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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur atas hidayah dan petunjukNya penulis telah dapat menyelesaikan naskah buku yang berjudul
“Komunikasi Kesehatan Berbasis Terapeutik” buku yang bersifat sederhana ini
bertujuan membantu memberi bahan bacaan bagi tenaga kesehatan bidan
dan perawat khususnya untuk memberikan pelayanan kepada klien/pasien.
Di dunia kesehatan terjadinya saling ketergantungan berdasarkan
kebutuhan setiap individu maupun kelompok. Ketergantungan
antarmanusia merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk sosial
untuk saling membutuhkan dan tidak dapat hidup dengan sendirinya.
Oleh manusia sejak lahir ditolong orang yaitu bidan dan dirawat oleh
perawat dan diberikan ASI oleh ibu, demikian terus selanjutnya sampai
mati pun manusia membutuhkan orang lain.
Di dalam saling ketergantungan tersebut, terjalin komunikasi antarkeduanya yaitu bidan, perawat dan klien/pasien. Komunikasi tersebut
hadir sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kesehatan. Komunikasi
juga sebagai dasar untuk dilakukannya diagonis terhadap seseorang
klien atau pasien, dari hasil komunikasi itulah berbagai tindakan
medis dilakukan. Baik setelah adanya tindakan medis atau sebelumnya
pelayanan-pelayanan komunikasi atau konseling dari tenaga kesehatan
ini tetap diberikan kepada klien/pasien. Dengan harapan bahwa terhadap
klien/pasien bagi mereka dari hasil komunikasi masih selalu ada upaya
untuk berperilaku sehat dan sakit.
v

Dalam kesehatan, bidan, perawat dan dokter merupakan tempat
di mana setiap orang untuk mencari pengobatan; baik yang berperilaku
sehat maupun yang sakit untuk mencari pengobatan sehingga di dalamnya
terjadilah komunikasi terapeutik tersebut. Komunikasi di mana dilakukan
berbasis kebutuhan klien atau pasien. Dalam berbagai komunikasi
tersebut di dalamnya juga ada komunikasi kelompok dan komunikasi
berdasarkan karakteristik klien, sehingga pendekatan dari komunikasi
dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut berbasis kebutuhan klien/
pasien.
Setidaknya, buku ini selain dapat dijadikan bahan bacaan bagi bidan
dan perawat buku ini juga menjadi bahan atau materi ajar mahasiswa
kesehatan yang mengambil prodi bidan, perawat dan ilmu kesehatan
masyarakat, dan juga dapat dipakai oleh akademisi dan praktisi kesehatan
sebagai tambahan pengembangan wawasan.
Namun, penulis sangat menyadari bahwa buku ini juga masih
terdapat kekurangan di sana sini, baik dari aspek konsep, gagasan penulis,
dari aspek sumber referensi buku, media online, koran, majalah jurnal,
tesis dan disertasi terkadang terlewatkan penulisan sumbernya sehingga
dalam hal ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan penulis
memberikan doa atas berbagai sumber referensi dan gagasan para ahli
semoga dapat dijadikan sebagai amal kebaikan bapak dan ibu semunya.
Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang
setinggi-tingginya kepada suami tercinta Dedi Zefrizal, S.T., keempat
anak saya (putra dan putri saya) tercinta; Devin Caisario Zefrizal, Fatimah
Eysel Zefrizal, Aisyah Doroteia, dan Omar Al Bukhari Zefrizal yang
senantiasa menjadi penyemangat, sumber inspirasi dan memberikan
doa serta dukungan. Kepada keluarga besar M. Yunus Sa’at dan keluarga
besar Universitas Ubudiyah Indonesia atas doa, nasihat dan semangat
yang diberikan selama ini.
Dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis
sampaikan kepada penerbit yang telah berkenan menerbitkan buku ini;
kiranya buku ini menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui sistem pendidikan nasional, semoga kiranya bermanfaat. Aamiin.
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Bab 1
KONSEP DASAR
KOMUNIKASI KESEHATAN

A. Pendahuluan
Abad sekarang sebagai “Abad Pelanggan” begitu Carlzon berpendapat
sebagaimana yang dirilis Mufawik Saleh (2009: 1), abad ini di mana
para pengguna jasa diposisikan pada terhormat. Bahkan dalam bidang
jasa pun, kegiatan pelayanan menjadi kata kunci bagi keberhasilan dan
keberlangsungan usaha yang dilakukan. Mereka-mereka yang bergerak
dalam bidang jasa tersebut memahami bahwa jika tidak ada pelayanan
maka tidak ada bisnis yang dilangsungkan (No service, no business).
Sehingga dalam kompetisi bisnis, maka setiap organisasi berusaha
menampilkan yang terbaik dengan memberikan yang mengutamakan
pelanggan. Pelayanan melalui komunikasi yang baik di berbagai
lembaga jasa memengaruhi pelanggan atau klien untuk memberikan
kepercayaannya secara berkelanjutan dan demikian juga sebaliknya
ketidakmampuan menampilkan komunikasi yang memuaskan
pelanggan atau klien akan membuat pelanggan atau klien untuk tidak
melanjutkan hubungan komunikasinya.
Demikian halnya dalam jasa pelayanan kesehatan, bagaimana
mereka yang berprofesi tenaga kesehatan/perawat harus mampu
memberi pelayanan prima atau pelayanan sepenuh hati terhadap
klien dan keluarganya. Komunikasi yang efektif dengan klien yang
diterapkan atau dibangun oleh tenaga kesehatan akan membuat klien
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yakin adanya sebuah harapan untuk sehat dari sakit yang dideritanya.
Apabila komunikasi buruk yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap
klien maka akan berpengaruh terhadap kesehatan klien. Oleh sebab itu,
komunikasi tenaga kesehatan dengan kliennya sangat memengaruhi
nilai-nilai psikologi klien akan penyakit-penyakit yang dideritanya.
Suatu pelayanan komunikasi yang baik tersebut akan melangsungkan
keberkehidupan jasa-jasa yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.
Berapa banyak komunikasi buruk yang dilakukan oleh petugas pelayanan
kesehatan baik itu di rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan
lainnya, yang tidak jarang kadang membuat tenaga medis menjadi
sasaran pemukulan atau amukan dari klien dan/atau keluarganya. Selain
itu, ketidakmampuan membangun bisnis lembaga layanan kesehatan
juga seperti klinik atau rumah sakit swasta akan beralih untuk menjadi
hotel, hal itu bukan tidak mungkin penyebabnya adalah faktor pelayanan
komunikasi.
Setiap aktivitas di dalamnya dilakukan melalui komunikasi dengan
komunikasi inilah semua pekerjaan akan mendapat petunjuk, arahan
untuk diselesaikan masing-masing staf atau secara berkelompok.
Komunikasi adalah sebagai proses berbicara untuk memberi atau
menyampaikan pesan kepada seseorang atau orang lain yang
berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan. Atau dengan kata lain semua
aktivitas dilangsungkan melalui suatu komunikasi pembicaraan antara
sesamanya.
Komunikasi yang baik akan mempermudah proses dalam melakukan
sesuatu, berupa arahan atau petunjuk kerja. Maka dari itu komunikasi
yang baik tersebut perlu dan penting untuk dikuasai dan dipahami
oleh setiap orang sehingga pesan yang disampaikan akan lebih mudah
dipahami, dimengerti, diterima dan dilaksanakan oleh si penerima
pesan. Suatu pesan memang bukanlah semuanya kata perintah atau
petunjuk untuk melakukan sesuatu hal atau pekerjaan. Akan tetapi, ada
komunikasi sekadar untuk menyampaikan berita kepada setiap orang
agar mereka mengetahui dari suatu informasi tersebut.
Berdasarkan hal demikian dapat dijelaskan bahwa, komunikasi
tersebut ada yang bersifat; menyampaikan berita, ada komunikasi yang
memberi perintah arahan kerja ada komunikasi biasa yang sifatnya hanya
sebatas komunikasi dan berbicara untuk suatu kepentingan sebagaimana
kita lihat bersama dalam setiap aktivitas sehari-hari.
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Namun demikian, untuk pesan atau informasi yang dikomunikasikan
tersebut agar dapat tersampaikan dengan baik kepada sasarannya, maka
pesan-pesan yang disampaikan itu harus disusun dan diolah sebaik
mungkin, sehingga si penerima pesan dapat menerimanya dengan
senang hati, mengerti, mudah memahaminya dan sekaligus mau
menerimanya. Suatu komunikasi yang tidak disusun dengan baik atau
isi pesan tersebut tidak tersusun dengan baik pula, maka pesan yang
disampaikan tersebut akan membuat si penerima pesan sulit untuk
mengerti, memahamai dan juga melaksanakannya.
Menyampaikan pesan melalui suatu komunikasi, di mana berita
atau informasi tersebut tidak disusun redaksinya dengan baik maka bisa
saja si penerima pesan tidak mau menerima pesan tersebut, akhirnya
yang terjadi selain pesan tidak diterima dan akan membuat hubungan
antara pemberi dan penerima pesan kurang harmonis. Dengan demikian,
maka setiap pesan yang disampaikan sebelumnya, sudah tersusun dan
tertata dengan baik, singkat, padat dan poin-poin pentingnya saja, tidak
terlalu melebar atau mengambang informasinya, yang itu akan membuat
kesulitan si penerima pesan dalam menerimanya.

B. Pengertian Komunikasi
Sebagai upaya memahami komunikasi, terlebih dahulu akan dikemukakan
pengertian komunikasi secara harfiah bahwa komunikasi berasal dari
bahasa Latin yaitu “Communi” berarti ‘sama’ “Communicatio” berarti
‘membuat sama’. Dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan
suatu proses upaya membangun pengertian antara yang satu dengan
yang lainnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai suatu
hal. Dari pengertian komunikasi ini memberikan suatu arti tersirat
bahwa komunikasi adalah memberi pengertian dari seseorang kepada
orang lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pengertian ini, lebih
menekankan pada bahwa suatu komunikasi dilakukan untuk memberi
petunjuk-petunjuk dalam setiap bentuk apa saja yang dilakukan dan
tergantung pada apa yang dikomunikasikan seseorang itu. Komunikasi
ini dilakukan selain untuk tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman,
juga bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang
diinginkan. Tidak berlebihan dapat disebutkan komunikasi tersebut
dilakukan untuk memberikan suatu pemahaman kepada siapa saja
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lawan berbicara seseorang, tetapi dalam pemberian pemahaman
tersebut disesuaikan dengan situasi yang kondusif. Suatu komunikasi
yang tidak kondusif akan mengundang ketidaknyamanan atau memberi
ketegangan antara keduanya “sehingga istilah mulutmu harimaumu” itu ada
pada komunikasi. Ketika komunikasi seseorang dilakukan tidak baik
maka ia akan menanggung risikonya atau dengan istilah lain “apa yang
Anda tanam itu pulah yang Anda tuai” artinya menanam suatu kebaikan
akan mendapat kebaikan pula, tetapi suatu keburukan yang Anda tanam
pasti Anda akan menuai keburukan pula.
Secara umum setiap orang dapat saja memberi definisi komunikasi
dari perspektif masing-masing sesuai dengan pendekatan dan
kepentingan masing-masing pula. Cukup banyak para ahli yang
mendefinisikan komunikasi secara lebih jelas dan detail mengenai
pengertian komunikasi di antaranya yaitu: menurut Achmad S. Ruky,
komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan, di
mana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data atau
informasi dari seseorang kepada orang lain. Proses ini dilakukan dengan
tujuan untuk memengaruhi dan/atau mengubah informasi yang dimiliki
serta tingkah laku orang yang menerima pesan. Atep Aditya Barata
mendefinisikan komunikasi sebagai proses pengiriman dan penerimaan
pesan, berita, atau informasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih.
Proses ini dilakukan secara efektif agar pesan yang disampaikan dapat
dipahami oleh penerimanya.
Manurung (2011: 47) menjelaskan bahwa komunikasi juga
merupakan pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka
menciptakan rasa saling mengerti serta saling percaya demi terwujudnya
hubungan yang baik antara seseorang dengan orang lain. Lebih lanjut,
Manurung menyebutkan tujuan komunikasi adalah untuk membagi
informasi yang dimiliki kepada orang lain, memengaruhi orang lain,
saling mengerti satu sama lain, menyampaikan sesuatu yang dirasakan,
dan memperoleh informasi tentang sesuatu.
Pendapat Cusway & Lodge, (1995) yang dilansir Manurung dalam
buku yang sama menyebutkan bahwa suatu komunikasi dianggap efektif
apabila gagasan yang disampaikan kepada seseorang berhasil diterima
dengan baik. Halangan besar untuk mencapai komunikasi yang efektif
adalah jika terjadi aneka macam persepsi. Persepsi adalah cara seseorang
mengolah dan menginterpretasikan informasi yang mereka terima,

4

Komunikasi Kesehatan Berbasis Terapeutik

dibentuk oleh harapan dan pengalaman individu. Persepsi individu
pada suatu situasi yang sama dapat berbeda.
Dalam buku “Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar” Dedy Mulyana;
Harorl D. Lasswell mengemukakan bahwa pada dasarnya komunikasi
merupakan proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan
saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat atau hasil apa? Kemudian
dalam buku “Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan” Alo Liliweri
mendefinisikan komunikasi sebagai pengalihan suatu pesan dari satu
sumber kepada penerima. Pengalihan pesan dilakukan agar penerima
mendapatkan pemahaman mengenai sesuatu. Pendapat ahli lain
mengatakan komunikasi dapat dirumuskan sebagai suatu kegiatan
disampaikannya suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain melalui
media tertentu. Setelah pesan tersebut diterima dan dipahami sejauh
kemampuannya, penerima pesan kemudian menyampaikan tanggapan
melalui media tertentu pula kepada penyampai pesan. Dari pengertianpengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan
suatu proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih, yang pada gilirannya akan memunculkan saling pengertian yang
sifatnya mendalam.
Dari pengertian-pengertian komunikasi yang disebutkan di atas
dapat saja disebutkan beberapa karakteristik dasar komunikasi yang
harus dipahami oleh tenaga kesehatan, yaitu: (a) komunikasi terjadi
secara berkesinambungan dan terjadi hubungan timbal balik; (b) dalam
berkomunikasi seseorang akan merespons terhadap pesan yang diterima
baik secara langsung maupun tidak langsung,verbal maupun non-verbal;
(c) pesan yang dikirim dan diterima dipengaruhi oleh pengalaman masa
lalu, pendidikan, keyakinan dan budaya; (d) komunikasi membutuhkan
lebih dari 2 orang yang akan menentukan tingkat hubungan dengan
orang lain; (e) proses komunikasi dapat melalui komunikasi verbal dan
non-verbal yang biasa terjadi secara simultan; (f) pesan yang diterima
tidak selalu diasumsikan sama antara penerima dan pengirim; (g)
pertukaran informasi diperlukan ilmu pengetahuan; (h) komunikasi
dipengaruhi oleh perasaan diri sendiri, subjek yang dikomunikasikan
dan orang lain; (i) posisi seseorang di dalam sistem sosiokultural dapat
memengaruhi proses komunikasi.
Sedangkan tujuan komunikasi adalah agar hal yang disampaikan
bisa dimengerti dengan cukup baik, mampu memahami maksud

Bab 1 Konsep Dasar Komunikasi Kesehatan

5

perkataan orang lain. Agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat
diterima orang lain terutama dalam gelaran rapat tertentu. Penggerak
orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya komunikasi antara
perawat dan klien dan keluarga klien, diupayakan dilakukan dengan
pendekatan-pendekatan tertentu, sehingga akan terbangun komunikasi
kesehatan yang sehat.
Berdasarkan paparan-paparan di atas, berikut dapat disebutkan
beberapa makna yang merupakan prinsip komunikasi yang dilakukan
setiap orang, di antaranya: (1) komunikasi adalah suatu proses simbolik
atau lembaga dan sifatnya sebagai kebutuhan manusia di mana tanpa
melalui komunikasi manusia tidak bisa melakukan apa saja; (2) segala
sesuatu dalam aktivitas manusia tersebut dilakukan melalui komunikasi,
sebab manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang
lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing maka tidak dapat
melepaskan diri dari proses komunikasi; (3) setiap komunikasi memiliki
dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi yaitu makna/muatan/isi
yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Dimensi hubungan adalah
bagaimana cara orang menyampaikan dimensi isi, seperti nada bicara,
gerak tubuh; (4) komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan,
hal kecil, hal sedang dan hal-hal besar atau sangat penting; (5) setiap
komunikasi yang dilakukan terjadi dalam konteks ruang, konteks dan
waktu, artinya komunikasi memiliki topik tersendiri, waktu dan tempat
tersendiri; (6) komunikasi yang dilakukan beberapa orang, sangat
tergantung pada tingkat kepentingan dan penyelesaian masalah; (7)
setiap yang dikomunikasikan haruslah efektif untuk sebuah kepentingan
atau kepentingan organisasi.
Suatu hal yang paling bermakna dalam konsep komunikasi
sebagaimana yang disebut di atas adalah bahwa komunikasi merupakan
kebutuhan pokok dalam mencapai tujuan-tujuan hidup manusia.
Karena melalui komunikasi tersebut, baik antara kedua belah pihak
atau banyak pihak akan menyampaikan atau mengutarakan apa-apa
saja tujuan-tujuan mereka dan akan terungkap melalui komunikasi.
Dengan demikian, begitu pentingnya komunikasi itu dalam mencapai
tujuan-tujuan hidup manusia, yang semestinya harus dipahami secara
benar termasuk dalam implementasinya.
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C. Komunikasi Kesehatan
Begitu juga dalam hal dunia kesehatan, oleh tenaga kesehatan atau
medis harus mampu memberi pelayanan sepenuhi hati terhadap klien.
Sebabnya klien berharap proses pelayanan kesehatan selain menerima
pelayanan prima juga mendapat kesembuhan yang berarti. Selain
itu pula, dunia kesehatan saat ini mendapat tantangan yang begitu
hebat yaitu bagaimana tenaga kesehatan harus mampu menunjukkan
kinerjanya yang profesional yang ditunjukkan dengan suatu kinerja
yang berdedikasi atau disiplin tinggi. Dalam melaksanakan tugas-tugas
kesehatan kemampuan berkomunikasi tidak dapat dilepaskan dari
profesinya sebagai tenaga kesehatan.
Suatu komunikasi kesehatan sama maksudnya dengan pengertian
komunikasi di atas. Komunikasi kesehatan diartikan sebagai
penyampaian pesan yang berisi semua hal yang berhubungan dengan
kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap klien atau
keluarganya. Komunikasi kesehatan dalam praktik kesehatan merupakan
bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan petugas kesehatan terhadap
klien. Komunikasi kesehatan tersebut dilangsungkan bertempat di
rumah sakit, puskesmas, posyandu, klinik, dan sebagainya.
Berbagai tenaga kesehatan di lembaga kesehatan tersebut harus
mampu memberikan pelayanan komunikasi prima kepada klien dalam hal
ini pasien atau stakeholder kesehatan dan sebagainya. Lembaga-lembaga
kesehatan tak obahnya seperti perusahaan bisnis yang mempunyai
hubungan timbal balik. Artinya tenaga kesehatan atau lembaga
kesehatan membutuhkan pasien untuk keberlangsungan profesinya.
Lebih dari itu, tenaga kesehatan dan klien saling ketergantungan, lebih
penting lagi bahwa tenaga kesehatan yang profesional dan berdedikasi
tinggi tidak harus melepaskan kliennya begitu saja apabila titik
kesembuhan tersebut belum dirasakan oleh klien.
Oleh karenanya, Greener (1995: 4) berpendapat bahwa keberadaan
komunikasi yang dilakukan tenaga kesehatan ini adalah untuk:
1.

Menciptakan reputasi bagi perusahaan-perusahaan dan organisasiorganisasi kesehatan.

2.

Menciptakan reputasi para individual sebagai ahli di bidang yang
dipilihnya.
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3.

Meningkatkan kesadaran terhadap produk dan layanan organisasi
kesehatan yang mengadakan mereka.

4.

Mempertinggi nama baik dari suatu kedudukan masyarakat atau
nama baik perusahaan khususnya lembaga kesehatan.

5.

Menyelenggarakan kampanye-kampanye untuk mencapai tujuan
tertentu.

Dari keberadaan komunikasi dalam kesehatan sebagaimana
disebutkan di atas bahwa komunikasi, bagi lembaga kesehatan adalah
untuk menciptakan reputasi-reputasi di mana perusahaan-perusahaan
kesehatan mereka bekerja. Selain itu, reputasi individual tenaga medis
akan terbangun melalui komunikasi yang baik pula. Melalui komunikasi
tersebut, oleh tenaga kesehatan juga akan mampu mempertinggi
nama baik mereka masing-masing dan termasuk perusahaan di mana
mereka bekerja. Selain itu komunikasi dalam kesehatan adalah untuk
mengampanyekan berbagai program kesehatan yang dicanangkan
pemerintah.
Lebih jelas lagi, dapat ditekankan bahwa dalam komunikasi
kesehatan akan dilakukan komunikasi dua arah, tidak sekadar satu arah
informasi. Komunikasi akan membantu atasan atau pihak manajemen
seperti apa informasi yang diperoleh dari bawah untuk disampaikan
kepada pimpinan atau manajemen Anda bekerja. Berbagai informasi
dan perkembangan di masyarakat terkait dengan kesehatan akan
disampaikan kepada pimpinan melalui komunikasi. Dengan demikian,
peran komunikasi itu benar-benar merupakan fungsi manajemen
bertugas dengan tanggung jawab menjaga reputasi organisasi lembaga
kesehatan.
Pendapat Potter dan Perry (1997) dilansir Jumiatun (2012: 87)
komunikasi dikatakan sebagai elemen dasar dari interaksi manusia yang
memungkinkan untuk mampu menetapkan, mempertahankan, dan
meningkatkan kontak dengan orang lain. Dalam proses melaksanakan
aktivitas-aktivitas sehari-hari, sebagian besar waktu digunakan untuk
melakukan komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Para perawat
melakukan komunikasi dengan klien dan juga keluarganya, selain itu
juga dengan sesama rekan kerja yang terdiri dari banyak profesi dokter,
ahli gizi, petugas laboratorium, teknisi, apoteker, serta petugas lain
yang berkaitan.
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Sedangkan Sumijatun (2012: 87) menyatakan bahwa perawat
sebagai tenaga kesehatan yang terdekat dengan klien maupun
keluarganya dituntut untuk dapat berinteraksi dengan baik, selain itu
perawat juga merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak menjalin
hubungan kerja dengan profesi kesehatan lain, sehingga kemungkinan
untuk membuat kesalahan juga paling besar. Untuk dapat berinteraksi
dengan baik perlu adanya suatu pembekalan tentang komunikasi
kesehatan atau perawat.

kalimatnya
memang
diulang?

Menurut healthy people 2010 dalam Liliweri (2009), komunikasi
kesehatan yaitu seni menginformasikan, memengaruhi dan motivasi
individu, institusi, serta masyarakat tentang isu-isu penting di bidang
kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan individu
dalam masyarakat. Cline, dalam Liliweri (2009), komunikasi kesehatan
merupakan sebuah bidang teori, riset dan praktik yang berkaitan dengan
pemahaman dan saling ketergantungan memengaruhi komunikasi
(interaksi simbolik dalam bentuk pesan dan makna) dan kepercayaan
kesehatan terkait, perilaku dan hasil. Komunikasi kesehatan menurut
Notoatmodjo (2007), merupakan usaha yang sistematis untuk
memengaruhi secara positif perilaku kesehatan. Menurut healthy
people 2010 dalam Liliweri (2009), komunikasi kesehatan yaitu seni
menginformasikan, memengaruhi dan memotivasi individu, institusi,
serta masyarakat tentang isu-isu penting di bidang kesehatan dalam
meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan individu dalam masyarakat.
Sedangkan menurut Cline, R. dalam Liliweri (2009), komunikasi
kesehatan merupakan sebuah bidang teori, riset dan praktik yang
berkaitan dengan pemahaman dan saling ketergantungan memengaruhi
komunikasi (interaksi simbolik dalam bentuk pesan dan makna) dan
kepercayaan kesehatan terkait perilaku dan hasil. Komunikasi kesehatan
menurut Notoatmodjo (2007), merupakan usaha yang sistematis
untuk memengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat
dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik
menggunakan komunikasi interpersonal, maupun komunikasi massa.
Ratzan dalam Liliweri (2009) menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan komunikasi kesehatan ialah proses kemitraan antara partisipan
berdasarkan dialog dua arah yang di dalamnya ada suasana interaktif,
ada pertukaran gagasan, ada kesepakatan mengenai kesatuan gagasan
mengenai kesehatan, juga merupakan teknik dari pengirim dan penerima
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untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan yang seimbang demi
memperbarui pemahaman bersama.
Northouse (Notoatmodjo, 2005) menyebutkan komunikasi
kesehatan merupakan bagian dari komunikasi antarmanusia yang
memiliki fokus pada bagaimana seorang individu dalam suatu kelompok/
masyarakat menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan
serta berupaya untuk memelihara kesehatannya. Sementara yang menjadi
fokus utama dalam komunikasi kesehatan adalah terjadinya transaksi yang
secara spesifik berhubungan dengan isu-isu kesehatan dan faktor-faktor
yang memengaruhi transaksi tersebut. Transaksi yang berlangsung antara
ahli kesehatan dengan pasien dan antara pasien dengan keluarga pasien
merupakan perhatian utama dalam komunikasi kesehatan. Komunikasi
kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk memengaruhi secara
positif perilaku kesehatan individu dan komunitas masyarakat, dengan
menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik komunikasi
interpersonal, maupun komunikasi massa.
Sementara Liliweri (2008) menyatakan komunikasi kesehatan
dipahami sebagai studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan
strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang
dapat memengaruhi individu dan komunitas agar dapat membuat
keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan.
Komunikasi kesehatan meliputi informasi tentang pencegahan penyakit,
promosi kesehatan, kebijaksanaan pemeliharaan kesehatan, regulasi
bisnis dalam bidang kesehatan yang sejauh mungkin mengubah dan
memperbaharui kualitas individu dalam suatu komunitas masyarakat
dengan mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan dan etika.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa komunikasi kesehatan
merupakan aplikasi dari konsep dan teori komunikasi dalam transaksi
yang berlangsung antarindividu/kelompok terhadap isu-isu kesehatan.
Tujuan pokok dari komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku
kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.
Dalam komunikasi kesehatan di setiap tempat atau ruang oleh
komunikasi kesehatan tersebut mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk
perubahan perilaku kesehatan pada sasaran ke arah yang lebih kondusif
sehingga dimungkinkan terjadinya peningkatan status kesehatan sebagai
dampak (impact) dari program komunikasi kesehatan. Menurut Liliweri
(2009: 52-53) tujuan komunikasi kesehatan terbagi dua, di antaranya:
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1. Tujuan Strategis
Pada umumnya program-program yang berkaitan dengan komunikasi
kesehatan yang dirancang dalam bentuk paket acara atau modul dapat
berfungsi untuk:
a.

Relay information, meneruskan informasi kesehatan dari suatu
sumber kepada pihak lain secara berangkai (hunting).

b.

Enable informed decision making, memberikan informasi akurat untuk
memungkinkan pengambilan keputusan.

c.

Promote peer information exchange and emotional support, yakni
mendukung pertukaran pertama dan mendukung secara emosional
pertukaran informasi kesehatan.

d.

Promote healthy behavior, informasi untuk memperkenalkan hidup
sehat.

e.

Promote self care, yakni memperkenalkan pemeliharaan diri sendiri.

f.

Manage demand for health services, ialah untuk memenuhi permintaan.

2. Tujuan Praktis
Menurut Taibi Kahler dalam Liliweri (2009: 53-54) menyatakan bahwa
sebenarnya secara praktis tujuan khusus komunikasi kesehatan itu
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui beberapa usaha
pendidikan dan pelatihan agar dapat:
a.

Meningkatkan pengetahuan yang mencakup:


Prinsip-prinsip dan proses komunikasi manusia.



Menjadi komunikator (yang memiliki etos, patos, logos,
kredibilitas dan lain-lain).



Menyusun pesan verbal dan non-verbal dalam komunikasi
kesehatan. Memilih media yang sesuai dengan konteks
komunikasi kesehatan.



Menentukan segmen komunikasi yang sesuai dengan konteks
komunikasi kesehatan.



Mengelola umpan balik atau dampak pesan kesehatan yang
sesuai dengan kehendak komunikator dan komunikan.



Mengelola hambatan-hambatan dalam komunikasi kesehatan.

Bab 1 Konsep Dasar Komunikasi Kesehatan

11

b.

c.



Mengenal dan mengelola konteks komunikasi kesehatan.



Prinsip-prinsip riset.

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berkomunikasi
efektif.


Bahan atau materi yang dikomunikasikan produktif.



Komunikasi menggunakan waktu yang efektif artinya
tidak ada materi komunikasi di luar pokok masalah yang
dikomunikasikan.



Memfasihkan bahasa dan mimik komunikasi, sehingga mudah
dipahami oleh lawan bicara.

Membentuk sikap dan perilaku berkomunikasi, seperti:


Berkomunikasi yang menyenangkan, empati.



Berkomunikasi dengan kepercayaan pada diri.



Menciptakan kepercayaan publik dan pemberdayaan publik.



Membuat pertukaran gagasan dan informasi makin
menyenangkan.



Memberikan apresiasi terhadap terbentuknya komunikasi yang
baik.

Secara komunikasi kesehatan memiliki manfaat untuk memberi
pelayanan terhadap klien dan keluarganya. Sedangkan manfaat secara
spesifik yaitu sebagai bantuan profesional yang diberikan tenaga
kesehatan kepada klien dalam upaya penyembuhan klien, sehingga
dengan memberikan pelayanan yang prima maka adanya suatu
keyakinan dan harapan untuk sebuah kesembuhan.
Sedangkan menurut Alo Liliweri (2009: 56-69) manfaat ilmu
komunikasi kesehatan adalah untuk:
a.

Memahami interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu.

b.

Meningkatkan kesadaran kita tentang isu kesehatan.

c.

Melakukan strategi intervensi pada tingkat komunitas.

d.

Menghadapi disparitas pemeliharaan kesehatan antaretnik atau ras
dalam suatu masyarakat.

e.

Menampilkan ilustrasi keterampilan, menggambarkan berbagai
jenis keterampilan untuk memelihara kesehatan, pencegahan,
advokasi atau sistem layanan kesehatan kepada masyarakat.
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f.

Menjawab permintaan terhadap layanan kesehatan (mengetahui
dan melakukan analisis kebutuhan).

g.

Memperkuat infrastruktur kesehatan masyarakat di masa yang akan
datang bagi hasil yang memuaskan masyarakat umum.

h.

Membarui peranan para profesional di bidang kesehatan, misalnya
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petugas medis,
memperkuat infrastruktur kesehatan, membangun kemitraan,
mengembangkan akuntabilitas, dan mengembangkan pembuktian
atas layanan.

Selain yang disebutkan di atas, peran komunikasi kesehatan
meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah
kesehatan, risiko kesehatan serta solusi kesehatan. Peningkatan
kesadaran individu akan hal-hal tersebut ini berdampak pada keluarga
serta lingkungan komunitas individu. Sebagai contoh apabila dalam
sebuah keluarga ada anggota keluarga yang menderita sakit diabetes
(isu kesehatan dan masalah kesehatan). Sebagai seorang penderita, ia
harus memperhatikan dengan baik asupan makanannya sehari-hari. Pola
makan harus dijaga dengan baik. Pengaturan pola makan yang sesuai
juga harus dipahami oleh anggota keluarganya yang lain. Bila, misalnya
penyakit diabetes yang diderita anggota keluarga ini menjadi makin
parah (kronis) dan ia harus menjalani amputasi (risiko kesehatan), tentu
akan muncul reaksi emosional (seperti denial). Reaksi emosional ini
akan diikuti oleh reaksi yang kurang nyaman secara psikologis (misal
mudah marah dan tersinggung). Ketidaknyamanan ini akan berpengaruh
pada bentuk komunikasi yang terjadi di tengah-tengah keluarga (antaranggota keluarga saling berbicara dalam kemarahan).
Oleh karena itu, seandainya isu kesehatan, masalah kesehatan
dan segala risiko kesehatan yang berkaitan dengan penyakit diabetes
ini dikomunikasikan dengan baik, maka ketidaknyamanan psikologis
dan emosional tidak akan terjadi. Antara anggota keluarga yang sakit
dengan anggota keluarga lainnya akan menemukan solusi kesehatan
yang tepat sehubungan dengan kasus kesehatan ini ataupun kasus
kesehatan lain, seperti kasus kesehatan penyakit genetik. Ada interaksi
antara kesehatan dengan perilaku individu. Individu berada dalam
situasi biologis, psikologis dan sosial kemasyarakatan. Ketiga faktor
tersebut berpengaruh terhadap status kesehatan seorang individu.
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Melalui komunikasi kesehatan, kita mempelajari timbal balik antara
ketiga faktor tersebut. Pemahaman ini penting agar ke depannya dapat
dikembangkan intervensi program kesehatan yang bertujuan untuk
mengubah perilaku individu menjadi lebih sehat.
Sedangkan dalam mencapai tujuan komunikasi kesehatan
sebagaimana disebutkan di atas maka harus adanya program komunikasi
kesehatan (Health Communication for Child Survival) yang berlangsung
sejak tahun 1978-1995 menerapkan kerangka kerja pemasaran sosial
untuk mencapai perubahan perilaku, menggambarkan hubungan dari
berbagai bidang seperti pemasaran, komunikasi, analisis perilaku,
pendidikan nonformal, dan antropologi kesehatan. Program komunikasi
kesehatan terdiri dari lima langkah menurut Notoamodjo 2010 yaitu:
a.

Assesment (Pengkajian)
Assesment (pengkajian) adalah langkah awal dari program
komunikasi kesehatan. Tahap ini merupakan bagian terpenting dari
seluruh program komunikasi kesehatan di mana kunci keberhasilan
program terletak pada sejauh mana tahap ini dirancang. Pada tahap
ini yang dilakukan adalah menganalisis situasi masalah kesehatan
dan profil audiens.

b.

Planning (Perencanaan)
Setelah tahap assesment telah dilakukan, maka tahap selanjutnya
adalah menyusun tujuan, mendesain pesan, dan memilih media.
Tentunya kegiatan-kegiatan ini disesuaikan dengan hasil analisis
masalah dan karakteristik audiens yang sebelumnya telah
dilakukan. Pesan (message) adalah formulasi ide atau konsep yang
disampaikan oleh komunikator kepada audiens.

c.

Pre-test
Pre-test adalah pengujian bahan draf atau konsep dan pesan kepada
perwakilan target audiens sebelum bahan tersebut diproduksi
dalam bentuk final. Adapun bahan-bahan komunikasi yang
sebaiknya diuji coba adalah media, saluran komunikasi, konsep,
produk dan ide-ide produk, kemasan, simbol, dan slogan. Tahap
pre-test atau uji coba bertujuan untuk menghindari kesalahan dan
meyakinkan bahwa materi dan media yang telah dikembangkan
dapat menarik perhatian dan diterima kelompok sasaran.
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d.

Deliver Message
Suatu bahan komunikasi yang telah diperbaiki berdasarkan hasil uji
coba kemudian didistribusikan kepada audiens. Dalam metodologi
Healthcom, hasil pembelajaran di lapangan menunjukkan bahwa
informasi yang dikomunikasikan melalui media massa perlu
dimantapkan melalui komunikasi interpersonal yang sifatnya lebih
persuasif sehingga mendorong sasaran untuk menerima perilaku
baru. Oleh karena itu, pada fase setelah pre-test, dilakukan uji
coba materi komunikasi dan sebelum penyampaian pesan secara
lebih luas, pelatihan menjadi kegiatan yang menjembatani proses
keduanya.

e.

Monitor (Evaluasi)
Kegiatan monitoring merupakan kajian menyeluruh, kegiatan
supervisi, serta pemanfaatan hasil temuan untuk meningkatkan
implementasi program. Tahap monitoring atau pemantauan
dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kekurangan atau
kesalahan yang mungkin terjadi dalam tahap komunikasi kesehatan.
Informasi hasil pemantauan sebaiknya dapat diperoleh tepat waktu
agar perbaikan dapat dilakukan sesegera mungkin, sementara
program komunikasi kesehatan terus berlangsung.

Dalam bukunya Nursalam (2011: 6) berjudul “Proses dan
Dokumentasi Keperawatan Konsep dan Praktik” disebutkan bahwa
teori informasi dan komunikasi sebagai asuhan dari keperawatan
adalah untuk mengidentifikasi masalah klien. Apakah klien dalam
keadaan sehat atau tidak. Proses keperawatan merupakan pendekatan
utama dalam asuhan keperawatan termasuk penyelesaian masalah
yang dilakukan melalui komunikasi antara klien dan tenaga kesehatan
atau perawat. Setelah penerapan proses keperawatan, perawat dituntut
mempunyai pengetahuan tentang konsep dan teori sebagai dasar dalam
mengartikan data yang diperoleh serta dapat menjalin komunikasi yang
efektif. Kemampuan tersebut meliputi pengetahuan perawat tentang
memperoleh data yang berupa fakta dengan menyeleksi, memproses
informasi dan memutuskan suatu asuhan keperawatan berdasarkan
data yang diperoleh. Tahapan tersebut adalah menentukan prioritas
masalah, mencari alternatif, intervensi, memilih serta melaksanakan hasil
alternatif yang telah ditentukan. Proses keperawatan merupakan suatu

Bab 1 Konsep Dasar Komunikasi Kesehatan

15

siklus, karena memerlukan suatu modifikasi pengkajian ulang berupa
perencanaan ulang, memperbaharui intervensi dan mengevaluasi ulang.
Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses keperawatan diperlukan
data yang akurat. Hal ini akan dapat tercapai apabila perawat atau sebagai
tenaga kesehatan lainnya mampu membangun suatu komunikasi yang
baik.
Sistem informasi dan komunikasi dalam praktik kesehatan tersebut
ditampilkan dalam gambar 1.1 berikut.
Umpan Balik

Pengirim

Pesan

Penerima

Gambar 1.1 Sistem Informasi dan Komunikasi Kesehatan
Sumber: Nursalam (2011: 7)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditegaskan bahwa komunikasi
kesehatan adalah pelayanan yang diberikan tenaga medis atau tenaga
kesehatan terhadap klien yang berupa keterangan-keterangan, petunjukpetunjuk, dan penyuluhan untuk sebuah pengobatan klien. Komunikasi
kesehatan dilakukan sebagai upaya membantu klien dari penyakit yang
diderita. Dari itu, berbagai hal sebagai upaya membantu klien atas suatu
kesembuhan maka layanan komunikasi tersebut haruslah dilakukan
sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi kesehatan.

D. Unsur-Unsur Komunikasi Kesehatan
Pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur-unsur komunikasi
kesehatan adalah segala sesuatu yang dikomunikasikan oleh tenaga
kesehatan terhadap kliennya. Secara jamak merupakan faktor-faktor
pemberian informasi penting akan pelayanan medis terhadap suatu
penyakit yang diderita oleh klien. Dengan demikian, unsur yang
dikomunikasikan tersebut sangat banyak dan tidak tertutup pada satu
hal. Antara tenaga kesehatan dan klien terjadi komunikasi timbal balik,
mulai dari awal katakanlah misalnya di saat mulai diagnosa oleh medis.
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Lebih dari itu, apabila kita membahas tentang unsur-unsur
komunikasi kesehatan, sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan
unsur-unsur komunikasi pada umumnya. Yang paling membedakan
dari unsur tersebut adalah konten atau material yang akan disampaikan
dalam proses komunikasi kesehatan nantinya. Tanpa adanya unsurunsur komunikasi yang lengkap tersebut, maka tidak mungkin sebuah
proses komunikasi bisa berjalan dengan baik.
Dari pernyataan di atas berikut ini beberapa unsur komunikasi
kesehatan antara lain, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber
Sumber merupakan unsur yang termasuk utama dari asal muasal
dilakukannya sebuah proses komunikasi kesehatan. Sumber di sini
akan berperan sebagai pengirim informasi, di mana bisa sebagai satu
individu atau beberapa kelompok sekaligus. Sumber dalam unsur
komunikasi bisa juga disebut sebagai source, sender atau encoder. Dalam
suatu komunikasi kesehatan sumber informasi selain dari individu klien
itu sendiri bisa juga didapatkan dari keluarga klien, sehingga sumber
informasi tersebut memberikan suatu kepastian objektif terhadap unsur
yang dikomunikasikan. Sumber informasi adalah orang yang mengetahui
kondisi kesehatan klien, paling tidak syaratnya mereka-mereka yang
dekat dengan klien. Informasi yang bersumber dari terpercaya akan
memberi ketetapan bagi tenaga kesehatan dalam mengambil suatu
kebijakan dalam hal ini adalah tindakan medis.

2. Pesan
Unsur yang selanjutnya adalah pesan. Sama halnya dengan proses
komunikasi pada umumnya, dalam komunikasi kesehatan pun harus ada
pesan. Apabila tidak ada pesan yang akan dikirimkan kepada penerima
dari sumber, maka tidak mungkin proses tersebut bisa disebut sebagai
proses komunikasi. Dalam komunikasi kesehatan setiap informasi yang
diberi oleh klien terhadap pelayan atau tenaga kesehatan merupakan
pesan. Pesan bagi klien adalah berupa gejala-gejala kesehatan atau
penyakit yang dialaminya, di mana riwayat pesan tersebut harus
disampaikan kepada tenaga kesehatan yang melayaninya, sebagai
bahan informasi bagi tenaga kesehatan dalam menentukan pilihan atau
alternatif tindakan selanjutnya.
Bab 1 Konsep Dasar Komunikasi Kesehatan
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3. Media (channel)
Media atau channel adalah unsur dari komunikasi kesehatan yang
juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana sebuah pesan bisa dikirimkan
kepada penerima tentu membutuhkan media. Bentuk media komunikasi
pun bisa bermacam-macam. Ini tergantung dengan jenis pesan dan
tujuan yang ingin dicapai dari proses komunikasi kesehatan itu apa.
Penggunaan media dalam komunikasi kesehatan sangat efektif dalam
pertukaran informasi. Namun, media-media dalam komunikasi
kesehatan mempunyai banyak jenis, dan digunakan yang sesuai saja
dengan kebutuhan. Suatu media komunikasi kesehatan memiliki
keunggulan lebih cepat dalam pertukaran informasi yang sifatnya
emergency atau darurat. Media-media dalam komunikasi kesehatan
penggunaannya bertujuan untuk mengefektifkan proses pelayanan
kesehatan bagi klien, sehingga klien tidak terlalu sulit dalam memberi
dan menerima akses pelayanan kesehatan melalui media komunikasi
kesehatan tersebut.

4. Penerima
Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran dari pengiriman pesan
oleh sumber. Proses komunikasi tidak akan lengkap apabila tidak ada
unsur penerima. Pesan yang akan disampaikan tentu harus memiliki
tujuan. Di sini penerima pesan akan menelaah pesan atau informasi baru
yang didapatkannya. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sumber
harus benar, sehingga tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan
medis sesuai dengan kebutuhan klien. Penerima pesan disebut juga
sebagai receiver atau decoder atau (tenaga kesehatan).

5. Pengaruh (decoding)
Suatu pengaruh juga menjadi unsur yang akan terlihat dari proses
komunikasi. Terjadi proses decoding, yaitu proses menelaah pesan yang
dikirimkan dari sumber kepada penerima. Perbedaan pemahaman
terhadap pesan yang diterima oleh penerima inilah yang kemudian
disebut sebagai pengaruh. Pengaruh pesan yang disampaikan oleh
klien akan menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan oleh tenaga
kesehatan atau medis dalam menentukan suatu tindakan yang akan
diambil. Pengaruh pesan berhubungan erat dengan pengambilan yang
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akan diambil oleh tenaga kesehatan dalam memberi pelayanan terhadap
klien dan bisa saja sikap keputusan tersebut berkelanjutan untuk sebuah
pelayanan kesehatan seseorang klien untuk tindakan berikutnya.

6. Umpan balik (feedback)
Setiap pesan yang dikomunikasikan sebagaimana yang disebutkan
di atas maka adanya umpan balik atau feedback terhadap kedua belah
pihak dalam hal ini tenaga kesehatan dan klien. Suatu pesan yang
disampaikan berupa informasi dari klien akan mendapat respons dari
tenaga kesehatan dalam hal ini medis atau tim medis yang memberi
pelayanan kepada klien. Oleh karena itu, umpan balik menjadi sebuah
unsur yang juga akan muncul dari komunikasi kesehatan. Apa yang
disampaikan sumber, akan diberikan umpan balik atau feedback dari
penerima. Tidak peduli apakah adanya pengaruh atau tidak dalam
penyampaian pesan, biasanya feedback tetap akan muncul sebagai bentuk
respons dari penerima. Suatu umpan balik atau feedback akan ditanggapi
tenaga kesehatan berdasarkan pesan yang disampaikan klien. Namun,
dalam pada itu, proses tersebut akan terjadi saling tukar pendapat dan
solusi atau tawaran antara klien dan tenaga medis, dan ini sebagai
bentuk suatu feedback atau disebut umpan balik.

7. Lingkungan
Lingkungan yang kondusif sangat menentukan komunikasi yang
tepat dan sempurna. Kondisi lingkungan darurat atau tidak
mendukung penyampaian pesan akan memberikan efek yang kurang
menggembirakan bisa untuk pihak klien atau tenaga kesehatan.
Penyampaian pesan untuk suatu lingkungan yang kurang kondusif
tersebut juga akan memengaruhi orang-orang sekitar yang ikut atau
mendengar pesan tersebut. Dengan demikian unsur lingkungan dalam
komunikasi kesehatan sangat mendukung untuk pemulihan kesehatan
klien.
Berdasarkan unsur-unsur komunikasi kesehatan di atas dalam
praktik kesehatan atau bisa disebut Model Praktik Keperawatan
Profesional (MPKP) akan menciptakan komunikasi yang efektif pula.
Komunikasi efektif kesehatan adalah suatu komunikasi yang dilakukan
adanya suatu kepastian kesinambungan asuhan atau pelayanan
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kesehatan terhadap klien. Lebih dekatnya Manurung (2011: 7)
menyebutkan bahwa proses komunikasi harus dilakukan secara terbuka
dan aktif melalui laporan pre dan post konferensi, atau pembahasan
dalam penugasan, konferensi secara asuhan dan menuliskan asuhan
keperawatan serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai.

E. Proses Komunikasi Kesehatan
Secara umum dapat disebutkan bahwa proses komunikasi adalah
suatu tahap di mana kegiatan komunikasi sedang berlangsung mulai
dari rencana-rencana awal, hingga selesainya komunikasi dalam
penyampaian pesan. Komunikasi yang baik dalam kesehatan dimulai
dari proses penyediaan pesan berupa pemilahan-pemilahan informasi
yang dikomunikasikan terhadap klien atau keluarga klien.
Dalam proses komunikasi, untuk penyampaian pesan harus
adanya strategi komunikasi dengan klien dari kultur yang berbeda.
Oleh karena itu, tenaga kesehatan, termasuk perawat harus menguasai
strategi komunikasi tersebut. Menurut Kozier., ErbG dan Blais K
(1997) sebagaimana dikutip Sumijatun (2012: 95) strategi komunikasi
kesehatan dalam perbedaan kultur sebagai berikut:
1.

