

peutik pada hakikatnya adalah suatu

Operasi Sectio caesarea”.

Dengan

Pasien

Pre

kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada ma-

METODE PENELITIAN

syarakat, kelompok atau individu.

Desain penelitian ini adalah bersifat

Data yang diperoleh dari Rumah Sa-

quasi eksperimen bertujuan untuk

kit Mardi Rahayu Kudus tahun 2012,

mengungkapkan adanya hubungan

data mulai bulan Januari 2012 sam-

sebab akibat antara variabel dengan

pai dengan bulan September 2012

adanya manipulasi suatu variabel.

menyebutkan dari jumlah persalinan

Hal ini bertujuan mengetahui efek

sebanyak 1376, 834 atau 60,6 %

komunikasi terapeutik terhadap ting-

merupakan persalinan Caesarea, 435

kat kecemasan pasien pre operasi

atau 31,6 % persalinan normal, se-

sectio caesarea. Populasi penelitian

dangkan sisanya sebanyak 107 atau

ini adalah pasien yang akan men-

7,6 % dengan vakum ekstraksi.

jalani tindakan operasi (pasien pre

Berdasarkan data yang diperoleh dari

operasi sectio caesarea). Sampel

Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus

adalah pasien pre operasi sectio

jumlah persalinan dengan Caesarea

Caesarea di Rumah Sakit Mardi

mendomisili jumlah persa-linan di

Rahayu Kudus. Pengambilan sampel

Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus

dengan cara Accidental Sampling

sehingga

dengan

komunikasi

tera-peutik

kriteria inklusi

ibu

pre

sangat dibutuhkan bagi pasien yang

operasi sectio caesarea terencana

akan

sectio

dan bersedia menjadi responden.

terapeutik

Sampel penelitian yang didapatkan

salah satu tindakan bidan yang dapat

sebanyak 96 responden. Instrumen

mengurangi kecemasan. Dimana pa-

dalam penelitian ini adalah kuisioner

da tahap ini tingkat kecemasan pa-

yang diadopsi dari instrumen yang

sien yang akan di operasi masih 3

dapat digunakan untuk mengukur

sangat tinggi. Maka penulis tertarik

skala kecemasan adalah Hamilton

untuk meneliti ”Pengaruh Komuni-

Anxiety Rating Scale (HARS). Tahap

menjalani

Caesarea.

operasi

Komunikasi
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pertama dalam penelitian responden

caesarea dapat diketahui bahwa

mengisi kuesioner tingkat kecemasan

tingkat kecemasan pasien pre

pre

komunikasi

terapeutik,

jika

operasi sectio caesarea pada

responden

me-

kategori ringan sebanyak 24 (25

ngalami kecemasan maka peneliti

%), kategori sedang sebanyak 68

memberikan komunikasi terapeutik,

(70,8 %) dan kategori berat

setelah 20 menit, responden diminta

sebanyak 4 (4,2 %). Sedangkan

mengisi kuesioner tingkat kecemasan

berdasarkan distribusi frekuensi

post komunikasi terapeutik. Analisis

tingkat

data yang akan digunakan adalah

caesarea dapat diketahui bahwa

Paired T Test dengan menggunakan

responden yang tidak mengalami

program SPSS 16,0.

kecemasan sebanyak 89 (92,9

dinilai

hasilnya

post

operasi

sectio

%), sedangkan pada kategori
HASIL DAN BAHASAN

ringan sebanyak 7 (7,3 %).

A. HASIL

Berdasarkan hasil analisa Paired

Berdasarkan distribusi frekuensi

T-Test didapatkan hasil sebagai

tingkat

berikut :.

pre

operasi

sectio
Tabel 5.3

Hasil Uji Analisa Data Nilai Tingkat Kecemasan pada pasien pre dan post
operasi sectio caesarea di Ruang Eva Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus

Data

N

Pre Operasi

9

SC

6

Post

9

Operasi SC

6

Selisih

Mean

22.47

10.26

SD

t

t

hitung

tabel

29.53
9

95% CI of
Difference
Lower

Upper

1,99

11.38

14.05

0

8

6

p value

3.12
5
2.30
0

0,000

12.21

Dari tabel diatas dapat dilihat

runan, sehingga dapat disim-

bahwa nilai rata-rata sebelum

pulkan bahwa terjadi penurunan

dan sesudah mengalami penu-

tingkat kecemasan. Selain itu

104

harga t hitung lebih besar dari t

jadi hambatan pada pasca ope-

tabel (29.539 > 1.990) dan nilai

rasi, pasien menjadi cepat ma-

p value sebesar 0.000 < 0.05 se-

rah, bingung, lebih mudah ter-

hingga dapat disimpulkan bahwa

singgung akibat reaksi psikis, di-

ada pengaruh komunikasi te-

bandingkan dengan orang yang

rapeutik bidan dengan tingkat

cemas

kecemasan

pre

Wartonah, 2006). Berdasarkan

operasi sectio caesarea di Ruang

hal tersebut dapat disimpulkan

Eva Rumah Sakit Mardi Rahayu

bahwa ada pengaruh komunikasi

Kudus.

terapeutik bidan dengan tingkat

pada

pasien

kecemasan

B. BAHASAN
Berdasarkan

ringan

penelitian

(Tarwoto

pada

pasien

dan

pre

yang

operasi sectio caesarea di Ruang

telah dilakukan pada pasien pre

Eva Rumah Sakit Mardi Rahayu

dan post operasi sectio caesarea

Kudus.

menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kecemasan se-

SIMPULAN DAN SARAN

telah diberikan treatment berupa

A. SIMPULAN

komunikasi terapeutik pada pa-

Setelah melakukan kegiatan pene-

sien operasi sectio caesarea. Se-

litian dapat disimpulkan bahwa

tiap menghadapi operasi selalu

terjadi

menimbulkan

dan

cemasan. Selain itu harga t hitung

kecemasan pada pasien, Kece-

lebih besar dari t tabel (29.539 >

masan adalah sesuatu yang me-

1.990) dan nilai p value sebesar

nimpa hampir setiap orang pada

0.000 < 0.05, sehingga dapat

waktu tertentu dalam kehidu-

disimpulkan bahwa ada pengaruh

pannya

komunikasi

ketakutan

(Rahmaiah,

Savitri,

penurunan

tingkat

terapeutik

ke-

bidan

2003). Seseorang yang sangat

dengan tingkat kecemasan pada

cemas sehingga tidak bisa ber-

pasien pre operasi sectio caesarea

bicara dan mencoba menye-

di Ruang Eva Rumah Sakit Mardi

suaikan diri dengan kecemasan

Rahayu Kudus.

sebelum operasi, seringkali men-
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Sedangkan bagi Rumah Sakit

B. SARAN
Bagi tenaga kesehatan dapat le-

Mardi Rahayu dapat memper-

bih meningkatkan komunikasi te-

tahankan mutu pelayanan dalam

rapeutik dalam memberikan asu-

memberikan asuhan ibu bersalin

han sayang ibu terutama pada pa-

terutama pada pasien pre operasi

sien pre operasi sectio caesarea.

sectio caesarea.
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