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Abstrak 

 

Pasien anak memerlukan pendekatan komunikasi khusus yang perlu diperhatikan oleh tenaga 

medis. Secara otomatis hal ini akan berkaitan juga dengan respon penerimaan dan 
hubungannya dengan tingkat kecemasan. Oleh karena itu, Penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengkaji strategi tindak tutur direktif dokter gigi kepada pasien anak serta hubungannya 
dengan teknik komunikasi terapeutik yang digunakan. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah tindak tutur direktif yang digunakan oleh seorang informan dokter gigi dalam 

menghadapi tiga pasien anak yang mewakili kelompok usia yang berbeda. Data penelitian 
diperoleh dengan menggunakan teknik observasi langsung di lapangan dan transkripsi tuturan 

percakapan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan empat 
instrumen, yakni: (1) kategori tindak tutur direktif (Bach dan Harniss, 1979); (2) teknik 
komunikasi terapeutik (Stuart dan Sundeen, 1998); (3) kategori penerimaan pasien anak 

(Bara, 2010); dan (4) tingkat kecemasan (Stuart & Sundeen, 1998). Temuan penelitian ini 
menunjukkan bahwa kategori tindak tutur direktif dokter gigi mencakup Questions (40%), 

Advisories (24%), Requirements (20.8%), Requestives (9.6%), serta Permissives dan 
Prohibitives (masing-masing 4.8%). Adapun teknik terapeutik terbanyak yang digunakan 
dokter gigi terhadap pasien anak ialah teknik memfokuskan (23.4%), mengklarifikasi 

(19.8%), refleksi (7.2%), asertif (5.4%) dan humor (7.2%). Selanjutnya, respon penerimaan 
pFasien anak terhadap tindak tutur direktif dokter gigi yang paling dominan adalah bentuk 

Dispreferred: Delay sebanyak 37.8%, disusul oleh bentuk Preferred: Acceptance sebanyak 
36%, kemudian Dispreferred: Indication of a dispreferred action dan Preferred: Consensus 
masing-masing 12.6%. Terakhir bahwa kecemasan ringan ialah yang paling dominan (54%), 

diikuti kecemasan sedang (27%) dan kecemasan berat (18%). Dari temuan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan pola tindak tutur direktif dokter gigi, teknik 

terapeutik yang digunakannya dan bentuk respon penerimaan pasien anak dalam komunikasi 
medis. Isu-isu ini diharapkan dapat dicermati secara kritis oleh para pihak yang 
berkecimpung dalam pelayanan medis, khususnya dokter gigi. 

 
Kata Kunci: Tindak Tutur Direktif, Komunikasi Terapeutik, Respon Penerimaan, dan 

Tingkat Kecemasan. 
 