Mempertimbangkan komponen kultur yang terintegrasi dalam
melakukan komunikasi.

2.

Mendorong klien untuk dapat mengkomunikasikan interpretasinya
terhadap kesehatan, sakit, pegobatan, dan perencanaan keperawatan
sesuai dengan kultur yang dianutnya, kemudian menuangkannya
ke dalam perencanaan keperawatan sehingga sesuai dengan gaya
hidup, kebutuhan, serta nilai-nilai yang dianut.

3.

Memahami bahwa respek terhadap klien merupakan kebutuhan
komunikasi yang sangat penting dalam membantu hubungan yang
efektif.

4.

Menggunakan pendekatan terbuka dan penuh etensi, sehingga klien
mengetahui bahwa perawat mendengarkan apa yang disampaikan
oleh klien.

5.

Memberikan waktu yang cukup pada klien untuk dapat menjawab
semua pertanyaan yang terkait dengan kehidupan sosial dan kultur
yang dianutnya, tidak perlu tergesa-gesa sehingga klien merasa
tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
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6.

Menggunakan teknik komunikasi yang baik dalam melakukan
validasi pada klien, apakah klien telah memahami apa yang
ditanyakan atau didiskusikan.

7.

Diskusi tentang seks agak sulit dibicarakan apalagi dengan jenis
kelamin yang berbeda, ada baiknya untuk mencarikan perawat
dengan jenis kelamin yang sama.

8.

Gunakan alternatif metode komunikasi yang berbeda apabila ada
perbedaan bahasa antara perawat dan klien, seperti menggunakan
penerjemah, bahasa tubuh yang jelas, gambar ekspresi, muka yang
muda terbaca, serta suara dan nada bicara yang baik.

9.

Pelajari kelompok kata-kata kunci yang dapat membantu memahami
dan memperlancar komunikasi antara perawat klien.

Lebih lanjut, Sumijatun (2012: 95) menambahkan bahwa dalam
berkomunikasi, perawat atau tenaga kesehatan harus mempertimbangkan
kultur budaya klien, dengan prinsip sebagai berikut:
1.

Kenali bahasa yang digunakan oleh klien dan keluarganya di rumah,
kenali bahasa apa yang lagi familier dan bahasa apa yang disenangi
oleh klien pada waktu berbicara dengan tenaga kesehatan.

2.

Sampai di mana tingkat kemahiran bahasa nasional yang digunakan
oleh klien, baik secara tertulis maupun secara lisan. Pada umumnya
ketika klien merasa tertekan atau stres maka ia akan menggunakan
bahasa daerah yang familier dan untuk sementara melupakan
bahasa nasional yang digunakan.

3.

Apakah klien menggunakan penerjemah? Jika, apakah ada saudara
atau teman dekat klien yang bisa dijadikan sebagai penerjemah?
Kenali juga adanya orang yang tidak dikehendaki oleh klien sebagai
penerjemahnya.

4.

Perawat atau tenaga kesehatan yang lain, hendaknya menggunakan
bahasa Indonesia yang benar sehingga mudah dipahami oleh lawan
bicaranya dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

5.

Penggunaan variasi teknik komunikasi selama interaksi, seperti
bahasa tubuh, kontak mata, kepekaan terhadap ketabuan, normanorma rahasia, serta gaya penjelasan sebaiknya digunakan secara
benar.
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6.

Perhatikan komunikasi nonverbal klien selama komunikasi
berlangsung, waspada adanya ketidaknyamanan klien maupun
keluarganya selama interaksi tersebut dan bagaimana dampaknya
terhadap hubungan klien dengan perawat serta tenaga kesehatan
lainnya.

7.

Bagaimana persepsi klien terhadap pelayanan yang ada dan tatanan
pelayanan kesehatan tersebut; terutama yang terkait dengan budaya
tenaga kesehatannya, apakah klien lebih senang pelayanan dari
seseorang dengan kultur budaya yang sama.

8.

Kenali karakteristik budaya klien dari proses bahasa dan cara
komunikasi klien.

9.

Kenali bahasa dan dialek yang membuat klien merasa lebih nyaman
selama berinteraksi.

Proses komunikasi yang efektif dilatarbelakangi adanya suatu
perencanaan materi yang dikomunikasikan atau dengan istilah lain adalah
pesan yang dikomunikasikan tersebut telah disiapkan bahannya untuk
disampaikan, sehingga proses penyampaian pesan lebih maksimal bila
dibandingkan dengan tidak disiapkannya pesan yang akan disampaikan.
Namun, pada tahap akhir dalam proses komunikasi tersebut harus
dievaluasi kembali apakah sudah sesuai dengan tujuan yang direncanakan
atau masih perlu diulangi kembali dalam pemberian pesan terhadap
pihak yang ditujukan.

F. Faktor yang Memengaruhi Komunikasi Kesehatan
Dalam bentuk apa pun setiap komunikasi itu akan memengaruhi
dan dipengaruhi oleh sesuatu hal, atau disebut dengan sebab akibat,
sehingga akan memberi pengaruh terhadap komunikasi atau pesan
informasi kesehatan yang disampaikan. Namun, semua itu suatu
pengaruh komunikasi dimaksudkan untuk memberi dan menerima
pelayanan khususnya dari tenaga kesehatan atau medis kepada klien
dan keluarganya. Sebagai sebuah pesan yang dapat memberi pengaruh
berhubungan erat dengan pembuatan kebijakan yang bersifat emergency
sehingga oleh tenaga kesehatan atau medis sesegera mungkin untuk
mengambilkan suatu kebijakan yang bersifat darurat.

22

Komunikasi Kesehatan Berbasis Terapeutik

Dalam komunikasi kesehatan selalu dipengaruhi oleh beberapa
faktor yang dalam hal ini adalah tercipta berdasarkan pandangan masingmasing persepsi klien atau tenaga medis itu sendiri. Beberapa hal yang
memengaruhi komunikasi kesehatan tersebut disampaikan oleh Poter
dan Perry, (1993) sebagaimana dikutip Manurung (2011: 51) yaitu:
Faktor- faktor yang memengaruhi komunikasi kesehatan, baik
sebagai pendukung maupun hambatan terjadinya komunikasi yang
efektif, tidak lepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam proses
komunikasi itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi
komunikasi kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Model Pengobatan Baru
Perkembangan model pengobatan baru menyebabkan proses komunikasi
antara pasien dengan tenaga kesehatan mengalami kemunduran.
Banyak model obat-obatan yang muncul di Amerika pada masa itu.
Obat dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah, yang hanya boleh diketahui
oleh dokter. Dokter dilatih untuk jauh dan tidak terlibat pada perasaan
pasien, agar perasaan pribadi tidak mengganggu perkembangan medis.
Karena tidak mungkin untuk benar-benar menghindari komunikasi
dengan pasien dan keluarga mereka, percakapan dokter menjadi
penuh dengan jargon medis. Pengetahuan ilmiah yang baru ditemukan
memungkinkan mereka untuk menunjukkan tingkat keterampilan yang
dimiliki dan menciptakan pemisahan yang jelas antara praktisi terpelajar
dan pasien yang tidak tahu apa-apa. Perkembangan ini berkontribusi
terhadap penurunan kualitas interaksi dokter-pasien.

2. Hubugan antara Pasien dan Tenaga Kesehatan
Adapun faktor yang memengaruhi dalam komunikasi kesehatan yang
terjadi antara pasien dan tenaga kesehatan yaitu:
a.

Faktor persamaan, seperti usia, jenis kelamin, disabilitas, etnisitas,
dan agama.

b.

Faktor sosial, yaitu apakah antara pasien dan tenaga kesehatan
terjalin hubungan yang baik atau tidak.

c.

Kemampuan dalam berkomunikasi, termasuk kapasitas intelektual,
bahasa, rasa empati, kemampuan dalam menangani emosi.
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d.

Berbagai pengalaman baik atau buruk dalam pemberian atau
penerimaan pelayanan kesehatan.

e.

Kemampuan dalam berkomunikasi non-verbal, seperti kontak mata,
gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara, sentuhan, kedekatan, serta
tanda-tanda atau isyarat.

f.

Fokus dan berkonsentrasi saat berkomunikasi.

g.

Bersikap profesional.

h.

Lingkungan yang mendukung dan nyaman, misalnya tersedianya
tempat duduk pada tempat pelayanan kesehatan, tidak ada hal-hal
yang sifatnya mengganggu.

3. Faktor Sumber Pesan
Sumber atau pesan merupakan sebuah informasi yang sangat penting
dalam sebuah komunikasi kesehatan. Berkualitas atau tidaknya
komunikasi seseorang bisa dilihat dari sumber informasi/pesan yang
disampaikan. Beberapa faktor sumber yang memengaruhi dalam
komunikasi kesehatan adalah:
a.

Bahasa yang digunakan
Kebanyakan sumber-sumber informasi/pesan terutama buku
karangan orang luar negeri, serta internet yang mengakses
informasi-informasi dunia adalah berbahasa asing (Inggris). Hal
ini tentunya sangat menghambat sebagian besar masyarakat kita
dalam memperoleh sumber karena kenyataannya memang belum
banyak yang memahami bahasa asing tersebut. Atas dasar tersebut,
bahasa menjadi salah satu kompetensi komunikasi yang harus
dikuasai oleh tenaga kesehatan.

b.

Faktor teknis
Terkait dengan faktor teknis merupakan pendekatan yang dilakukan
dalam hal proses pelayanan komunikasi dan faktor teknis tersebut
terkait dengan teknis operasional dalam memanfaatkan sumber
informasi, misalnya internet, dan birokrasi dalam memperoleh
informasi. Kemudahan-kemudahan bertransaksi melalui teknisteknis di atas harus mampu memberi pelayanan prima terhadap
klien. Suatu teknis transaksi diharapkan harus dapat memberi
keefektifan dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.
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c.

Ketersediaan sumber
Di antara bentuk sumber yang telah dibahas adalah personal,
lembaga, buku, internet, TV dan sejenisnya. Seiring dengan
peningkatan sumber daya manusia, tidak susah lagi untuk mencari
orang sebagai rujukan tentang masalah kesehatan tertentu.
Ketersediaan sumber yang dimaksudkan adalah untuk memberi
kemudahan dalam memperoleh informasi dalam memberi sesuatu
tindakan termasuk dalam rujukan.

Sedangkan Sumijatun (2012: 98-99) menyebutkan beberapa faktor
yang memengaruhi komunikasi dalam kesehatan, yaitu:
a.

Persepsi adalah pendapat individu atas apa yang terjadi, setiap orang
akan merasakan, menginterpretasikan, dan memahami kejadian
secara berbeda tergantung dari latar belakang individu tersebut.
Perbedaan persepsi antara tenaga kesehatan dalam hal ini perawat
dan klien akan menjadi kendala dalam proses asuhan pelayanan
kesehatan atau keperawatan selanjutnya.

b.

Nilai. Setiap individu mempunyai nilai-nilai yang akan memengaruhi
penerimaan pesan, karena nilai adalah panduan umum yang
digunakan oleh individu untuk dapat menyaring informasi, mana
yang akan diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti. Oleh karena
itu, perawat atau tenaga kesehatan harus dapat menempatkan
diri sehingga nilai pribadi perawat tidak memengaruhi hubungan
profesional yang akan atau sedang dilakukan.

c.

Latar belakang budaya. Budaya akan membentuk budaya yang
unik, sehingga pola komunikasi juga akan berbeda antara individu
yang satu dengan lainnya. Perbedaan muncul ketika individu
ingin menunjukkan emosi dan informasi psikologi lainnya kepada
perawat. Sebagai contoh ada individu yang akan menahan sakitnya
dengan menangis diam-diam dan tidak ingin mengungkapkan
perasaannya pada orang lain, sebaliknya ada juga individu lain
yang lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaan sakit dengan
menangis dan banyak mengeluh.

d.

Pengetahuan. Komunikasi akan lebih sulit jika terdapat perbedaan
pengetahuan antarindividu. Perawat dan tenaga kesehatan lainnya
seharusnya mempelajari keadaan kliennya terlebih dahulu sebelum
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memberi pelayanan. Bahasa yang digunakan oleh tenaga kesehatan
harus mudah dipahami oleh klien.
e.

Lingkungan. Komunikasi yang efektif akan mudah terlaksana
dalam ruangan yang kondusif apalagi jika perawat atau klien akan
membicarakan hal-hal yang bersifat sangat pribadi. Perawat dan
tenaga medis lainnya harus pandai memilih tempat yang nyaman,
sehingga komunikasi tidak terganggu oleh kegiatan lain di ruangan
yang sama, di kantor atau ruang yang telah disiapkan rumah sakit
sebagai ruang konsultasi. Apabila melakukan kunjungan rumah,
dianjurkan untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu dan
tempatnya di ruang baca atau ruang lainnya asal tidak bertentangan
dengan agama.

Beberapa faktor yang memengaruhi komunikasi kesehatan
sebagaimana disebutkan di atas perawat atau tenaga kesehatan lainnya
harus mampu mengusainnya. Jangan sampai sejumlah faktor yang
memengaruhi kesehatan tersebut tidak mampu diatasi oleh tenaga
kesehatan, apabila itu terjadi maka akan mengakibatkan kesalahan
tindakan termasuk terjadi hubungan komunikasi terburuk antara
perawat dan klien.
Selain harus mampu diatasi hal-hal yang memengaruhi komunikasi
kesehatan sebagaimana tersebut, manajer dan perawat dan tenaga
kesehatan pada umumnya harus berpegang teguh pada prinsip
komunikasi kesehatan. Oleh Nursalam (2013: 108-109) menyebutkan
beberapa prinsip komunikasi kesehatan yang dilakukan oleh petugas
kesehatan, yaitu:
a.

Manajer harus mengerti struktur organisasi, termasuk pemahaman
tentang siapa yang akan terkena dampak dari pengambilan
keputusan yang telah dibuat. Jaringan komunikasi formal dan
informal perlu dibangun antara manajer dan staf.

b.

Komunikasi bukan sekadar hanya sebagai perantara, akan tetapi
sebagai bagian proses yang tak terpisahkan dalam kebijaksanaan
organisasi. Jika ada pihak lain yang terkena dampak akibat
komunikasi, manajer harus berkonsultasi tentang isi komunikasi
dan meminta umpan balik dari orang yang kompeten sebelum
melakukan suatu perubahan atau tindakan.
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c.

Komunikasi harus jelas, sederhana dan tepat. Nursalam (2001)
menekankan bahwa prinsip komunikasi tenaga kesehatan (perawat)
harus profesional dalam CARE: Complete, Acurate, Rapid, dan English.

d.

Ciri khas tenaga kesehatan atau perawat profesional di masa depan
memberikan pelayanan dapat berkomunikasi secara lengkap,
adekuat, dan cepat. Artinya setiap melakukan komunikasi lisan
maupun tulisan dengan teman sejawat harus memenuhi ketiga
unsur di atas. Dengan didukung suatu fakta yang memadai. Profil
tenaga kesehatan atau perawat masa depan yang lain adalah
mampu berkomunikasi dan menulis bahasa Inggris, hal ini akan
mengantisipasi kebutuhan globalisasi.

e.

Manajer, tenaga kesehatan, atau perawat selain dalam berkomunikasi
mampu dan dapat memberi umpan balik, juga sebagai pendengar
yang baik dari apa yang disampaikan oleh kliennya.

Dengan menggunakan prinsip komunikasi kesehatan tersebut,
maka faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan sedikitnya oleh
perawat dan tenaga kesehatan lainnya akan mampu membei pelayanan
terbaik terhadap klien. Penggunaan prinsip komunikasi kesehatan
juga akan memberi keefektifan dalam berbagai aspek, seperti waktu,
pikiran, biaya, tempat dan sebagainya. Atas dasar tersebut maka prinsipprinsip komunikasi harus bisa dipegang oleh tenaga kesehatan dalam
berkomunikasi.

Bab 1 Konsep Dasar Komunikasi Kesehatan
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Bab 2
BENTUK KOMUNIKASI
KESEHATAN

A. Pendahuluan
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses
penyampaian pesan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu tenaga
kesehatan atau perawat dan klien. Komunikasi yang dilakukan tenaga
kesehatan sebagaimana disebutkan di atas merupakan bentuk pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada klien dan keluarga klien. Dari melalui
komunikasi tersebut diharapkan terjadi saling pengertian antara
keduanya dan memahami pula masing-masing peran dan kontribusinya.
Pihak tenaga kesehatan dapat saja bertindak sebagai komunikator
pemberi pesan dan sesuai dengan proses komunikasi dapat saja juga
tenaga kesehatan sebagai komunikan penerima pesan antara pasien dan
keluarganya, demikian sebaliknya.
Berbagai bentuk komunikasi pelayanan kesehatan harus dapat
ditunjukkan kepada klien sebagai suatu bentuk pemahaman atas
informasi atau petunjuk-petunjuk pelayanan suatu kesehatan. Setiap
komunikasi yang dibangun oleh petugas kesehatan termasuk perawat
haruslah dapat diterima oleh klien. Sebab, klien dan keluarganya
berharap bahwa pelayanan-pelayanan tersebut harus bisa memberi
kenyamanan bagi mereka dalam berperilaku untuk mencari hidup sehat.
Dengan banyaknya model, bentuk dan pendekatan komunikasi tersebut
maka pelayanan kesehatan akan makin efektif.

29

Dengan banyaknya bentuk komunikasi tersebut pula, mampu
memberi keefektifan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan
tugasnya. Demikian pula bagi klien, mereka akan cepat memperoleh
informasi terkait petunjuk kesehatan yang diberi oleh petugas medis.
Suatu pelayanan komunikasi yang baik akan memberi harapan terhadap
kesembuhan pasien.

B. Komunikasi Massa
Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris, mass communication.
Artinya, komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi
yang mass mediated. Komunikasi dapat dipahami sebagai proses
penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada orang lain dengan
menggunakan sarana tertentu guna memengaruhi atau mengubah
perilaku penerima pesan. Sedangkan massa mengandung pengertian
orang banyak, mereka tidak harus berada di lokasi tertentu yang
sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang
dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh
pesan-pesan komunikasi yang sama. Komunikasi massa merupakan
komunikasi sosial, yang sifat dan bentuknya juga berlaku dalam dunia
kesehatan atas komunikasi massa tersebut. Informasi akan kesehatan
hari ini tidak terbendung atau terhalang lagi oleh sesuatu, akan tetapi
suatu informasi kesehatan melalui media massa adalah hak publik
untuk mendapatkannya.
Selain itu, komunikasi massa juga dikatakan sebagai proses di mana
organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak
banyak (publik). Organisasi-organisasi media akan menyebarluaskan
pesan-pesan yang akan memengaruhi dan mencerminkan kebudayaan
suatu masyarakat, kemudian informasi ini akan mereka hadirkan
serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal tersebut membuat
media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat.
Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang
menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikan pada khalayak.
Hubungan dengan media komunikasi, oleh pihak tenaga kesehatan
harus bisa memberikan informasi dan berkomunikasi dengan media
secara objektif, bahwa apa yang dilaporkan oleh tenaga kesehatan adalah
dapat dipercayakan sumber datanya.
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Hubungan tenaga kesehatan dengan media massa dalam informasi
dan komunikasi dapat diperlihatkan melalui gambar 2.1 berikut:
Media Massa
Tenaga
kesehatan
Klien/pasien
Gambar 2.1 Komunikasi dan Informasi antara Tenaga Medis, Media Massa,
dan Klien/Pasien

Gambar 2.1 memberikan arti bahwa tenaga kesehatan dalam hal
ini dengan media dapat berkomunikasi secara terbuka memberikan
informasi kesehatan, dan bisa saja oleh tenaga kesehatan tersebut
memberikan informasi langsung kepada klien/pasien. Dapat ditekankan
bahwa tenaga medis/tenaga kesehatan memberikan informasi dan
berkomunikasi sekaligus dua arah, yaitu antara media massa dan klien/
pasien. Informasi dan komunikasi antara ketiga pihak di atas adalah
tidak lebih mengonfirmasi informasi akan hal kesehatan apakah itu
untuk kepentingan khusus pasien/klien atau informasi untuk umum.
Dari itu, Amri (1988) menyatakan bahwa komunikasi massa adalah
penyampaian informasi menggunakan media massa, baik media cetak
maupun elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang
dilembagakan, yang ditujukan pada sejumlah besar orang yang tersebar
di banyak tempat, anonim dan heterogen dengan maksud, tujuan dan
menimbulkan efek tertentu. Komunikasi massa juga bisa diartikan
sebagai suatu jenis komunikasi manusia (human communication) yang
lahir bersamaan dengan mulai digunakannya alat-alat mekanik, yang
mampu melipatgandakan pesan-pesan komunikasi.
Sementara Wiranto (2005) mengatakan bahwa komunikasi
massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluransaluran media massa, seperti surat kabar, radio, televisi dan film yang
dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Oleh karena pesan yang
disampaikan bersifat massa, maka karakteristik komunikasi massa
adalah bersifat umum. Artinya, pesan yang disampaikan bersifat
heterogen karena ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat. Pesan
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yang disampaikan juga bersifat serempak dan seragam, serta hubungan
antara komunikan dengan komunikator sifatnya nonpribadi.
Demikian halnya, Devito (1997), menyatakan komunikasi massa
dapat didefinisikan dengan memusatkan perhatian pada unsurunsur yang terlibat dalam tindakan komunikasi dan mengaitkannya
dengan operasional media massa. Unsur-unsur yang dimaksud adalah
sumber, khalayak, pesan, proses, dan konteks. Untuk menyusun dan
memproduksi pesan dalam komunikasi massa, membutuhkan biaya yang
sangat besar karena bekerja dalam institusi yang besar dan rumit, serta
melibatkan banyak orang. Sedangkan Muhammad (2004) mengartikan
komunikasi massa sebagai proses komunikasi yang ditandai oleh
penggunaan media bagi komunikatornya untuk menyebarkan pesanpesan secara luas, dan terus-menerus diciptakan makna-makna yang
diharapkan dapat memengaruhi khalayak yang besar dan berbedabeda melalui berbagai cara. Sementara Ruben (1992), mendefinisikan
komunikasi massa sebagai suatu proses di mana informasi diciptakan
dan disebarkan oleh organisasi untuk dikonsumsi khalayak.
Dari sejumlah pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
komunikasi massa adalah sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian
informasi yang dilakukan melalui media massa (communicating with
media). Ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang
ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara
media massa. Dengan demikian, komunikasi massa di bidang kesehatan
dapat diartikan dalam dua cara, yakni:
1.

Oleh tenaga kesehatan secara umum, dapat berkomunikasi dan
memberi informasi dengan pesan-pesan yang bersifat umum dan
terbuka terhadap media. Informasi atau pesan-pesan tersebut
sebagai gejala sosial dan umum juga. Sementara fokusnya pada
orang-orang yang melakukan pembagian informasi, apakah itu
mereka dari media cetak, online atau media elektronik.

2.

Secara khusus atau teknis. Tenaga kesehatan dapat dikomunikasikan
dan memberikan pesan-pesan khusus disampaikan melalui media
massa. Tekanannya pada media massa sebagai gejala teknik dan
ini sangat penuh kehati-hatian, yang khusus ini lebih banyak
bersifat rahasia. Fokus kajiannya pada media yang menyebarkan
informasi.
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Selanjutnya akan dijelaskan beberapa hal penting terkait komunikasi
kesehatan, yaitu sebagai berikut: karakteristik komunikasi kesehatan,
komponen komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, proses
komunikasi kesehatan, dan efek komunikasi massa. Lebih jelasnya akan
dijelaskan sebagai berikut:
1.

Karakteristik Komunikasi Kesehatan
Setiap bidang yang dikomunikasikan tersebut memiliki karakteristik
umum maupun ciri yang khusus. Tidak hanya karakteristik kesehatan
saja, tetapi yang lain pada dasarnya memiliki juga persamaan seperti
karakteristik kebijakan atau informasi lainnya. Hanya bedanya
pada isi pesan atau informasi yang disampaikan, apakah tentang
kesehatan atau yang lain. Setiap yang disebut karakteristik memiliki
ciri-ciri khusus dalam bentuk apa pun, berlaku juga untuk orang,
benda-benda, hewan dan tumbuh termasuk dalam berkomunikasi.
Menurut Ardianto (2007), menyatakan karakteristik atau ciri-ciri
dari komunikasi massa di antaranya yaitu:


Berkomunikasi akan menimbulkan keserempakan pada pihak
khalayak dalam menerima pesan yang disebarkan.



Komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan, hal ini
menunjukkan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan oleh
tenaga kesehatan, sedangkan untuk hubungan menunjukkan
bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan
bagaimana hubungan peserta komunikasi tersebut.



Komunikator terlembaga, arti komunikasi massa melibatkan
lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang
kompleks. Kelembagaan berlaku untuk tenaga kesehatan dan
juga pihak media yang mewakili lembaganya.



Pesan bersifat umum dan terbuka, artinya komunikasi massa
ditunjukkan untuk semua orang dan tidak ditunjukkan untuk
sekelompok orang tertentu.



Komunikasinya anonim dan heterogen, artinya komunikan
pada komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen.



Bersifat satu arah, artinya tidak terdapat arus balik dari
komunikan ke komunikator. Dengan kata lain, komunikator
tidak mengetahui tanggapan para pembaca atau penonton
mengenai pesan yang disampaikan.
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Stimulasi alat indra terbatas, ini dianggap sebagai salah satu
kelemahan komunikasi massa.



Umpan balik tertunda, umpan balik sebagai respons
mempunyai faktor penting dalam bentuk komunikasi,
sering kali bisa dilihat dari feedback yang disampaikan oleh
komunikan.

Berdasarkan pernyataan di atas karakteristik atau ciri-ciri khusus
komunikasi massa dapat diidentifikasikan sebagai berikut: (1) pesan
atau informasi dalam komunikasi massa tidak dimaksudkan untuk
kebutuhan perorangan atau pribadi, ini adalah lebih berciri khas pada
umum, di mana tenaga kesehatan memberikan informasi terkait apa
yang terjadi bisa saja berupa kebijakan kesehatan. Proses produksi
dan reproduksi pesan melibatkan orang banyak dan terorganisasi
dengan rapi dan profesional; (2) suatu pesan kesehatan dalam
komunikasi massa bersifat umum dan terbuka sebagaimana kebijakan
yang disebutkan di atas. Pesan komunikasi massa ditujukan untuk
semua orang, tidak untuk sekelompok orang tertentu dan ini bersifat
umum; (3) tenaga kesehatan juga dalam memberikan informasi atau
keterangan kesehatan apabila kebijakan maka komunikator yang
disampaikan bersifat kelembagaan. Dan komunikasi massa yang
melibatkan lembaga, komunikatornya bergerak dalam organisasi
yang kompleks, artinya tenaga kesehatan bukan kerja perorangan,
akan tetapi mempunyai ruang atau fungsi masing-masing, berbagai
informasi yang disampaikan terencana, terjadwal, dan terorganisasi
oleh lembaga kesehatan yang bersangkutan.
2.

Komoponen Komunikasi Massa
Suatu dapat dikatakan komponen apabila memiliki bagian-bagian
tertentu tentang apa yang dikomunikasikan itu. Menurut De Felur
dan Denis, ada 7 (tujuh) komponen komunikasi massa, di antaranya
yaitu:
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Adanya komunikator, yaitu pihak dari media yang me
nyampaikan pesan kepada khalayak, seperti jurnalis.



Adanya pesan. Ini berkaitan dengan konten yang dibuat dari
sudut pandang media massa tersebut terhadap suatu isu
tertentu.
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Adanya media, yaitu saluran yang bersifat fisik, seperti media
cetak atau media elektronik.



Adanya komunikan. Komunikan terdiri dari kumpulan individu
yang menerima pesan dari media massa.



Adanya gate keeper. Ini berperan untuk menentukan pesan mana
yang akan disampaikan ke komunikan dan mana yang tidak.



Adanya timbal balik. Ini menunjukkan bahwa terjadinya
interaksi antara komunikator dan komunikan.

Komponen di atas merupakan bagian-bagian yang terdapat
dalam komunikasi massa, artinya memiliki setiap kelengkapankelengkapan tentang informasi yang akan disampaikan. Bagianbagian komunikasi massa di atas mempunyai peran dan fungsi
untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan kepada
komunikan dan untuk mendapatkan rangsangan dan interaksi
timbal balik komunikan.
3.

Fungsi Komunikasi Massa
Pada prinsipnya secara umum fungsi komunikasi itu selain
memberikan informasi, juga bisa memberikan hal-hal yang
menghibur atau kabar gembira bagi klien atau komunikan. Dan
dalam memberikan fungsi komunikasi massa tersebut, sangatlah
tergantung bagi yang komunikator dalam menyampaikan, tetapi
adanya teknik khusus apakah itu menghibur atau informasi
kabar gembira. Menurut De Vito dalam Winarni (2003: 245), ada
beberapa fungsi yang diemban komunikasi massa, yakni:
a.

Fungsi menghibur. Media massa sebagian besar melakukan
fungsi sebagai media yang memberikan penghiburan bagi
khalayaknya. Hal ini terlihat pada acara humor, artikel humor,
irama musik, tarian, dan lain-lain. Di mana pesan yang
menghibur tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga menarik
dan menghibur khalayak.

b.

Fungsi meyakinkan. Media mempunyai fungsi untuk meyakinkan
khalayaknya. Persuasi ini dapat dilihat dalam bentuk;
mengkukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau
nilai seseorang; mengubah sikap, nilai, kepercayaan seseorang;
menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu; dan
menawarkan etika atau sistem nilai tertentu.
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4.

c.

Menginformasikan. Media memberikan informasi tentang
peristiwa, baik yang bersifat lokal, regional, nasional, dan
internasional kepada khalayaknya. Kita tahu bahwa sebagian
besar informasi, kita dapatkan dari media. Baik itu informasi
musik, politik, film, seni, ekonomi, sejarah, dan lain-lain.

d.

Menganugerahkan status. Menurut Lazarsfeld dan Meton dalam
Winarni (2003:46), “Jika Anda benar-benar penting, Anda akan
menjadi pusat perhatian massa dan jika Anda menjadi pusat
perhatian massa, berarti Anda memang penting”. Sebaliknya,
“Jika Anda tidak mendapatkan perhatian massa, maka Anda
tidak penting”. Orang-orang yang penting setidaknya di mata
masyarakat adalah orang-orang yang sering dimuat di media.

e.

Fungsi membius. Fungsi membius media terjadi bila media
menyajikan informasi tentang sesuatu, penerima percaya
bahwa tindakan tertentu telah diambil. Sebagai akibatnya
penerima terbius dalam keadaan tidak aktif seakan berada
dalam pengaruh narkotik.

Proses Komunikasi Kesehatan
Informasi komunikasi kesehatan diproduksi oleh lembaga kesehatan
itu sendiri artinya bahwa informasi itu bersumber dari pembuat
kebijakan atau aktor yang bekerja di lembaga kesehatan itu,
misalkan informasi dari rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan,
kementerian kesehatan; yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan
atau informasi program kesehatan lain. Dan informasi kesehatan
ini dikemas sedemikian mungkin untuk layak dikomunikasikan ke
media massa, apakah itu media cetak, elektronik atau media online.
Dalam penyaluran berita sebagaimana disebutkan di atas, oleh
pihak lembaga kesehatan dapat bekerja sama dengan media massa
tersebut, untuk memberitakan informasi kesehatan yang patut
diketahui oleh publik atau karena keterbukaan informasi publik.
Atau sebaliknya berita mentah yang diperoleh media akan diproses
atau produksi oleh media massa itu sendiri untuk menjadi sebuah
berita. Oleh karena itu, media massa harus memproduksi sesuatu
yang khas, yakni berupa kemasan informasi dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat (khalayak) akan kesehatan.
Informasi diproses menjadi berita dengan mekanisme yang
berlangsung dalam ruang-ruang redaksi media massa mencakup
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penyeleksian atau penyaringan bahan-bahan informasi tersebut.
Dalam praktiknya, proses seleksi redaksi berupa pemberian
perhatian atau penonjolan, pengurangan, dan pengabaian isu-isu
tertentu. Berdasarkan pertimbangan, baik yang berkaitan dengan
internal redaksi, maupun menyangkut faktor eksternal seperti
kepentingan ekonomi (komersial) dan politik media. Berbagai
media massa melaporkan isu-isu yang sama, tetapi memberi
penonjolan dan format pemberitaannya bisa saja berbeda karena
kepentingan-kepentingan lembaga media bersangkutan yang
berbeda.
5.

Efek Komunikasi Massa
Setiap informasi yang disampaikan melalui media massa memiliki
pengaruh kepada khalayak pada umumnya atau dengan bahasa
lain komunikasi massa memiliki beberapa efek yang dapat
memengaruhi individu, masyarakat, dan bahkan kebudayaan.
Adapun efek komunikasi massa menurut Steven A. Chafee adalah
sebagai berikut:


Efek terhadap individu. Komunikasi massa dapat memberikan
efek ekonomis pada setiap individu. Hal ini tercermin dalam
jasa lowongan pekerjaan yang disediakan oleh industri media
massa. Efek kedua adalah pengaruh terhadap kebiasaan seharihari. Setiap pagi orang akan memiliki kebiasaan membaca
berita terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas.



Efek terhadap masyarakat. Efek ini berkaitan erat dengan
karakter yang dimiliki oleh seseorang. Masyarakat akan
menilai berdasarkan pembawaan, interaksi, serta cara berpikir
seseorang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh media.
Media massa secara tidak langsung akan mengajak masyarakat
untuk memberikan penilaian yang sama terhadap seseorang
berdasarkan penilaian dari media massa itu sendiri.



Efek konatif. Efek komunikasi massa ini bersangkutan dengan
niat, tekad, upaya, usaha yang cenderung menjadi suatu
kegiatan atau tindakan. Karena berbentuk perilaku, maka
sebagaimana disinggung di atas, efek konatif sering juga
disebut dengan efek behavioral. Efek konatif tidak langsung
timbul sebagai akibat terpaan media massa, melainkan
didahului oleh efek kognitif dan/atau efek afektif.
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C. Komunikasi Interpersonal
1. Pengertian Komunikasi Interpersonal dalam Kesehatan
Secara umum dapat dinyatakan bahwa komunikasi interpersonal
atau komunikasi antarpersonal atau komunikasi antarpribadi adalah
komunikasi yang dilakukan individu untuk saling bertukar pikiran
atau gagasan dengan individu lain. Menurut Mulyana, “Komunikasi
interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka,
yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain
secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal”. Komunikasi
interpersonal ini bisa dikatakan bagian dari interaksi dari beberapa
individu, akan tetapi secara umum komunikasi interpersonal terjadi
antara suatu individu dengan individu lainnya. Komunikasi interpersonal
atau komunikasi antarpribadi adalah sebuah proses interaksi antara dua
orang yang dilakukan secara tatap muka atau face to face atau melalui
media. Karena itu, dengan kata lain, sebuah dialog atau percakapan
yang terjadi antara dua orang bersifat personal, langsung, dan akrab.
Komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi yang terjadi
sebagian besar bergantung pada hubungan antara dua individu,
kesetaraan status, lingkungan sosial budaya di mana komunikasi
terjadi, dan lain sebagainya. Komunikasi interpersonal atau komunikasi
antarpribadi yang menggunakan media dalam proses pertukaran pesan
biasanya disebut dengan komunikasi interpersonal bermedia. Ahli Devito
(2014) menyatakan bahwa “Komunikasi interpersonal adalah interaksi
penyampaian dan pertukaran pesan antara dua orang, baik secara verbal
maupun non-verbal.” Dengan demikian, komunikasi interpersonal
merupakan komunikasi antarpribadi atau komunikasi yang penyampaian
isi pesannya lebih luas dan mendalam antara dua orang. Aturan yang
digunakan merupakan aturan personal, berbanding menggunakan aturan
yang terdapat pada masyarakat. Pertukaran informasi pun menggunakan
berbagai macam emosi dan pembukaan diri.
Sedangkan menurut Hardjana “Komunikasi interpersonal adalah
interaksi tatap muka antara dua orang atau beberapa orang, di mana
pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima
pesan dapat menerima serta menanggapi secara langsung pula.” Dari
pengertian di atas disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal
adalah proses komunikasi langsung antara profesional-profesional dan
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profesional dengan klien. Komunikasi ini dinyatakan dalam bentuk
dialog, meskipun kondisi tertentu juga terjadi secara monolog.
Sementara itu, komunikasi interpersonal di kesehatan dapat
dikenal sebagai komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah
komunikasi langsung yang dilakukan dokter dan paramedis terhadap
pasien untuk mengetahui keadaan dan tanggapan pasien saat diperiksa,
demikian juga pasien mengetahui perhatian yang diberikan oleh
dokter dan tenaga paramedik (Wijaya, 2000). Adapun tujuan dokter
dan paramedis berkomunikasi dengan pasien adalah untuk menolong,
membantu serta meringankan beban penyakit yang diderita pasien.
Menurut Purwanto (1994) komunikasi terapeutik adalah
komunikasi yang dilakukan atau dirancang untuk tujuan terapi. Seorang
penolong baik dokter maupun paramedis atau perawat dapat membantu
pasien mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi.
Menurut Purwanto (2020) komunikasi terapeutik adalah komunikasi
yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan
untuk kesembuhan pasien. Pada dasarnya komunikasi terapeutik
merupakan komunikasi profesional yang mengarah pada tujuan yaitu
penyembuhan pasien. Proses komunikasi terapeutik yang terjalin dengan
baik dapat memberikan pengertian dan kepuasan serta dapat membantu
pasien untuk mengatasi persoalan medis yang dihadapinya. Menurut
Komalasari (2002) pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan yang
tujuan utamanya untuk mengobati (kuratif) penyakit dan memulihkan
(rehabilitatif) kesehatan, serta sasaran utamanya adalah perseorangan.
Sedangkan komunikasi interpersonal dalam kesehatan mempunyai
tujuan. Sebagaimana dinyatakan Purwanto (2006), bahwa beberapa
tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi interpersonal: (a)
menemukan; (b) berbagi pengalaman; (c) menumbuhkan simpati;
(d) menumbuhkan motivasi; (e) melakukan kerja sama; (f) untuk
meyakinkan; (g) menyampaikan informasi. Tujuan komunikasi
interpersonal menurut Muhammad (2011) sebagai berikut:
a.

Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada setiap
orang untuk berbicara tentang apa yang disukai atau mengenai diri
sendiri.  

b.

Menemukan dunia luar, tujuan komunikasi interpersonal ini
memandang bahwa melalui komunikasi ini seseorang akan
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melakukan interaksi dengan dunia luar atau lingkungan. Hal ini
menjadikannya untuk memahami lebih baik dunia luar, dengan
objek, kejadian-kejadian dan orang lain.  
c.

Membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, melalui
komunikasi interpersonal ini akan membentuk dan memelihara
hubungan dengan orang lain. Selain itu akan terbentuk suatu
jalinan yang didasarkan karena perasaan ketertarikan antara pihak
yang melakukan komunikasi.

d.

Berubah sikap dan tingkah laku, komunikasi interpersonal juga
memberikan tujuan sebagai alat untuk pihak lain sehingga dapat
mengubah hidup seseorang.

e.

Untuk bermain dan kesenangan komunikasi interpersonal juga
dapat digunakan untuk bermain, mencakup semua aktivitas yang
mempunyai tujuan utama adalah mencari kesenangan dalam pikiran
yang memerlukan rileks dari semua keseriusan di lingkungan.

f.

Untuk membantu, tujuan ini menanggap bahwa komunikasi
interpersonal dapat digunakan dalam kegiatan profesional mereka
untuk membantu klien yang menemui kesulitan-kesulitan dalam
pekerjaan.  

Adapun komunikasi interpersonal mempunyai ciri-ciri, yaitu
bersifat dialogis, dalam arti arus balik antara komunikator dengan
komunikan terjadi langsung, sehingga pada saat itu juga komunikator
dapat mengetahui secara langsung tanggapan dari komunikan, dan
secara pasti akan mengetahui apakah komunikasinya positif, negatif
dan berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, maka komunikator dapat
memberi kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya.
Menurut Kumar (Wiryanto, 2005: 36) bahwa ciri-ciri komunikasi
interpersonal yaitu: (1) keterbukaan (openness), yaitu kemauan
menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam
menghadapi hubungan interpersonal; (2) empati (empathy), yaitu
merasakan apa yang dirasakan orang lain; (3) dukungan (supportiveness),
yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung
efektif; (4) rasa positif (positiveness), seseorang harus memiliki perasaan
positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi,
dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang
efektif; (5) kesetaraan atau kesamaan (equality), yaitu pengakuan
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secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan
mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan.
Untuk tercapainya komunikasi interpersonal yang efektif maka
dibutuhkan keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung
(supportiveness), rasa positif (positiveness) dan kesetaraan (equality). Unsur
di atas menentukan tercapainya tujuan komunikasi secara efektif dalam
memberikan informasi kesehatan, terutama dari komunikator kepada
komunikan.

2. Pentingnya Komunikasi Interpersonal dalam Kesehatan
Setiap aktivitas kehidupan manusia itu tidak terlepas dari komunikasi.
Manusia sebagai makhluk sosial, komunikasi interpersonal sangat
penting dalam mencapai tujuan kehidupan manusia. Jhonson (Supratik,
2003: 9) menunjukkan beberapa peranan yang disumbangkan oleh
komunikasi interpersonal dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup
manusia, yaitu sebagai berikut:


Komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual
dan sosial kita.



Identitas dan jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi
dengan orang lain.



Dalam rangka menguji realitas di sekeliling kita serta menguji
kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang
dunia di sekitar kita, kita perlu membandingkannya dengan kesankesan dan pengertian orang lain tentang realitas yang sama.



Kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh
kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang-orang lain,
lebih-lebih orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh signifikan
(significant figure) dalam hidup kita.

3. Tipe Komunikasi Interpersonal dalam Kesehatan
Seorang tenaga kesehatan dapat saja melakukan beberapa macam tipe
komunikasi interpersonal dalam memberikan informasi kepada pihak
pasien atau klien, sebagai berikut:
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a.

Komunikasi Dua Orang
Komunikasi dua orang dilakukan antara komunikator dengan
komunikan (satu orang tenaga kesehatan dan satu orang pasien/
klien). Dan pada prinsipnya yaitu mencakup segala jenis hubungan
antarpribadi, antara satu orang dengan orang lain, mulai dari
hubungan yang paling singkat (kontak) biasa, sampai hubungan
yang bertahan lama dan mendalam.

b.

Wawancara
Dalam dunia kesehatan wawancara sering terjadi antara dokter
dengan pasien atau antara perawat dengan pasien. Wawancara
tersebut merupakan salah satu tipe komunikasi interpersonal
di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya
jawab. Dalam wawancara ini, akan ditemukan sumber masalah
dan akan ada solusi mengatasinya, demikian dalam halnya bidang
kesehatan. Dari hasil wawancara ditemukan dan disepakati apakah
ada tindakan lanjutan (pemeriksaan lanjutan atau cukup satu kali
saja).

c.

Komunikasi Kelompok Kecil
Komunikasi kelompok kecil kerap kali melakukan semua orang
di mana saja dan kapan saja. Diskusi kelompok kecil bertujuan
untuk memutuskan/mengambil kebijakan merupakan salah satu
tipe komunikasi interpersonal, beberapa orang terlibat dalam suatu
pembicaraan, percakapan, diskusi, musyawarah, dan sebagainya.
Diskusi kecil yang melibatkan beberapa orang kerap kali bahkan
setiap saat dilakukan oleh tenaga kesehatan, apakah itu untuk
sebuah rencana tindakan atau untuk evaluasi atas apa yang mereka
telah ambil suatu tindakan.

4. Faktor yang Memengaruhi Komunikasi Interpersonal dalam
Kesehatan
Dalam komunikasi interpersonal dalam kesehatan selalu ada yang
memengaruhi daripada setiap komunikator khususnya. Menurut
Lunandi (1994: 85) ada enam faktor yang memengaruhi komunikasi
interpersonal, faktor-faktor tersebut ialah:
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Citra Diri (Self Image)
Setiap manusia merupakan gambaran tertentu mengenai dirinya,
status sosialnya, kelebihan dan kekurangannya. Dengan kata lain
citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang. Manusia belajar
menciptakan citra diri melalui hubungannya dengan orang lain,
terutama manusia lain yang penting bagi dirinya.



Citra Pihak Lain (The Image of the Others)
Citra pihak lain juga menentukan cara dan kemampuan orang
berkomunikasi. Di pihak lain yaitu orang yang diajak berkomunikasi
mempunyai gambaran khas bagi dirinya. Kadang dengan orang yang
satu komunikatif lancar, tenang, jelas dengan orang lainnya tahutahu jadi gugup dan bingung. Ternyata pada saat berkomunikasi
dirasakan campur tangan citra diri dan citra pihak lain.



Lingkungan Fisik
Tingkah laku manusia berbeda dari satu tempat ke tempat lain,
karena setiap tempat ada norma sendiri yang harus ditaati. Di
samping itu suatu tempat atau disebut lingkungan fisik sudah
barang tentu ada kaitannya juga dengan kedua faktor di atas.



Lingkungan Sosial
Sebagaimana lingkungan yaitu fisik dan sosial memengaruhi
tingkah laku dan komunikasi tingkah laku memengaruhi suasana
lingkungan. Setiap orang harus memiliki kepekaan terhadap
lingkungan tempat berada, memiliki kemahiran untuk membedakan
lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain.



Kondisi
Kondisi fisik punya pengaruh terhadap komunikasi yang sedang
sakit kurang cermat dalam memilih kata-kata. Kondisi emosional
yang kurang stabil, komunikasinya juga kurang stabil, karena
komunikasi berlangsung timbal balik. Suatu kondisi tersebut bukan
hanya memengaruhi pengiriman, tetapi juga penerima. Komunikasi
berarti peluapan sesuatu yang terpenting adalah meringankan
kesesalan yang dapat membantu meletakkan segalanya pada
proporsi yang lebih wajar. Dalam hal ini perlu adanya penyesuaian
yang bersifat situasional. Sehingga akan mendukung tujuan
komunikasi yang diharapkan.
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Bahasa Badan
Kebiasaan orang, ada yang sedang berkomunikasi ini dalam
menyampaikan pesannya ia meyakinkan dengan bahasa tubuhnya,
seperti tangan, mimik wajah dan angguk kepala, semua ini akan
membantu meyakinkan komunikan. Komunikasi tidak hanya
dikirim atau terkirim melalui kata-kata yang diucapkan. Badan juga
merupakan medium komunikasi yang kadang sangat efektif kadang
pula dapat samar. Akan tetapi, dalam hubungan antara orang dalam
sebuah lingkungan kerja tubuh dapat ditafsirkan secara umum
sebagai bahasa atau pertanyaan.

D. Komunikasi Kelompok
Komunikasi kelompok tersebut dilakukan oleh setiap organisasi atau
antar-perwakilan organisasi, yang mempunyai tujuan yang sama.
Demikian dalam halnya dengan komunikasi kelompok dalam kesehatan.
Komunikasi kelompok dalam kesehatan ini sama artinya dengan diskusi
musyawarah untuk memutuskan sesuatu hal. Manusia adalah makhluk
sosial yang secara naluri ingin membentuk dan membina hubungan
dengan manusia lainnya. Membentuk serta membina hubungan antarmanusia inilah yang sering kali digambarkan sebagai salah satu hal paling
penting dalam kehidupan manusia. Hubungan antar-manusia memiliki
beberapa bentuk seperti komunikasi interpersonal atau komunikasi
antar-pribadi, komunikasi kelompok, dan lain-lain.
Wiryanto (2005), mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai
interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan
tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri,
pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat
karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua
definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni
adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja
tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.
Komunikasi dalam kelompok merupakan bagian dari kegiatan
keseharian. Sejak lahir sudah mulai bergabung dengan kelompok
primer yang paling dekat, yaitu keluarga. Kemudian seiring dengan
perkembangan usia dan kemampuan intelektualitas, masuk dan terlibat
dalam kelompok-kelompok sekunder seperti sekolah, lembaga agama,
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ini pernyataan siapa?

tempat pekerjaan dan kelompok sekunder lainnya yang sesuai dengan
minat ketertarikan. menyatakan “Komunikasi kelompok terjadi ketika
tiga orang atau lebih bertatap muka, biasanya di bawah pengarahan
seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan
memengaruhi satu sama lain.”
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi
kelompok adalah komunikasi yang terjadi dengan melibatkan lebih
dari tiga orang. Komunikasi ini biasanya dalam bentuk diskusi dan
saling mengenal, komunikasi ini juga dapat terjadi dengan sifat
anggota kelompok yang relatif homogeni, misalnya komunikasi dengan
kelompok remaja, usia lanjut, dan sebagainya.
Sama halnya di bidang lain, bahwa di bidang kesehatan juga secara
umum karakteristik komunikasi dalam kelompok ditentukan melalui
dua hal, yaitu:
Pertama; norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang
bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu sama
lainnya. Norma oleh para sosiolog disebut juga dengan hukum ataupun
aturan yaitu perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas
dilakukan dalam suatu kelompok. Ada tiga kategori norma kelompok,
yaitu norma sosial, prosedural, dan tugas. Norma sosial mengatur
hubungan di antara para anggota kelompok. Sedangkan norma prosedural
menguraikan dengan lebih rinci bagaimana kelompok harus beroperasi,
seperti bagaimana suatu kelompok harus membuat keputusan, apakah
melalui suara mayoritas ataukah dilakukan pembicaraan sampai tercapai
kesepakatan. Dari norma tugas memusatkan perhatian bagaimana suatu
pekerjaan harus dilakukan. Norma juga dapat disebut sebagai nilai-nilai
aturan atau etika dalam berkomunikasi dalam kelompok.
Kedua; peran adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan (status).
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran
dibagi menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran
pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok
karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok,
seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Peran partisipatif adalah
peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya kepada
kelompoknya, partisipasi anggota macam ini akan memberi sumbangan
yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif
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adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana
anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan kepada
fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik dan
tidak terjadi pertentangan dalam kelompok karena adanya peran-peran
yang kontradiktif.
Komunikasi kelompok (group communication) itu termasuk
komunikasi tatap muka karena komunikator dan komunikan berada
dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Komunikasi
kelompok adalah komunikasi dengan sejumlah komunikasi. Karena
jumlah komunikan menimbulkan konsekuensi, jenis ini diklasifikasikan
menjadi komunikasi kelompok kecil dan kelompok komunikasi besar.
Komunikasi kelompok kecil adalah suatu situasi komunikasi dinilai sebagai
komunikasi kelompok kecil apabila situasi komunikasi seperti itu dapat
diubah menjadi komunikasi antarpersonal dengan setiap komunikan.
Sementara komunikasi kelompok besar adalah suatu situasi komunikasi
dinilai sebagai komunikasi kelompok besar jika antara komunikator dan
komunikan sukar terjadi komunikasi antarpersonal. Kecil kemungkinan
untuk terjadi dialog seperti halnya pada komunikasi kelompok kecil.
Kelompok memiliki tujuan dan aturan-aturan yang dibuat sendiri
dan merupakan kontribusi arus informasi di antara mereka. Sehingga
mampu menciptakan atribut kelompok sebagai bentuk karakteristik
yang khas dan melekat pada kelompok itu.
Sedangkan fungsi komunikasi kelompok merupakan suatu
keberadaan kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya
fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan. Fungsi-fungsi tersebut mencakup
fungsi hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah,
dan pembuatan keputusan, serta fungsi terapi. Adapun semua fungsi
ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kelompok, dan para
anggota kelompok itu sendiri; (1) fungsi hubungan sosial, bagaimana
kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di
antara para anggotanya, seperti kelompok secara rutin memberikan
kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang
informal, santai, dan menghibur; (2) fungsi pendidikan adalah
bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja
untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan; (3) fungsi
persuasi, seorang anggota kelompok berupaya memersuasi anggota
lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang
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yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok, membawa
risiko untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya; (4) fungsi problem
solving, kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk
memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Dari
fungsi komunikasi kelompok tersebut dapat memberi suatu keleluasaan
kepada anggota kelompoknya dalam menyampaikan keinginannya atau
ada suatu kebebasan dari maksud dan tujuan kelompok, tetapi selalu
terikat oleh kepentingan dari kelompoknya.
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Bab 3
HUBUNGAN
ANTARMANUSIA

A. Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk sosial selalu ketergantungan antar-sesamanya.
Oleh manusia tidak dapat hidup dengan sendiri, karena faktor kebutuhan
yang sama, sehingga mewujudkan kebutuhan tersebut selalu akan terjadi
dan berlangsung ketergantungan. Ketergantungan hidup manusia secara
hakiki tidak hanya berhubungan dengan manusia saja, akan tetapi juga
manusia ketergantungan dengan alam semesta dan seisinya. Manusia
wajib menjaga dan melihara, serta melestarikan keindahan alam semesta,
melindungi hewan dan penghijauan akan tumbuh-tumbuhan.
Dalam sejarah kehidupan manusia tidak ada yang tidak saling
ketergantungan, sebagai wujud manusia makhluk sempurna dan
sosial maka dalam kehidupannya membutuhkan orang lain untuk
saling tolong-menolong. Manusia mempunyai tujuan hidup secara
bersama-sama, saling tolong-menolong merupakan ciri khas manusia
itu sendiri. Manusia sejak lahir ditolong oleh tenaga kesehatan atau
bidan dalam hal persalinan. Karena manusia makhluk yang lemah tidak
dengan sendirinya langsung bisa melakukan sesuatu. Dalam perjalanan
hidupnya oleh manusia juga diberikan pendidikan agar menjadi hamba
yang mengenal Tuhannya. Di mana ketika manusia sudah memasuki
usia sekolah diberikan kesempatan untuk mengikuti proses pendidikan
dengan tujuan menemukan jalan hidupnya.

49

Terkait dengan hubungan tenaga kesehatan dengan klien atau
pasien, artinya manusia itu dalam hidupnya tidaklah sehat selamanya,
akan tetapi juga mengalami sakit atau sejenisnya. Dan dalam hal ini,
manusia berperilaku sehat dan berperilaku sakit. Berperilaku sehat
mereka selalu aktif untuk menjaga kesehatannya, sementara berperilaku
sakit mereka melakukan usaha pengobatan. Dalam hal dan upaya
perilaku sehat dan sakit ini, tenaga kesehatan dan klien membangun
hubungan saling ketergantungan. Ketergantungan memberikan suatu
arti bahwa klien membutuhkan tenaga kesehatan dalam membantu
pemulihan kesehatannya dan untuk tenaga kesehatan merupakan suatu
tuntutan tugas terhadap klien.

B. Pengertian Hubungan Antarmanusia
Teknologi dan sistem informasi yang makin maju telah membuka
ruang gerak yang luas bagi setiap manusia di belahan negara untuk
dapat berhubungan, melalui komunikasi. Dengan alat teknologi yang
makin canggih tersebut, tidak harus membuat manusia untuk langsung
bertatap muka, paling tidak teknologi komunikasi telah mampu menjadi
mediasi bagi antarmanusia dalam melangsungkan aktivitas kehidupan
masing-masing.
Hubungan antarmanusia dapat dibangun dengan komunikasi
dan ketika berlangsung hubungan antarmanusia tersebut merupakan
sebuah interaksi. Interaksi antarmanusia terjadi antara dua orang atau
lebih; perilaku individu saling memengaruhi, mengubah, memperbaiki
perilaku individu yang lain atau sebaliknya. Interaksi yang terjadi dapat
secara langsung dengan bertatap muka, secara tidak langsung, misalnya
dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna. Komunikasi
antarmanusia (human communication) merupakan proses lebih dari satu
kejadian yang terus-menerus, berkesinambungan, dan dinamis.
Telah menjadi pernyataan publik setiap hubungan antarmanusia
memegang peran penting dalam setiap aspek kehidupan. Adanya
hubungan antarmanusia dapat memenuhi kebutuhan antara individu
yang satu dengan yang lain, memperoleh pengetahuan dan informasi
baru, menumbuhkan sikap kerja sama, menghilangkan sikap egois.
Dengan interaksi menghasilkan penyesuaian diri secara timbal balik
yang mencakup kecakapan dalam penyesuaian dengan situasi baru.
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Bentuk hubungan antarmanusia atau adalah kemampuan mengenali
sifat, tingkah laku, pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan
antarmanusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dengan
orang lain dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan
hati; berusaha mencoba menemukan, mengidentifikasi masalah dan
membahasnya untuk mencari pemecahan. Hubungan antarmanusia
merupakan suatu pelaksanaan keterampilan di mana seseorang belajar
menghubungkan diri dengan lingkungan sosialnya.
Oleh Yulifah (2009) mengatakan bahwa hakikat dari hubungan
antarmanusia adalah komunikasi antarpribadi, hubungan antarmanusia
sebenarnya dilandaskan pada adanya kepentingan-kepentingan
individual. Hubungan antarmanusia diartikan sebagai suatu proses
interaksi antarindividu untuk mempertahankan keseimbangan agar
tercipta suatu keserasian, keselarasan, dan kebahagiaan dalam tatanan
kehidupan manusia. Sementara menurut Joseph A Kahl (1997) hubungan
antarmanusia adalah suatu sosiologi yang konkret karena meneliti
situasi kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan pengaruh
dan psikologisnya. Jadi, interaksi mengakibatkan dan menghasilkan
penyesuaian diri secara timbal balik yang mencakup kecakapan dalam
penyesuaian dengan situasi baru. Selain itu hubungan antarmanusia
juga diartikan sebagai interaksi hubungan antara dua atau lebih individu
manusia dan perilaku individu yang satu memengaruhi, mengubah,
dan memperbaiki perilaku individu lain atau sebaliknya. Hubungan
antarmanusia adalah interaksi antarseseorang dengan orang lain
meliputi kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang
dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati.
Dalam hubungan antarmanusia tersebut tentunya mempunyai
persyaratan yang harus dipenuhi untuk memberi pertimbangan antara
sesama sehingga mereka saling berhubungan. Hubungan antarmanusia
tidaklah sama dengan hubungan non-manusia, sehingga persyaratan
itu mutlak ada. Hubungan antarmanusia dapat berjalan selaras apabila
ada pemahaman pada diri masing-masing manusia.
Berikut ini beberapa syarat agar hubungan antarmanusia bisa
berjalan lancar sesuai harapan. Menurut Tyastuti (2010: 29-31) adapun
syarat-syarat hubungan antarmanusia adalah sebagai berikut: (1) ada
unsur simpati dan empati (diawali saling perhatian, sehingga menjalin
interaksi yang baik dan komunikasi akan berjalan lancar); (2) paham
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akan kebutuhan manusia. Sementara kebutuhan manusia menurut
maslow ada 5 tingkatan. Untuk mendapatkan hubungan antarmanusia
yang sesuai maka kita perlu paham akan kebutuhan tersebut: (a)
kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia meliputi
makan, minum, oksigen, dan sebagainya. Kita perhatikan bahwa dalam
melakukan hubungan antarmanusia tidak etis bila kita mengajak
seseorang berbicara berjam-jam tanpa dikasih minum dan makan.
Karena bila hal tersebut kita lakukan akan mengganggu komunikasi
karena konsentrasi akan buyar apabila lapar dan haus atau akibat yang
buruk adalah lemas atau pingsan sehingga tujuan komunikasi tidak
tercapai. Begitu pula apabila komunikasi dilakukan pada situasi yang
pengap tanpa oksigen, maka hal yang buruk seperti sesak napas dan
pingsan dapat terjadi; (b) kebutuhan yang kedua adalah rasa aman.
Dalam melakukan hubungan antarmanusia maka rasa aman dan
nyaman sangat penting kita perhatikan. Rasa aman tidak hanya dari
segi fisik, tetapi juga dari segi psikologis, termasuk di antaranya kita
perlu menjaga kerahasiaan dari klien; (c) kebutuhan yang ketiga adalah
rasa sayang atau cinta. Rasa sayang bisa kita tunjukan kepada orang
lain dalam bentuk simpati dan empati kepada klien. Saat melakukan
komunikasi, kita bisa menggunakan bahasa verbal dan nonverbal, dan
juga kita perlu mengetahui budaya-budaya yang berlaku. Hal-hal seperti
itu sangat penting kita ketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman
dalam menjalin hubungan dengan orang lain; (d) kebutuhan yang
keempat adalah harga diri. Harga diri adalah hal yang sangat hakiki,
kita perlu berhati-hati dalam melakukan hubungan dengan orang
lain, jangan sampai menyinggung perasaan dan harga diri mereka.
Bersikap sopan dan ramah akan meningkatkan harga diri mereka; (e)
kebutuhan aktualisasi diri. Setiap orang ingin dihargai keberadaannya
dan kemampuannya. Memberikan reward atau penghargaan sebaiknya
kita lakukan pada orang yang tepat. Reward tidak harus berupa hadiah
yang mahal-mahal, tetapi bisa dengan memberikan pujian, sanjungan
yang sesuai agar lebih semangat dan termotivasi.

C. Tujuan Hubungan Antarmanusia
Secara umum tujuan hubungan antarmanusia adalah untuk ter
bangunnya keselarasan dan keserasian antar-sesama manusia dalam
rangka memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, dari hubungan
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antarmanusia akan diperoleh informasi dan pengetahuan, dari hubungan
antarmanusia tersebut akan terbangun kerja sama, dengan hubungan
antarmanusia setiap manusia juga akan menyadari pentingnya tujuan
bersama akan dicapai apabila adanya hubungan yang baik antar-sesama.
Manusia memiliki kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, dan
tujuan yang sama sehingga hubungan antarmanusia tersebut tidak
dapat dihindari. Semua di atas menjadi hal yang melatarbelakangi
terjadinya hubungan antarmanusia. Atas dasar itulah ketergantungan
hidup manusia berlangsung.
Dalam konteks pengetahuan sosial dapat dinyatakan bahwa
hubungan antarmanusia bertujuan untuk menerapkan ilmu sosial
mengenai faktor sosial dan pengaruh psikologis seseorang dalam
proses penyesuaian diri seseorang dalam berkomunikasi dengan sesama
manusia, baik dalam ruang lingkup kecil seperti keluarga maupun dalam
ruang lingkup besar seperti masyarakat demi mencapai keseimbangan
dan kecocokan dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik,
memenuhi kebutuhan hidup antara satu individu dengan individu yang
lainnya, hubungan antarmanusia dapat memberi akses informasi dan
ilmu pengetahuan yang lebih luas, membentuk kebiasaan bekerja sama
antar-sesama manusia dan menghilangkan sikap egois dalam kehidupan
bermasyarakat, mengubah sikap, pola pikir, dan kebiasaan satu individu
dan individu lainnya.
Sementara Andhi (2010) juga berpendapat tujuan hubungan
antarmanusia antara lain: (1) menemukan diri sendiri. Dengan
melakukan hubungan dengan orang lain maka kita dapat menemukan
konsep diri kita, mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, yang
tidak bisa kita ketahui tanpa masukan dari orang lain. Sehingga dengan
masukan itu kita dapat mengetahui siapa diri kita dan memperbaiki apa
yang menjadi kekurangan kita; (2) menemukan dunia luar. Dunia luar
yang tidak kita ketahui bisa kita dapatkan dan ketahui dengan bergaul
dengan orang lain, sehingga bisa membuka wawasan kita pada hal-hal
di lingkungan luar kita; (3) membentuk dan memelihara hubungan yang
bermakna dengan orang lain. Dengan menjalin hubungan antarmanusia
kita sebagai makhluk sosial akan makin meningkatkan hubungan dan
dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi karena
komunikasi akan selalu terpelihara; (4) mengubah sikap dan perilaku
sendiri dan orang lain. Sikap dan perilaku diri sendiri maupun orang
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lain dapat diubah dengan adanya masukan-masukan, kritik-kritik atau
meniru dari apa yang kita lihat. Dengan pergaulan atau komunikasi
dengan orang lain bisa memberikan masukan negatif atau positif pada
diri kita atau orang lain; (5) memberikan bantuan. Kita tidak bisa hidup
sendiri, semua kegiatan perlu bantuan dari orang lain, sehingga kita
perlu membina hubungan baik agar semua kegiatan bisa lancar.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tujuan hubungan
antarmanusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis yaitu
masing-masing orang saling bekerja sama dengan menyesuaikan diri
terhadap satu dengan yang lain, dan memanfaatkan pengetahuan
tentang faktor sosial dan psikologis. Dalam penyesuaian diri manusia
sedemikian rupa sehingga penyesuaian diri ini terjadi dengan serasi
dan selaras, dengan ketegangan dan pertentangan sedikit mungkin.

D. Teknik Hubungan Antarpribadi
Istilah teknik mempunyai banyak arti, di antaranya: cara atau pendekatan,
metode atau juga upaya, usaha atau dapat saja ditekankan sebagai
proses. Dalam berhubungan komunikasi antarpribadi terutama antara
klien/pasien tentunya memiliki teknik tersendiri yang bersifat beretika.
Diharapkan hubungan keduanya memberikan harapan akan kesehatan,
dengan adanya teknik komunikasi pesan-pesan yang disampaikan akan
lebih mudah terpahami oleh klien atau pasien. Hubungan antarpribadi
disebut juga hubungan interpersonal yaitu merujuk kepada hubungan
antara individu ke individu lainnya, hubungan interpersonal di mana
ketika berkomunikasi, kita bukan sekadar menyampaikan isi pesan,
tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonal.
Dalam komunikasi kesehatan hubungan interpersonal erat
kaitannya dengan konsep diri bagi perkembangan kepribadian.
Konsep diri berpengaruh pada perilaku manusia, bagaimana Anda
memandang diri Anda dan bagaimana orang lain memandang Anda,
akan memengaruhi pola interaksi Anda dengan orang lain. Teknik-teknik
hubungan antarpribadi terdiri atas:
1.

Tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan
seorang individu yang dapat memengaruhi individu lain dalam
masyarakat. Tindakan sosial dibedakan menjadi: (a) tindakan
rasional instrumental: tindakan yang memperhitungkan kesesuaian
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antara cara dan tujuan atau antara efisiensi dengan efektivitas.
Tindakan rasional berepresati nilai: tindakan yang berkaitan
dengan nilai dasar dalam masyarakat; (b) tindakan tradisional:
tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan adat istiadat
atau kebiasaan; (c) tindakan afektif: tindakan dilakukan seseorang
atau kelompok berdasarkan perasaan atau emosi.
2.

Kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak
dengan pihak lain yang merupakan terjadinya awal interaksi sosial.
Kontak sosial dibedakan: (a) cara pihak yang berkomunikasi, baik
langsung maupun tidak langsung; (b) cara terjadinya: kontak primer
maupun kontak sekunder.

3.

Komunikasi sosial. Komunikasi sosial merupakan salah satu teknik
dari hubungan antarpribadi karena komunikasi sosial adalah
proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan,
kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespons dan
menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu
sama lain.

4.

Teori hubungan antarmanusia; yang terdiri dari teori; transaksi
(model pertukaran sosial)– hubungan antarmanusia berlangsung
mengikuti kaidah transaksional; teori peran pergaulan sosial
sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat yang mengatur
apa dan bagaimana peran tiap orang dalam pergaulan; teori
permainan klarifikasi manusia terbagi menjadi tiga yaitu anakanak, dewasa dan orang tua. Masing-masing individu mempunyai
sifat yang khas.

E. Konsep Kepribadian dalam Berkomunikasi
Sebagai seorang pelayan kesehatan haruslah memiliki kepribadian
yang baik dengan mengedepankan sikap dan perilaku mulia. Secara
umum dapat dinyatakan bahwa konsep diri suatu pemikiran dan sikap
pribadi terhadap diri sendiri. Pemikiran diri terikat dengan aspek fisik,
karakteristik pribadi, dan semangat diri. Pemikiran diri bukan hanya
melingkupi kekuatan pribadi, akan tetapi kelemahan terhadap kegagalan
dirinya. Konsep diri ialah akar dari kepribadian pribadi. Akar kepribadian
berguna sangat penting untuk memilih dan memusatkan perkembangan
kepribadian dan perilaku pribadi. Konsep diri juga dikatakan sebagai
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cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri
sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter individu, dan
motivasi diri. Pandangan diri atau konsep diri ini mencakup berbagai
kekuatan individual dan juga kelemahan, bahkan termasuk kegagalannya.
Konsep diri dalam pelayanan hubungan antarmanusia haruslah sepenuh
hati dengan menunjukkan suatu yang ikhlas tanpa pamrih.
Oleh Agustiani (2009) menyatakan konsep diri merupakan
gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk
melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan
lingkungan. Menurut William H. Fitts mengemukakan bahwa konsep
diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena konsep
diri seseorang merupakan kerangka acuan (frame of reference) dalam
berinteraksi dengan lingkungan. Hurlock mengatakan bahwa konsep diri
merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan
gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif,
dan prestasi yang mereka capai. Sementara itu Atwater menyebutkan
bahwa “Konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri, yang meliputi
persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang
berhubungan dengan dirinya.”
Konsep diri seseorang akan diupayakan mencapai keinginan yang
optimal, serta untuk merealisasikan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa
konsep diri merupakan kerangka kerja untuk mengorganisasikan
pengalaman-pengalaman yang diperoleh seseorang. Menurut Acoccela
( 2002 ) konsep diri adalah pandangan pribadi terhadap dirinya yang
meliputi tiga dimensi, yaitu pengetahuan tentang diri, pengharapan
mengenai diri dan penilaian tentang diri sendiri. Sedangkan Pemily,
mendefinisikan konsep diri sebagai sistem yang dinamis dan kompleks
dari keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya, termasuk sikap,
perasaan, persepsi, nilai- nilai dan tingkah laku yang unik dari individu
tersebut.
Konsep ini bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang
dari pengalaman yang terus-menerus. Dasar dari konsep diri
individu ditanamkan pada saat-saat dini kehidupan anak, menjadi
dasar memengaruhi tingkah lakunya di kemudian hari. Berdasarkan
pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri
adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, apa dan bagaimana diri
kita yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh.
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Serta persepsi kita terhadap aspek diri, aspek fisik, aspek sosial dan
aspek psikologis. Yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan
orang lain.
Menurut Wasty Soemanto, ciri-ciri konsep diri, yaitu: (1) ter
organisasikan. Individu mengumpulkan banyak informasi yang dipakai
untuk membentuk pandangan tentang dirinya sendiri. Untuk sampai
pada gambaran umum tentang dirinya ia menginformasikan itu ke
dalam kategori-kategori yang lebih luas; (2) multifaset. Individu
mengategorikan persepsi diri itu dalam beberapa wilayah misalnya:
social acceptance, physical attractiveness, athletic ability and academic ability; (3)
stabil. General self concept itu stabil. Perlu dicatat bahwa area self concept
dapat berubah; (4) berkembang. Self concept berkembang sesuai dengan
umur dan pengaruh lingkungan; (5) evaluatif. Selain membentuk
deskripsi dirinya pada situasi yang istimewa, tetapi individu juga
mengadakan penilaian terhadap dirinya sendiri.
Sementara Inge Hutagalung menyatakan terdapat sejumlah
karakteristik orang yang mempunyai konsep diri yaitu: Pertama; konsep
diri positif, adalah orang yang terbuka; orang yang tidak memiliki
hambatan untuk berbicara dengan orang lain, bahkan dalam situasi
yang masih asing sekalipun; orang yang cepat tanggap dalam situasi
sekelilingnya. Kedua; konsep diri yang negatif, ia cenderung sulit
menerima kritik dari orang lain; mengalami kesulitan berbicara dengan
orang lain; sulit mengakui kesalahan; kurang mampu mengungkapkan
perasaan dengan cara yang wajar. Senang mendapatkan pujian, setiap
pujian adalah lebih baik daripada tidak ada sama sekali; cenderung
menunjukkan sikap mengasingkan diri, malu-malu dan tidak ada minat
pada persaingan.
Dengan demikian dapat dirumuskan ciri-ciri seseorang yang
memiliki konsep diri positif, yaitu bersikap terbuka, tidak memiliki
hambatan untuk berbicara dengan orang lain, cepat tanggap dalam
situasi sekelilingnya, yakin akan kemampuannya mengatasi masalah,
merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu,
menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan
dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat, serta mampu
memperbaiki dirinya.
Sedangkan aspek-aspek konsep kepribadian secara umum dapat
dinyatakan sebagai aspek atau dimensi yang berbeda-beda bergantung
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pada sudut pandang masing-masing ahli. Song dan hattie Syamsul
Bachri Thalib, menyatakan bahwa “Aspek-aspek konsep diri dibedakan
menjadi konsep diri akademis dan konsep diri non-akademis. Konsep
diri non-akademis dibedakan lagi menjadi konsep diri sosial dan
penampilan diri. Jadi, pada dasarnya konsep diri mencakup aspek konsep
diri akademis, konsep diri sosial dan penampilan diri. Sementara itu,
Fitts membagi dimensi konsep diri menjadi dua yaitu:
1.

2.

Dimensi internal. Dimensi internal atau disebut juga kerangka acuan
internal (internal frame of reference) adalah penilaian yang dilakukan
individu yaitu penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya
sendiri berdasarkan dunia dalam dirinya. Dimensi ini terdiri dari
tiga bentuk, yaitu:
a.

Diri identitas (identity self). Bagian diri ini merupakan aspek
yang paling mendasar pada konsep diri dan mengacu pada
pertanyaan, “siapakah saya”. Dalam pertanyaan tersebut
tercakup label-label dan simbol-simbol yang diberikan pada
diri (self) oleh individu-individu yang bersangkutan untuk
menggambarkan dirinya dan membangun identitasnya.

b.

Diri pelaku (behavioral self). Diri pelaku merupakan persepsi
individu tentang tingkah lakunya, yang berisikan segala
kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh dirinya. Selain
itu, bagian ini juga berkaitan dengan diri identitas.

c.

Diri penerimaan atau penilai (judging self). Diri penilai
berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, dan evaluator.
Kedudukannya sebagai perantara antara diri identitas dan
diri pelaku. Individu cenderung memberikan penilaian
terhadap apa yang dipersepsikannya. Selanjutnya, penilaian
ini lebih berperan dalam menentukan tindakannya yang akan
ditampilkannya.

Dimensi eksternal. Pada dimensi eksternal, individu menilai dirinya
sendiri melalui hubungan dan aktivitas sosialnya, nilai-nilai yang
dianutnya, serta hal-hal lain di luar dirinya, misalnya diri yang
berkaitan dengan sekolah, organisasi, agama, dan sebagainya.
Dimensi ini dibedakan atas lima bentuk, yaitu:
a.
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Diri fisik (physical self). Diri fisik menyangkut persepsi
seseorang terhadap dirinya sendiri secara fisik. Dalam hal
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ini terlihat persepsi seseorang mengenai kesehatan dirinya,
penampilan dirinya (cantik, jelek, menarik, tidak menarik)
dan keadaan tubuhnya (tinggi, pendek, gemuk, dan kurus).
b.

Diri etik-moral (moral-ethical self). Bagian ini merupakan
persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat dari standar
pertimbangan nilai moral dan etika. Hal ini menyangkut
persepsi seseorang mengenai hubungan dengan Tuhan,
kepuasan seseorang akan kehidupan keagamaannya dan nilainilai moral yang dipegangnya, yang meliputi batasan baik dan
buruk.

c.

Diri pribadi (personal self). Diri pribadi merupakan persepsi
seseorang tentang keadaan pribadinya. Hal ini dipengaruhi
oleh sejauh mana individu merasa puas dengan pribadinya
atau sejauh mana ia merasa dirinya sebagai pribadinya atau
sejauh mana ia merasa dirinya sebagai pribadi yang tepat.

d.

Diri keluarga (family self). Diri keluarga menunjukkan perasaan
dan harga diri seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota
keluarga. Bagian ini menunjukkan seberapa jauh seseorang
merasa kuat terhadap dirinya sebagai anggota keluarga, serta
terhadap peran maupun fungsi yang dijalankannya sebagai
anggota dari suatu keluarga.

e.

Diri sosial (social self). Bagian ini merupakan penilaian
individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain maupun
lingkungan di sekitarnya.

Berbagai aspek-aspek konsep diri, tampak bahwa pendapat para
ahli saling melengkapi, sehingga dapat dikatakan bahwa aspek-aspek
konsep diri mencakup aspek akademik, aspek sosial, aspek fisik, dan
aspek norma atau nilai. Aspek konsep diri internal berhubungan pada
apa yang terdapat pada diri seseorang yang bersangkutan. Sedangkan
aspek dimensi eksternal terkait apa yang terdapat di luar diri pelayan
yang bersangkutan, sebagaimana telah disebutkan di atas. Konsep atau
dimensi di atas haruslah menjadi rujukan dalam memberikan pelayanan
yang terbaik.
Sementara itu, konsep diri seseorang sebagaimana disebutkan di
atas akan selalu terjadi perubahan atau perkembangan seiring dengan
apa yang diterima atau adanya perubahan pada diri seseorang. Ketika
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seseorang memiliki pengalaman baru, maka konsep dirinya bisa saja
berubah lebih baik. Menurut Calhoun, dalam perkembangannya
konsep diri terbagi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri
negatif: (1) Konsep diri positif, adalah konsep yang menunjukkan adanya
penerimaan diri di mana individu dengan konsep diri positif mengenal
dirinya dengan baik sekali. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan
bervariasi. Individu yang memiliki konsep diri positif dapat memahami
dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang
dirinya sendiri sehingga evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi positif
dan dapat menerima dirinya apa adanya. (2) Konsep diri negatif yaitu
pandangan individu tentang dirinya sendiri benar-benar tidak teratur,
tidak memiliki perasaan, kestabilan dan keutuhan diri. Individu tersebut
benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan dan kelemahannya atau
yang dihargai dalam kehidupannya; dan pandangan tentang dirinya
sendiri terlalu stabil dan teratur.
Hal ini bisa terjadi karena individu dididik dengan cara yang
sangat keras, sehingga menciptakan citra diri yang tidak mengizinkan
adanya penyimpangan dari seperangkat hukum yang dalam pikirannya
merupakan cara hidup yang tepat. Oleh Renita Mulyaningtyas (2006: 46)
konsep diri terdiri dari empat sudut pandang: (1) konsep diri positif dan
konsep diri negatif sudut pandang ini digunakan untuk membedakan
apakah kita memandang diri sendiri baik atau buruk; (2) konsep diri
fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandang ini membedakan pandangan
diri kita sendiri atas pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi
kita; (3) konsep diri emosional dan konsep diri akademis.Dengan
sudut pandang ini kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang
dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis dan secara ilmiah bisa
dibuktikan; (4) konsep diri riil dan konsep diri ideal. Sudut pandang
ini membedakan diri kita yang nyata atau sebenarnya dan yang kita
cita-citakan.
Berbagai konsep diri sebagaimana disebutkan di atas, dipengaruhi
oleh faktor, yaitu: kejadian yang berlaku pada manusia sepihak besar
berasal pada cara pendirian terhadap diri sendiri. Kesadaran ini selalu
bersumber dari pikiran negatif, baik pada diri sendiri, misalnya merasa
buruk, tidak berguna, tidak rupawan dan beragam kritik pada diri
sendiri yang bahkan mendirikan problematika. Sementara ada beberapa
faktor yang memengaruhi konsep diri seseorang selain pola asuh orang

60

Komunikasi Kesehatan Berbasis Terapeutik

tua, di antaranya: (1) Kegagalan. Disadari atau tidak, kegagalan yang
terjadi secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada
kemampuan diri sendiri yang berujung pada anggapan lemah dan
tidak berguna. (2) Depresi. Ketika seseorang dilanda depresi, ia akan
cenderung memikirkan hal yang negatif. (3) Overthinking. Bersikap
overthinking sangatlah tidak baik karena bisa mengarah ke pikiran
yang buruk, terlebih pada penilaian diri sendiri. Seseorang cenderung
menilai diri sendiri ke arah yang negatif sehingga overthinking harus
segera dihentikan.
Sedangkan menurut Inge Hutagalung ( 2007 ) faktor-faktor yang
memengaruhi konsep diri adalah orang lain. Seseorang mengenal
tentang dirinya dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Konsep
diri seseorang individu terbentuk dari bagaimana penilaian orang lain
mengenai dirinya. Orang yang paling berpengaruh pada diri seseorang
adalah orang-orang yang disebut significant others, yaitu orang-orang
yang sangat penting bagi diri seseorang. Kelompok acuan (reference
group) dalam kehidupannya, setiap orang sebagai anggota masyarakat
menjadi anggota berbagai kelompok. Setiap kelompok memiliki normanorma sendiri. Di antara kelompok tersebut, ada yang disebut kelompok
acuan, yang membuat individu mengarahkan perilakunya sesuai dengan
norma dan nilai yang dianut kelompok tertentu. Kelompok inilah yang
memengaruhi konsep diri seseorang.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
konsep diri seseorang dipengaruhi oleh orang lain, kelompok rujukan,
pengalaman, kompetensi, dan kegagalan yang pernah dihadapi oleh
diri individu, status, dan lingkungan sekolah atau lingkungan sosial.
Semenjak konsep diri mulai terbentuk, seseorang akan berperilaku
sesuai dengan konsep dirinya tersebut. Apabila perilaku seseorang
tidak konsisten dengan konsep dirinya, maka akan muncul perasaan
tak nyaman dalam dirinya. Inilah hal yang terpenting dari konsep diri.
Pandangan seseorang tentang dirinya akan menentukan tindakan yang
akan diperbuatnya. Apabila seseorang memiliki konsep diri yang positif,
maka akan terbentuk penghargaan yang tinggi pula terhadap diri sendiri,
atau dikatakan bahwa ia memiliki self esteem yang tinggi. Penghargaan
terhadap diri yang merupakan evaluasi terhadap diri sendiri akan
menentukan sejauh mana seseorang yakin akan kemampuan dirinya
dan keberhasilan dirinya.
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Jadi, apabila ia memiliki konsep diri yang positif yang ditunjukkan
melalui self esteem yang tinggi. Segala perilakunya akan selalu tertuju pada
keberhasilan. Ia akan berusaha dan berjuang untuk selalu mewujudkan
konsep dirinya. Misalnya apabila seorang merasa bahwa ia pandai maka
ia akan belajar tekun dan bekerja keras untuk membuktikan bahwa ia
benar-benar pandai seperti keyakinannya. Ia juga tidak akan mudah
putus asa karena mempunyai keyakinan bahwa ia pasti berhasil karena
kepandaiannya. Sebaliknya apabila seseorang mempunyai gambaran
yang negatif tentang dirinya maka akan muncul evaluasi negatif pula
tentang dirinya.

F. Faktor yang Memengaruhi Hubungan Antarmanusia
Di atas telah disebutkan bahwa manusia saling ketergantungan
dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri atau
mengasingkan dirinya kecuali hanya manusia yang tidak normal. Dari
itu ciri khas manusia adalah hidup bersama dan berkumpul mendiami
suatu tempat, mendirikan rumah sebagai tempat perlindungan dan
memahami yang salah dan yang benar termasuk yang membahayakan
akan dirinya. Dengan itu, manusia dapat disebut sebagai makhluk
sosial yang sistem tata kehidupannya saling membutuhkan dan selalu
tolong-menolong dalam setiap aktivitas kehidupannya.
Manusia karena saling ketergantungan tentunya itu adalah suatu
hal pokok yang selalu saling memengaruhi. Antara si A dan si B dan
si C, di samping memiliki kebutuhan yang sama juga mempunyai
perbedaan kebutuhan, tetapi untuk mendapatkannya harus ada suatu
kerja sama atau memengaruhi dengan pendekatan-pendekatan tertentu.
Faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antarmanusia dapat saja
sebagaimana disebutkan di bawah ini:
1.

Faktor yang mendasari interaksi sosial. Interaksi sosial melibatkan
individu secara fisik maupun psikologis. Faktor utama dalam proses
internalisasi antara lain:
a.
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Imitasi adalah keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu di
luar dirinya/meniru. Hal yang perlu diperhatikan sebelum
meniru adalah mempunyai minat dan perhatian yang besar,
sikap menjunjung tinggi, pandangan meniru akan memperoleh
penghargaan sosial yang tinggi.
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b.

Sugesti adalah proses individu menerima cara pandang orang
lain tanpa kritik lebih dulu. Syarat untuk mempermudah
sugesti adalah:
1) Hambatan berpikir, akibat rangsangan emosi proses
sugesti diterima secara langsung.
2) Pikiran terpecah-pecah/disasosiasi, mengalami pemikiran
yang terpecah-pecah.
3) Otoritas/prestise, menerima pandangan dari seseorang
yang memiliki prestise sosial tinggi.
4) Mayoritas, menerima pandangan dari kelompok mayoritas.
5) Kepercayaan penuh, penerimaan pandangan tanpa
pertimbangan lebih lanjut.

2.

c.

Identifikasi adalah proses yang berlangsung secara sadar,
irasional, berdasar perasaan, dan berkembang bahwa
identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma-norma
yang ada. Menurut Sigmund Freud “identifikasi” merupakan
cara belajar norma dari orang tuanya.

d.

Simpati adalah perasaan tertarik individu terhadap orang lain
yang timbul atas dasar penilaian perasaan.

Faktor yang menentukan interaksi sosial. Cara seseorang melakukan
interaksi sosial dengan menggunakan komunikasi antarindividu
atau komunikasi interpersonal. Dalam melakukan komunikasi
antarpersonal ini terdapat faktor-faktor yang dapat menimbulkan
hubungan personal yang baik, di antaranya yaitu:
a.

Rasa Percaya
Secara ilmiah “percaya” didefinisikan mengandal
kan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki,
yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh
risiko (Eiddin, 1967: 224-234). Keuntungan rasa percaya kepada
orang lain adalah meningkatkan komunikasi interpersonal.

3.

Faktor yang menumbuhkan rasa percaya. Rasa kepercayaan diri
seseorang dapat saja dipengaruhi oleh:
a.

Menerima, kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa
menilai dan berusaha mengendalikan empati, paham dengan
keadaan orang lain.
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b.

Suatu sikap atau perilaku yang sportif mengurangi sikap
melindungi diri (defensif) dalam komunikasi yang terjadi
dalam interaksi sosial.

c.

Iklim defensif meliputi: evaluasi, kontrol, strategi, netralitas,
superioritas dan kepastian. Sedangkan iklim suportif meliputi:
deskripsi, orientasi masalah, spontanitas, empati, persamaan
dan profesionalisme.

d.

Evaluasi dan deskripsi. Evaluasi adalah penilaian terhadap
orang lain, memuji atau mengecam. Deskripsi adalah
penyampaian perasaan atau persepsi tanpa melakukan
penilaian.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa hubungan
antarmanusia akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Secara internal memiliki kesamaan kebutuhan, sedangkan secara
eksternal memiliki perbedaan kebutuhan, ketika perbedaan kebutuhan
itu masih terjadi, oleh seseorang masih membutuhkan suatu kebutuhan
yang lain. Dengan hal itu maka setiap orang selalu berupaya untuk
memengaruhi dalam mencapai dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

64

Komunikasi Kesehatan Berbasis Terapeutik

Bab 4
KOMUNIKASI
TERAPEUTIK KESEHATAN

A. Pendahuluan
Dalam perilaku kesehatan antara perawat dan klien/pasien akan
terjalin komunikasi. Bagi yang sehat tidak terlepas konsultasi dengan
tenaga kesehatan, begitu juga yang sakit tentunya berperilaku mencari
pengobatan di sini adalah melalui klinik kesehatan atau lembaga
kesehatan. Pelayanan kesehatan dalam komunikasi terapeutik salah
satunya diberikan oleh perawat. Dalam proses itu komunikasi terapeutik
mengarah pada pelayanan kesehatan klien/pasien. Komunikasi terapeutik
berawal dari klien/pasien untuk memberikan keterangan-keterangan yang
dijelaskan kepada perawat atau tenaga kesehatan. Semua itu diawali dari
pertanyaan-pertanyaan perawat kepada pasien sebagai jalan diagnosis
dan kelanjutan terapeutik.
Hasil-hasil komunikasi akan ada tindakan-tindakan terapeutik
terhadap pasien. Mulai dari awal sampai adanya kesembuhan maka
komunikasi terapeutik ini tetap berlangsung. Hubungan antar-pasien
atau klien harus terbangun dengan harmonis. Oleh tenaga kesehatan
yang sudah profesional, ia selalu memberikan motivasi terapi dengan
sejuta harapan berdasarkan upaya terapi yang ada. Dalam setiap
tindakan selalu ada komunikasi terapeutik, dan komunikasi tersebut
akan terus mengiri dan mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada klien/pasien.
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B. Komunikasi Terapeutik
Setiap pengobatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, perawat, dokter
dan sebagainya merupakan proses terapeutik atau melakukan terapi
untuk sebuah kesembuhan. Secara sederhana apa saja yang dilakukan
oleh tenaga kesehatan tersebut untuk pasien dengan penggunaan setiap
metode memiliki arti sebagai upaya proses penyembuhan. Upaya dan
proses penyembuhan itu antara tenaga kesehatan; perawat dan dokter
terhadap pasien akan terjadi komunikasi terapeutik.

1. Pengertian Komunikasi Terapeutik
Beberapa pengertian komunikasi terapeutik dikemukakan para ahli dan
peneliti kesehatan, di antaranya:

Apakah
penulisannya
sudah benar
bu?

a.

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan atau
dirancang untuk tujuan terapi. Seorang penolong atau perawat
dapat membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya
melalui komunikasi, (Suryani 2005).

b.

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara
sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan
pasien, Purwanto (Mundakir 2006).

c.

Pada dasarnya komunikasi terapeutik merupakan komunikasi
profesional yang mengarah pada tujuan yaitu penyembuhan pasien,
(Siti Fatmawati 2010).

d.

Komunikasi terapeutik adalah merupakan hubungan interpersonal
antara perawat dan klien, dalam hal ini perawat dan klien
memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki
pengalaman emosional klien, (Stuart 1998).

e.

Proses di mana perawat menggunakan pendekatan terencana dalam
mempelajari klien, (Potter-Perry 2000).

f.

Selain itu komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang
direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan
untuk kesembuhan pasien (Purwanto, 1994).

g.

Komunikasi terapeutik merupakan cara untuk membina
hubungan yang terapeutik di mana terjadi penyampaian informasi
dan pertukaran perasaan dan pikiran dengan maksud untuk
memengaruhi orang lain, (Stuart dan Sundeen, 1995).
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h.

Komunikasi terapeutik dapat dipersepsikan sebagai proses interaksi
antara klien dan perawat yang membantu klien mengatasi stres
sementara untuk hidup harmonis dengan orang lain, menyesuaikan
dengan sesuatu yang tidak dapat diubah dan mengatasi hambatan
psikologis yang menghalangi realisasi diri, (Kozier dan Glenora,
2000).

i.

Komunikasi terapeutik merupakan proses untuk menciptakan
hubungan antara perawat dengan pasien dan menentukan rencana
tindakan serta kerja sama dalam memenuhi kebutuhan tersebut,
(Musliha dan Fatmawati, 2010).

Dalam komunikasi terapeutik tersebut berlaku mendengarkan
dengan penuh perhatian, baik oleh tenaga kesehatan maupun pasien
dan ini saling bergantian. Seorang tenaga kesehatan tidak harus terus
memberikan pemahaman terhadap pasien, tetapi didahulukan diagnosis
terhadap pasien oleh tenaga kesehatan. Namun, proses komunikasi
terapeutik ini mendengarkan sebaik mungkin riwayat penyakit yang
diderita pasien. Hubson (Suryani, 2005) mendefinisikan mendengarkan
adalah proses aktif dan penerimaan informasi serta penelaahan reaksi
seseorang terhadap pesan yang diterima. Kesan pertama ketika perawat
mau mendengarkan keluhan klien dengan seksama adalah perawat akan
memperhatikan klien. Dengan demikian, kepercayaan klien terhadap
kapasitas dan kemampuan perawat akan terjaga. Mukhripah (2008)
mengatakan ada dua macam teknik mendengar yaitu: (1) mendengar pasif:
kegiatan mendengar dengan kegiatan nonverbal untuk klien misalnya
dengan kontak mata, menganggukkan kepala dan juga keikutsertaan
secara verbal. Mendengar pasif akan dapat memperdayakan diri kita saat
kita mendengar dengan pasif karena kita kurang memahami perasaan
orang lain; (2) mendengar aktif: kegiatan mendengar yang menyediakan
pengetahuan bahwa kita tahu perasaan orang lain dan mengerti
mengapa dia merasakan hal tersebut.
Sementara itu, menunjukkan menerima tidak berarti menyetujui,
sedangkan menyetujui belum tentu menerima. Perawat tidak perlu
menampakkan penolakan maupun keraguan terhadap apa yang
disampaikan oleh klien. Perawat harus waspada terhadap ekspresi wajah
dan gerakan tubuh yang menyatakan tidak setuju, seperti mengerutkan
kening atau menggeleng yang menyatakan tidak percaya.
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Sementara komunikasi terapeutik tersebut berbeda dengan
komunikasi sosial yaitu pada komunikasi terapeutik selalu terdapat
tujuan atau arah yang spesifik untuk komunikasi. Komunikasi terapeutik
mengarah pada komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan
dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien dan membina
hubungan yang terapeutik antara perawat dan klien.
Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan
seorang perawat dengan teknik-teknik tertentu yang mempunyai
efek penyembuhan. Komunikasi terapeutik merupakan salah satu
cara untuk membina hubungan saling percaya terhadap pasien dan
pemberian informasi yang akurat kepada pasien, sehingga diharapkan
dapat berdampak pada perubahan yang lebih baik pada pasien dalam
menjalankan terapi dan membantu pasien dalam rangka mengatasi
persoalan yang dihadapi pada tahap perawatan.

2. Jenis Komunikasi Terapeutik
Secara umum komunikasi terapeutik itu ada tiga jenis yaitu verbal,
tertulis, dan nonverbal yang dimanifestasikan secara terapeutik. Lebih
jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:
Pertama: Komunikasi verbal, merupakan jenis komunikasi yang
paling lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan di rumah
sakit, adalah dengan pertukaran informasi secara verbal terutama
pembicaraan dengan tatap muka. Kata-kata adalah alat atau simbol yang
dipakai untuk mengekspresikan ide atau perasaan, membangkitkan
respons emosional, atau menguraikan objek, observasi dan ingatan.
Keuntungan komunikasi verbal dalam tatap muka yaitu memungkinkan
tiap individu untuk berespons secara langsung. Suatu komunikasi
verbal yang efektif harus sesuai dengan hal-hal berikut ini: jelas dan
ringkas; perbendaharaan yaitu mengucapkan pesan dengan istilah
yang dimengerti klien; arti denotatif dan konotatif yaitu harus hatihati memilih kata-kata sehingga tidak mudah untuk disalahartikan;
ada kesempatan berbicara; waktu dan relevansi; humor yang dapat
merangsang produksi dan hormon yang menimbulkan perasaan sehat,
meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit, mengurangi ansietas, dan
memfasilitasi relaksasi pernapasan.
Kedua; Komunikasi tertulis, sering digunakan perawat saat
berinteraksi dengan dokter, petugas kesehatan lainnya, dan teman
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sejawat. Komunikasi tertulis yang dilakukan perawat dengan klien
terjadi bila klien dalam keadaan bisu atau ada gangguan pada artikulasi
karena penyakitnya (biasanya ada gangguan pada area brocha) (Nasir
dkk., 2011). Fungsi komunikasi tertulis adalah: sebagai tanda bukti
tertulis yang autentik, misalnya persetujuan operasi; alat pengingat/
berpikir bilamana diperlukan, misalnya surat yang telah diarsipkan;
dokumentasi histori; jaminan keamanan, misalnya surat keterangan
jalan; pedoman atau dasar bertindak, misalnya surat perintah, surat
keputusan (Musliha dan Fatmawati, 2010).
Ketiga; Komunikasi nonverbal, merupakan penyampaian kode
nonverbal yaitu suatu proses pemindahan atau penyampaian pesan
tanpa menggunakan kata-kata. Cangara (2006) mendefinisikan bahwa
penyampaian kode nonverbal biasa disebut juga bahasa isyarat atau
bahasa diam (silent language). Komunikasi nonverbal dapat diamati
pada hal-hal berikut: metakomunikasi terhadap isi pembicaraan dan
sifat hubungan antara yang berbicara yaitu pesan yang menyampaikan
sikap dan perasaan pengirim terhadap pendengar; penampilan
personal yaitu yang memengaruhi persepsi klien terhadap pelayanan/
asuhan keperawatan yang diterima karena tiap klien mempunyai citra
bagaimana seharusnya penampilan seorang perawat; paralanguage yaitu
intonasi atau nada suara; gerakan mata (eye gaze) yaitu mempertahankan
kontak mata; kinesics yaitu gerakan tubuh yang menggambarkan sikap,
emosi, konsep diri, dan keadaan fisik dan; sentuhan (touching), tetapi
harus memperhatikan norma sosial.

3. Ciri-Ciri Komunikasi Terapeutik
Dalam hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien
tersebut selain memiliki jenis komunikasi tersendiri juga komunikasi
terapeutik tersebut memiliki ciri komunikasi khusus sehingga lebih
fokus pada tujuan khusus antara tenaga kesehatan dan pasien.
Menurut Arwani (2002) terdapat tiga hal mendasar yang memberi
ciri-ciri komunikasi terapeutik antara lain: (1) keikhlasan (genuineness)
perawat harus menyadari tentang nilai, sikap dan perasaan yang dimiliki
terhadap keadaan klien. Perawat yang mampu menunjukkan rasa
ikhlasnya mempunyai kesadaran mengenai sikap yang dipunyai terhadap
klien sehingga mampu belajar untuk mengomunikasikan secara tepat.
(2) empati (empathy), empati merupakan perasaan “pemahaman”
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dan “penerimaan” perawat terhadap perasaan yang dialami klien
dan kemampuan merasakan dunia pribadi klien. Empati merupakan
sesuatu yang jujur, sensitif dan tidak dibuat-buat (objektif) didasarkan
atas apa yang dialami orang lain. Empati cenderung bergantung pada
kesamaan pengalaman di antara orang yang terlibat komunikasi. (3)
kehangatan (warmth), dengan kehangatan, perawat akan mendorong
klien untuk mengekspresikan ide-ide dan menuangkannya dalam
bentuk perbuatan tanpa rasa takut dimaki atau dikonfrontasi. Suasana
yang hangat, permisif dan tanpa adanya ancaman menunjukkan
adanya rasa penerimaan perawat terhadap klien. Sehingga klien akan
mengekspresikan perasaannya secara lebih mendalam.

C. Tujuan Komunikasi Terapeutik
Komunikasi terapeutik dalam kesehatan itu memiliki unsur-unsur dan
tujuan tersendiri dan antara unsur dan tujuan itu memiliki sasaran,
sehingga tujuan komunikasi terapeutik akan mudah dicapai. Unsur
komunikasi terapeutik adalah bagian-bagian yang dikomunikasikan
antara tenaga kesehatan dengan klien dan sebaliknya. Sedangkan
tujuan komunikasi terapeutik adalah sesuatu yang ingin dicapai dari
komunikasi tersebut. Antara unsur dan tujuan komunikasi terapeutik
tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Komunikasi Terapeutik
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa komunikasi mempunyai
lima komponen, demikian pula dalam komunikasi terapeutik. Proses
terjadinya sebuah komunikasi terapeutik antara perawat dan klien
dimulai dari penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan,
baik secara verbal maupun nonverbal, dengan menggunakan media
atau tidak. Pesan yang diterima oleh komunikan kemudian akan
diproses oleh komunikan, proses ini disebut dengan decoding. Setelah
komunikan memahami pesan yang diterimanya, ia pun melakukan
proses encoding (transformasi informasi menjadi sebuah bentuk pesan
yang dapat disampaikan kepada orang lain) dalam dirinya untuk
menyampaikan umpan balik (feedback) terhadap pesan yang diterimanya.
Demikian proses ini akan terus berulang sampai pada akhirnya tujuan
dari komunikasi yang dilakukan tercapai oleh keduanya.
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Menurut Potter dan Perry (2010), unsur-unsur yang terkandung
dalam komunikasi terapeutik meliputi:
a.

Keramahan-keramahan seorang perawat dalam melangsungkan
komunikasi kepada pasien merupakan langkah pertama guna
memberikan kesan yang bermakna dalam hal perencanaan
perawatan yang hendak dilaksanakan.

b.

Penggunaan nama, dalam komunikasi terapeutik, penggunaan nama
merupakan bagian dari unsur yang cukup fundamental di mana
pengenalan diri akan berfungsi meretas keraguan yang kerap bisa
hadir dipikiran pasien. Saat perawat memanggil nama asli pasien,
saat tersebut seorang perawat telah memberikan penghargaan yang
cukup bermakna bagi pasien, yang tentunya makin memberikan
ruang guna melangsungkan komunikasi secara lebih efektif.

c.

Dapat dipercaya, dapat dipercaya merupakan bagian dari kelancaran
berkomunikasi. Tentunya, hal ini harus diperhatikan oleh seorang
perawat dalam melangsungkan komunikasi terapeutik. Penting
bagi seorang perawat untuk senantiasa menunjukkan kehangatan,
konsistensi, kejujuran, kompetensi, dan rasa hormat terhadap lawan
bicara atau pasien saat melangsungkan komunikasi terapeutik.

d.

Otonomi dan tanggung jawab. Hal yang dimaksud dari otonomi dan
tanggung jawab adalah keberanian yang harus dimiliki oleh seorang
perawat dalam membuat pilihan atau menentukan keputusan
sekaligus mempertanggungjawabkannya.

e.

Asertif tegas, komunikasi asertif dapat memberikan ruang bagi
seseorang guna mengekspresikan perasaan dan pikirannya
tanpa harus menghakimi, menuduh, maupun menyakiti orang
lain. Di dunia keperawatan, sikap asertif juga berfungsi guna
meningkatkan rasa percaya diri seseorang sekaligus menunjukkan
rasa penghormatan terhadap orang lain.

Sementara itu unsur-unsur hubungan terapeutik antara tenaga
kesehatan dengan pasien dapat disebutkan sebagai berikut: pertama,
adanya kontrak dalam hak untuk menentukan waktu, tempat, tujuan
pertemuan, dan kondisi untuk terminasi ditetapkan antara terapis dan
pasien. Kedua, adanya batasan-batasan. Sifat terapeutik dari hubungan
ini tidak lama dengan hubungan sosial. Hal ini dicapai melalui: peran
partisipan didefinisikan dengan jelas; terapis didefinisikan sebagai
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penolong profesional; kebutuhan dan masalah pasien merupakan
fokus dari interaksi. Ketiga, adanya kerahasiaan. Suatu kerahasiaan
merupakan persyaratan dasar dari hubungan terapeutik dan perlu dijaga
oleh terapis, yaitu: terapis hanya boleh memberikan informasi tentang
pasien kepada tenaga profesional yang perlu mengetahuinya; terapis
memerlukan izin tertulis dari pasien untuk memberikan informasi
kepada orang lain. Sedangkan perilaku terapeutik terapis adalah suatu
perilaku yang harus dilakukan secara konsisten oleh terapis seperti:
memiliki kesadaran diri, berperilaku tulus, hangat, dan menghargai,
empati, peka budaya, menetapkan tujuan kolaborasi, dan melakukan
praktik yang bertanggung jawab dan etis.

2. Tujuan Komunikasi Terapeutik
Sedangkan tujuan komunikasi terapeutik menurut Damayanti (2008),
yaitu: (1) membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban
perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah
situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan; (2)
mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang
efektif dan mempertahankan kekuatan egonya; (3) memengaruhi orang
lain, lingkungan fisik, dan dirinya sendiri.
Apakah
penulisannya
sudah benar
bu?

Pendapat Suryani (Nunung, 2010) komunikasi terapeutik bertujuan
untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif
atau adaptif dan diarahkan pada pertumbuhan klien yang meliputi:
(1) realisasi diri, penerimaan diri dan peningkatan kesadaran dan
penghargaan diri; (2) kemampuan membina hubungan interpersonal
yang tidak superfisial dan saling bergantung dengan orang lain dan
mandiri; (3) peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan
kebutuhan dan mencapai tujuan yang realistis; (3) rasa identitas
personal yang jelas dan peningkatan integritas diri.
Dari tujuan-tujuan komunikasi terapeutik di atas dapat saja
disimpulkan bahwa tujuan dari komunikasi terapeutik tersebut untuk
membantu pasien untuk memperjelaskan dan mengurangi beban
perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah
situasi yang ada bila pasien percaya pada hal-hal yang diperlukan dan
mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang
efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. Memengaruhi orang
lain, lingkungan fisik dan dirinya sendiri dalam hal peningkatan derajat
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kesehatan. Mempererat hubungan atau interaksi antara klien dengan
terapis (tenaga kesehatan) secara profesional dan proporsional dalam
rangka membantu menyelesaikan masalah klien.

D. Prinsip-Prinsip Komunikasi Terapeutik
Komunikasi terapeutik memiliki prinsip yang harus dipegang oleh
tenaga kesehatan dan ini sebagai jati diri seorang tenaga kesehatan.
Suryani (2000) memberikan pengetahuan mengenai komunikasi bahwa
terdapat empat prinsip dasar komunikasi terapeutik dalam membangun
dan mempertahankan hubungan yang baik dan terapeutik. Empat
prinsip dasar komunikasi terapeutik di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Hubungan Perawat dengan Pasien
Hubungan antara perawat dengan pasien atau psikolog dengan
klien merupakan hubungan terapeutik yang mana sama-sama saling
menguntungkan. Dalam istilahnya adalah ‘win-win solution’ yang mana
mencari solusi dengan sama-sama menguntungkan. Prinsip ini lebih
dikenal dengan sebutan ‘humanity of nurse and clients’ yang diartikan
adalah hubungan kemanusiaan antara seorang perawat dengan kliennya
atau pasiennya. Kualitas dalam prinsip ini dilihat dari bagaimana
seorang psikolog atau perawat memandang dan mendefinisikan dirinya
dan pasiennya adalah seorang manusia. Dengan kata lain bahwa
hubungan antara perawat dengan pasien bukan hanya perawat sebagai
penolongnya, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai sahabat atau orang
yang terdekatnya.

2. Menghargai Pasien
Dalam prinsip ini, seorang perawat atau psikolog alias terapis adalah
seseorang yang dapat memahami apa yang dimiliki oleh seorang
pasiennya. Entah itu dari kelebihannya, maupun kekurangannya.Karena
setiap manusia diciptakan selalu memiliki keunikan masing-masing
yang mana harus dihargai. Tak hanya itu, seorang perawat juga harus
memahami karakter yang dimiliki oleh pasiennya. Karena pada dasarnya
setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda, yang mana
perawat harus memahami karakter itu, yaitu karakter pasiennya. Dengan
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kata lain, seorang perawat atau psikolog harus memahami perasaan dan
perilaku yang dimiliki pasiennya. Perawat dapat melihat latar belakang
budayanya, keluarganya, hingga keunikan yang dimiliki pasiennya untuk
memahami karakter pasien. Dengan begitu, komunikasi terapeutik
dapat berjalan sesuai kaidahnya.

3. Menjaga Harga Diri
Prinsip komunikasi terapeutik yang ketiga ini sama halnya dengan
prinsip sebelumnya yang mana menghargai dan memahami apa yang
dimiliki oleh setiap individu. Sehingga seorang perawat harus dapat
menjaga harga diri seseorang yang menjadi pasiennya. Selain menjaga
harga diri pasiennya, juga perlu adanya menjaga harga dirinya sendiri.
Dengan menjaga harga dirinya sendiri, maka dia tidak akan dianggap
rendah oleh pasiennya.

4. Saling Percaya
Dengan saling menjaga dan menghargai apa yang dimiliki setiap
individu, maka akan timbul rasa saling percaya antara perawat dengan
pasien. Namun sebenarnya, rasa saling percaya ini harus dilakukan sejak
awal alias untuk mengawali proses komunikasi. Dengan begitu, kita
dapat berkomunikasi terapeutik dengan baik dan benar tanpa adanya
saling menyinggung satu sama lain. Kita dapat saling percaya dengan
memulai cerita dan masalah yang dimiliki oleh pasien. Kemudian
mencari solusi terbaik bersama-sama. Hal ini adalah kunci dalam
komunikasi terapeutik agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Sementara itu, oleh Keliat (1996) menyatakan tujuan komunikasi
terapeutik akan tercapai apabila perawat memiliki prinsip-prinsip/
karakteristik “helping relationship” dalam menerapkan komunikasi
terapeutik meliputi: (1) perawat harus mengenal dirinya sendiri yang
berarti menghayati, memahami dirinya sendiri serta nilai yang dianut; (2)
komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya
dan saling menghargai; (3) perawat harus memahami, menghayati nilai yang
dianut oleh pasien; (4) perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan
pasien, baik fisik maupun mental; (5) perawat harus menciptakan suasana
yang memungkinkan pasien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya,
baik sikap maupun tingkah lakunya sehingga tumbuh makin matang dan
dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi; (6) perawat harus
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mampu menguasai perasaan sendiri secara bertahap untuk mengetahui
dan mengatasi perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan maupun
frustasi; (7) mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan dapat
mempertahankan konsistensinya; (8) memahami betul arti empati
sebagai tindakan yang terapeutik dan sebaliknya simpati bukan tindakan
yang terapeutik; (9) kejujuran dan komunikasi terbuka merupakan dasar
dari hubungan terapeutik; (10) mampu berperan sebagai role model agar
dapat menunjukkan dan meyakinkan orang lain tentang kesehatan. Oleh
karena itu, perawat perlu mempertahankan suatu keadaan sehat fisik,
mental, spiritual dan gaya hidup; (11) disarankan untuk mengekspresikan
perasaan yang dianggap mengganggu; (12) perawat harus menciptakan
suasana yang memungkinkan pasien bebas berkembang tanpa rasa takut;
(13) altruisme, mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain secara
manusiawi; (14) berpegang pada etika dengan cara berusaha sedapat
mungkin keputusan berdasarkan prinsip kesejahteraan manusia; (15)
bertanggung jawab dalam dua dimensi, yaitu tanggung jawab terhadap
dirinya atas tindakan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang
lain.

E. Teknik Menjalin Hubungan dengan Klien
Seorang perawat atau bidan berhubungan dan memberikan pelayanan
kepada klien/pasien adalah telah menjadi profesi. Dalam ruang dan
waktu membangun hubungan melalui komunikasi yang dilakukan
tidak terbatas, bisa malam, siang, bertempat di rumah sakit atau klinik
kesehatan dan sebagainya. Di mana antara tenaga kesehatan dan klien/
pasien membangun komunikasi atas suatu kebutuhan pasien tersebut.
Untuk dapat terlaksananya komunikasi atau jalinan hubungan
antara tenaga kesehatan dan klien/pasien maka ada beberapa teknik
menjalin hubungan dengan klien melalui komunikasi terapeutik yaitu
sebagai berikut:

Pertama: Teknik Bertanya
Bertanya (questioning) merupakan teknik yang dapat mendorong klien
untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Teknik berikut sering
digunakan pada tahap orientasi.
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a.

Pertanyaan Fasilitatif dan Nonfasilitatif
Pertanyaan fasilitatif (facilitative question) terjadi jika pada saat
bertanya perawat sensitif terhadap pikiran dan perasaan serta
secara langsung berhubungan dengan masalah klien, sedangkan
pertanyaan nonfasilitatif (nonfacilitative question) adalah pertanyaan
yang tidak efektif karena memberikan pertanyaan yang tidak fokus
pada masalah atau pembicaraan, bersifat mengancam, dan tampak
kurang pengertian terhadap klien (Gerald, D dalam Suryani, 2005).

b.

Pertanyaan Terbuka dan Tertutup
Pertanyaan terbuka (open question) digunakan apabila perawat
membutuhkan jawaban yang banyak dari klien. Dengan pertanyaan
terbuka, perawat mampu mendorong klien mengekspresikan
dirinya, Antai-Otong (Suryani, 2005). Pertanyaan tertutup (closed
question) digunakan ketika perawat membutuhkan jawaban yang
singkat.

c.

Inappropriate Quantity Question
Inappropriate quantity question yaitu pertanyaan yang kurang baik
dari sisi jumlah pertanyaan, yang mengakibatkan klien bingung
dalam menjawab. Terlalu banyak pertanyaan merupakan tindakan
yang tidak tepat karena menimbulkan kebingungan klien untuk
menjawab (Long, L dalam Suryani, 2005).

d.

Inappropriate Quality Question
Inappropriate quality question yaitu pertanyaan yang tidak baik
diberikan pada klien dan biasanya dimulai dengan kata “why”
(mengapa). Why question ini dipertimbangkan tidak tepat karena:
terkesan menginterogasi, sehingga klien merasa seolah-olah
diintimidasi. Hal ini bisa menghambat keterbukaan klien terhadap
perawat; tidak akan dapat menggali perasaan klien yang sebenarnya
karena why question mengiring klien untuk menjawab secara rasional
atau mengemukakan alasan dari suatu perbuatan atau keadaan,
bukan bagaimana perasaannya terhadap kejadian.

Kedua: Teknik Mendengarkan
Mendengarkan (listening) merupakan dasar utama dalam komunikasi
terapeutik (Keliat, Budi Anna, 1992). Mendengarkan adalah proses
aktif (Gerald, D dalam Suryani, 2005) dan penerimaan informasi serta
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penelaahan reaksi seseorang terhadap pesan yang diterima. Selama
mendengarkan, perawat harus mengikuti apa yang dibacakan klien
dengan penuh perhatian. Perawat memberikan tanggapan dengan tepat
dan tidak memotong pembicaraan klien. Tunjukkan perhatian bahwa
perawat mempunyai waktu untuk mendengarkan.

Ketiga: Teknik Mengulang
Mengulang (restarting) yaitu mengulang pokok pikiran yang diungkapkan
klien. Gunanya untuk menguatkan ungkapan klien dan memberi
indikasi perawat mengikuti pembicaraan klien. Restarting (pengulangan)
merupakan suatu strategi yang mendukung listening.

Keempat: Teknik Klarifikasi
Klarifikasi (clarification) adalah menjelaskan kembali ide atau pikiran
klien yang tidak jelas atau meminta klien untuk menjelaskan
arti dari ungkapannya. Pada saat klarifikasi, perawat tidak boleh
menginterpretasikan apa yang dikatakan klien, juga tidak boleh
menambahkan informasi. Apabila perawat menginterpretasikan
pembicaraan klien, maka penilaiannya akan berdasarkan pandangan
dan perasaannya. Fokus utama klarifikasi adalah pada perasaan, karena
pengertian terhadap perasaan klien sangat penting dalam memahami
klien.

Kelima: Teknik Refleksi
Refleksi (reflection) adalah mengarahkan kembali ide, perasaan,
pertanyaan, dan isi pembicaraan kepada klien. Hal ini digunakan untuk
memvalidasi pengertian perawat tentang apa yang diucapkan klien dan
menekankan empati, minat, dan penghargaan terhadap klien. Teknikteknik refleksi terdiri dari: (Keliat, Budi Anna, 1992); refleksi visi, yaitu
memvalidasi apa yang didengar. Klarifikasi ide yang diekspresikan klien
dengan pengertian perawat; refleksi perasaan, yaitu memberi respons
pada perasaan klien terhadap isi pembicaraan, agar klien mengetahui
dan menerima perasaannya.
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Keenam: Teknik Memfokuskan
Memfokuskan (focusing) bertujuan memberi kesempatan kepada
klien untuk membahas masalah inti dan mengarahkan komunikasi
klien pada pencapaian tujuan. Dengan demikian, akan terhindar dari
pembicaraan tanpa arah dan penggantian topik pembicaraan. Hal yang
perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ini adalah usahakan
untuk tidak memutus pembicaraan ketika klien menyampaikan masalah
penting.

Ketujuh: Teknik Diam
Teknik diam (silence) digunakan untuk memberikan kesempatan pada
klien sebelum menjawab pertanyaan perawat. Diam akan memberikan
kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasi pikiran
masing-masing (Stuart & Sundeen dalam Suryani, 2005). Teknik
ini memberikan waktu pada klien untuk berpikir dan menghayati,
memperlambat tempo interaksi, sambil perawat menyampaikan
dukungan, pengertian, dan penerimaannya. Diam juga memungkinkan
klien untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan berguna pada
saat klien harus mengambil keputusan.

Kedelapan: Teknik Memberi Informasi
Memberikan tambahan informasi (informing) merupakan tindakan
penyuluhan kesehatan klien. Teknik ini sangat membantu dalam
mengajarkan kesehatan atau pendidikan pada klien tentang aspek-aspek
yang relevan dengan perawatan diri dan penyembuhan klien. Informasi
yang diberikan pada klien harus dapat memberikan pengertian dan
pemahaman tentang masalah yang dihadapi klien serta membantu
dalam memberikan alternatif pemecahan masalah.

Kesembilan: Teknik Menyimpulkan
Menyimpulkan (summarizing) adalah teknik komunikasi yang membantu
klien mengeksplorasi poin penting dari interaksi perawat-klien. Teknik
ini membantu perawat dan klien untuk memiliki pikiran dan ide yang
sama saat mengakhiri pertemuan. Poin utama dari menyimpulkan yaitu
peninjauan kembali komunikasi yang telah dilakukan. Manfaat dari
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menyimpulkan antara lain (Suryani, 2005); yaitu memfokuskan pada
topik yang relevan; menolong perawat dalam mengulang aspek utama
interaksi; membantu klien untuk merasa bahwa perawat memahami
perasaannya; dan membantu klien untuk dapat mengulang informasi
dan membuat tambahan atau koreksi terhadap informasi sebelumnya.

Kesepuluh: Teknik Mengubah Cara Pandang
Teknik mengubah cara pandang (reframing) ini digunakan untuk
memberikan cara pandang lain sehingga klien tidak melihat sesuatu
atau masalah dari aspek negatifnya saja. Teknik ini sangat bermanfaat
terutama ketika klien berpikiran negatif terhadap sesuatu, atau
memandang sesuatu dari sisi negatifnya. Seorang perawat kadang
memberikan tanggapan yang kurang tepat ketika klien mengungkapkan
masalah, misalnya menyatakan, “Sebenarnya apa yang Anda pikirkan
tidak seburuk itu kejadiannya.” Reframing akan membuat klien mampu
melihat apa yang dialaminya dari sisi positif (Gerald, D dalam Suryani,
2005) sehingga memungkinkan klien untuk membuat perencanaan yang
lebih baik dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.

Kesebelas: Teknik Eksplorasi
Eksplorasi bertujuan untuk mencari atau menggali lebih jauh atau lebih
dalam masalah yang dialami klien, supaya masalah tersebut bisa diatasi.
Teknik ini bermanfaat pada tahap kerja untuk mendapatkan gambaran
yang detail tentang masalah yang dialami klien.

Kedua Belas: Teknik Membagi Persepsi
Stuart G.W (1998) dalam Suryani (2005) menyatakan, membagi
persepsi (sharing perception) adalah meminta pendapat klien tentang
hal yang perawat rasakan atau pikirkan. Teknik ini digunakan ketika
perawat merasakan atau melihat ada perbedaan antara respons verbal
dan respons nonverbal klien.

Ketiga Belas: Teknik Mengidentifikasi Tema
Perawat harus tanggap terhadap cerita yang disampaikan klien dan harus
mampu manangkap tema dari seluruh pembicaraan tersebut. Gunanya
adalah untuk meningkatkan pengertian dan menggali masalah penting
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(Stuart & Sadeen dalam Suryani, 2005). Teknik ini sangat bermanfaat
pada tahap awal kerja untuk memfokuskan pembicaraan pada awal
masalah yang benar-benar dirasakan klien.

Keempat Belas: Teknik Humor
Humor bisa mempunyai beberapa fungsi dalam hubungan terapeutik.
Florence Nightingale dalam Anonymous (1999) dalam Suryani (2005)
pernah mengatakan suatu pengalaman pahit sangat baik ditangani
dengan humor. Humor dapat meningkatkan kesadaran mental dan
kreativitas, serta menurunkan tekanan darah dan nadi. Dalam beberapa
kondisi berikut humor mungkin bisa dilakukan: pada saat klien
mengalami kecemasan ringan sampai sedang, humor mungkin bisa
menurunkan kecemasan klien. Jika relevan dan konsisten dengan sosial
budaya klien. Membantu klien mengatasi masalah lebih efektif. Dan
memberikan pujian (reinforcement) merupakan keuntungan psikologis
yang didapatkan klien ketika berinteraksi dengan perawat. Reinforcement
berguna untuk meningkatkan harga diri dan menguatkan perilaku klien
(Gerald, D dalam Suryani, 2005). Reinforcement bisa diungkapkan dengan
kata-kata ataupun melalui isyarat nonverbal.
Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa pelayanan
komunikasi kesehatan melalui komunikasi terapeutik sebagai pelayanan
komunikasi yang oleh perawat memahami perilaku kesehatan klien/
pasien, sehingga pelayanan komunikasi terapeutik akan mampu
memenuhi dari kebutuhan klien/pasien. Namun, sebagai upaya untuk
keefektifan komunikasi terapeutik tersebut, maka tujuan, unsur dan
prinsip komunikasi terapeutik harus dipahami sebelum memberikan
pelayanan kepada klien/pasien.
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Bab 5
KONSELING DALAM
KESEHATAN

A. Pendahuluan
Setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan perawat dan dokter
pada dasarnya komunikasi konseling, yaitu komunikasi memberikan
pemahaman dan motivasi agar klien atau pasien selalu tidak putus
asa dengan penyakit yang dideritanya. Komunikasi atau konseling
dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksudkan di atas
memberi pengaruh yang sangat besar akan kesembuhan dan harapan
pasien atau keluarga pasien.
Melalui konseling para tenaga kesehatan tersebut oleh pasien dan
keluarganya menaruh harapan besar atas suatu kesehatan agar kembali
dimilikinya. Beberapa komunikasi yang dapat dibangun dengan pasien
adalah konseling yang berhubungan dengan penyakit yang dialami oleh
pasien. Di mana konseling atau komunikasinya memberikan pendekatan
pengendalian traumatis bagaimana pasien dan keluarga pasien dengan
tujuan bahwa konseling tersebut mampu memberi motivasi yang tinggi
untuk sehat kepada pasien.
Karena melalui komunikasi konseling tersebut oleh pasien adanya
sebuah harapan untuk kesembuhan, maka dari itu, petugas kesehatan
dalam hal ini perawat dan dokter harus mampu memberikan konseling
yang terbaik terhadap pasien dan keluarga pasien. Beberapa kasus yang
terjadi, adanya kesalahpahaman komunikasi antara tenaga kesehatan
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dengan pasien dan keluarga pasien, ke depan harus dihindari dan tidak
terjadi lagi kasus serupa. Pelayanan terbaik dalam konseling tersebut
dilatarbelakangi bahwa karena tenaga kesehatan; perawat dan dokter
bekerja sebagai sumpah janji bagi tugasnya, maka pelayanan komunikasi
konseling harus dapat terbaik, dan melalui profesinya ia menghidupkan
keluarganya, maka atas dasar itu pula konseling harus memberikan yang
terbaik bagi pasien dan keluarganya.

B. Konsep Konseling Kesehatan
1. Pengertian Konseling
Kata konseling berasal dari istilah Inggris “counseling” yang kemudian
diindonesiakan menjadi istilah konseling. Istilah “counseling”
diindonesiakan selama beberapa dekade awal perkembangan bimbingan
konseling, diterjemahkan menjadi penyuluhan, tetapi kemudian
karena pengertian penyuluhan dalam bahasa Indonesia identik dengan
penerangan, pemberian informasi ataupun pengarahan, sementara
konseling lebih dalam maknanya, kata “counseling” diindonesiakan
menjadi konseling.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, maka diberikan
beberapa penjelasan dari konseling tersebut, menurut para peneliti
dan ahli, yaitu:
a.

Konseling merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari
bimbingan dalam usaha membantu konseli/klien secara tatap muka
langsung dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung
jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus
maka masalah yang dihadapi oleh klien dapat teratasi semuanya.
Konseling membantu individu agar dapat menyadari dirinya sendiri
dan memberikan reaksi terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan
yang diterimanya, selanjutnya membantu yang bersangkutan
menentukan beberapa makna pribadi bagi tingkah laku tersebut
dan mengembangkan serta memperjelas tujuan-tujuan dan nilainilai untuk perilaku di masa yang akan datang, Winkell (2005: 34).

b.

Definisi konseling sebagai proses pemberian bantuan yang
dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut
konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah
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(disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang
dihadapi klien, Prayitno dan Erman Amti (2004: 105).
c.

Konseling merupakan layanan inti dalam kegiatan layanan
bimbingan konseling di sekolah dan bahkan konseling disebut
juga sebagai jantungnya bimbingan konseling adalah proses yang
melibatkan hubungan antarpribadi di antara seorang terapis dengan
satu atau lebih konseli di mana terapis menggunakan metodemetode psikologis atas dasar pengetahuan sistematik tentang
kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan tentang
kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan mental
konseling, Erhamwilda (2009: 72).

Berdasarkan pernyataan di atas konseling sebagai proses di mana
struktur diri pribadi dibuat sesantai mungkin demi menjaga hubungan
dengan ahli terapi, dan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang
tertolak dirasakan dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam suatu diri
(self) yang telah diubah. Selain konseling juga merupakan suatu proses
di mana orang bermasalah (konseli) dibantu secara pribadi untuk
merasa dan berperilaku yang lebih memuaskan melalui interaksi dengan
seseorang yang tidak terlibat (konselor) yang menyediakan informasi
dan reaksi-reaksi yang merangsang konseli untuk mengembangkan
perilaku-perilaku yang memungkinkan berhubungan secara lebih
efektif dengan dirinya dan lingkungannya. Definisi ini juga melihat
konseling sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi antara
konselor dan konseli dalam suatu upaya bersama agar lebih efektif
dalam berhubungan dengan dirinya dan lingkungannya.
Lebih dari itu, konseling merupakan hubungan antara seorang
penolong yang terlatih dan seseorang yang mencari pertolongan, di
mana keterampilan si penolong dan situasi yang diciptakan olehnya
menolong orang untuk belajar berhubungan dengan dirinya sendiri
dan orang lain dengan terobosan-terobosan yang makin bertumbuh.
Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
konseling itu merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh seorang
konselor yang terlatih pada individu (bisa 1 orang atau lebih) yang
mengalami masalah (klien), secara tatap muka, yang bertujuan agar
individu tersebut dapat mengambil keputusan secara mandiri atas
permasalahan yang dihadapinya, baik masalah psikologis, sosial, dan
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lain-lain dengan harapan dapat memecahkan masalahnya, memahami
dirinya, mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan potensinya
sehingga mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya. Konseling
juga merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan hubungan
yang bersifat pribadi dan memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi.
Oleh karena itu, dalam kegiatannya konseling melibatkan emosional
dan intelektual untuk memiliki pengendalian perilaku yang cermat,
kepekaan terhadap manusia dan masalahnya, dan keterampilanketerampilan teknis yang memadai.

2. Macam-Macam Konseling
a. Konseling Kesehatan
Konseling kesehatan berasal dari dua kata yaitu konseling dan
kesehatan. Kesehatan menurut WHO adalah suatu keadaan fisik mental
dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau
kelemahan. Sedangkan psikologi kesehatan adalah cabang ilmu psikologi
yang mempelajari pengaruh faktor-faktor psikologis dari bagaimana
orang tetap menjaga kesehatannya, mengapa orang menjadi sakit, dan
bagaimana tanggapan mereka ketika menjadi sakit, yang bertujuan
untuk memahami proses-proses psikologis sebagai alat bantu untuk
meningkatkan hasil kesehatan fisik individu (Aliah, 2008: 6).
Konseling kesehatan adalah suatu upaya pemberian bantuan psikis
yang dilakukan oleh konselor berkaitan dengan kesehatan klien yaitu
kondisi sejahtera, baik fisik, mental, maupun sosial yang bermuara
pada tercapainya tujuan akhir konseling yaitu dari KES-T menjadi KES.
Di mana tujuan konseling yaitu: dapat mengenal dan memahami diri
dan lingkungan; dapat menerima diri dan lingkungan secara dinamis
dan positif; dapat mengambil keputusan; dapat mengerahkan diri, dan
dapat mewujudkan diri dan tercapainya kesehatan mental yang positif.

b. Konseling Trait dan Factor
Beberapa tokoh utama teori sifat dan faktor adalah Walter Bingham,
John Darley, Donald G. Paterson, dan E.G. Williamson. Peranan
konselor menurut teori ini adalah memberitahukan konseli tentang
berbagai kemampuannya yang diperoleh konselor melalui hasil testing.
Berdasarkan hasil testing pula ia mengetahui kelemahan dan kekuatan
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kepribadian konseli. Konselor membantu konseli menentukan tujuan
yang akan dicapainya sesuai dengan bakat hasil tes. Juga dengan
memberitahukan sifat, serta bakat konseli bisa mengelola hidupnya
sendiri sehingga dapat hidup lebih berbahagia. Pendekatan teori
ini sering disebut kognitif rasional karena peranan konselor dalam
konseling ialah memberitahukan, memberi informasi, dan mengarahkan
konseling.

c. Konseling Rational Emotive
Tokoh teori ini adalah Albert Ellis. Tugas konselor menurut Ellis ialah
membantu individu yang tidak bahagia dan menghadapi hambatan,
untuk menunjukkan bahwa: kesulitan disebabkan oleh persepsi yang
terganggu dan pikiran-pikiran yang tidak logis. Usaha memperbaikinya
adalah harus kembali kepada sebab-sebab permulaan. Konselor yang
efektif akan membantu klien untuk mengubah pikiran, perasaan, dan
perilaku yang tidak logis. Tujuan utama terapi rasional-emotif adalah
menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi diri mereka merupakan
sumber gangguan emosionalnya. Kemudian membantu klien agar
memperbaiki cara berpikir, merasa, dan berperilaku, sehingga ia tidak
lagi mengalami gangguan emosional di masa yang akan datang.

d. Konseling Behavioral
Menurut Krumboltz dan Thoresen, konseling behavioral merupakan
suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah
interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Penekanan istilah
belajar dalam pengertian ini adalah atas pertimbangan bahwa konselor
membantu orang (klien) belajar atau mengubah perilaku. Konselor
berperan membantu dalam proses belajar dengan menciptakan kondisi
yang sedemikian rupa sehingga klien dapat mengubah perilakunya serta
memecahkan masalahnya.

e. Konseling Psikoanalisa
Psikoanalisa merupakan suatu metode penyembuhan yang lebih bersifat
psikologis dengan cara-cara fisik. Tokoh utama dan pendiri psikoanalisa
ialah Sigmund Freud, sebagai orang pertama yang mengemukakan
konsep ketidaksadaran dalam kepribadian. Konsep-konsep psikoanalisa
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banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan konseling.
Tujuan konseling psikoanalisa adalah untuk membentuk kembali
struktur karakter individu dengan membuat yang tidak sadar menjadi
sadar pada diri klien. Proses konseling dipusatkan pada usaha menghayati
kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa
lampau ditata, didiskusikan, dianalisa, dan ditafsirkan dengan tujuan
untuk merekonstruksi kepribadian. Konseling analitik menekankan
dimensi efektif dalam membuat pemahaman ketidaksadaran. Tilikan dan
pemahaman intelektual sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah
mengasosiasikan antara perasaan dan ingatan dengan pemahaman diri.

f.

Konseling Psikologi Individual

Psikologi individual dikembangkan oleh Alfred Adler, sebagai suatu
sistem yang komparatif dalam memahami individu dalam kaitannya
dengan lingkungan sosial. Tujuan konseling menurut Adler adalah
mengurangi intensitas perasaan rasa rendah diri, memperbaiki
kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam persepsi, menetapkan tujuan
hidup, mengembangkan kasih sayang terhadap orang lain, dan
meningkatkan kegiatan. Klien harus mencapai tilikan mengenai
kesalahan gaya hidupnya, menghadapi mekanisme superioritas dan
mengembangkan minat sosial. Klien harus dibantu untuk percaya diri,
dan tidak khawatir akan langkah yang akan ditempuhnya. Konselor
memberikan pelayanan secara baik sebagai ko-partisipan dalam
prosesnya, tetapi perubahan diri merupakan tanggung jawab klien.

g. Konseling Analisis Transaksional
Eric Berne dianggap sebagai pionir yang menerapkan teori analisis
transaksional dalam psikoterapi. Dalam terapi ini hubungan klien
dengan konselor dipandang sebagai suatu transaksional (interaksi,
tindakan yang diambil, tanya jawab) di mana masing-masing partisipan
berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai fungsi tujuan tertentu.
Setiap tindakan dengan orang lain merupakan proses timbal balik dan
peraturan memulai, merespons, dan memberi umpan balik. Transaksi
menurut Berne adalah sebagai manifestasi hubungan sosial. Tugas
konselor yang menggunakan analisis transaksional adalah mengajar
bahasa dan ide-ide sistem untuk mendiagnosa transaksi dan membantu
individu untuk hidup dalam ego state dewasa dengan ego lainnya
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berfungsi secara tetap. Konselor transaksional selalu aktif, menghindari
keadaan diam yang terlalu lama, dan mempunyai tanggung jawab untuk
memelihara perhatian pada transaksi. Hubungan transparansi dihindari,
tetapi bila hal itu muncul kemudian dihadapi dengan generalisasi dari
transaksi anak-anak. Analisis transaksional dapat diterapkan dalam
konseling individual dan kelompok. Tujuan konseling ini adalah
membantu klien dalam memprogram pribadinya agar dapat membuat
ego state berfungsi pada saat tepat. Namun, analisis transaksional
membuat orang dapat menganalisis transaksi dirinya sendiri. Klien
dibantu menjadi bebas dalam berbuat, bermain, dan menjadi orang
mandiri dalam memilih apa yang mereka inginkan.

h. Konseling Berpusat Pada Klien
Konseling yang berpusat pada klien sering pula disebut sebagai
konseling teori diri, konseling non-direktif, dan konseling rogerian.
Carl R. Rogers dipandang sebagai pelopor dan tokoh konseling
tersebut. Menurut Rogers konseling dan psikoterapi tidak mempunyai
perbedaan. Konseling yang berpusat pada klien berkembang dengan
pesat di Amerika Serikat dan diterima sebagai konsep, dan alat baru
dalam terapi yang diterapkan tidak hanya bagi orang dewasa, akan tetapi
juga bagi remaja dan anak-anak. Konseling yang berpusat pada klien
memusatkan pada pengalaman individual. Dalam proses disorganisasi
dan reorganisasi diri, konseling berupaya untuk meminimalkan rasa
diri terancam dan memaksimalkan, serta menopang eksplorasi diri.
Perubahan dalam perilaku datang melalui pemanfaatan potensi individu
untuk menilai pengalamannya, membuatnya untuk memperjelas dan
mendapat tilikan perasaan yang mengarah kepada pertumbuhan. Melalui
penerimaan terhadap klien, konselor membantunya untuk menyatakan,
mengkaji, dan memadukan, pengalaman-pengalaman sebelumnya ke
dalam konsep diri. Dengan redefinisi, pengalaman, individu mencapai
penerimaan orang lain dan menjadi orang yang lebih berkembang penuh.

i.

Konseling/Terapi Gestalt

Terapi ini dikembangkan dari sumber dan pengaruh tiga disiplin yang
sangat berbeda yaitu psikoanalisis terutama yang dikembangkan oleh
Wilhelm Reih, fenomenologi Eksistensialisme Eropa dan Psikologi
Gestalt. Terapi Gestalt mengemukakan teori mengenai struktur dan
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perkembangan kepribadian yang mendasari terapinya, serta serangkaian
eksperimen yang dapat dipergunakan langsung oleh pembacanya.
Menurut Perls, terapi Gestalt sifatnya eksistensial dan bersesuaian
dengan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan alam semesta.
Tujuan utama konseling Gestalt adalah untuk meningkatkan proses
pertumbuhan klien dan membantu klien mengembangkan potensi
manusiawinya. Fokus utama dalam konseling ini ialah membantu
individu melalui transisinya dari keadaan yang selalu dibantu oleh
lingkungan ke keadaan mandiri. Melalui proyeksi dirinya kepada
konselor, klien diharapkan menjadi sadar bahwa baik dirinya maupun
konselor ternyata tidak memiliki pribadi yang sempurna. Artinya bahwa
ada bagian kepribadiannya yang hilang, seperti yang dialami oleh setiap
orang. Bagian yang hilang itu merupakan pusat. Hal ini perlu, sebab
menurut Perls, tanpa suatu pusat berarti segala sesuatu berlangsung
pada bagian peripheral (lapis luar) sehingga tak ada suatu titik yang akan
merupakan awal kegiatan dan usaha mengatasi dunia.

C. Tujuan Konseling dalam Kesehatan
Pada prinsipnya tujuan konseling dalam kesehatan adalah untuk
memberikan terapi jiwa atau mengubah perilaku pasien/klien dari
sedang labil menjadi stabil. Labil dan stabil tersebut berhubungan
dengan gejala kejiwaan yang dialami oleh pasien. Tentunya dalam hal ini
labil dan stabil ini berhubungan dengan gejala kesehatan atau penyakit
yang dialami oleh pasien. Dengan konseling, pasien atau klien ini akan
merasakan jiwanya terbantu untuk tidak terbebani. Dengan demikian,
beberapa tujuan konseling ini dapat disebutkan sebagai berikut.
1. 	 Mengubah Perilaku yang Salah Penyesuaian
Para ahli konseling dan psikoterapi berpandangan bahwa
tujuan konseling adalah mengubah tingkah laku klien yang
salah penyesuaian menjadi perilaku yang tepat penyesuaiannya.
Seseorang yang salah penyesuaian perlu mendapatkan konseling,
jika tidak dibantu maka dapat berpengaruh pada perkembangan
kepribadiannya. Terkadang ada klien yang tidak dapat memahami
diri dan perilakunya sendiri, jika klien memang ingin penyesuaian
yang baik maka klien harus menyadari dan memiliki kemauan
untuk berubah, agar proses konseling dapat berjalan lancar.
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2.  	 Belajar Membuat Keputusan
Dalam proses konseling juga harus belajar dalam membuat
keputusan. Memang tidak gampang dalam mengambil keputusan,
tetapi klien harus belajar dan berani dalam hal itu. Karena yang lebih
tahu dan paham tentang masalah tersebut adalah klien itu sendiri.
Setiap keputusan yang diambil pasti memiliki konsekuensi positif
dan negatif, menguntungkan dan merugikan, yang menunjang
maupun yang menghambat. Maka dari itu, dorongan dari konselor
juga diperlukan, tetapi dengan risiko yang sudah dipertimbangkan
sebelumnya sebagai konsekuensi alamiah.
3.  	 Mencegah Munculnya Masalah
Mencegah munculnya masalah mengandung tiga pengertian, yaitu
mencegah jangan sampai mengalami masalah di kemudian hari,
mencegah jangan sampai masalah yang dialami bertambah berat
atau berkepanjangan, mencegah jangan sampai masalah yang
dihadapi berakibat gangguan yang menetap. Selain itu terdapat
juga tujuan konseling dalam kesehatan yaitu tujuan tercapainya
kesehatan klien yang sejahtera, baik secara fisik, mental, maupun
sosial, dan tercapainya tujuan dari konseling kesehatan di
sekolah, yaitu membantu tercapainya tujuan pendidikan dan agar
tercapainya mental siswa yang sehat, sehingga siswa mampu:
mengembangkan kemampuan psikologis, emosi, intelektual, serta
spiritual yang seimbang; memiliki inisiatif, mengembangkan, dan
memelihara relasi pertemanan mutual yang saling memuaskan
kedua belah pihak; mampu memanfaatkan dan mengelola diri
saat tidak ada orang lain; peka dan memiliki rasa empati dengan
sekitar; bermain dan belajar secara seimbang; mengembangkan
kepekaan terhadap kejadian yang salah dan baik; menyelesaikan
permasalahan dan dapat memetik hikmahnya dari permasalahan
yang dihadapi (Futurochman, Tri, Wenty & Galang, 2012: 39).
Sementara dalam kesehatan terdapat beberapa tujuan dari konseling
yaitu sebagai berikut:
1.

Kesehatan Mental Positif
Konselor yang condong efektif menyatakan bahwa pemeliharaan
atau mendapatkan mental sehat merupakan manfaat konseling.
Jika mental sehat tercapai maka akan terbentuk generasi yang
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mempunyai integrasi, penyesuaian dan identifikasi positif terhadap
orang lain. Di sini individu belajar menerima tanggung jawab, jadi
mandiri, dan mencapai integrasi tingkah laku.
2.

Keefektifan Pribadi
Statement lain yaitu tujuan konseling erat hubungannya dengan
kesehatan mental, berorientasi afektif dan agak condong ke
orientasi kognitif adalah keefektifan pribadi. Pengertian pribadi
efektif menurut Blocher adalah: Pribadi yang tampak menyelaraskan
dengan cita-cita, memanfaatkan waktu dan tenaga, mengenal
dan tanggung jawab. Merumuskan dan memecahkan masalahmasalah. Tampak relatif ajek atau konsisten dalam menjalani situasi
khusus peranannya. Mampu mengontrol dorongan-dorongan dan
melakukan respons.

3.

Pembuatan Keputusan
Para konselor yang condong pada orientasi kognitif, sedikit masih ada
unsur afektifnya, menyatakan tujuan konseling sebagai pembuatan
keputusan mengenai hal-hal genting bagi seluruh konseli atau
memilihkan cara alternatif bagi tindakan konseli. Konseli harus
tahu mengapa dan bagaimana ia mendapat keputusan. Ia belajar
meningkatkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul karena
berkenaan dengan pengorbanan pribadi, waktu, tenaga, uang dan
risiko lainnya.

4.

Perubahan Tingkah Laku
Inilah pertanyaan tujuan-tujuan konseling yang paling banyak
dipakai orang akhir-akhir ini. Para pakar konseling ada yang
memadukan antara tujuan-tujuan berkenaan dengan perubahan
struktur pribadi sampai perubahan perilaku tampak, ada yang ketat
terpaku hanya pada perubahan perilaku tampak saja. Perubahan
tingkah laku sebagai tujuan konseling mungkin terbatas khusus
seperti perubahan respons khusus terhadap frustasi ataupun
perubahan sikap terhadap orang lain atau diri sendiri.

D. Prinsip-Prinsip Konseling dalam Kesehatan
Semua tujuan konseling yang disebutkan di atas tidak lari dari prinsipprinsip konseling. Suatu prinsip adalah ketercapaian hasil atau tujuan
secara efektif, dengan melakukan hal yang kecil, tetapi memperoleh hasil
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atau tujuan yang besar. Prinsip dapat diartikan sebagai permulaan untuk
suatu cara tertentu yang akan melahirkan hal-hal lain, yang keberadaannya
tergantung dari permulaan itu. Konseling membutuhkan suatu prinsip atau
aturan main dalam menjalankan program pelayanan bimbingan.
Menurut Prayinto dan Amti prinsip bimbingan konselingnya itu
rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya
berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan
proses penanganan masalah, program pelayanan dan penyelenggaraan
pelayanan. Prinsip-prinsip konseling terdiri dari beberapa macam yaitu
sebagai berikut:
1.

2.

3.

Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan


Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang
umur, jenis kelamin, suku, agama dan status sosial ekonomi.



Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku
individu yang unik dan dinamis.



Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap
berbagai aspek perkembangan individu.



Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada
perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan.

Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu


Konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh
kondisi mental/fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah,
di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan
dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan
fisik individu.



Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor
timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian
utama pelayanan bimbingan dan konseling.

Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan
pelayanan


Konseling harus mengarahkan individu mampu menyelesaikan
permasalahan pribadi.



Dalam proses konseling keputusan yang diambil dan akan dilakukan
oleh individu harusnyan atas kemauan individu sendiri, bukan karena
desakan atau kemauan orang lain.
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4.



Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dan bidang
yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.



Pengembangan program layanan konseling ditempuh melalui
pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian
terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program
konseling itu sendiri.

Prinsip-prinsip dalam pelayanan kesehatan
a.

Penyambutan:
1.

Nonverbal: Sebuah komunikasi dengan bahasa isyarat seperti:
menghentikan aktivitas, penjemputan, menjabat tangan,
senyum, isyarat mempersilakan masuk, menutup pintu, isyarat
mempersilakan duduk, dan sebagainya.

2.

Verbal: Sebuah komunikasi dengan bahasa lisan, seperti: memberi
salam, menjawab salam, menyebut nama, pujian atas kedatangan
konseli, menanyakan kabar dan sebagainya.

b.	 Inisiasi pembicaraan:

c.

d.
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1.

Topic netral: Sebuah topik yang tidak langsung melakukan proses
konseling, atau topik untuk mengawali pembicaraan. Misalnya:
hobi, peristiwa hangat, kondisi kesehatan.

2.

Kegiatan dalam kaitannya dengan kedatangan konseli di ruang
konseling.

Transisi pembicaraan:
1.

Alih topik.

2.

Informasi harapan keberhasilan.

3.

Meminta kesediaannya untuk direkam.

4.

Pengembangan topik.

Hal yang harus dihindari:
1.

Respons berlebihan.

2.

Kepura-puraan.

3.

Topik netral terlalu panjang sekurang-kurangnya 5 menit.

4.

Konselor tidak banyak bicara.

5.

Konseli menunggu dan terabaikan.
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E. Fungsi Konseling dalam Kesehatan
Fungsi konseling meliputi fungsi pencegahan, fungsi adaptif, fungsi
perbaikan dan fungsi pengembangan (Machfoedz, 2009). Berbagai
fungsi menurut pakar tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:
Fungsi pencegahan, yaitu mencegah terjadinya masalah yang dapat
mengganggu kebutuhan dasar pasien. Contohnya: rasa nyeri pada kaki
yang sangat hebat dapat mengganggu tidur pasien di malam hari.
Fungsi adaptasi. Kelainan yang terjadi dan dirasakan pasien akibat
penyakit diabetes melitus yang dideritanya memerlukan pengetahuan,
agar pasien dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan
yang terjadi.
Fungsi perbaikan. Keluhan yang dirasakan pada pasien diabetes
melitus memerlukan penjelasan sehingga pasien mau dan mampu
menggali potensi dirinya untuk mengurangi keluhan yang ada.
Fungsi pengembangan. Konseling dapat menambah pengetahuan
dan meningkatkan kemampuan pasien dalam mengenal dan mengatasi
masalah kesehatannya.
Selain itu, fungsi konseling dalam kesehatan juga terdiri dari:
Pencegahan: mencegah timbulnya masalah kesehatan; Penyesuaian:
membantu klien mengalami perubahan biologis, psikologis, kultural dan
lingkungan; Perbaikan: perbaikan terjadi bila ada penyimpangan perilaku
klien; Pengembangan: meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
serta peningkatan derajat kesehatan.
Sementara hal yang harus diperhatikan dalam konseling adalah
iklim psikologis, suasana percakapan: Iklim psikologis, tindakan,
perilaku, sikap dari orang lain yang mempunyai dampak terhadap
diri kita. Contoh: bidan otoriter kepada klien -> feedback negatif.
Sikap konselor (layanan kesehatan) menurut Roger yaitu: acceptance
(menerima). Konselor menunjukkan sikap menerima, sehingga konseli
merasa tidak ditolak, diacuhkan, didikte, melainkan konseli merasa
bahwa ia diterima sebagai dirinya sendiri. Terima klien dengan sikap
terbuka dan apa adanya. Konselor memperhatikan tanpa pamrih,
tanpa menguasai klien. Tulus dan ikhlas. Konselor harus menghargai
konseli, apa pun yang dikatakan konseli. Beri kesempatan pada klien
untuk mengemukakan keluhan-keluhannya. Sikap tidak menilai. Sikap
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percaya terhadap konseling. Alam pikiran dari konseling? Dilihat dari
dalam diri konseli sendiri. Situasi konseling, persamaan persepsi sampai
mendapat pengertian.
Sementara teknik konseling ada 3 yaitu (1) pendekatan authoritarian
atau directive, pusat dari keberhasilan konseling dari konselor;
(2) pendekatan non-directive atau conselei centred, konseli diberikan
kesempatan untuk memimpin proses konseling dan memecahkan
masalah sendiri; (3) pendekatan edetic, konselor menggunakan cara
yang baik sesuai dengan masalah konseling.

F. Proses Konseling Kesehatan
Proses konseling adalah suatu proses bersifat sistematis yang dilakukan
oleh konselor dan klien untuk memecahkan masalah klien. Ada tahapantahapan yang harus dilalui untuk sampai pada pencapaian konseling
yang sukses. Namun, sebelum memasuki tahapan tersebut, sebaiknya
konselor memperoleh data mengenai diri klien melalui wawancara
pendahuluan (intake interview).
Gunarsa (1996) mengatakan bahwa manfaat dari intake interview
adalah memperoleh data pribadi atau hasil pemeriksaan klien. Setelah
itu, konselor dapat memulai langkah selanjutnya, dengan wawancara
permulaan yang ternyata banyak tujuannya. Antara lain:
1.

Merangsang adanya sikap keterbukaan, kejelasan dan komunikasi
secara penuh agar kebutuhan yang dirasa perlu untuk dikemukakan
serta faktor- faktor yang latar belakangnya berkaitan dengan yang
dibicarakan.

2.

Melakukan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan
kepercayaan antara dirinya dengan klien.

3.

Memungkinkan memperoleh gambaran lain bahwa sesuatu yang
berguna akan bisa diperbolehkan selama mengikuti konseling.

4.

Perumusan masalah dan memperhatikan apa yang perlu diper
hatikan dan dikerjakan selanjutnya.

5.

Memperoleh keterangan tentang klien yang berkaitan dengan
kepentingan dan pemecahan masalah yang efektif.
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Selain itu, proses konseling juga terdiri dari 4 unsur kegiatan yaitu:
1.

Pembinaan hubungan baik (rapport): Pembinaan hubungan baik
dimulai sejak awal pertemuan dengan klien dan perlu dijaga
seterusnya dengan:
a.

Memberi salam pada awal setiap pertemuan.

b.

Memperkenalkan diri.

c.

Menciptakan suasana nyaman dan aman.

d.

Memberikan perhatian penuh pada klien (SOLER). S: Face
your clients squarely (menghadap klien) & smile/nod at clients
(senyum/ menganggukkan kepala). O: Open and nonjudgmental
facial expression (ekspresi muka menunjukkan sikap terbuka dan
tidak menilai). L: Lean towards client (tubuh condong ke arah
klien). E: Eye contact in a culturally- acceptable manner (kontak
mata/tatap mata sesuai dengan cara yang diterima budaya
setempat). R: Relaxed and friendly manner (santai dan sikap
bersahabat).

e.

Bersabar.

f.

Tidak memotong pembicaraan klien.

2.

Pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan perencanaan;
setelah mendapatkan dan memberikan cukup informasi sesuai
dengan masalah dan kondisi klien, konselor membantu klien
memecahkan masalah yang dihadapi atau membuat perencanaan
untuk mengatasi masalah.

3.

Faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan
adalah; fisik, emosional, rasional, praktikal, interpersonal,
struktural.

4.

Menindaklanjuti pertemuan; menindaklanjuti pertemuan
konseling dengan membuat rangkuman, merencanakan pertemuan
selanjutnya/merujuk klien.

Sementara itu, faktor penghambat konseling dalam kesehatan
tersebut, di antaranya yaitu:
1.

Faktor individual keterikatan budaya merupakan faktor individual
yang dibawa seseorang dalam melakukan interaksi. Orientasi ini
merupakan gabungan dari:
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2.



faktor fisik atau kepekaan pancaindra, usia dan seks;



sudut pandang terhadap nilai-nilai;



faktor sosial pada sejarah keluarga dan relasi, jaringan sosial, peran
dalam masyarakat, status sosial; dan



bahasa.

Faktor yang berkaitan dengan interaksi:


tujuan dan harapan terhadap komunikasi;



sikap terhadap interaksi;



pembawaan diri terhadap orang lain; dan



sejarah hubungan.

3.

Faktor situasional. Situasi dalam konseling haruslah menjadi
suatu perhatian karena dengan situasilah konseling untuk fokus
dilakukan, ketika situasi dan waktu tidak mendukung maka antara
keduanya tidak menampilkan kesungguhan yang semestinya.

4.

Kompetensi dalam melakukan percakapan. Komunikasi dikatakan
efektif bila ada sikap perilaku kompeten dari kedua belah pihak.
Keadaan yang dapat menyebabkan putusnya komunikasi adalah:


kegagalan informasi penting;



perpindahan topik bicara;



tidak lancar; dan



salah pengertian.

Faktor penghambat di atas merupakan yang secara umum terjadi
dalam memberikan setiap pelayanan konseling terhadap klien/pasien.
Namun, berbagai faktor penghambat di atas haruslah mampu diatasi
dengan melalui pendekatan kompetensi, situasi dan kemampuan
berinteraksi oleh perawat, sehingga dengan hal demikian oleh klien
akan selalu merasa bahwa pelayanan yang diberikan akan sesuai dengan
kebutuhannya.
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Bab 6
KOMUNIKASI KONSELING
KIP/K

A. Pendahuluan
Komunikasi konseling KIP/K yang sering dibahas apabila seorang
bidan sedang memberi pelayanan terhadap pasien. Pelayanan kesehatan
dilakukan oleh bidan dan dokter terhadap pasien maka pada dasarnya
komunikasi konseling sedang berlangsung. Secara khusus, dapat
dinyatakan bahwa tenaga kesehatan, yaitu: bidan dalam membangun
komunikasi terhadap seorang ibu hamil adalah fokus pada konseling;
pertanyaan-pertanyaan riwayat kehamilan yang bersifat semua latar
belakang sebelum, masa berlangsung hamil dan setelah selesai
persalinan. Semua proses yang dihadapi pasien atas kehamilannya
adalah sebagai proses terapi konseling, sampai berakhirnya kebutuhan
konseling seseorang pasien atau ibu hamil.
Pertanyaan berdasarkan riwayat kehamilan pasien, oleh bidan
melalui komunikasi haruslah dapat tersampaikan kepada bidan
atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Tujuannya
adalah agar tenaga kesehatan itu dapat mengembangkan alternatif
konseling berdasarkan gejala perkembangan kesehatan pasien. Dalam
komunikasi KIP/P, tenaga kesehatan khususnya bidan harus mempunyai
pengetahuan yang luas, dari itu terapi konseling berbasis komunikasi
akan mudah dilakukan. Ketika tenaga kesehatan memiliki keterbatasan
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pengetahuan, terapi komunikasi konseling ini juga sedikit yang dapat
dilakukan terhadap pasien.
Dengan keterbukaan informasi dari pasien/klien kepada bidan atau
petugas kesehatan dapat mengembangkan beberapa alternatif untuk
pemecahan masalah kesehatan yang dihadapi pasien. Selain keterbukaan
informasi; tingkat objektifnya informasi yang diberikan pasien harus
benar. Berdasarkan keobjektifan informasi tersebut, komunikasi
konseling tersebut dapat dikembangkan oleh bidan atau tenaga
kesehatan lainnya. Sifat komunikasi KIP/K akan terus berkembang dan
pelayanan komunikasi konselingnya disesuaikan dengan kebutuhan
pasien itu sendiri.

B. Konsep KIP/K dalam Kesehatan
1. Pengertian KIP/K
Komunikasi konseling dalam kesehatan merupakan kebutuhan
bagi pasien, untuk itu maka seorang pasien haruslah memberikan
keterangan-keterangan tentang gejala-gejala kesehatan atau riwayat
penyakitnya kepada tenaga kesehatan; bidan, dokter dan perawat yang
selalu memberi setiap pelayanan kesehatan terhadapnya. Keteranganketerangan akan kesehatan atau riwayat dari gejala yang dialami tersebut
sebagai pembuka untuk dilakukan komunikasi konseling.
Komunikasi konseling dalam kesehatan adalah komunikasi antara
tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter dengan pasien atau klien).
Komunikasi konseling kesehatan bertujuan membantu pasien atau klien
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Secara khusus ditegaskan
komunikasi interpersonal adalah interaksi yang dilakukan antara orang
ke orang, dua arah, verbal dan nonverbal. Untuk konseling kebidanan
adalah pertolongan dalam bentuk wawancara yang menuntut adanya
komunikasi interaksi yang mendalam, dan usaha bersama bidan dengan
pemecahan masalah, pemenuhan kebutuhan, ataupun perubahan
tingkah laku atau sikap dalam ruang lingkup pelayanan kebidanan.
Konselor adalah orang yang memberi nasihat, memberi arahan kepada
orang lain (klien) untuk memecahkan masalahnya. Sedangkan konseli
dalam hal ini adalah orang yang mencari (membutuhkan) advis atau
nasihat atau disebut pasien.
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Komunikasi interpersonal adalah interaksi yang dilakukan dari
orang ke orang, bersifat dua arah baik secara verbal maupun nonverbal,
dengan saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan
individu atau antarindividu dalam kelompok kecil. Konseling adalah
proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara
sistematik dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan
dan penguasaan pengetahuan klinik, bertujuan untuk membantu
seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang dihadapi, dan
menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut. Suatu
komunikasi interpersonal belum tentu suatu konseling, tetapi setiap
konseling merupakan komunikasi interpersonal.
Sementara hal penting dalam hubungan interpersonal adalah
sebagai berikut: Ada berbagai sisi dalam suatu interaksi individu, verbal
atau nonverbal. Bidan hendaknya menaruh perhatian betul, tidak saja
terhadap tanda-tanda verbal, tetapi juga terhadap perilaku nonverbal.
Tanda- tanda verbal dan nonverbal yang bidan tunjukkan kepada klien
dapat mempunyai efek panjang terhadap apa yang kita ingin capai.
Jika kita mengharapkan klien kembali untuk melakukan pemeriksaan,
melahirkan dan mendapat asuhan kesehatan lainnya, kita pertamatama harus mendapat kepercayaan klien dan menunjukkan perhatian
terhadap klien. Pelayanan kesehatan itu perlu introspeksi terhadap
perilaku sendiri maupun klien.
Menurut Effendy, (2003, p. 30) komunikasi interpersonal
adalah penyampaian pesan oleh satu orang serta penerimaan pesan oleh
orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya
serta dengan peluang untuk memberikan umpan balik. Sedangkan
konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap,
dilakukan secara sistematik dengan panduan komunikasi interpersonal,
teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik, bertujuan untuk
membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang
sedang dihadapi dan menemukan jalan keluar atau upaya mengatasi
masalah tersebut. Komunikasi interpersonal konseling (KIP/K) adalah
suatu proses dua arah, lingkaran interaksi dan pihak-pihak yang
berkomunikasi sehingga bertukar pikiran pesan secara verbal. Kedua
pihak menjadi pengirim maupun penerima pesan model komunikasi
interpersonal memfokuskan kepada diri individu masing-masing dan
pesan-pesan yang sekarang dipertukarkan.

Bab 6 Komunikasi Konseling KIP/K

99

Perubahan interprestasi komunikasi interpersonal terjadi karena
dipengaruhi karakteristik dan tujuan masing-masing individu, konteks
budaya, penempatan pertanyaan dalam pertukaran tingkah laku verbal
dan nonverbal dan sejarah hubungan antara individu yang terlibat.
Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan seseorang
terhadap orang lain dalam membuat suatu keputusan atau memecahkan
suatu masalah melalui pemahaman terhadap faktor-faktor, harapan,
kebutuhan, dan perasaan klien.
Sementara itu, dalam membangun komunikasi konseling tersebut
harus melalui beberapa unsur yang harus dilakukan tanpa unsur itu;
terapi konseling akan sulit dicapai. Adapun secara garis besar proses
konseling terdiri dari 4 unsur kegiatan yaitu: (1) pembinaan hubungan
balik; (2) penggalian informasi (identifikasi, masalah, kebutuhan,
perasaan, kekuatan diri) dan pemberian informasi (sesuai kebutuhan);
(3) pengambilan keputusan, pemecahan masalah, perencanaan; dan (4)
menindaklanjuti pertemuan.
Proses konseling sangat tergantung pada alur percakapan konselor.
Suatu komunikasi interpersonal belum tentu suatu konseling, tetapi
setiap konseling merupakan komunikasi interpersonal. Konseling
merupakan bentuk percakapan wawancara-wawancara sebagai alat
pengumpul data digunakan untuk mendapatkan informasi yang
berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, keinginan, keyakinan
dan lain-lain dari individu atau responden. Konseling merupakan salah
satu bentuk wawancara, perbedaan wawancara dan kuesioner yaitu
apabila pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan dilakukan
secara lisan, maka disebut wawancara. Bila pertanyaan yang diajukan
dan jawabannya diberikan secara tertulis disebut kuesioner.
Berikut akan diuraikan beberapa pendekatan metode komunikasi
konseling melalui suatu wawancara, yaitu: kelebihan wawancara;
pertanyaan lebih bebas dan mendalam; hubungan dapat dibina lebih
baik sehingga responden lebih bebas menggunakan pendapatnya; dapat
direkam dan lebih lengkap; sifat data primer; dapat mengklarifikasi yang
tidak jelas; banyak digunakan dalam penelitian sosial dan pendidikan.
Sedangkan jenis wawancara dan tips wawancara konseling
kesehatan tersebut adalah:
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Jenis Wawancara
a.

Terstruktur: jawaban telah dipersiapkan, ada alternatif jawaban.
Keuntungan mudah diolah dan dianalisis.

b.

Tak terstruktur: tidak perlu menyiapkan jawaban, klien bebas
menjawab. Informasi lebih padat dan lengkap. Sulit dianalisis
karena jawaban aneka ragam perlu pengkategorian.
Tips Wawancara yang Efektif

a.

Ciptakan suasan terbuka.

b.

Jangan memotong pembicaraan.

c.

Berikan perhatian.

d.

Jangan bersifat evaluatif.

e.

Tenggang rasa atau bijaksana.

Berdasarkan uraian di atas maka komunikasi konseling yang
sering dilakukan tenaga ahli kesehatan adalah melalui wawancara. Sifat
dari komunikasi wawancara antara tenaga kesehatan dengan pasien
dilakukan secara terbuka berdasarkan apa yang dihadapi dan dialami
pasien; tidak ada rahasia yang disimpan berdasarkan riwayat penyakit
yang diderita oleh pasien. Dari itu, suatu hal yang harus diketahui
oleh seorang tenaga kesehatan yang melakukan terapi konseling pasien
adalah tentang latar belakang riwayat penyakit pasien.

2. Tujuan Komunikasi KIP/K
Secara umum komunikasi konseling bertujuan memberikan pelayanan
kesehatan kepada pasien. Secara khusus terdapat berbagai tujuan dalam
komunikasi interpersonal. Menurut Arni Muhammad (2009: 165-168)
tujuan komunikasi tidak perlu disadari pada saat terjadinya pertemuan
dan juga tidak perlu ditanyakan, tujuan ini boleh disadari atau tidak
disadari dan boleh disengaja atau tidak disengaja. Di antara tujuantujuan itu adalah sebagai berikut:
a.

Menemukan dunia luar hanya komunikasi interpersonal menjadikan
kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang
lain yang berkomunikasi dengan kita. Hal ini menjadikan kita
memahami lebih baik dunia luar, dunia objek, kejadian-kejadian
dan orang lain.
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b.

Membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Salah
satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan
memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita
pergunakan dalam komunikasi interpersonal diabdikan untuk
membentuk dan menjaga hubungan dengan orang lain.

c.

Menemukan diri sendiri salah satu tujuan komunikasi interpersonal
adalah menemukan personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam
pertemuan interpersonal dengan orang lain kita belajar banyak
sekali tentang diri kita maupun orang lain. Kenyataannya sebagian
besar dari persepsi kita adalah hasil dari apa yang telah kita
pelajari dalam pertemuan interpersonal. Komunikasi interpersonal
memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa
yang kita sukai atau mengenai diri kita.

d.

Berubah sikap dan tingkah laku. Banyak waktu kita gunakan untuk
mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan
interpersonal. Kita boleh menginginkan mereka memilih cara
tertentu. Kita lebih sering membujuk melalui komunikasi
interpersonal daripada komunikasi media massa.

e.

Untuk bermain dan kesenangan bermain mencakup semua aktivitas
yang mempunyai tujuan utama adalah mencari kesenangan.
Dengan melakukan komunikasi interpersonal semacam itu dapat
memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran yang
memerlukan rileks dari semua keseriusan di lingkungan kita.

f.

Untuk membantu ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis dan
terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan
profesional mereka mengarahkan kliennya. Kita semua juga
berfungsi membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita
sehari-hari. Apakah profesional atau tidak profesional, keberhasilan
memberikan bantuan tergantung kepada pengetahuan dan
keterampilan komunikasi interpersonal.

Dengan demikian, tujuan KIP/K adalah sebagai bentuk menemukan
alternatif pengobatan yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap pasien.
Dengan komunikasi konseling tersebut, maka oleh bidan dan dokter
akan memberikan tindakan-tindakan dalam upaya penyembuhan
penyakit yang dihadapi pasien. Selain adanya sebuah tindakan lebih
dari itu komunikasi konseling akan menjadi motivasi bagi pasien untuk
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tetap menjaga kesehatannya atau dengan istilah lain untuk selalu
berperilaku sehat.

C. Faktor Penghambat KIP/K
Dalam komunikasi konseling atau komunikasi interpersonal itu,
antara tenaga kesehatan dan pasien selalu menuai hambatan yang
berarti. Hambatan komunikasi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan
masing-masing pribadi baik tenaga kesehatan maupun pasien. Bagi
seorang tenaga kesehatan faktor terhambatnya adalah kemampuan
pribadi dalam berkomunikasi, wawasan yang sempit dan pengetahuan
tentang penyelesaian masalah atau problem solving masih kurang. Hal ini
merupakan keterbatasan tenaga kesehatan secara mayoritas, sehingga
membuat terbatasnya pula pemecahan terhadap pasien melalui terapi
konseling itu.
Sementara dari sisi pribadi pasien, hambatan yang sering terjadi
adanya perasaan rasa malu dan/atau tidak begitu terbuka menyampaikan
gejala-gejala kesehatan yang dialami. Bahkan tidak jarang juga banyak
orang (pasien) yang bersifat tertutup tidak mau menyampaikan keluhan
dari apa yang diderita, sehingga akan menutup pintu komunikasi atau
pelayanan dari tenaga medis. Oleh pasien yang tidak terbuka ini bisa
saja disebabkan adanya perasaan malu, sehingga keluhan tidak mau
diketahui oleh bidan, perawat atau dokter.
Dari pernyataan di atas dirumuskan beberapa faktor penghambat
KIP/K yaitu antara lain:
1.

Faktor Individual
Faktor individual yang meliputi faktor fisik sangat memengaruhi
kelancaran komunikasi atau konseling. Faktor fisik tersebut
meliputi: kepekaan pancaindra, usia, gender. Faktor sosial juga
memengaruhi proses KIP/K, yang meliputi:


Sejarah keluarga dan relasi, sejarah keluarga dan relasi yang
baik akan mempermudah proses konseling.



Jaringan sosial, orang yang punya wawasan dan pergaulan luas
akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi interpersonal
dibandingkan yang jarang bersosialisasi. Seseorang pasien
yang tertutup atau jarang berkomunikasi secara sosial ini bisa
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saja memengaruhi seseorang pasien tersebut tertutup untuk
berkomunikasi.


2.

Peran dalam masyarakat, status sosial, peran sosial. Orang yang
punya peran dan status sosial tinggi di masyarakat disegani
dan nasihatnya akan dituruti oleh masyarakat. Ini, ia akan
mampu memberikan keterangan-keterangan yang konkret.
Bahkan pasien mampu dan bisa membangun komunikasi
dengan tenaga kesehatan dengan baik.

Faktor yang Berkaitan dengan Interaksi


Tujuan dan harapan terhadap komunikasi
Hal ini dapat terjadi pada konselor yang memberikan konseling
tidak sesuai dengan kebutuhan klien, maka pesan yang
disampaikan tidak akan didengar atau diperhatikan oleh klien
karena tidak sesuai dengan harapannya.



Sikap terhadap interaksi
Sikap yang terbuka dan bersahabat sangat mendukung
komunikasi, sebaliknya orang tertutup akan sulit untuk
berkomunikasi.



Pembawaan diri seseorang terhadap orang lain
Pembawaan diri seseorang sangat memengaruhi komunikasi.
Cobalah untuk selalu bersikap bersahabat, hangat dan tidak
menggurui maka komunikasi pun akan berjalan lancar.



Sejarah hubungan
Sejarah hubungan adalah sesuatu yang telah lampau, tetapi
akan berpengaruh di masa sekarang maupun masa depan.
Orang yang memiliki hubungan yang kurang harmonis di masa
lalu apabila bertemu kembali akan terlihat canggung.

3.

Faktor Situasional
Faktor situasi sangat memengaruhi keberhasilan berkomunikasi.
Suatu situasi yang tepat dalam berkomunikasi akan mendukung
berhasil atau tidaknya tujuan komunikasi. Soal situasi ini tidak
hanya waktunya yang tepat, juga tempatnya harus nyaman tidak
bising dan kedua belah pihak yang berkomunikasi dalam keadaan
fit tidak dalam keadaan sakit. Dengan kondisi/situasi yang
demikian memengaruhi keberhasilan komunikasi. Oleh karena itu,
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lingkungan yang tenang dan terjaga privasinya akan mendukung
proses komunikasi.
4.

Kompetensi dalam Melakukan Percakapan
Kompetensi selalu diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam
berkomunikasi. Ada juga orang tidak punya kompetensi dalam
memberikan keterangan atau berkomunikasi malah yang begini
terjadi pada pasien, di mana ia memberikan kepada orang lain
untuk berkomunikasi tentang kesehatan yang dialaminya. Agar
komunikasi interpersonal dapat berjalan lancar dan mendatangkan
hasil yang diharapkan, baik komunikator maupun komunikan perlu
memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melakukan komunikasi
interpersonal. Kompetensi tersebut meliputi:


Empati adalah kecakapan memahami perasaan dan pengertian
orang lain.



Perspektif sosial adalah kecakapan melihat kemungkinankemungkinan perilaku seseorang yang kita ajak berkomunikasi.



Kepekaan terhadap sesuatu hal dalam KIP/K.



Pengetahuan akan situasi dalam melakukan KIP/K.



Memonitor diri adalah kemampuan dalam menjaga ketepatan
perilaku dan pengungkapan komunikan.



Kecakapan dalam tingkah laku antara lain keterlibatan dalam
interaksi.

Sedangkan menurut Liliweri (2007) faktor-faktor penghambat
komunikasi interpersonal (KIP/K) dan cara mengatasinya adalah
sebagai berikut.
1.

Tidak Mengenal Audiens
Sebelum Anda berkomunikasi, kenali dulu dengan siapa Anda
berkomunikasi. Banyak orang gagal berkomunikasi karena tidak
mengenal komunikasi yang menjadi sasaran komunikasi. Jika kita
tidak mengenal karakteristik komunikasi, komunikasi yang kita
lakukan tidak efektif. Maka, kenalilah audiens Anda.

2.

Tidak Tahu Bagaimana Penerimaan Menyerap Komunikasi
Selain komunikator tidak mengenal komunikan, faktor lain yang
menyebabkan gagalnya komunikasi adalah kita tidak mengetahui
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bagaimana cara komunikan menyerap informasi yang kita kirimkan.
Kasus yang seperti ini oleh komunikator harus mampu memahami
komunikannya.
3.   	Tidak Tahu Pola Komunikasi Budaya
Periksalah diri Anda melalui self-concept, keterampilan mana yang
paling banyak dibutuhkan kalau Anda melakukan komunikasi
kesehatan di desa jika dibandingkan di kota? Jika Anda berhadapan
dengan orang yang datang dari latar belakang Low Context Culture,
sementara Anda sendiri datang dari High Context Culture, Anda
tidak perlu menguraikan pesan secara terinci. Komunikasi culture
ini harus dapat dipahami oleh setiap tenaga kesehatan.
		
Keterampilan Anda sangat ditentukan oleh bagaimana Anda
menyampaikan pesan secara ringkas, tak perlu bertele-tele,
sehingga maknanya mudah diterima tanpa ada perasaan bosan.
Mereka yang berasal dari kebudayaan Low Context Culture tak terlalu
suka dengan rincian pesan. Mereka lebih suka kalau pesan yang
disampaikan itu hanya garis besarnya saja. Sebaliknya mereka
yang berasal dari High Context Culture sangat membutuhkan rincian
pesan. Maka, pelajarilah pola-pola komunikasi budaya.
4.  	 Jarang Melakukan Evaluasi Respons Komunikasi
Setiap kali Anda berkomunikasi, evaluasilah selalu kecepatan
respons Anda terhadap pesan atau tampilan orang lain. Apakah
mungkin Anda makin mudah berkomunikasi ataukah sulit
memahami orang lain. Apakah Anda mudah percaya pada isi pesan
atau pada orang yang mengemukakan suatu gagasan atau informasi.
Maka, lakukanlah evaluasi atas respons komunikasi Anda.
5.

Tidak Tahu Kebiasaan Berkomunikasi Lisan
Kebanyakan komunikasi antarpersonal dalam budaya kita dilakukan
secara lisan.


Pengaruh status senioritas dalam komunikasi lisan, apakah
orang tua dibiarkan lebih banyak bicara daripada yang muda.



Perhatikan syarat apa yang boleh dikatakan dan tidak boleh
dikatakan.



Bagaimana cara Anda mengatakan (langsung ke tujuan, atau
berputar-putar.

106 Komunikasi Kesehatan Berbasis Terapeutik



6.

Perhatikan dengan siapa Anda berkomunikasi antarbudaya (to
whom you want to say it; to whom are you talking). Maka pelajarilah
kebiasaan berkomunikasi lisan.

Tidak Terbiasa Mendengarkan
Berbagai penelitian tentang kebiasaan mendengarkan menunjukkan
bahwa lebih dari separuh perhatian dalam berkomunikasi
dicurahkan untuk mendengarkan (53%), 17% untuk membaca, 16%
untuk berbicara dan 14% untuk menulis. Lalu apa yang harus kita
lakukan? Periksalah sikap mendengarkan Anda, apakah termasuk
dalam kategori poor listening habits atau active listening habits. Yang
dimaksud dengan kebiasaan “miskin mendengarkan” adalah
perilaku komunikasi yang tak suka mendengarkan percakapan orang
lain. Akibat miskin mendengarkan, maka miskin pula pesan yang
dikirim dan diterima, yang dampaknya kita tak memahami makna
pesan yang menghasilkan komunikasi kesehatan yang tidak efektif.
Maka, biasakan diri mendengarkan dengan aktif.

7.

Tidak Bisa Membuka Diri dalam Percakapan
Ada dua jenis percakapan: aggressive talk (percakapan agresif) dan
regrettable talk (percakapan yang sebetulnya tidak perlu terjadi).
Kedua taktik percakapan ini bertujuan untuk membuka diri,
tetapi hal ini sangat tergantung dari asumsi bahwa semua relasi
atau komunikasi antarpersonal dibentuk oleh peran komunikator
sebagaimana yang diharapkan oleh komunikan (audiens).

		
Sedangkan berbagai indikator hubungan interpersonal yang
positif adalah sebagai berikut: menyambut klien dengan cara yang
dapat diterima mereka; ramah dan terbuka; menyediakan waktu
untuk mendengarkan mereka; menjawab semua pertanyaan dengan
benar/memuaskan; tetap sabar meskipun klien menanyakan hal
yang sama berulang-ulang. Sikap lain-lain yang memungkinkan
untuk lebih berpartisipasi dalam asuhannya adalah percaya,
memperhatikan, pengertian, saling menghormati, dan kesediaan
untuk membantu.

D. Pengaruh Pemahaman Diri Terhadap Proses KIP/K
Seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait dengan komunikasi
KIP/K tersebut dan ini sangat penting untuk dipahami terutama tenaga
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kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien. Pengaruh
pemahaman diri terhadap proses KIP/K adalah sebagai berikut:

Pertama: Memahami Diri Sendiri
Memahami diri bertujuan untuk mengetahui dan mengenal siapakah
diri kita, apakah persepsi orang lain terhadap diri kita sama atau tidak.
Misal mungkin Anda merasa ramah, tetapi menurut orang lain Anda
judes dan lain-lain. Pemahaman diri meliputi pengetahuan tentang
siapa aku, apa kelemahanku, bagaimana perasaanku, apa keinginanku,
dan sebagainya. Kita perlu memahami diri kita, agar apa yang menjadi
potensi dari dalam diri, kita pertahankan atau bahkan kita tingkatkan
dan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan, bisa kita ubah atau
kita tutupi, agar menjadi lebih baik, sehingga hal ini akan mengantarkan
kita ke arah kesuksesan.

Kedua: Pengetahuan, Keterampilan, Sikap yang Dimiliki Konselor
Perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu aspek kognitif,
aspek psikomotor dan aspek afektif (perasaan, sifat, sikap). Pengetahuan
yang harus dimiliki bidan tidak hanya pengetahuan kebidanan saja,
tetapi dalam semua bidang ilmu. Antara lain pengetahuan tentang
psikologis, kesehatan reproduksi, kebidanan dan kandungan,
keluarga berencana, kesehatan neonatus, bayi dan balita, ilmu sosial
budaya, pengetahuan tentang hubungan antarmanusia, komunikasi
interpersonal, pengetahuan tentang konseling dan sebagainya.
Keterampilan yang perlu dimiliki bidan tentunya semua
keterampilan yang sesuai dengan kompetensi bidan, yaitu ada sembilan
kompetensi bidan. Dalam komunikasi dan konseling keterampilan
yang harus dapat dikuasai bidan adalah keterampilan dalam melakukan
komunikasi, antara lain: terampil dalam membantu memecahkan
masalah yang dihadapi klien, terampil dalam melakukan komunikasi
interpersonal, terampil dalam menggunakan alat bantu visual untuk
pemberian informasi, terampil dalam mengatasi masalah genting
yang dihadapi klien, terampil membantu klien mengambil keputusan
dan sebagainya. Adapun sikap yang sebaiknya dimiliki bidan adalah
mempunyai motivasi yang tinggi untuk membantu orang lain, bersikap
ramah, sopan santun, menerima klien apa adanya, empati terhadap
klien membantu dengan ikhlas, terbuka terhadap pendapat orang lain.
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Menurut Carl Rogers agar konseling efektif ada 3 kualitas diri
(sikap) yang sebaiknya dimiliki oleh konselor yaitu:


Empati: memandang dengan kerangka pikir klien, berusaha
memahami dan berpikir bersama klien.



Otentik: konselor tahu perasaannya sendiri, memahami diri sendiri,
yang dialami dan dirasakan selaras, tidak berpura-pura.



Unconditional Positive Regard atau Acceptance: menerima klien apa
adanya, tanpa syarat, menghargai dan menghormati.

Perilaku bidan dalam melaksanakan tugas sebagai komunikator
maupun konselor dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu:


Pengetahuan (Kognitif), meliputi pengetahuan tentang: kesehatan,
ilmu kebidanan dan kandungan; masalah yang berhubungan dengan
kehamilan, persalinan dan pascapersalinan; persalinan dan upaya
pencegahan serta penatalaksanaannya; keyakinan akan adat istiadat,
norma tertentu; hubungan antarmanusia; dan psikologi.



Keterampilan (Psikomotorik), meliputi keterampilan dalam:
membantu proses persalinan dan berbagai masalah kesehatan;
menggunakan alat-alat pemeriksaan tubuh klien; menggunakan
alat bantu visual untuk membantu pemberian informasi kepada
klien; mengatasi situasi genting yang dihadapi klien; dan membuat
keputusan.



Sikap (Afektif), antara lain: mempunyai motivasi tinggi untuk
menolong orang lain; bersikap ramah, sopan, dan santun; menerima
klien apa adanya; berempati terhadap klien; membantu dengan
tulus; terbuka terhadap pendapat orang lain. Adapun sikap yang
sebaiknya dimiliki bidan adalah mempunyai motivasi yang tinggi
untuk membantu orang lain, bersikap ramah, sopan santun,
menerima klien apa adanya, empati terhadap klien membantu
dengan ikhlas, terbuka terhadap pendapat orang lain.

Ketiga: Pengaruh Pemahaman Diri Terhadap KIP/K
Pentingnya pemahaman diri adalah karena bidan bekerja dengan
melibatkan banyak aspek, orang dan kondisi. Bidan perlu memahami
bahwa setiap orang mempunyai bio-psiko-sosial-spiritual yang berbeda.
Sehingga perlu pemahaman diri untuk menghadapi orang dengan
berbagai karakteristik. Bidan harus mampu memahami untuk bisa
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menghadapi kecemasan, kemarahan, kesedihan dan kegembiraan klien.
Bidan harus mengetahui bagaimana dia harus mengambil sikap, dan
ini bisa menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bayangkan
apabila bidan sendiri tidak memahami dirinya, dia tidak tahu bisa
mengendalikan diri, misalnya bidan yang mudah marah, maka apabila
dia mendapatkan pasien yang memberikan pendapat lain tentang
keadaan yang dialaminya, maka bidan tidak akan mampu mengendalikan
emosinya sehingga pertengkaran akan terjadi sehingga memperkeruh
suasana. Bidan harus mengetahui bagaimana dia harus mengambil
sikap, dan ini bisa menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Apabila bidan sendiri tidak memahami dirinya, dia tida tahu
kelemahannya, dan tidak bisa mengendalikan diri, misalkan bidan yang
mudah marah, maka apabila dia mendapatkan pasien yang memberikan
pendapat lain tentang keadaan yang dialaminya, maka bidan tidak akan
mampu mengendalikan emosinya sehingga pertengkaran akan terjadi
sehingga memperkeruh suasana. Lain halnya jika bidan tersebut sudah
memahami bahwa dirinya mudah marah, maka dia akan berusaha untuk
meredam kemarahannya dan pendapat klien akan disikapi sebagai
tukar pendapat semata. Bidan yang kurang memahami diri sendiri
kemungkinan akan sulit memahami apa yang dialami klien, sehingga
bidan tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik, karena ada sikap
tidak bisa menerima klien apa adanya.
Pemahaman diri diperlukan dengan tujuan mengetahui dan
mengenal diri sendiri, apakah mempunyai persepsi yang sama dengan
orang lain. Dengan demikian, secara umum pemahaman diri dalam
komunikasi interpersonal dapat meliputi:
1.

Kesadaran Diri
Pentingnya pemahaman diri adalah karena bidan bekerja dengan
melibatkan banyak aspek, orang dan kondisi. Bidan perlu memahami
bahwa setiap orang mempunyai bio-psiko-sosial-spiritual yang
berbeda. Sehingga perlu pemahaman diri untuk menghadapi orang
dengan berbagai karakteristik. Bidan harus mampu memahami
untuk bisa menghadapi kecemasan, kemarahan, kesedihan dan
kegembiraan klien. Bidan harus mengetahui bagaimana dia harus
mengambil sikap, dan ini bisa menghindarkan dari hal-hal yang
tidak diinginkan.
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2.

Klarifikasi Nilai
Kebutuhan klien harus selalu diutamakan, bidan sebaiknya
mengklarifikasi nilai agar tidak memengaruhi keberhasilan
hubungan antara bidan dengan klien. Dengan menyadari sistem
nilai yang dimiliki bidan (misal: kepercayaan, seksual, dan
ikatan keluarga), bidan akan siap mengidentifikasi situasi yang
bertentangan dengan sistem nilai yang dimiliki.

3.

Eksplorasi Perasaan
Bidan perlu terbuka dan sadar terhadap perasaannya dan
mengontrolnya agar dapat menggunakan dirinya secara terapeutik.
Jika bidan terbuka kepada klien, bidan akan mendapatkan dua
informasi penting yaitu bagaimana responsnya pada klien dan
bagaimana penampilannya pada klien.

4.

Kemampuan menjadi Model
Bidan yang mempunyai masalah pribadi, seperti hubungan
interpersonal yang terganggu, akan memengaruhi hubungannya
dengan klien. Bidan perlu memahami bagaimana menghadapi
kecemasan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan klien. Bidan harus
tahu bagaimana dirinya sendiri bersikap, apakah mudah cemas atau
mudah tersinggung, sehingga bidan tahu keterbatasan diri sewaktu
melayani klien.

E. Keterampilan dalam KIP/K
Secara umum dapat saja dinyatakan bahwa keterampilan disebut
sebagai kemampuan atau basic seseorang dalam hal-hal tertentu. Ada
orang yang keterampilannya tidak begitu membanggakan bahkan tidak
punya strategi apa pun dalam melakukan sesuatu, ada juga orang
yang mempunyai keterampilan pas-pasan. Untuk itu keterampilan
ini sangatlah dibutuhkan dalam berkomunikasi bagi seorang tenaga
kesehatan. Dan dalam KIP/K terdapat beberapa keterampilan yaitu
sebagai berikut:
1.

Keterampilan Observasi. Keterampilan ini mempunyai arti bahwa
oleh tenaga kesehatan harus mampu mengobservasi baik aktif atau
positif terhadap pasien. Adapun hal yang perlu diobservasi adalah:
tingkah laku verbal, nonverbal, dan kesenjangan antara tingkah
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laku verbal dan nonverbal. Kepekaan dalam observasi merupakan
hal yang paling mendasar dalam membina komunikasi efektif.
Tingkah laku/komunikasi nonverbal, komunikasi nonverbal adalah
pesan yang disampaikan dalam komunikasi dikemas dalam bentuk
nonverbal, tanpa kata-kata.

Apakah
penulisan
kalimatnya
sudah benar?

Sementara bentuk komunikasi nonverbal dapat dijelaskan sebagai
berikut; bahasa tubuh; meliputi lambaian tangan, ekspresi wajah,
kontak mata, sentuhan, gerakan kepala, sikap/postur tubuh, dan
lain-lain. Tanda; dalam komunikasi nonverbal menggantikan
kata-kata. Misal: bendera putih mengartikan ada lelayu. Tindakan
atau perbuatan; tindakan tidak menggantikan kata-kata, tetapi
mengandung makna. Misal: menggebrak meja berarti marah. Objek;
objek tidak menggantikan kata-kata, tetapi juga mengandung
makna. Misal: pakaian mencerminkan gaya hidup seseorang. Warna;
menunjukkan warna emosional, cita rasa, keyakinan agama, politik,
dan lain-lain. Misal: warna merah muda adalah warna feminin.
Sedangkan fungsi komunikasi nonverbal dalam komunikasi
interpersonal adalah: dapat melengkapi komunikasi verbal,
untuk menekankan komunikasi verbal. Sebagai dasar membesarbesarkan komunikasi nonverbal. Melawan komunikasi verbal dan
meniadakan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah
komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun
tulisan.
Bahasa verbal merupakan sarana untuk menyampaikan perasaan,
pikiran dan maksud tujuan. Menurut Larry L. Barker, bahasa
mempunyai tiga fungsi yaitu penamaan, interaksi dan transmisi
informasi (Mulyana, 2007). Aspek dalam komunikasi verbal yaitu
perbendaharaan kata-kata (vocabulary), kecepatan (racing), intonasi
suara, humor, waktu yang tepat dan singkat.
Sedangkan kesenjangan tingkah laku verbal dan nonverbal dapat
dilihat dari: kesesuaian antara tingkah verbal dan nonverbal;
kesesuaian antara dua buah pertanyaan, dan kesesuaian antara apa
yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Untuk pengamatan dan
penafsiran suatu pengamatan objektif adalah berbagai tingkah laku
yang biasa dilihat dan didengar. Sedangkan penafsiran/interpretasi
adalah kesan yang kita berikan pada apa yang kita lihat dan dengar.
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Dalam komunikasi interpersonal adanya tahap-tahap interpretasi
yang meliputi: Refleksi perasaan; konselor tidak jauh dari apa
yang dikatakan klien. Klarifikasi; menjelaskan apa yang tersirat
dalam perkataan klien. Refleksi; penilaian konselor terhadap apa
yang diungkapkan klien. Konfrontasi; konselor membawa kepada
perhatian dan perasaan klien tanpa disadari, dan interpretasi;
konselor memperkenalkan konsep-konsep hubungan yang berakar
dari pengalaman.
2.

Keterampilan Membina Hubungan Baik. Keterampilan membina
hubungan baik merupakan dasar dari proses komunikasi
interpersonal bidan dengan klien. Tiga hal yang perlu diperhatikan
dalam membina hubungan baik adalah: menunjukkan tanda
perhatian verbal, menjalin kerja sama, memberikan respons positif
berupa pujian, dukungan.
Sikap yang hangat, menghormati, menerima klien apa adanya,
empati dan tulus merupakan upaya untuk membina hubungan
yang baik. Sikap dasar yang perlu dimiliki adalah SOLER yaitu: S:
Face your clients squarely (menghadap klien) dan smile/nod at clients
(senyum/menganggukkan kepala). : Open and nonjudgmental facial
expression (ekspresi muka menunjukkan sikap terbuka dan tidak
menilai). L: Lean towards client (tubuh condong ke arah klien). E:
Eye contact in a culturally-acceptable manner (kontak mata/tatap mata
sesuai dengan cara yang diterima budaya setempat). R: Relaxed and
friendly manner (santai dan sikap bersahabat).
Dalam komunikasi interpersonal adanya analisis masalah
komunikasi. Analisis masalah komunikasi adalah analisis
transaksional yang merupakan model analisis komunikasi di mana
seseorang menempatkan dirinya sesuai posisi psikologis yang
berbeda. Menurut Berner mengatakan bahwa setiap kepribadian
seseorang terdiri dari tiga komponen yang disebut ego state. Tiga
macam ego state adalah: ego state anak, ego state dewasa, dan ego state
orang tua.

3.

Keterampilan Mendengar. Tujuan mendengarkan dan bertanya
adalah: Mendorong klien untuk berbicara. Menunjukkan minat
dan perhatian kita terhadap klien. Meningkatkan kesadaran kita
terhadap perasaan klien. Untuk memperoleh informasi. Memberi
arahan percakapan terhadap klien.
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Keterampilan mendengar bagi seorang tenaga kesehatan sangatlah
menentukan dari sebuah kualitas dan kapasitas dirinya sebagai tenaga
kesehatan. Mengapa dikatakan demikian? Karena orang yang suka
mendengar ia akan lebih tepat dalam memberikan jawaban-jawaban
atau setiap tanggapan terhadap pertanyaan atau pernyataan dari pasien
atau lawannya berkomunikasi. Suatu keterampilan mendengar tersebut
haruslah dipertahankan dan dimiliki setiap tenaga kesehatan, karena
dengan banyak mendengar ia akan lebih mudah memberikan tindakan
medis terhadap pasiennya.
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Bab 7
KARAKTERISTIK
KOMUNIKASI DENGAN KLIEN

A. Pendahuluan
Suatu yang harus dipahami bahwa setiap berkomunikasi memiliki
karakteristik khusus dan tidaklah sama dengan setiap orang. Apakah
itu berkomunikasi dengan untuk sebuah pelayanan kesehatan, lembaga
pelayanan pendidikan dan pengajaran atau di mana saja dan dengan
siapa saja. Seorang bidan berkomunikasi dengan seorang bayi memiliki
bahasa tersendiri, begitu juga dengan anak kecil, seorang dokter ketika
melakukan diagnosa juga memiliki bahasa tersendiri dan pendekatan
tersendiri. Demikian seorang perawat di rumah sakit dalam merawat
pasien juga memiliki bahasa tersendiri.
Bahasa dalam karakteristik berkomunikasi sebagaimana disebutkan
di atas adalah untuk bagaimana seseorang yang kita layani itu
memahami akan apa yang kita sampaikan, maka dari itu pendekatan
bahasa sangat menentukan keberhasilan dalam memberikan pelayanan
kepada siapa saja yang dilayani. Ketika seorang anak bayi yang baru lahir
menangis, apakah itu hari pertama, kedua, ketiga dan sampai hari-hari
berikutnya oleh bidan memiliki bahasa tersendiri, bahkan bahasa bidan
terhadap bayi tersebut mampu meninabobokan dari bayi yang sedang
menangis tersebut.
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Artinya komunikasi terhadap klien atau pasien atau dengan siapa
saja seseorang atau kita sendiri dalam berkomunikasi dengan setiap
orang memiliki karakteristik tersendiri. Demikian seorang ibu di rumah
berkomunikasi dengan anaknya, seorang istri berkomunikasi dengan
suami, seorang bapak berkomunikasi dengan istrinya dan sebagainya.
Ciri khas atau karakteristik berkomunikasi ini dapat disebut juga
sebagai sebuah metode berkomunikasi. Suatu metode berkomunikasi ini
bagaimana cara-cara berkomunikasi itu dapat dipahami dan mendapat
balasan atau tanggapan dari lawan berkomunikasi. Ketika karakteristik
berkomunikasi gagal dilakukan maka balasan atau jawaban dari
lawan berkomunikasi tidak ada tanggapan. Dengan demikian, begitu
pentingnya karakteristik komunikasi untuk mampu dan dapat dilakukan
oleh seseorang.

B. Komunikasi Pada Bayi dan Balita
Di atas telah disebutkan bahwa komunikasi memiliki karakteristik
tersendiri dengan siapa saja kita berkomunikasi. Tidak hanya kita selalu
fokus pada istilah komunikator atau pesan yang disampaikan, akan tetapi
ketika karakteristik komunikasi gagal dilakukan maka penyampaian
pesan dari komunikator tidak berarti sama sekali. Dengan demikian,
penggunaan karakteristik berkomunikasi dengan penyampaian pesan
yang memiliki pengaruh secara dominan.
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada
orang lain untuk memberi tahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku,
baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media).
Komunikasi merupakan komponen penting dalam praktik keperawatan.
Mendengar perasaan klien dengan prosedur tindakan keperawatan
adalah contoh teknik-teknik komunikasi yang dilakukan oleh perawat
selama praktik. Komunikasi pada bayi dimulai sejak ia dilahirkan, setelah
dilahirkan, bayi sudah mampu berkomunikasi dengan orang lain melalui
gerakan tubuh dan suara. Menangis pun menjadi sarana komunikasi bagi
si kecil. Setiap tangisannya memiliki arti yang berbeda.
Ketika merespons tangisan dan berinteraksi dengannya membantu
bayi belajar tentang cara berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya.
Meskipun tidak dalam bentuk verbal, melainkan gestur dan ekspresi
wajah, tetapi hal ini sangat penting dalam fase perkembangan bahasa
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dan karenanya dibutuhkan peran dan tindakan orang tua dalam periode
kritis yang berkembang pesat dalam 3 tahun pertama sejak ia dilahirkan.
Secara umum fase pertumbuhan dan perkembangan komunikasi
bayi meliputi:
1.

Fase pralinguistik/prelinguistic
Suara pertama yang dikeluarkan bayi baru lahir adalah tangis sebagai
reaksi terhadap perubahan tekanan udara dan suhu luar uterin.
Kebutuhan dikomunikasikan lewat tangis sampai usia satu tahun,
pada saat usia anak dua sampai tiga minggu seharusnya orang tua
sudah dapat membedakan tangis bayi. Biasanya bayi menangis
karena lapar, pantat basah, kesakitan atau minta perhatian. Untuk
dapat membedakan kita harus mengenali tangisan bayi:
a.

Tangis lapar biasanya bayi menangis dengan suara mendatar
dan meningkat sesuai kebutuhan.

b.

Tangis kesakitan, bayi mengeluarkan teriakan yang mendadak
karena bayi terkejut.

c.

Tangis tidak nyaman atau minta perhatian bayi akan menangis
yang berlangsung terus-menerus.

Bayi akan menangis apabila diletakkan di tempat tidur oleh ibunya,
dan tangis itu makin keras dan sifatnya menuntut. Apabila orang
tuanya atau ibunya mendekatinya, memberikan belaian kasih
sayang tangisnya akan menjadi pelan. Oleh karena itu, orang
tuanya sudah mulai mengerti dengan kebutuhan bayinya lewat
tangisnya sebagai suatu alat komunikasi. Bayi pada minggu kedua
mengeluarkan suara yang enak, dimulai terlihat senyum. Ini akan
terlihat apabila bayi merasa kepuasan.
Perkembangan bahasa anak bayi itu mulai berlangsung pada usia
2 sampai 6 bulan. Rasa-rasa puas dirasakan oleh bayi dengan nada
suara rendah. Pada usia 4 sampai 5 bulan suara sedemikian ini
sering diucapkannya pada saat bangun tidur. Sekitar umur 5 sampai
6 bulan, bayi mulai menggunakan suku kata yang diulang, seperti
mama, papa, wawa, uuk. Kata mama dihubungkannya dengan
pribadi ibunya dan kata papa dikaitkan dengan pribadi ayahnya. Jika
bayi ditanya, di mana mama? Maka ia akan menoleh dan mencari
ibunya, sekalipun dia belum mampu mengucapkan kalimat untuk
ekspresi tersebut.
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2.

Kata pertama
Kata pertama mungkin tidak disadari oleh orang tuanya karena anak
banyak akal untuk mengerti perlu mendengar apa yang dikatakan
anak sehubungan dengan apa yang dikerjakan. Misal: “mam” bisa
berarti mama, bisa juga berarti makan. Tahap perkembangan anak
pada lingkup kata pertama, antara lain:
a.

Usia 10 – 12 bulan timbul pengertian pasif dari bahasa.
Bayi memberi respons terhadap kata yang familier misalnya ada
yang menyebut ibu maka dia akan berusaha mencari ibunya.

b.

Bicara sesungguhnya mulai usia 12 – 18 bulan.
Satu kata mengandung arti satu kalimat, misal: mengatakan
makan berarti saya mau makan.

3.

c.

Menggunakan empat kata pada usia 15 bulan.

d.

Sepuluh kata pada usia delapan belas bulan.

Kalimat pertama
Kalimat anak seperti juga kata pertama, punya arti pribadi dan
tidak ikut aturan tata bahasa, misal anak bilang “makan” berarti
“aku mau makan”. Jadi orang tua atau orang di sekitarnya harus
tanggap terhadap kata-kata anak tersebut. Hal-hal yang berkaitan
dengan kalimat pertama meliputi:

4.

a.

Usia 2 tahun anak mulai menyusun kata.

b.

Disebut periode permulaan pembicaraan.

c.

Kalimat anak mempunyai arti pribadi, tidak ikut aturan.

d.

Kadang-kadang disusun kombinasi kata yang aneh.

Kemampuan bicara egosentris dan memasyarakat
Sementara kemampuan berbicara egosentris (berpusat pada diri
sendiri) dibedakan tiga macam:
a.

Repetitif (pengulangan). Kata yang didengar diulang-ulang.

b.

Monolog (berbicara satu arah) biasanya pada anak pra-sekolah.
Anak bicara sendiri memainkan banyak peran dengan berkatakata sendiri.

c.

Monolog kolektif. Beberapa anak berkumpul dalam suatu tempat,
tetapi mereka bicara sendiri-sendiri, biasanya asyik memainkan
mainannya sendiri. Kemampuan berbicara memasyarakatkan
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menunjukkan adanya tukar pikiran dengan orang lain, termasuk
pertanyaan, jawaban, perintah, kritik terhadap orang lain.
5.

Perkembangan semantik
Semantik adalah pengetahuan yang mempelajari arti dari kata pada
bahasa yang diajarkan. Pertama kali anak mengerti arti konkret dan
jenis kata konkret kemudian mulai mengetahui arti dan jenis kata
abstrak. Misalnya anak akan lebih memahami kucing yang bisa dilihat
dari pada pahit, manis, dan lainnya. Kata abstrak dipelajari setelah
pada masa pra-sekolah. Kata yang sulit untuk anak pra-sekolah
adalah kata yang selain punya arti fisik juga punya arti psikologis.
Contohnya manis bisa berarti sikap, tetapi juga bisa berarti rasa.
Secara prinsip yaitu pada dasarnya ada 3 bahasa bayi yang
perlu dipahami oleh bidan, perawat dan dokter anak; pertama:
tangisan, kedua: ocehan; ketiga: isyarat. Sedangkan bahasa dan
perkembangannya pada bayi yaitu sebagai berikut:
1.

Bahasa reseptif (masa preverbal) (4-6 minggu) dimulai dari
tangisan bayi sampai bayi dapat melontarkan kata pertama.
Bahasa yang dikeluarkan adalah cooing atau suara vokal tertentu
(seperti “au” atau “u”).

2.

Bahasa ekspresif (masa verbal) (12-18 bulan). Kemampuan
bayi mengelurkan kata-kata yang lebih berarti seperti “mama”
atau “papa” dan biasanya terdengar saat bayi berusia 12-18
bulan.

Dengan demikian, dalam berkomunikasi terhadap klien anak bayi
dan balita sebagaimana di atas, prinsipnya komunikasi yang efektif
dilakukan, sebagai berikut: mengikuti perkembangan psikologis anak.
Kontak kasih sayang orang tua dapat memperkuat kepribadian anak.
Pentingnya dalam komunikasi: belaian, dukungan dan sentuhan akan
menimbulkan rasa senang dan bahagia. Dorongan bidan yaitu dengan
membantu ibu serta pihak lain dalam memberikan dukungan rangsang
aktif dalam bahasa dan emosi.

C. Komunikasi Pada Calon Ibu
Pertanyaan pertama adalah siapakah calon ibu yang dimaksud dalam
pembahasan bab ini. Seorang anak gadis, atau seorang wanita yang
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mau menikah atau seorang wanita yang baru saja menikah adalah
masuk dalam kategori calon ibu. Kepada mereka ini, siapa saja yang
melakukan komunikasi dengannya haruslah menggunakan bahasa
yang lembut, apalagi mereka sebagai calon ibu yang suatu saat akan
menjadi ibu, kepada mereka perlu diberikan bahasa pujian yang selalu
membuat mereka bahagia. Komunikasi dengan calon ibu, oleh bidan
haruslah banyak memberi pengetahuan dan pengalamannya dalam
membangun komunikasi tersebut, sebab oleh calon ibu ini masih belum
banyak pengetahuan dan pengalaman bahkan belum mengalami atau
apalagi merasakan. Dari itu, komunikasi dengan calon ibu ini haruslah
mampu mengubah suatu gaya dan perilaku dari kebiasaan yang tidak
bisa dilakukan sebagai ketika sudah menjadi ibu dengan sebelum jadi,
ini menjadi pusat bahan komunikasi dengan calon ibu.
Secara naluriah wanita mempunyai insting/naluri keibuan, dan sudah
sewajarnya tumbuh dan berkembang pada setiap ibu, akan tetapi tidak
selamanya terjadi demikian karena perkembangan nilai keibuan dapat
terganggu. Mengingat hal tersebut sehingga perlu komunikasi terapeutik.
Dalam melakukan komunikasi pada calon ibu perlu diperhatikan.
Komunikasi yang bersifat memuji dengan penuh perhatian akan menjadi
sebuah terapi/ terapeutik bagi setiap calon ibu. Dengan demikian, calon
ibu akan merasakan suatu kehangatan dan selalu termotivasi dan tidak
dibayang-bayangi perasaan cemas dan takut, tetapi calon ibu akan berani
melangkah pada sebutan menjadi ibu kedepannya.
Calon ibu yang pertama adalah anak gadis oleh fungsi seksual
telah nampak yaitu fungsi reproduksi dan fungsi erotis. Wanita/gadis
yang telah mengalami menstruasi menunjukkan kematangan fungsi
seksualnya, ini merupakan pengalaman psikis dan banyak gejala
yang muncul. Namun, ada beberapa yang memandang menstruasi
sebagai peristiwa yang menjijikan. Pengetahuan akan ini, oleh bidan
harus mampu memberikan pemahaman yang luas dengan dan saat
berkomunikasi dengan klien.
Komunikasi terapeutik pada calon ibu perlu memperhatikan
dan mempelajari kondisi psikologis wanita. Bidan dapat melakukan
komunikasi terapeutik pada calon ibu dengan menitikberatkan pada:
Memberikan penjelasan tentang fisiologis menstruasi; Memberikan
bimbingan tentang perawatan diri sehubungan dengan peristiwa
menstruasi; Memberi bimbingan pra-perkawinan; Pendidikan kesehatan
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calon ibu; Memberikan pemahaman dan upaya penyesuaian diri
terhadap perubahan fisik dan emosi serta peran yang terjadi.
Adapun beberapa informasi-informasi yang diberikan pada calon
ibu sebagaimana disebutkan di atas untuk menambah wawasan yang
luas. Bila tidak diikuti informasi-informasi yang benar maka akan
menimbulkan kecemasan dan gangguan pada diri sendiri dan akan
timbul gejala-gejala seperti pusing, disminorhe dan lain-lain. Bidan
dapat melakukan komunikasi terapeutik pada calon ibu dengan lebih
menitikberatkan kepada:
1.

Memberikan penjelasan secara fisiologis peristiwa yang disebut
menstruasi.

2.

Memberikan bimbingan tentang perawatan diri sehubungan dengan
peristiwa menstruasi.

3.

Memberi bimbingan tentang persiapan perkawinan, dihubungkan
dengan NKKBS/keluarga berkualitas.

4.

Persyaratan-persyaratan kesehatan yang sangat menentukan sebagai
calon ibu.

5.

Memberikan pemahaman dan upaya penyesuaian diri terhadap
perubahan fisik dan emosi dan peran yang terjadi.

6.

Menikah dan membentuk keluarga baru membutuhkan konseling.

Sedangkan masalah-masalah yang dihadapi pada calon ibu banyak
tidak hanya bersifat dari individu, akan tetapi bisa saja faktor keluarga,
ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Konseling pada calon ibu atau
calon orang tua membantu pemahaman diri menjadi orang tua, baik
sebagai ayah maupun sebagai ibu. Perubahan status kehidupan sesuai
dengan perkembangan terjadi secara alami. Namun, ketika masuk pada
transisi, terjadi gejolak yang dialami oleh individu walaupun sifatnya
hanya sementara. Salah satu peran ketika menghadapi klien adalah
melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling kebidanan berkaitan
dengan masalah yang dihadapi keluarga. Masalah yang dihadapi keluarga
meliputi; Kesehatan anggota keluarga. Meliputi kondisi kesehatan
ayah/suami, ibu/istri, dan anak. Pendidikan, pendidikan formal dan
non formal bagi anggota keluarga. Latar belakang pendidikan ayah dan
ibu sangat berpengaruh terhadap pola pikir keluarga dalam penentuan
pendidikan pada anaknya. Hubungan antar dan inter keluarga; Sangat
berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, terutama hubungan ibu dan
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Apakah
penulisan
kata
disminorhe
sudah
benar?

ayah yang biasanya menjadi model bagi anak-anaknya. Hal ini menjadi
pola perilaku anak di masyarakat di luar keluarga. Hubungan keluarga
menjadi kurang harmonis karena ketidaksamaan pandangan. Psikososial.
Masalah psikososial biasanya terjadi akibat belum terciptanya adaptasi
di masyarakat, terutama terhadap norma dan tata nilai yang berlaku
dalam masyarakat.

D. Komunikasi Pada Ibu Hamil
Setelah membahas calon ibu di atas berikutnya adalah komunikasi
dengan ibu hamil. Hamil adalah sebuah masa keindahan dan keemasan
dan setiap anak gadis atau calon ibu merindukannya. Semua wanita
berharap akan memberikan yang terbaik bagi hidupnya melalui
terciptanya dan lahirnya anak yang dikandung tersebut. Walau hamil
dapat disebut sebagai masa yang indah atau keemasan dan bahagia
menunggu lahirnya si buah hati, tetapi tantangannya ibu hamil itu
sangat berat, ibu hamil tidaklah bisa melakukan sebebas-bebasnya dan
memakan-makanan yang seenaknya karena akan membahayakan anak
yang dikandungnya. Dari itu ibu hamil haruslah diberikan pemahaman
dan dijaga dengan baik melalui asupan gizi yang cukup.
Komunikasi bertujuan untuk memudahkan, melancarkan,
melaksanakan kegiatan tertentu dalam mencapai suatu tujuan.
Komunikasi kehamilan pada kebidanan adalah penyampaian informasi
dan jawaban tentang kehamilan dari bidan kepada klien, terjadi suatu
pengertian yang diinginkan bersama sehingga tujuan lebih mudah
tercapai. Misalnya, seorang bidan memberikan informasi tentang
kebutuhan gizi pada kelompok ibu hamil dan penggunaan serta
manfaat zat besi. Klien menuruti apa yang disampaikan oleh bidan
dan merasakan manfaatnya. Dalam kondisi tertentu, tampak adanya
respons, tanggapan positif dari klien sehingga terjadi persepsi yang
sama antara bidan dengan klien.
Dalam komunikasi pada ibu hamil, bidan dapat melakukan dua
jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal.
Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa
sebagai alat sehingga komunikasi verbal ini sama artinya dengan
komunikasi kebahasaan. Komunikasi kebahasaan ini lazim digunakan
dalam kegiatan sehari-hari, termasuk pelayanan kesehatan oleh dokter,
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bidan, atau perawat di rumah sakit ataupun di tempat pelayanan
kesehatan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang
tidak menggunakan bahasa lisan maupun tulisan, tetapi menggunakan
bahasa kial, bahasa gambar, dan bahasa sikap. Komunikasi nonverbal
memindahkan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Bidan perlu
menyadari pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan klien mulai
dari saat pengkajian sampai evaluasi.
Bidan sebagai konselor menggunakan komunikasi mendalam
yang dikenal dengan kegiatan konseling. Proses melalui satu orang
membantu orang lain dengan komunikasi, dalam kondisi saling
pengertian yang bertujuan untuk membangun hubungan, orang yang
mendapat konseling dapat mengekspresikan pikiran dan perasaannya
dengan cara tertentu sesuai dengan situasi, melalui pengalaman terbaru,
memandang kesulitan lebih objektif sehingga dapat menghadapi
masalahnya dengan tidak terlalu cemas dan tegang (SCA. C Steernig
Commute, 1969).
Adapun faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi pada ibu
hamil, yang kiranya perlu diketahui oleh bidan adalah:
1.

Pendidikan. Tingkat pendidikan ibu hamil sangat memengaruhi
penyampaian informasi dari bidan kepada ibu hamil. Ibu yang
memiliki  pendidikan  yang tinggi akan dengan mudah menerima
pesan yang disampaikan. Namun, belum tentu untuk ibu yang
memiliki pendidikan kurang. Seorang bidan harus mempunyai cara
agar ibu mudah menerima informasi yang disampaikan.

2.

Budaya. Pada daerah tertentu masih banyak  budaya yang mengakar
pada masyarakat. Banyak budaya dari masyarakat daerah yang tidak
sesuai dengan teori kesehatan. Mereka masih menggunakan tradisi
turun-temurun dari nenek moyang untuk menyelesaikan masalah
kesehatan. Mereka cenderung kurang setuju terhadap pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

3.

Ekonomi. Tingkat ekonomi ibu hamil memengaruhi keberhasilan
komunikasi. Ibu hamil yang ekonominya menengah ke atas akan
mudah melaksanakan anjuran-anjuran yang diberikan. Misalnya jika
ibu hamil dianjurkan untuk menambah asupan gizi yang berguna
untuk dirinya dan janinnya, maka ibu tersebut akan mudah untuk
melaksanakan anjuran tersebut. Dengan begitu, maka komunikasi
yang dilakukan oleh seorang bidan berhasil.
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4.

Sosial. Sosial ibu hamil akan membentuk kepribadian ibu. Jika ibu
tersebut terbiasa menjadi orang yang penting di masyarakat, maka
akan cenderung sulit menerima informasi yang diberikan. Ibu akan
memiliki argumen yang menurutnya benar. Ibu akan lebih aktif
sehingga setiap informasi yang diberikan akan direspons.

5.

Keadaan psikis. Ibu yang tidak menginginkan kehamilan akan sulit
diajak komunikasi. Mereka bersikap apatis terhadap informasi yang
disampaikan. Seorang bidan harus berusaha meyakinkan pada ibu
agar ibu dapat merawat janinnya hingga ibu melahirkan.

Komunikasi dengan ibu hamil harus berdasarkan kebutuhan ibu
hamil yang bersangkutan. Contoh komunikasi pada ibu hamil contoh
1: Seorang klien hamil trimester pertama datang ke BPM berdua
dengan suaminya. Klien mengeluh perutnya terasa panas. Ia mengalami
gangguan pencernaan dan perut kembung. Lalu, bidan memberikan
konseling dan menjelaskan penyebab tersebut. Contoh 2: Seorang
pasien memeriksakan kandungannya didampingi suami ke bidan
desa. Usia kehamilan tiga bulan dan ini adalah kehamilan pertama.
Dia mengeluhkan mual-mual dan sering pusing. Suami khawatir
dengan keadaan istri dan kandungannya. Bidan menyarankan untuk
mengonsumsi makanan kaya protein dan karbohidrat. Serta vitamin
B6 50mg sebagai nutrisi yang tidak didapat oleh ibu hamil.

E. Komunikasi Pada Ibu Menyusui
Menyusui, artinya memberikan makanan kepada bayi yang secara
langsung dari payudara ibu sendiri. Menyusui adalah proses alamiah, di
mana berjuta-juta ibu melahirkan di seluruh dunia berhasil menyusui
bayinya tanpa pernah membaca buku tentang pemberian ASI. Walupun
demikian, dalam lingkungan kebudayaan kita saat ini melakukan hal
yang sifatnya alamiah tidaklah selalu mudah untuk dilakukan oleh para
ibu-ibu menyusui. Menyusui merupakan cara pemberian makan yang
diberikan secara langsung oleh ibu kepada anaknya, tetapi sering kali
ibu menyusui kurang memahami dan kurang mendapatkan informasi,
bahkan sering kali ibu-ibu mendapatkan suatu informasi yang salah
tentang manfaat ASI eksklusif itu sendiri, tentang bagaimana cara
menyusui ataupun langkah-langkah menyusui yang benar kepada
bayinya, dan kurangnya informasi yang diberikan tentang dampak
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apabila asi eksklusif itu tidak diberikan dan apa yang harus dilakukan
bila timbul kesukaran dalam menyusui secara eksklusif yang benar
kepada bayinya (Utami Roesli, 2000).
Perubahan fisiologis yang dialami pada ibu menyusui di antaranya:
pembesaran kelenjar susu oleh karena hormon, pengeluaran ASI.
Perubahan psikologis ibu menyusui meliputi: kecemasan ibu dalam
ketidaksanggupan dalam perawatan bayi, pemberian ASI tidak
maksimal, ketakutan dalam hal body image, cemas akan kondisi bayinya.
Komunikasi bidan pada saat menyusui sangat diperlukan ibu untuk
pemberian motivasi dengan peran ibu dalam kesuksesan pemberian
dan perawatan bayinya.
Komunikasi dan hubungan yang buruk antara ibu, suami, dan
orang tua kandung serta mertua, tanpa disadari menjadi suatu budaya
yang berdampak buruk pada kesehatan ibu dan bayi. Pada ibu yang
menyusui, kegagalan menyusui memberikan risiko psikologis yang
besar seperti ketidakpercayaan diri sebagai ibu yang berhasil. Sementara
pada bayi yang gagal menyusui akan berdampak pada kondisi kesehatan
yang juga berisiko besar, seperti terpapar obesitas, alergi akut, infeksi
pernapasan, dan lain sebagainya. Karena itu, kita perlu mengajak semua
lapisan masyarakat agar lebih peduli pada ibu yang sedang hamil dan
menyusui. Caranya dengan memberikan dukungan sosial yang positif,
misalnya memberikan informasi yang akurat dan menarik kepada orang
tua, mertua dan suami, tentang apa yang dibutuhkan ibu. Suami, orang
tua, dan mertua juga harus “disasar” program kampanye pentingnya
menyusui bayi melalui seminar, diskusi, dan promosi kesehatan di
posyandu, puskesmas, dan ruang publik.

F. Komunikasi Pada Ibu Nifas
Masa nifas adalah masa setelah melahirkan. Pada masa nifas, ibu
biasanya merasa lelah, pendampingan harus tetap diberikan oleh bidan
karena 12 jam pertama masa nifas dapat terjadi pendarahan yang dapat
menyebabkan kematian ibu. Setelah melakukan pemeriksaan, lakukan
komunikasi interpersonal dan konseling dengan ibu tentang informasi
yang berkaitan dengan masa nifas. Ciptakan suasana yang nyaman dan
bina hubungan baik dengan ibu agar ibu merasa nyaman.
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Ibu setelah melahirkan akan mengalami fase ini, yaitu fase ibu nifas.
Ibu nifas juga mengalami perubahan-perubahan yang bersifat fisiologis
maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan juga komunikasi
pada saat nifas. Perubahan fisiologis pada ibu nifas meliputi: proses
pengembalian fungsi rahim, keluarnya lochea, dan sebagainya.
Sedangkan perubahan psikologis meliputi: perasaan bangga setelah
melewati proses persalinan, bahagia bayi telah lahir sesuai dengan
harapan, kondisi-kondisi yang membuat ibu sedih saat nifas (keadaan
bayi tidak sesuai harapan, perceraian, dan sebagainya).
Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan bidan pada ibu nifas harus
memperhatikan kestabilan emosi ibu, arah pembicaraan terfokus pada
penerimaan kelahiran bayi, penyampaian informasi jelas dan mudah
dimengerti oleh ibu dan keluarga, dan sebagainya.
Kunjungan masa nifas minimal dilakukan 4 kali selama masa nifas,
yaitu sebagai berikut:
1.

2.

Kunjungan ke-1 (6-8 jam post partum)
a.

Mencegah perdarahan masa nifas oleh karena atonia uteri.

b.

Mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan serta
melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut.

c.

Memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang cara
mencegah perdarahan yang disebabkan atonia uteri.

d.

Pemberian ASI awal.

e.

Mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi
baru lahir.

f.

Menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi.

g.

Setelah bidan melakukan pertolongan persalinan, maka bidan
harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama setelah
kelahiran atau sampai keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam
keadaan baik.

Kunjungan ke-2 (6 hari post partum)
a.

Memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, uterus
berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah
umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal.

b.

Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan.

c.

Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup.
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3.

d.

Memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup
cairan.

e.

Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar serta tidak
ada tanda-tanda kesulitan menyusui.

f.

Memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir.

Kunjungan ke-3 (2 minggu post partum)
Asuhan pada 2 minggu post partum sama dengan asuhan yang
diberikan pada kunjungan 6 hari post partum.

4.

Kunjungan ke-4 (6 minggu post partum)
a.

Menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa
nifas.

b.

Memberikan konseling KB secara dini.

Sedangkan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa nifas
yaitu: Perubahan fisiologis: Terjadi proses involusi, keluar lochea,
perut ibu kelihatan besar. Dan perubahan psikologis. Muncul berbagai
ekspresi akibat berlalunya peristiwa menentukan dalam hidupnya dan
merupakan peristiwa mengesankan karena: Ibu merasa bangga karena
telah mengalami kesulitan, kecemasan, kesakitan, penderitaan dengan
tenaganya sendiri. Ibu bahagia karena telah mendapat relasi dengan
bayinya, ingin cepat tau jenis kelamin, bentuk bayinya. Di samping itu
muncul gejala-gejala psikis disebabkan: Ibu mengalami kesenduan,
kepedihan hati, kekecewaan dan penderitaan batin, misal karena anak
hasil hubungan di luar nikah. Jenis kelamin anak tidak sesuai harapan,
bayi cacat sehingga timbul rasa tidak cinta anaknya. Ibu-ibu yang telah
cerai, kelahiran anak merupakan peristiwa tidak menyenangkan.
Pelaksanaan komunikasi terapeutik dapat dilakukan oleh bidan
harus hati-hati melakukan komunikasi karena kestabilan emosi belum
pulih seperti semula. Orientasi pembicaraan lebih berkisar penerimaan
terhadap bayi serta kondisi fisik dan psikis ibu nifas. Sementara prinsip
komunikasi pada ibu nifas; komunikasi difokuskan pada permasalahan
kasusnya masa nifas seperti cara menjaga kebersihan, perawatan
bayi dan juga kesehatan ibu dan anak. Serta pemulihan organ-organ
reproduksi. Disesuaikan dengan kondisi ibu jika ada informasi atau
pesan yang memerlukan suatu tindakan khususnya dana. Dalam
menyampaikan informasi, pesan harus mudah dimengerti dan dipahami
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oleh penerima. Jika pesan memerlukan tindakan seperti cara menyusui
yang benar, maka pemberi pesan harus memberikan contoh melalui alat
media atau mempraktikkan langsung pada ibu-ibu tersebut.
Sedangkan tujuan asuhan masa nifas yaitu: Untuk mempercepat
involusi uterus (rahim). Untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik
fisik maupun psikologisnya. Melaksanakan skrining yang komprehensif,
deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu
maupun bayinya. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan
kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, cara dan manfaat menyusui,
pemberian imunisasi serta perawatan bayi sehari-hari. Memberikan
pelayanan KB, dan mendapatkan kesehatan emosi.

G. Komunikasi Pada Ibu Gangguan Reproduksi
Wanita dengan gangguan sistem reproduksi akan mengalami gangguan
atau perubahan yang bersifat fisiologis maupun psikologis. Perubahan
fisiologis yang terjadi seperti keputihan, gangguan haid, penyakit
menular seksual, dan lain-lain. Sedangkan perubahan yang bersifat
psikologis di antaranya ibu cemas, takut akan masalah-masalah yang
terjadi dan ketidaksiapan dalam menerima kenyataan. Pelaksanaan
komunikasi pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi adalah
penjelasan kemungkinan penyebab gangguan yang dialaminya, deteksi
dini terhadap kelainan sehubungan dengan gangguan reproduksi,
pemberian informasi tentang layanan kesehatan, membantu
dalam pengambilan keputusan dan pemberian support mental.
Adapun gangguan sistem reproduksi wanita adalah sebagai berikut:
1.

Kanker serviks
Kanker serviks adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh
di seluruh lapisan epitel serviks. Penanganannya dilakukan dengan
mengangkat uterus, oviduk, ovarium, sepertiga bagian atas vagina
dan kelenjar limfe panggul. Kanker serviks adalah pertumbuhan sel
bersifat abnormal yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah
pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah
rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama
(vagina).
Kanker serviks ataupun lebih dikenal sebagai kanker leher rahim
adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim/serviks
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yang merupakan bagian terendah dari rahim yang menempel pada
puncak vagina. Pada penderita kanker serviks terdapat sekelompok
jaringan yang tumbuh secara terus-menerus yang tidak terbatas,
tidak terkoordinasi dan tidak berguna bagi tubuh, sehingga jaringan
di sekitarnya tidak dapat berfungsi dengan baik (Sarwono, 1996).
Sedangkan penyebab kanker serviks utamanya adalah virus yang
disebut Human Papilloma (HPV) yang dapat menyebabkan kanker.
Tanda/gejala dari kanker serviks.

2.

a.

Pendarahan setelah senggama/berhubungan.

b.

Pendarahan spontan yang terjadi antara periode menstruasi
rutin.

c.

Timbulnya keputihan yang bercampur dengan darah dan
berbau.

d.

Nyeri panggul dan gangguan atau bahkan tidak bisa buang air
kecil.

e.

Nyeri ketika berhubungan seksual.

Vaginitis
Vaginitis adalah infeksi pada vagina yang disebabkan oleh berbagai
bakteri, parasit atau jamur (Manuaba, 2001). Vaginitis adalah
infeksi yang terjadi pada vagina terjadi secara langsung pada
vagina atau melalui perineum (Wikniosastro, 1999). Penyebab dari
vaginitis:

3.

a.

Jamur. Umumnya disebabkan oleh jamur candida albicans yang
menyebabkan rasa gatal di sekitar vulva/vagina. Warna cairan
keputihan akibat jamur berwarna putih kekuning-kuningan
dengan bau yang khas.

b.

Bakteri. Biasanya diakibatkan oleh bakteri gardnerella dan
keputihannya disebut bacterial vaginosis dengan ciri-ciri
cairannya encer dengan warna putih keabu-abuan beraroma
amis. Keputihan akibat bakteri biasanya muncul saat
kehamilan, gonta-ganti pasangan, penggunaan alat KB spiral
atau iud, dan lain sebagainya.

Virus
Keputihan yang diakibatkan oleh virus biasanya bawaan dari
penyakit HIV/AIDS, condyloma, herpes dan lain-lain yang bisa
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memicu munculnya kanker rahim. Keputihan virus herpes menular
dari hubungan seksual dengan gejala ada luka melepuh di sekeliling
liang vagina dengan cairan gatal dan rasanya panas. Sedangkan
condyloma memiliki ciri gejala ada banyak kutil tubuh dengan
cairan yang bau yang sering menyerang ibu hamil.
4.

Parasit
Keputihan akibat parasit diakibatkan oleh parasit trichomonas
vaginalis yang menular dari kontak seks/hubungan seks dengan
cairan yang berwarna kuning hijau kental dengan bau tidak enak dan
berbusa. Kadang bisa gatal dan membuat iritasi. Parasit keputihan
ini bisa menular lewat tukar-menukar peralatan mandi, pinjammeninjam pakaian dalam, menduduki kloset yang terkontaminasi,
dan lain sebagainya. Tanda dan gejala:
a.

Pruritus vulvae.

b.

Nyeri vagina yang hebat.

c.

Disuria eksterna dan interna.

d.

Rash pada vulv.

e.

Eritematosa.

f.

Sekret khas seperti keju lembut.

g.

Sekret banyak dan bau busuk.

h.

Edema vulva.

i.

Vagina berbau busuk dan amis.

j.

Perdarahan pervaginam.

k.

Dispareuniah.

Kanker serviks tersebut di atas rawan terjadi pada wanita,
dengan berbagai penyebabnya. Oleh karena itu, bidan harus mampu
memberikan pengetahuan tentang bahayanya dari penyebab-penyebab
kanker di atas. Pengetahuan dan pemahaman yang mampu dibangun
melalui komunikasi dengan klien, secara otomatis akan menekan
perilaku para ibu dan calon ibu untuk menjaga kesehatannya secara
umum. Berdasarkan hal-hal di atas banyaknya substansi yang harus
dikomunikasikan dengan para ibu, baik yang hamil maupun yang
belum hamil.
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Bab 8
KOMUNIKASI DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. Pendahuluan
Dalam dunia kesehatan oleh bidan, dokter dan perawat akan selalu
berhadapan dengan sebuah tindakan. Dan pada prinsipnya tindakan
itulah yang dimaksud dengan keputusan itu. Bicara keputusan
berangkat dari perencanaan kerja atau dari fungsi-fungsi manajemen,
jadi keputusan yang dilakukan berasal dari perencanaan tentang apa
yang dilakukan dari akhir setiap kebijakan yang dilakukan. Suatu
keputusan telah menjadi bagian setiap kehidupan siapa saja dan dalam
bentuk kerja apa saja dan sebagainya. Artinya keputusan itu ibaratnya
makhluk yang bernyawa dan setiap yang bernyawa itu adalah mati, dan
begitulah untuk sebuah keputusan; semua tindakan adalah isi atau arti
dari keputusan yang bersangkutan.
Komunikasi dan keputusan itu tidak bisa dipisahkan dan saling
memengaruhi antara keduanya. Dalam organisasi keputusan diambil
berdasarkan hasil komunikasi anggota organisasi secara demokratis bisa
bersifat batten up atau kebijakan bersumber dari bawahan, keinginan dari
setiap bawahan. Hubungan komunikasi dengan pembuatan keputusan
adalah untuk memberi suatu penekanan rumusan secara bersama.
Kebijakan untuk pembuatan keputusan dalam dunia medis dapat saja
dilakukan oleh pimpinan, bawahan atau bagian yang telah didelegasikan
dari tugas tersebut.
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Komunikasi dalam pembuatan keputusan pada prinsipnya adalah
sebagai pendekatan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan
yang bersifat informasi, sehingga hasil dari setiap kebijakan itu yang
berupa tindakan medis tidak merugikan klien atau pasien apalagi
terjadinya korban nyawa atau hal yang tidak berarti. Kehadiran
komunikasi atau peran komunikasi yang baik dalam pembuatan
keputusan merupakan suatu hal yang efektif dalam memberikan hasil
yang bermutu akan suatu keputusan. Dengan demikian, komunikasi
yang baik berperan dalam pembuatan keputusan yang memberi
kepuasan ke berbagai pihak yang berkepentingan atas dari keputusan
yang ditetapkan tersebut.

B. Teori Pengambilan Keputusan
Keputusan dapat saja diartikan secara umum dan secara khusus. Secara
umum keputusan diartikan: setiap yang diambil adalah suatu kebijakan
di akhir maka dapat disebut sebagai suatu keputusan. Namun, secara
khusus keputusan sesuatu yang dikerjakan adalah keputusan. Berbagai
aktivitas yang kita lakukan setiap saat dan setiap hari merupakan
kebijakan dari sebelumnya. Dari itu, keputusan dapat dinyatakan
sesuatu yang dikerjakan dan ia akan menjadi kebijakan.
Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang
harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan
Pengambilan Keputusan (decision making) didefinisikan sebagai
pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria
tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya
hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan
diambil. Menurut J. Reason, “Pengambilan keputusan dapat dianggap
sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang
membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa
alternatif yang tersedia”. Setiap proses pengambilan keputusan selalu
menghasilkan satu pilihan final.
Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan
berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan.
Pengambilan keputusan dalam psikologi kognitif difokuskan kepada
bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda
dengan pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi di mana
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sebuah tujuan diterapkan dengan jelas dan di mana pencapaian sebuah
sasaran diuraikan menjadi sub-tujuan, yang pada saatnya membantu
menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil. Pengambilan
keputusan juga berbeda dengan penalaran, yang ditandai dengan sebuah
proses perpindahan seseorang dari apa yang telah mereka ketahui
terhadap pengetahuan lebih lanjut.
Menurut Suharman, pengambilan keputusan adalah proses memilih
atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang
meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah
satu atau di antara dua pilihan atau lebih. Pengambilan keputusan juga
disebut sebagai suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat
suatu masalah, pengumpulan fakta, penentuan beberapa alternatif
solusi yang menyangkut dengan masalah yang dihadapi dengan
mengambil tindakan atau keputusan yang tepat dari alternatif yang
mungkin. Dari pengertian tersebut terkandung lima hal yaitu: Dalam
proses pengambilan keputusan tidak terdapat suatu yang terjadi secara
kebetulan dan dalam proses pengambilan keputusan tidak dapat
dilakukan secara sewenang-wenang.
Pendekatan dalam pengambilan keputusan harus didasarkan
pada sistematika tertentu yaitu: Kemampuan organisasi, dalam arti
tersedianya sumber yang nantinya digunakan untuk melaksanakan suatu
keputusan yang diambil. Tenaga kerja yang tersedia secara kualifikasi.
Situasi lingkungan intern dan ektern yang memengaruhi jalannya roda
administrasi dan manajemen organisasi.
1.

Bahwa sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik,
hakikat dari permasalahan tersebut harus diketahui dengan jelas.

2.

Bahwa pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan
merekayasa, akan tetapi harus berdasarkan pada fakta-fakta yang
terkumpul dengan sistematis, terolah dengan baik dan disimpan
secara teratur, sehingga dapat dipercaya dan selalu up to date.

3.

Bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari
berbagai alternatif yang muncul, serta alternatif tersebut dianalisis
ulang.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemikiran dari
pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai predeksi ke depan.
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Sedangkan dasar-dasar pengambilan keputusan menurut para ahli
setidaknya akan diuraikan sebagai berikut:
Oleh George R, Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan
keputusan yang berlaku antara lain:
1.

Intuisi
Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih
bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar,
dan faktor kejiwaan lain. Keputusan berdasarkan intuisi ini pada
dasarnya akan membantu untuk secara tegas dalam setiap membuat
keputusan, artinya ada sebuah keyakinan, yang sifatnya tanpa
menyita waktu yang dalam pembuatan keputusan, tetapi hanya
berdasarkan pada keyakinan. Sifat subjektif dari keputusan intuisi
ini terdapat beberapa keuntungan yaitu:
a.

Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk
memutuskan.

b.

Keputusan intuisi lebih tepat untuk masalah-masalah yang
bersifat kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan
waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya
terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat
intuitif akan memberikan keputusan yang memuaskan.
2.

Pengalaman
Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan
pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang
berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan
praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan
apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah
penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan
masalah. Pengalaman sangat memberi pengaruh besar pada sebuah
keputusan yang diambil, banyak dan ada keputusan yang dibuat
oleh aktor kebijakannya karena pengalaman masih kurang sehingga
keputusan yang ditetapkan tersebut tidak terlalu besar memberikan
nilai positif bagi organisasi.

3.

Fakta
Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi
yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik, tetapi

134 Komunikasi Kesehatan Berbasis Terapeutik

untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Dengan
demikian, pembuatan keputusan berbasis fakta sebagai salah
satu upaya yang terbaik dalam menetapkan kebijakan yang akan
dilaksanakan dari keputusan tersebut. Pembuatan keputusan
tanpa berdasarkan fakta ibarat mendirikan sesuatu aktivitas
tanpa tujuan, sehingga di depannya akan menuai dan berhadapan
dengan berbagai persoalan, dan penyelesaiannya akan menyita
waktu dan berpengaruh pada kestabilan organisasi atau pihak yang
berkepentingan akan keputusan.
4.

Wewenang
Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan
menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik
diktatorial. Pembuatan keputusan bersifat wewenang ini akan
memberikan ruang gerak yang sempit bagi orang lain, dan akibatnya
apabila terjadinya hal-hal yang fatal dalam pelaksanaan keputusan
tersebut yang disalahkan adalah si pemegang wewenang, dan ini
sering terjadi. Namun, terhadap wewenang dalam pembuatan
keputusan itu kiranya perlu dilibatkan pihak dalam organisasi,
kecuali organisasi tersebut milik pribadi.

5.

Rasional
Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna.
Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang
memerlukan pemecah rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan
pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat,
keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal
masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat
yang diakui saat itu. Pembuatan keputusan berbasis rasional akan
mendapat dukungan dari semua pihak, sehingga sifatnya ilmiah.

Sementara konsep sistem pendukung keputusan (SPK) dimulai
pada akhir tahun 1960-an dengan time-sharing computer. Untuk pertama
kalinya seseorang dapat langsung berinteraksi langsung dengan
komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Konsep sistem
pendukung keputusan dalam buku sistem informasi manajemen jilid
II (Raymond meleod, jr,1995; 55), pertama kali diciptakan pada tahun
1971 oleh G Anthony Gorry dan Michael Scott Mortom dengan nama
DSS (Decision Support System). Dari berbagai sumber dapat kita ketahui
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sebagai definisi tentang sistem pendukung keputusan antara lain: Sistem
pendukung keputusan adalah suatu sistem yang berbasis komputer
yang membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data
dan model untuk menyelesaikan masalah tidak terstruktur, (Ralph
dan hugh, 1981; 1). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem, yang utamanya
berbasis komputer untuk membantu para pengambil keputusan untuk
memecahkan masalah, baik yang bersifat semi terstruktur maupun tidak
terstruktur melalui suatu model.

C. Faktor yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan
Untuk menentukan pilihan dari berbagai teori pengambilan keputusan
baik itu rasional, intuisi, pengalaman, fakta dan wewenang merupakan
alternatif pilihan yang tersedia. Dengan demikian, alternatif tersebut
dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran pembuatan keputusan dan
hasilnya pun akan mampu memberikan pengaruh yang lebih besar. Tentu
masing-masing harus mempunyai dasar (nilai-nilai, norma-norma, atau
pedoman tertentu) yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan
pilihan teori yang tepat.
Menurut Terry dalam Blog Komunitas Diamond, faktor-faktor yang
harus diperhatikan dalam mengambil keputusan sebagai berikut:
1.

Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional
maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan
keputusan.

2.

Setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk
mencapai tujuan organisasi.

3.

Setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi,
perhatikan kepentingan orang lain.

4.

Jarang sekali ada 1 pilihan yang memuaskan.

5.

Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan
mental ini kemudian harus diubah menjadi tindakan fisik.

6.

Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang
cukup lama.

7.

Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk men
dapatkan hasil yang baik.
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8.

Setiap keputusan hendaknya dikembangkan, agar dapat diketahui
apakah keputusan yang diambil itu betul.

9.

Setiap keputusan itu merupakan tindakan permulaan dari
serangkaian kegiatan berikutnya.

Kemudian terdapat enam faktor lain yang juga ikut memengaruhi
pengambilan keputusan.
1.

Fisik
Didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak
nyaman, atau kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah
laku yang menimbulkan rasa tidak senang, sebaliknya memilih
tingkah laku yang memberikan kesenangan. Dari hal tersebut
dinyatakan bahwa fisik dapat memengaruhi kualitas keputusan
yang diambil. Demikian sebaliknya suatu keputusan yang diambil
manakala akan berakibat pada fisik, misalnya mengorbankan orang
lain atau klien, sehingga akhirnya memberikan tuntutan atas
keputusan itu dari pihak lain.

2.

Emosional
Pembuatan keputusan dengan emosional memiliki dua pengaruh,
pengaruh positifnya adalah mendorong pelaku atau aktor keputusan
untuk termotivasi dan sebagainya agar segera membuat dan
menetapkan keputusan. Sedangkan pengaruh negatifnya dapat saja
si pembuat atau aktor keputusan tersebut memaksakan kehendaknya
atau tidak menerima saran-saran dari pihak lain bagaimana sebaiknya
keputusan itu ditetapkan, ia hanya mengedepankan emosionalnya
sendiri. Didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi
pada suatu situasi secara subjektif.

3.

Rasional
Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi,
memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Dalam pembuatan
keputusan melalui suatu informasi berbasis data, memahami situasi
dan atas konsekuensinya dari keputusan tersebut suatu hal yang
terbaik dalam membuat keputusan, dan sikap seperti ini merupakan
suatu pendekatan yang sangat ilmiah.

4.

Praktikal
Didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan me
laksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan
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dirinya melalui kemampuannya dalam bertindak. Setiap orang yang
telah banyak pengetahuan dan pengalamannya dalam pembuatan
keputusan akan selalu mengukur dan mengetahui kemampuan
dirinya. Kemampuan dalam keterampilan yang bersifat praktikal
ini, seseorang akan mengetahui kekuatan keputusan yang diambil
ke depannya artinya apa tantangan dan bagaimana mengatasinya
akan diatasi melalui keterampilan yang ia miliki.
5.

Interpersonal
Suatu kualitas keputusan yang diambil memiliki hubungan
langsung dengan komunikasi interpersonal dengan setiap
orang. Kualitas keputusan yang pertama ia banyak mendapatkan
kontribusi saran dan dukungan akan keputusan. Pengaruh kedua
adalah ia memiliki hubungan banyak dengan pihak-pihak tertentu
sehingga keputusan tersebut berpengaruh positif kepada pihak
yang melalukan komunikasi interpersonal dengannya. Didasarkan
pada pengaruh jaringan sosial yang ada maka hubungan antara satu
orang ke orang lainnya dapat memengaruhi tindakan individual.

6.

Struktural
Pembuatan keputusan secara struktural telah menjadi sebuah
rahasia umum artinya berlaku di mana-mana. Namun, kebijakan
pembuatan keputusan secara terstruktural negatifnya dapat
saja diabaikan oleh mereka yang diberlakukan keputusan itu,
tetapi bila ditinjau dari sisi siapa pembuatan keputusannya,
artinya berdasarkan struktural. Namun, di balik itu semua yang
perlu diperhatikan adalah apakah dengan struktural tersebut
mendapatkan dukungan penuh akan sebuah keputusan. Didasarkan
pada lingkup sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan mungkin
memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tingkah
laku tertentu.

Selanjutnya, John D. Miller dalam Imam Murtono (2009) menjelaskan
faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah:
jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan
keterbatasan kemampuan. Dalam pengambilan suatu keputusan individu
dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu nilai individu, kepribadian, dan
kecenderungan dalam pengambilan risiko.
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Pertama, nilai individu pengambil keputusan merupakan keyakinan
dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan
dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai ini telah tertanam
sejak kecil melalui suatu proses belajar dari lingkungan keluarga dan
masyarakat. Dalam banyak keadaan individu bahkan tidak berpikir
untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih ditarik oleh
kesempatan untuk menang.
Kedua, kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga
dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Dua variabel
utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat,
seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus objektivitas.
Beberapa pengambil keputusan memiliki suatu orientasi ideologi
tertentu yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau
suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu pengambil keputusan
atau orang lain mendasarkan keputusannya pada suatu yang secara
politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi.
Ketiga, kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Untuk
meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, perawat harus
membedakan situasi ketidakpastian dari situasi risiko, karena keputusan
yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Ketidakpastian
adalah kurangnya pengetahuan hasil tindakan, sedangkan risiko adalah
kurangnya kendali atas hasil tindakan dan menganggap bahwa si
pengambil keputusan memiliki pengetahuan hasil tindakan walaupun
ia tidak dapat mengendalikannya. Lebih sulit membuat keputusan di
bawah ketidakpastian dibanding di bawah kondisi bahaya. Di bawah
ketidakpastian si pengambil keputusan tidak memiliki dasar rasional
terhadap pilihan satu strategi atas strategi lainnya.
Dalam pengambilan keputusan ada beberapa faktor yang
memengaruhi, antara lain:
1.

Posisi kedudukan
Dalam kerangka pengambilan keputusan, posisi/kedudukan
seseorang dapat dilihat, apakah ia sebagai pembuat keputusan
(decision maker), penentu keputusan (decision taker), ataukah
staf (staffer). Kedudukan dan posisi seseorang dalam organisasi
menentukan akan kebebasannya dalam pembuatan keputusan.
Dengan demikian, posisi dalam struktural akan memengaruhi
keputusan yang dibuat.
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2.

Masalah
Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk
tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan daripada
apa yang diharapkan, direncanakan atau dikehendaki dan harus
diselesaikan. Sebenarnya, masalah tidak selalu dapat dikenal
dengan segera, ada yang memerlukan analisis, ada pula yang bahkan
memerlukan riset tersendiri. Dari faktor masalah ini sebelum
keputusan dibuat maka si pembuat keputusan harus mampu
menganalisis ke depannya tantangan apa yang akan terjadi dengan
keputusan yang diambil.

3.

Situasi
Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan, yang
berkaitan satu sama lain, dan yang secara bersama-sama
memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak
kita perbuat. Situasi ini ada yang bersifat tetap dan ada juga
yang berubah-ubah. Pembuatan suatu kebijakan ini akan juga
dipengaruhi dan menyesuaikan dengan situasi apakah situasi akan
mendukung keputusan atau membahayakan dari keputusan yang
dibuat.

4.

Kondisi
Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersamasama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita.
Sebagian besar faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya.
Kondisi berdasarkan hal di atas dapat saja dinyatakan sebagai
kekuatan, akan tetapi dari dalam atau secara internal. Namun,
kondisi juga memberikan arti waktu atau situasi, keadaan dan
normalnya waktu.

5.

Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan
unit (kesatuan), tujuan organisasi, maupun tujuan usaha, pada
umumnya telah tertentu/telah ditentukan. Tujuan yang telah
ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan
antara atau objektif. Tujuan-tujuan untuk sebuah keputusan
akan memengaruhi kepentingan masing-masing setiap orang di
dalamnya. Namun, di atas tujuan itu tersebut lebih mengutamakan
kepentingan atau tujuan bersama.
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Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang memengaruhi
pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:
1.

Internal organisasi seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan
peralatan, teknologi, dan sebagainya. Biasanya faktor ini berada
di dalam suatu organisasi itu sendiri untuk terciptanya suatu
keputusan dalam organisasi.

2.

Eksternal organisasi seperti keadaan sosial politik, ekonomi,
hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait
dalam organisasi.

3.

Ketersediaan informasi yang diperlukan. Seberapa banyaknya
informasi yang ada atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi
yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan
keputusan yang tepat.

4.

Kepribadiaan dan kecakapan pengambil keputusan. Dalam faktor
ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam mengambil
keputusan dengan tidak bersifat merugikan.

Dalam pembuatan keputusan tersebut ada hal-hal yang perlu
ditekankan kepada klien sehingga keputusan dapat dipahami dan
dilaksanakan oleh klien. Adapun beberapa unsur yang ditekankan
tersebut, diantaranya:
1.

Hati-hati dan bersikap bijaksana dalam pengambilan keputusan
karena berkaitan dengan masalah kehamilan, persalinan dan masa
nifas. Pengambilan keputusan dibuat setelah klien diberi informasi
secukupnya untuk menimbang pilihan sesuai dengan situasinya.

2.

Bantu klien dalam pengambilan keputusan dengan memberikan
saran yang sesuai dengan riwayat kesehatannya, keinginan pribadi
dan situasi.

3.

Keputusan merupakan hak dan menjadi tanggung jawab klien.

4.

Konseling bukan proses informasi, melainkan informasi setelah
konselor memperoleh data atau informasi tentang keadaan dan
kebutuhan klien dan informasi yang diberikan sesuai dengan
kondisi klien dan kebutuhannya.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut
dibuat untuk kepentingan klien dan yang melaksanakannya juga
adalah klien. Keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan dari klien,
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sehingga informasi yang diberikan klien kepada tenaga kesehatan harus
berdasarkan informasi yang objektif agar keputusan yang diambil tidak
merugikan klien itu sendiri. Dari itu, komunikasi yang bersifat terbuka
antara klien dan tenaga kesehatan sangatlah memberikan kepastian
langkah-langkah yang diambil untuk sebuah pertimbangan dalam
pembuatan setiap keputusan yang berbasis kebutuhan kesehatan.

D. Jenis-Jenis Pengambilan Keputusan
Pada prinsipnya pembuatan keputusan dilakukan berdasarkan pemikiran
rasional dan tidak sedang emosi atau di bawah alam sadar. Keputusan
diambil atas pertimbangan secara umum adalah untuk kepentingan
klien, dan untuk kepentingan pribadi bidan atau dokter semata, akan
tetapi semua keputusan diambil atas dasar kebutuhan kesehatan
masyarakat/klien. Suatu keputusan yang diambil tidak dibenarkan
atas kepentingan pribadi-pribadi di luar kebutuhan kesehatan dan
keselamatan klien.
Dari itu ada beberapa jenis pembuatan/pengambilan keputusan
sehingga hasil keputusan itu dari diterima semua pihak.
1.

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi
Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih
bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar,
dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini
terdapat beberapa keuntungan, yaitu:

2.

a.

Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk
memutuskan.

b.

Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang
bersifat kemanusiaan.

Pengambilan Keputusan Rasional
Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna.
Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang
memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat
berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam
masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan
optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai
masyarakat yang diakui saat itu.
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3.

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta
Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan
didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah
fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan
fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data.
Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan
demikian, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang
kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan.

4.

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengalaman
Sering kali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan
mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah
terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui
arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi
pengalaman-pengalaman masa lampau. Jika ternyata permasalahan
tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat
apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan
kondisi saat ini. Jika masih sama kemudian dapat menerapkan cara
yang sebelumnya itu untuk mengatasi masalah yang timbul.

5.

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang
Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang (authority)
yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi
mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan
dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan
organisasi yang efektif dan efisien.

Keputusan yang berdasarkan wewenang memiliki beberapa
keuntungan. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain:
1.

Banyak diterimanya oleh bawahan, memiliki autentisitas (autentik),
dan juga karena didasari wewenang yang resmi maka akan lebih
permanen sifatnya.

2.

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan
menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik
diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadang kala oleh
pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya
dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.
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Selain itu, jenis pengambilan keputusan juga terdiri dari 2 jenis
yaitu:
1.

Pengambilan Keputusan Terprogram
Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respons
otomatik terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan
rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis
ini. Tantangan yang besar bagi seorang analis adalah mengetahui
jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan
metode-metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan
yang terprogram di mana saja. Agar pengambilan keputusan
harus didefinisikan dan dinyatakan secara jelas. Bila hal ini dapat
dilaksanakan, pekerjaan selanjutnya hanyalah mengembangkan
suatu algoritma untuk membuat keputusan rutin dan otomatik.
Akibat pelaksanaan pengambilan keputusan yang terprogram ini
adalah membebaskan manajemen untuk tugas-tugas yang lebih
penting. Misalkan keputusan pemesanan barang, keputusan
penagihan piutang, dan lain-lain.

2.

Pengambilan Keputusan Tidak Terprogram
Jenis pengambilan keputusan ini menunjukkan proses yang
berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan
kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses
pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang
kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya bersifat
kompleks, hanya sedikit parameter-parameter yang diketahui dan
kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik.

Untuk menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian
dari pengambilan keputusan, ditambah dengan bantuan sistem informasi.
Hal ini dimaksud untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram
dengan baik. Perluasan fasilitas-fasilitas pabrik, pengembangan produk
baru, pengolahan dan pengiklanan kebijaksanaan-kebijaksanaan,
manajemen kepegawaian, dan perpaduan semuanya adalah contoh
masalah-masalah yang memerlukan keputusan-keputusan yang tidak
terprogram.

144 Komunikasi Kesehatan Berbasis Terapeutik

E. Pemberian Informasi Komunikasi Efektif
Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan
perubahan sikap (attitude change) pada orang yang terlibat dalam
komunikasi. Komunikasi efektif memungkinkan seseorang dapat
saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan dan sikap antara
dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan. Komunikasi
yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan
kesenangan, memengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang
baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Komunikasi
efektif dipandang sebagai suatu hal yang penting dan kompleks.
Keterampilan yang harus dimiliki dalam pemberian informasi
komunikasi efektif adalah keterampilan mendengarkan dan bertanya.
Dalam proses berkomunikasi, seseorang harus mampu mendengarkan
dan memahaminya dengan baik. Kemudian mengajukan pertanyaanpertanyaan yang saling memiliki keterkaitan dan mengarah pada suatu
solusi atau ketenangan untuk masing-masing pihak. Sehingga tujuan
utama dalam komunikasi yang efektif adalah sebuah solusi. Tak ada satu
pun orang yang mau disalahkan, inilah konsep dasar dari pemberian
informasi komunikasi efektif. Komunikasi efektif dapat dilakukan oleh
setiap orang. Jika ada yang merasa tidak mampu, hal ini lebih karena
masalah pembiasaan saja. Melatih orang berkomunikasi secara efektif
bisa dilakukan dengan langsung pada praktiknya. Walaupun sepintas
mudah, hal ini dapat membantu setiap individu untuk mencapai
sebuah kesuksesan, baik di dalam kehidupan pribadinya maupun dalam
kehidupan kariernya.
Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pesan diterima
dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan, pesan
ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan secara suka rela oleh penerima
pesan, dapat meningkatkan kualitas hubungan antarpribadi, dan tidak
ada hambatan. Sumber dan penerima komunikasi harus sistem yang
sama, jika tidak sama, maka komunikasi tidak akan pernah terjadi.
Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan pemberian informasi
komunikasi dapat dikatakn efektif apabila memenuhi tiga persyaratan
utama, yaitu:
1.

Pesan yang dapat diterima dan dipahami oleh komunikan
sebagaiman dimaksud oleh komunikator.
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2.

Ditindaklanjuti dengan perbuatan secara suka rela.

3.

Meningkatkan kualitas hubungan antarpribadi.


Ini isi
dari mana
ya bu?

Fungsi dan Proses Komunikasi Efektif

Komunikasi interpersonal dianggap efektif, jika orang lain
memahami pesan dengan benar, dan memberikan respons sesuai dengan
yang diinginkan. Komunikasi yang efektif berfungsi membantu untuk:
1.

Membentuk dan menjaga hubungan baik antarindividu.

2.

Menyampaikan pengetahuan/informasi.

3.

Mengubah sikap dan perilaku.

4.

Pemecahan masalah hubungan antarmanusia.

5.

Citra diri menjadi lebih baik.

6.

Jalan menuju sukses.

Komunikasi yang efektif akan membantu mengantarkan kepada
tercapainya tujuan tertentu, sebaliknya jika komunikasi efektif tidak
berhasil maka akibatnya bisa sekadar membuang waktu, sampai akibat
buruk yang tragis. Harus disadari bahwa komunikasi efektif akan
membantu jalan menuju tercapainya apa pun tujuan yang dilakukan.
Apa pun kedudukan, keterampilan komunikasi secara efektif merupakan
modal penting dalam sebuah keberhasilan.

F. Upaya untuk Mengatasi Kesulitan
Setiap keputusan yang dibuat akan selalu berhadapan dengan dukungan
atau rintangan. Tentunya yang diinginkan adalah dukungan dari semua
pihak, tetapi itu tidaklah selamanya, selain dukungan, hambatan tetap
pasti ada dalam setiap keputusan yang dibuat. Dukungan datangnya
dari dalam dan juga dari luar, sementara hambatan juga ada yang datang
dari dalam dan dari luar. Dukungan dari dalam berasal dari semua yang
terlibat dalam lingkar organisasi dan dukungan dari luar datangnya dari
mereka yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan organisasi atas
keputusan tersebut. Demikian hambatan atau kesulitan sebagaimana
disebutkan di atas, bahwa suatu hambatan tak kala berasal dari dalam
yaitu adanya pertentangan atau tidak mendukung dari keputusan
tersebut beberapa orang anggota organisasi atau mereka yang di luar
juga melakukan penolakan atas kebijakan tersebut.
146 Komunikasi Kesehatan Berbasis Terapeutik

Dengan demikian, upaya untuk mengatasi kesulitan tersebut
haruslah ada, sehingga tujuan organisasi akan mudah tercapai. Adapun
beberapa pendekatan mengatasi hambatan untuk sebuah keputusan
adalah sebagai berikut:
1.

Tiap individu memahami dirinya, dengan memahami diri sendiri
maka akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan diri sendiri.

2.

Untuk memperlancar komunikasi siapkan materi, bahan, alat untuk
mempermudah penerimaan klien.

3.

Menguasai ilmu komunikasi, sehingga dapat melakukan konseling
pada semua klien dengan bermacam karakter dan keterbatasan
mereka.

4.

Meletakkan kearifan sebagai dasar kepribadian konselor aktif.

Selain pendekatan di atas maka sebelum keputusan dibuat dan agar
keputusan tidak menuai hambatan haruslah ada langkah-langkah dalam
pengambilan keputusan yang baik, seperti: identifikasi kondisi yang
dihadapi oleh klien. Susunlah daftar kehendak atau pilihan keputusan,
dan untuk setiap pilihan, buatlah daftar konsekuensinya (positif dan
negatif). Sedangkan hal-hal yang perlu ditekankan kepada klien dalam
pengambilan keputusan untuk mengatasi kesulitan antara lain:
1.

Hati-hati dan bersikap bijaksana dalam pengambilan keputusan
karena berkaitan dengan masalah kehamilan, persalinan dan masa
nifas. Pengambilan keputusan dibuat setelah klien diberi informasi
secukupnya untuk menimbang pilihan sesuai dengan situasinya.

2.

Bantu klien dalam pengambilan keputusan dengan memberikan
saran yang sesuai dengan riwayat kesehatannya, keinginan pribadi
dan situasi.

3.

Keputusan merupakan hak dan menjadi tanggung jawab klien.

4.

Konseling bukan proses informasi, melainkan informasi setelah
konselor memperoleh data atau informasi tentang keadaan dan
kebutuhan klien dan informasi yang diberikan sesuai dengan
kondisi klien dan kebutuhannya.

5.

Pemberian informasi efektif. Pemberian informasi efektif bila:
a.

Informasi yg diberikan spesifik, dapat membantu klien dalam
mengambil keputusan.

Bab 8 Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan 147

b.

Informasi disesuaikan dengan situasi klien, dan mudah
dimengerti.

c.

Singkat dan tepat (pilih hal-hal penting yang perlu diingat
klien).

d.

Menggunakan bahasa sederhana.

e.

Gunakan alat bantu visual sewaktu menjelaskan.

f.

Beri kesempatan klien bertanya dan minta klien mengulang
hal-hal penting.

Upaya mengatasi kesulitan bertujuan untuk memperlancar
terwujudnya tujuan organisasi karena dalam setiap keputusan tidak
secara berarti berjalan dengan baik. Hambatan tidak hanya bisa dilihat
dari internal dan eksternal orang semata, tetapi ancaman dalam bentuk
waktu, keadaan alam, kekuatan keuangan dan sebagainya itulah adalah
bagian dari hambatan keputusan. Untuk itu semua harus mampu dikaji
dan dianalisis langkah dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi
hambatan-hambatan tersebut.
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Bab 9
KOMUNIKASI KELOMPOK

A. Pendahuluan
Dalam berkomunikasi tidak hanya dilakukan secara personal
antarindividu, lebih dari itu komunikasi dilakukan secara berkelompok,
baik di depan umum atau di masyarakat banyak yang bersifat resmi atau
tidak resmi. Demikian halnya setiap orang memiliki pekerjaan dan di
tempat kerja terdapat sejumlah orang yang bekerja secara tim. Setiap
pekerjaan yang dilakukan bersama itu dirumuskan dan ditetapkan
secara bersama oleh setiap personal yang ada. Dalam menetapkan dan
merumuskan pekerjaan tersebut tentu adanya meeting atau rapat tim.
Dalam meeting itu membutuhkan kemampuan berkomunikasi untuk
setiap pesonalnya.
Setiap orang tidak bisa mengasingkan dirinya dari setiap kelompok
hidupnya. Manusia itu sangat ketergantungan antara satu sama yang
lain, sehingga kelompok telah menjadi tempat atau perkumpulan resmi
manusia untuk melangsungkan mencapai tujuan hidupnya. Dalam
kelompok itu sebagai pendekatan mewujudkan tujuan organisasi atau
kelompoknya dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan. Di
dalam kelompok itu adanya pimpinan, sekretaris, bendahara dan staf
lainnya. Setiap personal memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi)
masing-masing dan secara mutlak mempunyai dan adanya tanggung
jawab dalam melaksanakan tugasnya.
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Semua pekerjaan yang dilakukan dalam kelompok tersebut
dikerjakan dan dilangsungkan dengan pendekatan komunikasi atau
istilah lain tidak ada pekerjaan tanpa melalui komunikasi. Oleh karena
itu, kemampuan komunikasi memengaruhi kualitas seseorang dalam
melaksanakan tugasnya dalam hal mengemukakan pendapatnya.
Kemampuan seseorang dalam berkomunikasi akan menentukan
keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan dapat dinyatakan
bahwa kemampuan atau hebatnya berkomunikasi seseorang akan dapat
memengaruhi personal lainnya dalam tim tersebut.

B. Pengertian Kelompok Sosial
Kelompok adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang,
bahkan makin banyak orang makin banyak anggota kelompoknya. Selain
itu, dengan banyaknya orang, maka mereka akan memperbanyak jumlah
kelompoknya. Bertambahnya jumlah kelompok disebabkan manusia
makin banyak rasa ingin memiliki kebutuhan. Banyaknya jumlah
kelompok tersebut dipengaruhi oleh makin bertambah banyaknya orang
atau anggota kelompok dan karena suatu kebutuhan manusia secara
berkelompok makin meningkat.
Kelompok adalah hidup bersama individu dalam suatu ikatan, serta
terdapat dalam ikatan hidup bersama tersebut adanya interaksi dan
interaksi sosial, serta organisasi antaranggota. Kelompok merupakan
inti kehidupan dalam masyarakat. Secara sosiologi, kelompok adalah
suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan
berinteraksi, di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan
bersama. Menurut Wila Huky, kelompok merupakan suatu unit yang
terdiri dari dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi atau saling
berkomunikasi. Kelompok atau group adalah kumpulan dari individu
yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk
melakukan pekerjaan, untuk meningkatkan hubungan antarindividu,
atau bisa saja untuk keduanya.
Sebuah kelompok suatu waktu dibedakan secara kolektif, sekumpulan
orang yang memiliki kesamaan dalam aktivitas umum, tetapi dengan arah
interaksi terkecil. Menurut Soejono Soekanto, kelompok sosial atau social
group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama,
karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara
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lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan
juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Pernyataan Soejono tersebut
menandakan bahwa manusia saling ketergantungan dan memiliki tujuan
yang sama, sehingga bagaimana mencapainya dapat membentuk atau
melalui kelompok itu. Selebihnya kelompok itu banyak kepentingan di
dalamnya ada kepentingan secara pribadi, ada kepentingan organisasi
dan ini sangat tergantung pada orangnya. Dari kelompok itu, ada yang
bernama kelompok bisnis, kelompok sosial, dan sebagainya, tetapi di balik
kelompok itu semua pahamnya diatur dengan dana dan juga komunikasi
tanpa dana dan komunikasi apa pun jenis kelompoknya tidak berjalan
baik.
Selain itu kelompok sosial juga merupakan kumpulan orang yang
memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi.
Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat
memengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok sosial merupakan
salah satu fokus perhatian dari pusat pemikiran sosiologis, karena
titik tolaknya adalah kehidupan bersama. Semua orang atau individu
dalam dunia ini pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial
yang bernama keluarga.
Pentingnya kelompok bagi kehidupan manusia bertumpu pada
kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, secara
alamiah manusia tidak dapat hidup sendirian. Dari detik-detik
kehidupannya, manusia sudah dalam kelompok, dia adalah anggota
keluarga. Dalam perjuangan hidupnya, guna memenuhi kebutuhan
hidup, manusia tidak terlepas dari interaksinya dengan manusia lain
di sekelilingnya. Sejak dilahirkan ke dunia sampai meninggal dunia,
manusia selalu terlibat dalam interaksi, artinya tidak terlepas dari
kelompok.
Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran
bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan
oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku
para anggotanya. Kelompok sosial merupakan salah satu fokus perhatian
dari pusat pemikiran sosiologis, karena titik tolaknya adalah kehidupan
bersama. Semua orang atau individu dalam dunia ini pada awalnya
merupakan anggota kelompok sosial yang bernama keluarga.
Berikut akan dijelaskan ciri kelompok secara umum berlangsung
di dalamnya komunikasi. Syarat kelompok sosial; mengenai batasan
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pengertian dari kelompok sosial masih belum terdapat adanya kesamaan
pandangan tentang hal tersebut. Dengan tidak adanya keseragaman
tersebut menunjukkan kelompok sosial memiliki banyak aspek. Syarat
kelompok sosial menurut Baron yaitu: interaksi, anggota-anggota
seharusnya berinteraksi satu sama lain; interdependen, apa yang terjadi
pada seseorang anggota akan memengaruhi perilaku anggota lain; stabil,
hubungan tidak ada lamanya waktu yang berarti (bisa minggu, bulan
dan tahun). Tujuan yang dibagi, beberapa tujuan bersifat umum bagi
semua anggota; struktur, fungsi tiap anggota harus memiliki beberapa
macam struktur sehingga mereka memiliki set peran; persepsi, anggota
harus merasakan diri mereka sebagai bagian dari kelompok.
Sedangkan ciri-ciri kelompok sosial menurut Kartono, antara lain:
terdapat dorongan atau motif yang sama antarindividu satu dengan yang
lain; terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu
satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbedabeda antara individu yang terlibat di dalamnya; adanya penegasan
dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan
terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing; adanya
peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang
mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai
tujuan yang ada; adanya pergerakan yang dinamik.
Proses terbentuknya kelompok sosial karena adanya naluri
manusia yang selalu ingin hidup bersama, itulah sebabnya manusia
sebagai makhluk sosial. Sejak manusia dilahirkan sudah mempunyai
kecenderungan atas dasar dorongan nalurinya secara biologi untuk
hidup berkelompok. Ada 2 hasrat pokok yang dimiliki manusia sehingga
terdorong untuk hidup berkelompok yaitu: hasrat untuk bersatu dengan
manusia-manusia di sekitarnya dan hasrat untuk bersatu dengan situasi
alam sekitarnya.
Sedangkan faktor pembentukan kelompok sosial atau bergabung
dengan sebuah kelompok merupakan sesuatu yang murni dari diri
sendiri atau juga secara kebetulan. Misalnya, seseorang terlahir dalam
keluarga tertentu. Namun, ada juga yang merupakan sebuah pilihan.
Dua faktor utama yang tampaknya mengarahkan pilihan tersebut adalah
kedekatan dan kesamaan. Pengaruh tingkat kedekatan, atau kedekatan
geografi, terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak
bisa diukur, kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang
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di sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal,
kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi.
Makin dekat jarak geografis antara dua orang, makin mungkin mereka
saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi.
Berdasarkan paparan di atas maka dapat dinyatakan bahwa
pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan
fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi
kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki
kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan
niat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat inteligensi, atau karakter-karakter
personal lain. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam memilih
kelompok sosial yang disebut keluarga.

C. Karakteristik Kelompok Sosial
Secara umum berkomunikasi tersebut dapat berlangsung di kelompokkelompok sosial dan kelompok sosial ini sangat mudah terbentuk
dan jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Namun, setiap kelompok
tersebut memiliki karakteristik tersendiri apakah itu kelompok sosial
atau kelompok jenis lainnya. M. Sherif dan C.W. Sherif menguraikan
karakteristik kelompok sosial, antara lain: Pertama: Adanya interaksi.
Interaksi adalah saling memengaruhi antara individu yang satu dengan
individu lainnya (mutual influences). Interaksi dapat berlangsung secara
fisik, nonverbal, emosional, dan sebagainya, yang merupakan salah satu
sifat dari kehidupan kelompok. Kedua: Adanya tujuan, orang-orang
yang tergabung dalam kelompok lazimnya memiliki beberapa tujuan
ataupun alasan. Tujuan dapat bersifat intrinsik, misalnya tergabung
dalam kelompok memberikan perasaan nyaman dan bahagia. Pada sisi
lain, bisa juga bersifat ekstrinsik, yakni demi mencapai suatu tujuan
yang tak mungkin dicapai secara individual, tetapi dapat diraih jika
bersama-sama. Ini disebut dengan common goals (tujuan bersama).
Ketiga: Terdapat struktur yang jelas, yaitu kelompok biasa mempunyai
struktur (a stable pattern of relationships among members). Ini berarti bahwa
peran, norma, dan hubungan antaranggota diatur secara jelas. Peran
dari masing-masing anggota disesuaikan dengan kedudukan serta
kemampuannya. Norma dirumuskan sebagai aturan yang mengatur
perilaku anggota kelompok. Sedangkan hubungan antaranggota
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(intermember relation) dapat didasarkan atas banyak faktor, seperti otoritas,
ketertarikan, dan sebagainya. Keempat: Adanya perasaan sebagai kesatuan.
Dalam hal ini, kelompok sosial dipersepsikan sebagai suatu keseluruhan
(unified whole), di mana tiap anggota merasa dirinya sebagai satu kesatuan
dengan sejumlah anggota lain.
Walau struktur dalam kelompok dirasakan adanya membatasi
individu di mana pun tetap bergabung menjadi anggota kelompok
tertentu. Ini karena kelompok memberikan manfaat bagi individu. Hal
ini sebagaimana menurut Burn, kelompok memiliki manfaat berikut:
(1) Kelompok memenuhi kebutuhan individu untuk merasa berarti dan
dimiliki. Adanya kelompok membuat individu tidak merasa sendirian,
sebab ada orang lain yang membutuhkan serta menyayanginya. (2)
Kelompok adalah sumber identitas diri. Individu yang tergabung dalam
kelompok dapat mendefinisikan dirinya, ia mengenali dirinya sebagai
anggota suatu kelompok, dan bertingkah laku sesuai norma kelompok
itu. (3) Kelompok sebagai sumber informasi tentang dunia dan diri
anggota kelompok. Adanya banyak orang lain, dalam hal ini anggota
kelompok, dapat memberi informasi tentang beragam hal, termasuk
membantu memahami diri dari perspektif berbeda.
Selain itu, terdapat beberapa karakteristik kelompok sosial yaitu
sebagai berikut: memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di
antara para anggotanya, adanya faktor pengikat antaranggota, terdapatnya
struktur sosial di dalamnya, terjadinya interaksi, terdapatnya interaksi
langsung antaranggota, anggota harus menyadari menjadi kelompok,
merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok
atau kesatuan manusia yang lain, komunikasi di antara para anggotanya
selalu berorientasi pada tujuan organisasi sosial.

D. Manfaat Komunikasi Kegiatan Kelompok
Di dalam setiap kelompok tidak semua anggota kelompok
mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi. Ada anggota kelompok
memiliki kemampuan terbatas berkomunikasi, bahkan ia tidak
mengeluarkan pendapat-pendapatnya apabila diadakan rapat dan
sebagainya. Kasus seperti ini selalu ada di setiap kelompok, tidak jarang
orang yang pintar berkomunikasi dalam kelompok terkadang ia dijadikan
sebagai juru bicara atau dilibatkan dalam berbagai kegiatan kelompok,
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dan yang kurang berkemampuan berkomunikasi hanya dijadikan sebagai
pembantu dalam setiap kelompok.
Dari pernyataan di atas kemampuan berkomunikasi itu memberikan
manfaat terutama bagi personal yang berkomunikasi. Adapun beberapa
manfaat berkomunikasi yaitu sebagai berikut:
1.

Pengembangan diri. Manfaat komunikasi kegiatan kelompok
yang selanjutnya adalah untuk menentukan atau melakukan
pengembangan diri terhadap setiap anggotanya. Pengembangan
diri yang dilakukan di dalam sebuah kelompok seperti peningkatan
kemampuan fisik, psikologis maupun mental serta peningkatan
mutu kualitas hidup dan kualitas bersosialisasi. Manfaat komunikasi
yang satu ini dapat kita temui pada jenis-jenis kelompok pembinaan
karakter, pembinaan bakat dan kemampuan serta kelompokkelompok yang dibentuk berdasarkan tujuan pengembangan
karakter.

2.

Interpersonal. Kebutuhan interpersonal merupakan sebuah
kebutuhan yang terdapat di dalam diri seseorang, di mana
kebutuhan tersebut berasal dari luar seperti lingkungan dan orangorang terdekat. Ketika seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok
dan melakukan komunikasi kelompok, maka tujuan utamanya
adalah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan interpersonal ini.
Secara tidak langsung, komunikasi kelompok ini juga memiliki
manfaat untuk melakukan pemenuhan kebutuhan interpersonal
seseorang. Manfaat ini dapat kita lihat pada sebuah kelompok
Human Counseling, kelompok layanan rehabilitasi mental atau
trauma serta kelompok-kelompok yang berfokus kepada pemberian
rasa kasih sayang kepada seseorang yang membutuhkan.

3.

Personal. Secara personal atau sebagai pribadi seseorang, di mana
pribadi tersebut secara tidak langsung pasti memiliki tujuan ketika
mengikuti sebuah kelompok. Ketika orang tersebut masuk dan
menjadi anggota kelompok, maka komunikasi kelompok yang ia
lakukan juga bermanfaat untuk melakukan pemenuhan terhadap
kebutuhan personalnya.

4.

Mempermudah kegiatan. Manfaat komunikasi kegiatan kelompok
keempat adalah untuk mempermudah segala jenis kegiatan,
seperti bakti sosial, kegiatan sekolah, kegiatan bersosialisasi dan
bermasyarakat, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Ketika sebuah
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kelompok ingin melakukan suatu kegiatan, maka kegiatan tersebut
akan makin mudah untuk dibicarakan, dirancang, dan dilakukan
ketika komunikasi kelompok berjalan dengan baik dan benar.
Oleh karena itu, sebuah kelompok haruslah selalu menggunakan
komunikasi sebagai alat atau media yang paling utama untuk
mengorganisir sesuatu.
5.

Menciptakan suasana. Komunikasi kelompok juga bermanfaat
untuk menciptakan sebuah suasana yang baik bagi setiap anggota
kelompok yang ingin melakukan pertukaran informasi atau
pesan. Suasana komunikasi yang baik tentunya akan menciptakan
sebuah komunikasi yang baik pula, serta suasana yang baik
akan menciptakan dan melahirkan berbagai keputusan yang
menguntungkan bagi seluruh pihak.

6.

Mencari jawaban. Komunikasi kegiatan kelompok juga memiliki
manfaat untuk mencari jawaban atas sebuah pertanyaan yang timbul
di saat diskusi atau komunikasi kelompok sedang berlangsung.
Manfaat yang satu ini akan membantu setiap anggota kelompok
untuk ikut berpartisipasi dalam mencari jawaban tentang hal-hal
yang dipertanyakan oleh orang lain, kelompok lain hingga hal-hal
yang dipertanyakan oleh masyarakat. Mencari sebuah jawaban
bukan hanya dapat diartikan untuk menjawab pertanyaan saja,
melainkan juga dapat untuk menentukan jawaban atas kegelisahan
dan kerisauan setiap anggota kelompok.

7.

Saling berbagi informasi. Manfaatnya adalah untuk melakukan
sebuah kegiatan pertukaran atau saling berbagi informasi di antara
anggota kelompok atau anggota kelompok dengan pengurus
kelompok dan di antara pengurus kelompok. Ketika sebuah kegiatan
pertukaran informasi terjadi dengan baik dan berproses dengan
efektif, maka akan tercipta sebuah kesatuan tujuan dan kesatuan
pandangan di antara anggota kelompok.

8.

Sebagai media pengikat. Kelompok yang selalu berkomunikasi
pada setiap kegiatan akan menjadikan komunikasi sebagai sebuah
media pengikat dan penghubung. Oleh sebab itu, komunikasi
kelompok juga memiliki manfaat sebagai media pengikat di antara
setiap anggota organisasi. Setiap anggota akan diikat atau secara
tidak langsung akan dipaksa mengikuti aturan-aturan yang berlaku
di kelompok tersebut. Selain itu, tujuan komunikasi sebagai
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media pengikat juga akan mempermudah setiap pengurus untuk
memberikan perintah atau arahan kepada anggota kelompok, karena
anggota kelompok akan merasa bahwa mereka harus mematuhi apa
yang disuruh dan diarahkan oleh pengurus kelompok.
9.

Sebagai media hiburan. Sebuah komunikasi kelompok yang diselingi
oleh bahan bercandaan untuk membuat anggota kelompok yang
hadir tertawa dan merasa terhibur, tentunya akan menghilangkan
kekakuan atau kebekuan suasana sewaktu pertemuan kelompok.
Maka dari itu, komunikasi kelompok juga bermanfaat sebagai media
hiburan bagi antaranggota, antarpengurus atau antara anggota
dengan pengurus kelompok.

10. Menjadi alat persuasi. Komunikasi kelompok juga bermanfaat
sebagai alat persuasi kepada seluruh orang-orang yang ada di dalam
kelompok. Tujuannya sebagai alat persuasi akan mampu meredam
amarah, emosi dan hal-hal lain yang tidak diinginkan tidak akan
mudah untuk berkembang. Ketika komunikasi persuasif dilakukan
di dalam kegiatan berkelompok, maka anggota kelompok akan lebih
mau untuk mendengarkan arahan dan instruksi dari pengurus
kelompok itu.
11. Meningkatkan partisipasi anggota. Manfaat komunikasi kelompok
yang berikutnya adalah untuk menjaga tingkat partisipasi
anggota kelompok di dalam setiap kegiatan kelompok, karena
tingkat partisipasi yang rendah secara perlahan akan membunuh
kelompok itu sendiri. Ketika tingkat partisipasi anggota kelompok
dirasa sudah menurun, komunikasi akan berguna dan untuk
mengembalikan dan meningkatkan partisipasi anggota. Komunikasi
yang dilakukan untuk meningkatkan minat anggota bisa berupa
pemberian semangat kepada anggota, pemberian reward kepada
anggota hingga mengadakan kegiatan family gathering.
12. Memberi motivasi, arahan hingga tugas. Manfaat komunikasi
kelompok berikutnya adalah sebagai media untuk memberikan
motivasi atau arahan kepada seluruh anggota kelompok hingga
memberikan tugas-tugas yang akan dikerjakan dan dilakukan oleh
anggota kelompok. Pemberian motivasi dan arahan kepada anggota
kelompok akan membuat anggota kelompok merasa bahwa dirinya
dipedulikan oleh pengurus dan anggota kelompok yang diikutinya.
Begitu pula ketika anggota kelompok diberikan sebuah tugas,
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maka anggota tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan tugas
tersebut sebaik mungkin.
13. Pengumpul informasi. Ketika komunikasi sedang berlangsung,
disadari atau tidak komunikasi juga bermanfaat untuk
mengumpulkan seluruh informasi atau pesan berupa ide, gagasan,
pandangan, pola pikir hingga saran atau kritik anggota kelompok.
Manfaat komunikasi kelompok yang satu ini akan kita lihat ketika
terjadi sebuah komunikasi untuk menentukan pilihan, menentukan
peraturan, hingga menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan
dan dilaksanakan oleh sebuah kelompok. Dengan komunikasi
kelompok yang satu ini, pengurus akan lebih gampang untuk
menentukan sesuatu hal karena seluruh informasi yang dibutuhkan
sudah dikumpulkan sewaktu berkomunikasi.
14. Memelihara kelompok. Komunikasi kelompok juga memiliki manfaat
untuk memelihara kelompok. Pemeliharaan yang dimaksud seperti
menjaga agar seluruh anggota kelompok tetap berkomunikasi,
meskipun sedang tidak ada pertemuan kelompok. Selain itu,
komunikasi akan tetap memelihara umur dari kelompok tersebut
karena ketika sebuah kelompok masih sering berkomunikasi
maka informasi atau kegiatan yang berkaitan dengan kelompok
tersebut akan diketahui oleh seluruh anggota kelompok. Begitu
juga sebaliknya ketika komunikasi tidak lagi terjalin pada sebuah
kelompok, maka anggota kelompok tidak akan mendapatkan
informasi atau pesan apa pun lagi sehingga mereka akan merasa
kelompok tersebut sudah tidak menganggap dirinya lagi.
15. Memberikan koreksi. Komunikasi yang terjadi pada setiap anggota
kelompok, juga bermanfaat dan berguna sebagai bahan untuk
mengoreksi diri sendiri, mengoreksi diri orang lain hingga
mengoreksi keputusan yang diberikan oleh kelompok lain atau
pemerintah. Manfaat komunikasi kelompok yang satu ini akan
terlihat ketika seorang anggota kelompok bernama AA merasa
pendapat, saran atau masukan yang diberikan oleh anggota bernama
CC tidak sesuai dengan visi dan misi kelompok. Oleh sebab
itu, anggota kelompok bernama AA akan memberikan koreksi
terhadap apa yang disampaikan oleh CC. Tujuannya agar apa yang
disampaikan oleh CC menjadi sesuai dengan visi dan misi kelompok
tersebut. Selain itu, komunikasi yang bertujuan untuk memberikan
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koreksi akan membuat sebuah kelompok menjadi lebih hidup dan
kreatif.

E. Kepemimpinan Kelompok
Secara umum orang selalu mengawali bahwa kepemimpinan dalam
bahasa Inggris disebut leadership. Bahasa Arab disebut zi’amah atau
imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifield dan
Hamzah. Kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi,
memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan
orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Slamet (2002),
kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi, pada
umumnya untuk memengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam
rangka mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk
memengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan
untuk mencapai tujuan tertentu.
Kelompok merupakan suatu sistem sebagai sistem dalam kelompok
ada beberapa komponen yang tersusun dalam suatu struktur yang
teratur. Struktur kelompok mengacu kepada bagaimana susunan
kelompok tersebut, yang meliputi: jenis kelompok, tujuan kelompok,
peranan anggota kelompok, pemimpin kelompok, aturan-aturan dasar
kelompok, pokok-pokok pembicaraan yang akan didiskusikan dalam
kelompok (Romlah, 1989 dalam Wibowo, 2005: 105). Sehingga
pemimpin kelompok merupakan komponen yang penting dalam suatu
kelompok. Pemimpin dan kelompok mempunyai hubungan yang
sangat erat. Peran seorang pemimpin penting bagi keseluruhan fungsi
kelompok. Sebuah kelompok merupakan cerminan pemimpinnya.
Hanya akan ada hasil yang bagus sesuai pemimpinnya, hasil yang bagus
sesuai diri pemimpin itu sendiri.
Prinsip-prinsip kepemimpinan kelompok menurut Bernes dalam
buku “Perilaku Dalam Keorganisasian” mengatakan seorang pemimpin
dalam tim kaizen memfokuskan perhatiannya pertama kepada manusia
baru kemudian pada hasilnya, sehingga tanggung jawab pemimpin
merupakan kebalikan dari tugas supervisor. Prinsip kepemimpinan
kaizen menurut Bernez dikemukakan dengan mempertimbangkan
bahwa kaizen mengandung sembilan prinsip, yaitu:
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1.

Mempromosikan keterbukaan, bagi organisasi tradisional, ilmu
pengetahuan adalah kekuasaan pribadi. Namun, bagi organisasi
kaizen, ilmu adalah untuk saling dibagikan dan hubungan
komunikasi yang mendukungnya adalah sumber efisiensi yang
besar.

2.

Menciptakan tim kerja dalam kepemimpinan kelompok tim adalah
bahan bangunan dasar yang membentuk struktur organisasi.

3.

Memberikan proses hubungan kerja yang benar dalam sebuah
kelompok tidak menyukai hubungan yang saling bermusuhan
dan penuh kontroversi yang terjadi dalam perusahaan secara
murni berpusat pada hal-hal yang memiliki kultur yang saling
menyalahkan.

4.

Mengembangkan disiplin pribadi. Disiplin di tempat kerja
merupakan sifat alamiah dan menuntut pengorbanan pribadi untuk
menciptakan suasana harmonis dengan rekan kerja di dalam tim dan
prinsip-prinsip utama perusahaan, sehingga sifat-sifat individual
yang terpenting bisa tetap terjaga.

5.

Mengadakan peningkatan secara terus-menerus. Sudah menjadi
sifat alamiah suatu tugas dapat dilaksanakan secara sukses, maka
kita pengalihan perhatian pada suatu yang baru. Keberhasilan
bukanlah suatu hasil akhir dari suatu tugas, keberhasilan adalah
suatu langkah maju berikutnya dalam sebuah kelompok.

6.

Mengakui masalah secara terbuka. Keterbukaan sebagai kekuatan
yang bisa mengendalikan dan mengatasi berbagai masalah dengan
cepat, dan juga sama secepatnya dapat mewujudkan kemampuan.

7.

Memberikan informasi pada anggota informasi merupakan hal yang
penting dalam kelompok para pemimpin mengakui bahwa anggota
kelompoknya tidak dapat diharapkan untuk berpartisipasi melebihi
tugas sehari-hari mereka.

8.

Sebagai contoh tugas mereka dalam sistem sasaran yang ingin
dicapai, siklus kualitas tim-tim proyek.

9.

Memberikan wewenang pada setiap kelompok melalui pelatihan
berbagai keahlian, dorongan semangat, tanggung jawab,
pengambilan keputusan, akses sumber-sumber data dan anggaran,
timbal balik reputasi perusahaan, dan penghargaan.
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Sedangkan fungsi pemimpin kelompok atau pemimpin kelompok
yang efektif harus mampu untuk berfungsi dalam berbagai macam
cara pada waktu yang berbeda, dan dapat memilih serta menggunakan
berbagai macam keterampilan yang tepat untuk tiap fase proses
kelompok. Bates et al. (1982, dalam Supriatna, 2004) menunjukkan
empat fungsi utama yang perlu diperhatikan oleh pemimpin kelompok
selama proses kelompok, yaitu: (a) sebagai seorang direktur yang
mengatur arus interaksi kelompok. Pemimpin harus membantu anggota
menyadari perilaku-perilaku mana yang mendorong dan menghambat
komunikasi. Pemimpin harus bertindak dengan cara proaktif dan reaktif
untuk mencegah munculnya perilaku tertentu yang menghambat dan
mendorong munculnya perilaku lain yang mendukung proses kelompok;
(b) sebagai seorang model; (c) sebagai katalis interaksional; (d) sebagai
fasilitator; (e) mampu mengendalikan konflik.
Sedangkan gaya kepemimpinan kelompok ditunjukkan seorang
pemimpin kelompok mempunyai dampak yang langsung terhadap
perilaku anggota kelompok. Pemimpin kelompok yang selalu
menyatakan kepada anggota kelompoknya mengenai apa yang harus
dikerjakan, akan dapat segera menyelesaikan tugasnya jika didukung
oleh kemampuan fleksibilitas dan inovasi anggotanya. Pemimpin
kelompok paling efektif adalah pemimpin kelompok yang serba bisa.
Mengubah pola kepemimpinannya sesuai dengan maksud kelompok dan
keanggotaannya. Kepemimpinan interpersonal versus kepemimpinan
intrapersonal; Kepemimpinan yang terpusat ke pemimpin versus
kepemimpinan yang terpusat ke kelompok dan gaya kepemimpinan.
Memilih sebuah gaya kepemimpinan tergantung kepada banyak
faktor, seperti kepribadian pemimpin dan tujuan kelompok tersebut.
Lewin (dalam Wibowo, 2005: 148) memperkenalkan tiga gaya dasar
kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan
demokratis, gaya kepemimpinan laissez-faire.
Floyed D. Ruch, mengemukakan tiga pembagian besar mengenai
tugas seorang pemimpin dalam kelompok. Ketiga kelompok
penggolongan tugas tersebut adalah:
1.

Menentukan struktur dari suatu situasi tertentu (structuring the
situation), yaitu:
a.

Menjelaskan hal-hal yang sulit kepada para anggota.
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2.

3.

b.

Membedakan hal-hal atas dasar urutan kepentingannya (order
of priority).

c.

Memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai.

d.

Membantu menunjukkan hal-hal yang harus lebih dahulu
dicapai oleh para anggota.

e.

Membantu para anggota untuk mencapai kebutuhan masingmasing dalam rangka kerja kelompok.

f.

Menyelesaikan konflik antaranggota atas dasar kerangka
pemikiran tertentu (frame of reference).

g.

Mengusahakan agar para anggota memiliki kerangka pemikiran
tertentu.

h.

Mengatasi perasaan tak aman dan ragu-ragu yang ada di antara
anggota dengan jalan menunjukkan perspektif waktu (time
perspective).

Mengadakan pengawasan atas perilaku para anggota dalam
kelompok (controling group behaviour), yang dilakukan dengan cara:
a.

Mengatasi penyimpangan atau penyelewengan para anggota.

b.

Memberikan hadiah atau hukuman bilamana dipandang perlu.

c.

Menjaga penyalahgunaan kepentingan kelompok oleh individuindividu tertentu dan juga sebaliknya.

Menjadi juru bicara kelompok ke pihak luar, seperti dengan jalan:
a.

Menyatakan dan menerangkan kebutuhan kelompok kepada
dunia luar, antara lain mengenai sikap, pengharapan dan
kekhawatiran dari kelompoknya.

b.

Pendek kata, berbicara keluar untuk kepentingan dan atas
nama kelompoknya.

F. Ciri-Ciri Kelompok Efektif
Suatu istilah efektif berhubungan dengan proses langkah-langkah
yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.
Keefektifan juga berhubungan dengan nilai minimal penggunaan
sumber daya organisasi atau tidak ada kecerobohan yang tidak berarti.
Efektif tidak ada pembuangan waktu atau materi dalam setiap hal
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yang dilakukan. Melalui komunikasi tujuan organisasi atau kelompok
dapat dicapai secara efektif.
Ciri-ciri kelompok yang efektif, Wandi. S. Barata dan Pius M.
Sumaktoyo dalam bukunya “Mencapai Sasaran melalui Kerja sama
Tim”, adalah sebagai berikut:
1.

Kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama
dengan tujuan tertentu, demi mencapai sasaran-sasaran yang jelas
dengan diketahui oleh semua anggota kelompok dalam suasana
saling mempercayai dan penuh percaya diri serta mengutamakan
untuk kerja.

2.

Dalam suatu kelompok yang efektif, anggota kelompok bersedia
menerima berbagai perbedaan dan sumbangan pemikiran serta
masing-masing individu memiliki peran yang berbeda-beda.

3.

Pemecahan masalah dilaksanakan secara positif tanpa melibatkan
kebencian individu.

4.

Para anggota dan pemimpin kelompok bersedia berbagi ilmu,
pengetahuan, informasi dan keterampilan agar seluruh kelompok
memiliki kemampuan yang sama. Dalam hal ini tidak terjadi
penonjolan pribadi.

5.

Apabila terjadi pendapat, mereka akan duduk bersama dan
memecahkan permasalahan dengan kepala dingin dan memecahkan
masalah secara terbuka.

6.

Pembagian dan pendelegasian tanggung jawab dengan orang-orang
yang bekerja secara mandiri, tetapi tetap dalam kerangka kerja sama.

7.

Berbagai saran untuk memperbaiki kinerja organisasi diterima
dengan baik, walaupun berasal dari anggota kelompok yang lain.

8.

Seluruh anggota tim tidak ragu-ragu mengambil inisiatif dan
tindakan yang diperlukan, tanpa merasa cemas akan suara
menentang.
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Bab 10
PRAKTIK KONSELING DALAM
ASUHAN KESEHATAN

A. Pendahuluan
Setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan praktik konseling tersebut
tetap ada untuk klien/pasien. Praktik konseling kesehatan memfokuskan
pada pelayanan konselor dalam hal ini; bidan, dokter, perawat dalam
memberikan setiap pelayanan kepada klien/pasien. Adapun sifat dan
bentuk pelayanan praktik konseling untuk klien/pasien ini adalah
berupa komunikasi dengan memberikan saran-saran kepada klien/
pasien terkait dengan riwayat penyakit yang dialaminya. Pelayanan
praktik konseling kesehatan berawal dari hasil diagnosis pertama yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan di atas.
Dari hasil diagnosis itu, pelayanan praktik konseling hadir untuk
memberikan penyuluhan atau beberapa hal penting terkait kebutuhan
klien/pasien tentang kesehatan. Praktik konseling pada diri klien
atau pasien dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan klien/pasien dalam
hal jumlahnya, yang menentukan adalah konselor itu sendiri dengan
memberi tahu kepada klien/pasien. Dari ini, akan memberikan suatu
kepastian sejauh mana pelayanan konseling terhadap seseorang pasien/
klien itu dilakukan.
Atas dasar tersebut, komunikasi antara konselor dan klien harus
terjalin dengan baik dari itu, sehingga konselor dapat memberikan
layanan kesehatan kepada kliennya dengan baik pula. Demikian
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sebaliknya, berdasarkan perkembangan kesehatan yang dialaminya, agar
klien selalu mengetahui status kondisi kesehatan, sehingga berdasarkan
status itulah yang akan disampaikan kembali kepada konselor, sehingga
konselor dapat kembali memberikan pelayanan konseling itu kepada
kliennya.

B. Konsep Konseling dan Nasihat
Secara etimologis, konseling berasal dari kata “counsel” yang diambil
dari bahasa Latin yaitu “counsilium”, artinya “bersama” atau “bicara
bersama”. Pengertian “berbicara bersama-sama” dalam hal ini adalah
pembicaraan konselor dengan seorang atau beberapa klien (counselee).
Dalam kamus bahasa Inggris, konseling dikaitkan dengan kata “counsel”
yang diartikan sebagai nasihat (to obtain counsel); anjuran (to give counsel);
pembicaraan (to take counsel). Dengan demikian, konseling diartikan
sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan
bertukar pikiran. Pengertian konseling juga dikemukakan oleh para ahli
dengan berbagai rumusan batasan konseling yang berbeda-beda, tetapi
inti dan tujuannya sama.
Sebagaimana Burks dan Stefflre yang dikutip Abu Bakar Baraja
dalam bukunya “Psikologi Konseling”, mengemukakan batasan
konseling sebagai berikut: konseling merupakan suatu hubungan
profesional antara seorang konselor terlatih dan seorang klien.
Hubungan ini biasanya orang-perorang, meskipun sering kali para klien
memahami dan memperjelas pandangan hidupnya, dan belajar mencapai
tujuan yang ditentukan sendiri melalui pilihan-pilihan yang bermakna
dan penyelesaian masalah-masalah emosional atau antarpribadi.
James F, Adams, yang dikutip oleh I. Djumhur dan Moh. Surya
bahwa: “Konseling adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang
individu di mana yang seorang (konselor) membantu yang lain (konseli)
supaya ia dapat memahami dirinya dalam hubungan dengan masalahmasalah hidup yang dihadapinya waktu itu dan pada waktu yang akan
datang.” Dewa Ketut Sukardi juga memberikan batasan pengertian
konseling sebagai berikut: “Konseling adalah bantuan yang diberikan
kepada klien (counselee) dalam memecahkan masalah-masalah secara
face to face, dengan cara yang sesuai dengan keadaan klien (counselee)
yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.”
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Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat diberikan kesimpulan
bahwa aktivitas konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi
dengan jalan mengadakan komunikasi langsung, mengemukakan dan
memperhatikan dengan seksama isi pembicaraan, gerakan-gerakan
isyarat, pandangan mata, dan gerakan-gerakan lain dengan maksud
untuk meningkatkan kedua belah pihak yang terlibat di dalam interaksi
itu. Dengan demikian pengertian konseling secara luas adalah proses
pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara secara face to
face oleh seorang ahli (konselor) kepada individu (klien) yang sedang
mengalami sesuatu masalah atau hambatan dalam perkembangannya
dengan tujuan agar individu tersebut dapat mencapai perkembangannya
secara optimal. Dengan memberikan fakta-fakta sehingga klien
tersebut dapat membuat keputusan, dapat membuat klien bertanya
dan mendiskusikan masalah pribadinya. Sementara pemberian nasihat
adalah memberitahukan kepada klien apa yang sebaiknya klien lakukan,
menghakimi perilakunya di masa lalu dan sekarang. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, nasihat berarti ajaran atau pelajaran baik; anjuran
(petunjuk, peringatan, teguran) yang baik.
Asuhan kesehatan merupakan penggambaran hubungan antara
tenaga kesehatan dengan kliennya dalam konteks pemberian bantuan
dan pemenuhan kebutuhan klien. Tenaga kesehatan sebagai konselor
menggunakan komunikasi mendalam yang dikenal sebagai kegiatan
konseling. Proses melalui satu orang membantu orang lain dengan
komunikasi, dalam kondisi saling pengertian yang bertujuan untuk
membangun hubungan, orang yang mendapat konseling dapat
mengekspresikan perasaan dan pikirannya dengan cara tertentu sesuai
dengan situasi, melalui pengalaman terbaru, dan juga memandang
kesulitan lebih objektif sehingga dapat menghadapi masalahnya dengan
tidak terlalu cemas dan tegang.    
Dalam memberikan konseling tidak semestinya langsung
memberi advis-advis langsung pada klien, tetapi adanya pertimbanganpertimbangan khusus dengan memperhatikan psikologi, bahasa, budaya
dan kebiasaan klien. Namun, tidak ada salahnya sebelum konseling
yang dilakukan oleh konselor, dapat saja melakukan beberapa pokok
pembicaraan yang tidak harus fokus pada sasaran konseling. Namun,
sebelum melakukan pada hal yang terpusat pada pelayanan konseling
maka perlu dipahami perbedaan konseling dan nasihat adalah:
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1.

Konseling
a.

Memberikan fakta-fakta sehingga klien dapat membuat
keputusan sendiri, membuat klien mau bertanya dan
mendiskusikan masalah yang sangat pribadi tidak mungkin
dibicarakan dengan setiap orang.

b.

Pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab klien.

c.

Konseling harus berpijak yang kuat di dalam kerangka
pemikiran klien.

2.	 Nasihat
a.

Memberikan klien apa yang sebaiknya dilakukan.

b.

Menghakimi perilakunya di masa lalu dan kini.

c.

Pemberian nasihat berperan seakan dia seorang ahli dan
memikul tanggung jawab lebih besar terhadap klien.

d.

Pemberian nasihat lebih mengarahkan dan akibatnya
mengambil sebagian tanggung jawaban klien.

Selain itu nasihat juga diartikan sebagai suatu kata untuk
menerangkan satu pengertian, yaitu keinginan kebaikan bagi yang
dinasihati. Nasihat dilakukan dengan lembut dan sabar untuk
meningkatkan perbaikan demi kebaikan orang yang dinasihati tanpa
mengabaikan harga diri dari keduanya. Nasihat meningkatkan cara
berpikir menjadi lebih baik, baik bagi orang yang menasihati dan orang
yang dinasihati, sehingga nasihat juga akan meningkatkan kecerdasan
emosional. Nasihat menimbulkan rasa kasih sayang dari orang yang
dinasihati kepada orang yang menasihati, atau sebaliknya. Sehingga
bisa disimpulkan nasihat akan memberikan manfaat dan kebaikan, baik
orang yang menasihati dan orang yang dinasihati.
Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan
melalui wawancara dan teknik-teknik bimbingan yang lain oleh seorang
ahli (konselor) kepada individu atau kelompok individu yang sedang
mengalami masalah (klien) yang bertujuan pada teratasinya masalah
yang dihadapi oleh klien. Konseling adalah suatu proses memberi
bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli
(yang disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu
masalah yang dihadapi oleh klien (Mugiarso, 2009: 5).
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Konseling adalah kontak antara dua orang (yaitu konselor dan
konseli) untuk menangani masalah konseli, dalam suasana keahlian yang
laras dan terintegrasi, berdasarkan norma-norma yang berlaku, untuk
tujuan-tujuan yang berguna bagi konseli (Sukardi, 2008: 6). Ciri-ciri
pokok konseling, yaitu konseling menuntut dilaksanakannya oleh seorang
konselor yang profesional; konseling didasari atas penerimaan konselor
secara wajar tentang diri klien; interaksi antara konselor dan klien
berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah pada pencapaian
tujuan; tujuan dari proses konseling adalah terjadinya perubahan pada
tingkah laku klien; konseling merupakan proses yang dinamis.
Sedangkan tujuan konseling berdasarkan penanganan oleh konselor,
dikemukakan oleh Shertzer dan Stone yang dikutip oleh Mc. Leod (2004)
dapat diperinci sebagai berikut:
1.

Mencapai kesehatan mental yang positif. Apabila kesehatan mental
tercapai maka individu memiliki integrasi, penyesuaian dan
identifikasi positif terhadap orang lain. Individu belajar menerima
tanggung jawab, menjadi mandiri, dan mencapai integrasi tingkah
laku.

2.

Keefektifan individu. Seseorang diharapkan mempunyai pribadi
yang dapat menyelaraskan diri dengan cita-cita, memanfaatkan
waktu dan tenaga serta bersedia mengambil tanggung jawab
ekonomi, psikologis dan fisik.

3.

Pembuatan keputusan. Konseling membantu individu mengkaji apa
yang perlu dipilih, belajar membuat alternatif-alternatif pilihan,
dan selanjutnya menentukan pilihan sehingga pada masa depan
dapat membuat keputusan secara mandiri.

Berdasarkan uraian di atas, fungsi konseling dapat disebutkan
sebagai: (1) pemahaman: untuk membantu klien agar memahami
diri dan lingkungan; (2) pencegahan: untuk membantu klien agar
mampu mencegah dan menghindarkan diri dari berbagai masalah yang
menghambat perkembangan dirinya; (3) pengentasan: untuk membantu
klien mengatasi permasalahan yang dialaminya; (4) pemeliharaan:
membantu klien memelihara tumbuh kembang berbagai potensi dan
kondisi positif yang dimiliki; (5) advokasi: untuk membantu klien
memperoleh pembelaan atas hak dan/atau kepentingannya yang kurang
dapat perhatian.
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C. Proses Konseling
Setiap implementasi dilakukan melalui proses dan tahapan-tahapan
tertentu. Proses adalah suatu peristiwa yang sedang berlangsung
dalam sebuah kegiatan. Sedangkan tahapan itu adalah langkah-langkah
berkesinambungan dalam suatu peristiwa/kejadian. Tahapan proses
konseling adalah urutan atau fase yang digunakan dalam proses
konseling yang bukan Client-Centered atau konseling yang difokuskan
kepada klien saja, tahapan atau proses konseling ini digunakan oleh
konseli atau biasa kita sebut klien dan juga konselor sehingga keduanya
sama-sama aktif dalam kegiatan konseling. Tidak hanya konselor
ataupun sebaliknya. Terhadap proses dapat dirumuskan bahwa proses
itu sesuatu yang dilalui dan harus diikuti, yang dilalui atau diikuti itu
(proses) sifatnya ada yang mudah dilaksanakan ada yang sulit. Namun,
untuk mendapatkan kualitas pelayanan konselor yang bermutu maka
setiap proses tersebut harus dilaksanakan.
Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan
dengan baik. Menurut Brammer (1979) dalam bukunya “Konseling
Individual” oleh Sofyan S. Willis, proses konseling adalah peristiwa
yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta
konseling tersebut (konselor dan klien). Setiap tahapan proses
konseling membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Namun,
keterampilan-keterampilan tersebut bukanlah yang utama jika hubungan
konseling tidak mencapai raport. Dinamika hubungan konseling
ditentukan oleh penggunaan keterampilan yang variatif, sehingga
dalam proses konseling tidak merasa membosankan, akan tetapi sangat
bermakna dan berguna. Hubungan baik antara konselor dan klien harus
terbina dengan baik, terutama konselor harus memiliki pengetahuan
komunikasi dan juga pelayanan prima, yakni mengutamakan kepuasan
klien.
Karena konseling merupakan suatu bentuk percakapan wawancara,
maka wawancara itu juga harus memberikan rasa aman kepada klien.
Sedangkan wawancara itu sendiri belum tentu merupakan suatu
konseling. Hubungan antara konselor dan klien adalah inti proses
konseling. Oleh karena itu, konselor menguasai berbagai teknik dalam
hubungan proses konseling meliputi:
1.

Proses Awal. Pada tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu
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konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi
masalah klien. Tahap awal Cavanagh (1982) menyebutkan dengan
istilah introduction and environmental  support. Adapun yang dilakukan
oleh konselor dalam proses konseling tahap awal adalah:
a.

Pembinaan hubungan baik. Dilakukan sejak awal pertemuan
dengan klien dan dijaga selama pertemuan konseling.
Tujuannya adalah untuk menjembatani hubungan antara
konselor dan klien.

b.

Penggalian informasi (identifikasi masalah, kebutuhan,
perasaan, kekuatan diri). Pengumpulan informasi merupakan
tugas utama bagi konselor. Pendalaman masalah yang dihadapi
klien, perasaan dan kebutuhan klien, serta pemahaman
klien terhadap masalah yang dipahami oleh konselor, akan
berdampak baik terhadap informasi yang dibutuhkan dan
dipahami oleh klien.

c.

Pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan perencanaan.
Sesuai dengan masalah dan kondisi klien, konselor membantu
klien untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau membuat
perencanaan untuk mengatasi.

d.

Menindaklanjuti pertemuan. Mengakhiri pertemuan konseling,
konselor merangkum jalannya dan hasil pembicaraan selama
pertemuan, merencanakan pertemuan selanjutnya atau
merujuk klien disebut juga dengan tahap penutup. Konselor
mengakhiri proses konseling secara bertahap, memberi klien
untuk merenungkan berbagai alternatif berbagai masalah,
membuat perjanjian, memberi dorongan bagi klien untuk
keputusan yang telah diambil dan jalannya proses konseling
sangat bergantung pada percakapan klien.

e.

Pengumpulan dan pemberian informasi. Pengumpulan dan
pemberian informasi tersebut merupakan tugas dari konselor.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara:


mendengar keluhan klien;



mengamati komunikasi nonverbal klien;



bertanya riwayat kesehatan;



latar belakang keluarga, dan masalah;



memberikan penjelasan masalah yang dihadapinya.
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f.

2.

Perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
Apabila data telah lengkap, maka bidan tenaga kesehatan
membantu klien untuk memecahkan masalah atau membuat
perencanaan dalam pemecahan masalahnya, tahapan dalam
memecahkan masalah adalah:


menjajaki masalah (menetapkan masalah yang dihadapi
klien);



memahami masalah (mempertegas masalah yang
sesungguhnya);



membatasi masalah (menetapkan batas-batas masalah);



menjabarkan alternatif pemecahan masalah;



mengevaluasi alternatif (menilai setiap alternatif dengan
analisis SWOT);



memilih alternatif terbaik;



menerapkan alternatif dan menindaklanjuti pertemuan.

Proses pertengahan konseling. Setelah tahap awal dilaksanakan
dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap
inti atau tahap kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang
harus dilakukan, di antaranya:


Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian klien.
Penjelajahan masalah dimaksudkan agar klien mempunyai
pemahaman dan alternatif pemecahan baru terhadap masalah
yang sedang dialaminya. Konselor mengadakan penilaian
kembali dengan melibatkan klien. Jika klien bersemangat, berarti
klien sudah begitu terlibat dan terbuka dalam  proses konseling.



Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Hal ini
bisa terjadi. Klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan
atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan
untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang
dihadapinya. Konselor berupaya kreatif mengembangkan teknikteknik konseling yang bervariasi dan memelihara keramahan,
empati, kejujuran, serta keikhlasan dalam memberikan bantuan
konseling.



Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kesepakatan
yang telah dibangun pada saat kontrak tetap dijaga, baik oleh
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pihak konselor maupun klien. Karena kontrak dinegosiasikan
agar betul-betul memperlancar proses konseling.
3.

Proses akhir konseling. Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal
yang perlu dilakukan, yaitu:


Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil
proses konseling.



Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan
kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling
sebelumnya.



Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling (penilaian
segera).



Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Adapun
tujuan-tujuan pada tahap akhir ini di antaranya:
a.

Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai
klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia
sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan
mendiskusikannya dengan konselor, lalu dia putuskan
alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan
tersebut tentunya berdasarkan kondisi objektif yang ada
pada diri dan di luar diri.

b.

Terjadinya transfer of learning pada diri klien. Oleh klien
belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan
hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah
perilakunya di luar proses konseling. Artinya klien
mengambil makna dari hubungan konseling untuk
kebutuhan akan suatu perubahan.

c.

Melaksanakan perubahan perilaku pada akhir konseling
klien, sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab
ia datang meminta bantuan adalah atas kesadaran akan
perlunya perubahan pada dirinya.

d.

Mengakhiri hubungan konseling mengakhiri konseling
harus atas persetujuan klien. Sebelum ditutup ada beberapa
tugas klien yaitu: membuat kesimpulan-kesimpulan
mengenai hasil proses konseling, mengevaluasi jalannya
proses konseling, membuat  perjanjian untuk pertemuan
berikutnya.
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Sementara itu, pada proses akhir konseling ditandai beberapa hal,
yaitu: menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor
menanyakan keadaan kecemasannya. Adanya perubahan perilaku
klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamik. Adanya rencana
hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Terjadinya
perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan
meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua,
guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Dari hasil
akhir pelayanan konseling adalah pengetahuan klien akan makin luas
dan berkembang dan klien akan makin memiliki kesadaran mengenai
pentingnya perilaku hidup sehat.

D. Praktik Konseling dalam Kesehatan
Suatu praktik konseling, pemberian asuhan kesehatan yang berkualitas
sangat dibutuhkan. Klien membutuhkan yang namanya konseling yang
mampu memberikan perubahan perilaku klien. Atas dasar itu, kualitas
konseling itu ditentukan dengan cara tenaga kesehatan bidan atau perawat
membina hubungan, baik sesama rekan sejawat ataupun dengan orang
yang diberi asuhan. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
juga ditentukan oleh keterampilan tenaga kesehatan untuk berkomunikasi
secara efektif dan melakukan konseling yang baik kepada klien. Artinya
di sini dibutuhkan pelayanan yang bermutu. Tidak jarang ditemukan
kemampuan berkomunikasi tenaga kesehatan terhadap masyarakat/klien
masih sangat lemah dalam memberi pelayanan khususnya berkomunikasi
atau dalam memberi pengetahuan asuhan terhadap klien.
Konseling merupakan proses pemberian informasi objektif dan
lengkap, dilakukan secara sistematik dengan panduan komunikasi
interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik
yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat
ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau
upaya mengatasi masalah tersebut. Praktik konseling dalam kesehatan
merupakan proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan
secara sistematik dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik
bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik bertujuan untuk
membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang
dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah
tersebut.
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Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran
ide atau gagasan. Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami
sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari
satu pihak ke pihak lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan
pandangan atau ide yang dipertukarkan. Komunikasi menciptakan
hubungan antara tenaga kesehatan bidan atau perawat dengan pasien
untuk mengenal kebutuhan dan menentukan rencana tindakan.
Kemampuan komunikasi tidak terlepas dari tingkah laku yang
melibatkan aktivitas fisik, mental dan dipengaruhi oleh latar belakang
sosial, pengalaman, usia, pendidikan dan tujuan. Dengan itu, konseling
dapat ditegaskan sebagai bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan
oleh konselor dan klien, tetapi yang berorientasi perilaku sehat dan sakit.
Bagi konselor tugas konseling harus dipahami dengan sebaikbaiknya sehingga seorang klien mampu memberikan pelayanan melalui
komunikasi terbaik terhadap klien. Adapun yang harus diperhatikan
oleh konselor dalam praktik konseling kesehatan adalah:
1.

Konselor membentuk kesiapan konseling. Faktor yang memengaruhi
kesiapan konseling adalah motivasi memperoleh bantuan,
pengetahuan klien tentang konseling, kecakapan intelektual,
tingkat ketelitian terhadap masalah dan harapan terhadap peran
konselor.
Hambatan dalam persiapan konseling adalah:
a.

Penolakan.

b.

Situasi fisik.

c.

Pengalaman konseling yang tidak menyenangkan.

d.

Pemahaman konseling kurang.

e.

Pendekatan kurang.

f.

Iklim penerimaan pada konseling kurang.

Sedangkan penyiapan klien meliputi: orientasi pra-konseling, teknik
survei terhadap masalah klien, memberikan informasi pada klien,
pembicaraan dengan berbagai topik, dan menghubungi sumbersumber referal.
2.  	 Memperoleh informasi. Memperoleh riwayat kasus dan riwayat
kasus merupakan kumpulan informasi sistematis tentang
kehidupan sekarang dan masa lalu. Riwayat kasus kesehatan,
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biasanya tercatat dalam rekam medis. Lebih dari itu, riwayat
kesehatan harus terekam dari secara bawaan pertama hingga
terakhir. Namun demikian, informasi tersebut bersifat sangat
situasional tidak bisa juga semua apa yang dialami oleh klien saat
ini atau yang gejala tidaklah bawaan dari sebelumnya, tetapi divonis
sebagai rekam sebelumnya.
3.  	 Evaluasi psikodiagnostik
Psikodiagnostik dari setelah dilakukan konseling tetap ada hal-hal
yang tidak tepat, terjadinya kekurangan-kekurangan atau tidak
menemukan jawaban yang pasti, atau perlu dilakukan satu upaya
perbaikan dari hasil konseling sebelumnya. Oleh karena itu, atas
dasar tersebut evaluasi psikodiagnostik dilakukan oleh konselor.
Psikodiagnostik meliputi pernyataan masalah klien, perkiraan
sebab kesulitan (kemungkinan teknik konseling dan perkiraan
hasil konseling). Dari perkiraan sebab kesulitan inilah evaluasi
dilakukan.
Sedangkan teknik konseling dalam kesehatan dapat dibagi 3 yaitu:
1.

Pendekatan authoritatian atau directive (concelor centered), pusat dari
keberhasilan konseling adalah dari konselor. Yang berpusat pada
konselor. Konselor yang mempergunakan metode ini membantu
memecahkan masalah klien dengan secara sadar mempergunakan
sumber-sumber intelektualnya. Tujuan utama dari metode ini
adalah membantu klien mengganti tingkah laku emosional dan
impulsif dengan tingkah laku yang rasional. Kesimpulannya hal ini,
adalah melalui pendekatan authoritatian perlu dilakukan penormalan
sehingga tidak lagi di luar rasional oleh klien.

2.

Pendekatan non-directive (client centered). Pendekatan non-directive atau
counselee centred, konseli diberikan kesempatan untuk memimpin
proses konseling dan memecahkan masalah sendiri. Pada teknik ini
klien diberi kesempatan untuk memimpin wawancara dan memikul
sebagian besar dari tanggung jawab atas pemecahan masalahnya.
Beberapa ciri-cirinya antara lain:
a.

Klien bebas untuk mengekspresikan dirinya.

b.

Klien menerima, mengetahui, menjelaskan, mengulang lebih
secara objektif pernyataan-pernyataan dari klien.

c.

Klien ditolong untuk makin mengenal diri sendiri.
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d.

3.

Klien membuat asal-usul yang berhubungan dengan
pemecahan masalahnya. Salah satu keuntungan terbesar dari
metode ini adalah mengurangi ketergantungan klien. Bahkan
memberikan pelepasan emosi yang dalam dan memberi lebih
banyak kesempatan untuk pertumbuhan.

Pendekatan edetic, konselor menggunakan cara yang baik sesuai
dengan masalah konseling. Pendekatan ini memberikan arti bahwa
dalam melakukan konseling haruslah sesuai dengan metode dan
memiliki atau melalui pendekatan tersendiri.

Namun, dalam melakukan konseling tersebut tidaklah terlepas
dari berbagai faktor atau kendala yang dihadapi terutama konselor
dan juga klien. Berdasarkan beberapa analisis dapat ditemukan bahwa
faktor penghambat konseling dalam pelayanan kesehatan setidaknya
adalah sebagai berikut:
1.

Faktor individual. Secara individual antara keduanya yaitu
konselor dan klien selalu ada kelemahan masing-masing. Konselor
yang telah profesional diyakini dapat melakukan tugas dengan
baik. Sedangkan klien yang baru berhubungan dengan konselor
atau tenaga kesehatan, ia masih memiliki keterbatasan dalam
berkomunikasi. Keterikatan budaya merupakan faktor individual
yang dibawa seseorang dalam melakukan interaksi. Dan orientasi
ini merupakan gabungan dari:
a.

Faktor fisik atau kepekaan pancaindra, usia dan seks. Faktor ini
sebagai perbedaan yang ditemukan dalam diri, baik konselor
maupun klien.

b.

Sudut pandang terhadap nilai-nilai. Antara konselor dan
klien memiliki pandangan yang berbeda, sehingga dalam
menyampaikan sesuatu tersebut dilakukan dengan keterbatasan
sehingga menghambat daripada tujuan yang ingin dicapai dari
konseling.

c.

Faktor sosial pada sejarah keluarga dan relasi, jaringan sosial,
peran dalam masyarakat, status sosial. Keterbatasan faktor
sosial sebelumnya akan memengaruhi pelayanan oleh konselor
terhadap klien dan sebaliknya.

d.

Bahasa. Ada klien yang tidak sebahasa dengan konselor, dan
sebaliknya ada konselor tidak sebahasa dengan klien, sehingga
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ini sebagai sebuah keterbahasaan antara keduanya. Terhadap
kasus ini tidak jarang konselor memiliki juru transkrip untuk
memberikan arti dari bahasa klien, dan sebaliknya klien
juga dalam melakukan untuk mendapatkan setiap pelayanan
konseling tidak jarang didampingi oleh apakah keluarga atau
sahabatnya.
2.

Faktor yang berkaitan dengan interaksi. Antara konselor dan klien
hubungan keduanya harus mampu tertata dan terjaga dengan
baik. Ketika hubungan konselor dan klien tidak terjaga dengan
baik maka kebanyakan konselor tidak banyak memberi pelayanan
yang berdasarkan kebutuhan konseling. Demikian sebaliknya klien
merasa tidak terlalu peduli akan hal itu. Sementara faktor yang
berkaitan dengan interaksi ini dapat disebutkan antara lain:
a.

Tujuan dan harapan terhadap komunikasi.

b.

Sikap terhadap interaksi.

c.

Pembawaan diri terhadap orang lain.

d.

Sejarah hubungan.

3.

Faktor situasional. Situasi selama melakukan komunikasi akan
memengaruhi keberhasilan komunikasi. Suatu lingkungan yang
tenang dan terjaga privasinya dapat mendukung proses komunikasi.
Oleh konselor harus dapat memilih atau mengetahui kapan
situasi itu mendukung dalam proses konseling dilakukan. Mana
pula bisa saja khususnya konselor sedang tidak dalam keadaan
fit saat melakukan konseling, maka kondisi yang demikian tidak
perlu ada konseling untuk dilakukan selain berpengaruh pada diri
konselor juga berakibat pada klien, yakni hubungan dan nasihat
yang diberikan tidak maksimal.

4.

Kompetensi dalam melakukan percakapan. Suatu kompetensi dapat
diartikan sebagai bentuk kemampun yang dimiliki konselor dan
klien untuk berkomunikasi. Antara keduanya proses dan tahapan
komunikasi ini semestinya berjalan dengan efektif. Komunikasi
dikatakan efektif bila ada sikap dan perilaku kompeten dari
kedua belah pihak. Sikap dan perilaku kompeten artinya apa yang
disampaikan oleh konselor, selain dapat dipahami oleh klien juga
memiliki nilai yang penting untuk kebutuhan klien. Karena ini
berhubungan dengan sikap dan perilaku sifatnya lebih substantif
kedua-duanya dalam artian penuh dengan kehati-hatian.
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E. Langkah-Langkah Konseling dalam Kesehatan
Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada klien, oleh konselor
harus mengetahui dan memiliki kompetensi profesional dalam
melakukan terapi konseling. Langkah-langkah konseling ini, identik
dengan tahapan-tahapan konseling sebagaimana telah disebutkan
di atas. Sedangkan dalam tahapan-tahapan tersebut berlaku dan
berlangsungnya proses. Langkah-langkah tersebut, juga bersifat
sistematis dan bisa saja memiliki urutan a, b, c dan z. Setiap langkah
merupakan kekuatan untuk capaian langkah berikutnya dan langkah
sebelumnya akan memengaruhi hasil langkah berikutnya juga, demikian
seterusnya.
Berdasarkan pernyataan di atas langkah-langkah konseling
kesehatan terbagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) Pendahuluan,
merupakan kegiatan untuk menciptakan kontak, melengkapi data klien
untuk merumuskan penyebab masalah dan menentukan jalan keluar.
(2) Bagian inti/pokok, bagian ini mencakup kegiatan mencari jalan
keluar, memilih salah satu jalan keluar dan melaksanakan jalan keluar
tersebut. (3) Bagian akhir, merupakan kegiatan akhir dari konseling
yang meliputi penyimpulan dari seluruh aspek kegiatan. Langkah ini
merupakan langkah penutupan dari pertemuan dan penetapan untuk
pertemuan berikutnya.
Sedangkan tujuan dan sekaligus harapan dari pelayanan konseling
yang telah dilakukan bagi klien adalah sebagai berikut: peningkatan
kemampuan klien dalam upaya mengenal masalah, merumuskan
alternatif pemecahan masalah, dan menilai hasil tindakan secara tepat
dan cermat. Klien memiliki pengalaman dalam menghadapi masalah dan
pelaksanaan pemecahan masalah kesehatan, dan adanya kemandirian
dalam pemecahan masalah
Selain itu, oleh Gallen dan Leitenmaier memberikan satu akronim
yang dapat dijadikan panduan bagi petugas klinik untuk melakukan
langkah-langkah konseling kesehatan. Akronim tersebut adalah
GATHER yang merupakan singkatan dari:
1.

(G: greet) berikan salam, mengenalkan diri dan membuka
komunikasi.

2.

(A: ask atau assess) menanyakan keluhan atau kebutuhan pasien
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dan menilai apakah keluhan/keinginan yang disampaikan memang
sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
3.

(T: tell) beritahukan bahwa persoalan pokok yang dihadapi oleh
pasien adalah seperti yang tercermin dari hasil tukar informasi dan
harus dicarikan upaya penyelesaian masalah tersebut.

4.

(H: help) bantu pasien untuk memahami masalah utamanya dan
masalah itu yang harus diselesaikan. Jelaskan beberapa cara yang
dapat menyelesaikan masalah tersebut, termasuk keuntungan dan
keterbatasan dari masing-masing cara tersebut. Minta pasien untuk
memutuskan cara terbaik bagi dirinya.

5.

(E: explain) jelaskan bahwa cara terpilih telah diberikan atau
dianjurkan dan hasil yang diharapkan mungkin dapat segera terlihat
atau diobservasi beberapa saat hingga menampakkan hasil seperti
yang diharapkan. Jelaskan pula siapa dan di mana pertolongan
lanjutan atau darurat dapat diperoleh.

6.

(R: refer dan return visit) rujuk apabila fasilitas ini tidak dapat
memberikan pelayanan yang sesuai atau buat jadwal kunjungan
ulang apabila pelayanan terpilih telah diberikan.

Selain di atas, ada juga langkah-langkah konseling dengan sebutan
“Satu Tuju”. Dalam memberikan konseling. Khususnya bagi calon klien
yang baru hendaknya dapat diterapkan 6 langkah yang sudah dikenal
dengan kata kunci “Satu Tuju”. Penerapan “Satu Tuju” tersebut tidak
perlu dilakukan secara berurutan karena petugas harus menyesuaikan
diri dengan kebutuhan klien. Klien membutuhkan lebih banyak
perhatian pada langkah yang satu dibandingkan dengan langkah lainnya.
Adapun kata kunci “Satu Tuju” adalah sebagai berikut:
1.

(SA: sapa dan salam) sapa dan salam kepada klien secara terbuka
dan sopan. Berikan perhatian sepenuhnya kepada mereka dan
berbicara di tempat yang nyaman serta terjamin privasinya.
Yakinkan klien untuk membangun rasa percaya diri. Tanyakan
kepada klien apa yang perlu dibantu, serta jelaskan pelayanan apa
yang dapat diperolehnya.

2.

(T: tanya) tanyakan kepada klien informasi tentang dirinya. Bantu
klien untuk berbicara mengenai pengalaman keluarga berencana
dan kesehatan reproduksi, tujuan, kepentingan, harapan, serta
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keadaan kesehatan dan kehidupan keluarganya. Tanyakan
kontrasepsi yang diiginkan oleh klien. Berikan perhatian kepada
klien apa yang disampaikan oleh klien sesuai dengan kata-kata,
gerak isyarat dan caranya. Coba tempatkan diri kita di dalam hati
klien. Dengan memahami pengetahuan, kebutuhan dan keinginan
klien, kita dapat membantunya.
3.

(U: uraikan) uraikan kepada klien mengenai pilihannya dan
beritahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin, termasuk
pilihan beberapa jenis kontrasepsi. Bantulah klien pada jenis
kontrasepsi yang paling dia inginkan, serta jelaskan pula jenisjenis lain yang ada. Juga jelaskan alternatif kontrasepsi lain yang
mungkin diinginkan oleh klien.

4.

(TU: bantu) bantulah klien menentukan pilihannya. Bantulah klien
berpikir mengenai apa yang paling sesuai dengan keadaan dan
kebutuhannya. Doronglah klien untuk menunjukkan keinginannya
dan mengajukan pertanyaan. Tanggapilah secara terbuka. Petugas
membantu klien mempertimbangkan kriteria dan keinginan klien
terhadap setiap jenis kontrasepsi.

5.

(J: jelaskan) jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan
kontrasepsi pilihannya setelah klien memilih jenis kontrasepsinya,
jika diperlukan perlihatkan alat/obat kontrasepsinya. Jelaskan
bagaimana alat/obat kontrasepsi tersebut digunakan dan bagaimana
cara penggunaannya. Sekali lagi doronglah klien untuk bertanya
dan petugas menjawab secara jelas dan terbuka. Beri penjelasan
juga tentang manfaat ganda metode kontrasepsi.

6.

(U: kunjungan ulang) perlunya dilakukan kunjungan ulang.
Bicarakan dan buatlah perjanjian, kapan klien akan kembali
untuk melakukan pemeriksaan atau permintaan kontrasepsi jika
dibutuhkan. Perlu juga selalu mengingatkan klien untuk kembali
apabila terjadi suatu masalah.

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan
konselor terhadap klien tersebut harus mengikuti langkah-langkah
dan tahapan-tahapan tertentu, dan bersifat sistematis. Namun, dalam
pemberian layanan tersebut juga dipengaruhi oleh sejauh dan seberapa
besar dan tingginya pengetahuan yang telah menjadi pengalaman
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konselor dalam memberikan pelayanan kepada klien. Walau konsep di
atas diterapkan, tetapi keterbatasan ada pada konselor itu sendiri, lalu
kalau ini yang terjadi maka perlu dilakukan pendekatan pengembangan
SDM konselor, sehingga mampu mengubah perilaku klien.
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GLOSARIUM

Dimensi Internal adalah kerangka acuan internal (internal frame of
reference) adalah penilaian yang dilakukan individu yaitu penilaian
yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia
dalam dirinya. (Bab 3).
Enable informed decision making, ialah memberikan informasi akurat
untuk memungkinkan pengambilan keputusan. (Bab 1).
Imitasi adalah keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya/
meniru. Hal yang perlu diperhatikan sebelum meniru adalah
mempunyai minat dan perhatian yang besar, sikap menjunjung
tinggi, pandangan meniru akan memperoleh penghargaan sosial
yang tinggi. (Bab 3).
Identifikasi adalah proses yang berlangsung secara sadar, irasional,
berdasar perasaan, dan berkembang bahwa identifikasi berguna
untuk melengkapi sistem norma-norma yang ada. (Bab 3).
Komunikasi adalah proses pemindahan dan pertukaran pesan, di mana
pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data atau
informasi dari seseorang kepada orang lain. (Bab 1).
Komunikasi kesehatan diartikan sebagai penyampaian pesan yang berisi
semua hal yang berhubungan dengan kesehatan yang dilakukan
oleh tenaga kesehatan terhadap klien atau keluarganya. (Bab 1).
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Komunikasi massa merupakan komunikasi sosial, yang sifat dan
bentuknya juga berlaku dalam dunia kesehatan atas komunikasi
massa tersebut. Informasi akan kesehatan hari ini tidak terbendung
atau terhalang lagi oleh sesuatu, akan tetapi suatu informasi
kesehatan melalui media massa adalah hak publik untuk
mendapatkannya. (Bab 2).
Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara
tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap
reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun
nonverbal. (Bab 2).
Komunikasi kelompok adalah sebagai interaksi secara tatap muka antara
tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti
berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana
anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggotaanggota yang lain secara tepat. (Bab 2).
Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan atau dirancang
untuk tujuan terapi. Seorang penolong/perawat dapat membantu
klien mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi.
(Bab 3).
Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya,
yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh
dari interaksi dengan lingkungan. (Bab 3).
Konsep diri positif adalah orang yang terbuka; orang yang tidak memiliki
hambatan untuk berbicara dengan orang lain, bahkan dalam situasi
yang masih asing sekalipun; orang yang cepat tanggap dalam situasi
sekelilingnya. (Bab 3)
Konsep diri yang negatif adalah suatu sikap cenderung sulit menerima
kritik dari orang lain; mengalami kesulitan berbicara dengan orang
lain; sulit mengakui kesalahan; kurang mampu mengungkapkan
perasaan dengan cara yang wajar. (Bab 3).
Konseling adalah serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan
dalam usaha membantu konseli/klien secara tatap muka langsung
dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri
terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus maka masalah
yang dihadapi oleh klien dapat teratasi semuanya. (Bab 5).
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Konseling kesehatan adalah suatu upaya pemberian bantuan psikis yang
dilakukan oleh konselor berkaitan dengan kesehatan klien yaitu
kondisi sejahtera, baik fisik, mental, maupun sosial yang bermuara
pada tercapainya tujuan akhir konseling yaitu dari KES-T menjadi
KES. (Bab 5).
Konseling behavioral merupakan suatu proses membantu orang untuk
belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan
keputusan tertentu. (Bab 5).
Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain
yang merupakan terjadinya awal interaksi sosial. (Bab 3).
Manage demand for health services ialah untuk memenuhi permintaan.
(Bab 1).
Norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orangorang dalam suatu kelompok berperilaku satu sama lainnya. Norma
oleh para sosiolog disebut juga dengan hukum ataupun aturan yaitu
perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas dilakukan
dalam suatu kelompok. (Bab 2).
Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir
dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. (bab 8).
Persepsi adalah cara seseorang mengolah dan menginterpretasikan
informasi yang mereka terima, dibentuk oleh harapan dan
pengalaman individu. Persepsi individu pada suatu situasi yang
sama dapat berbeda. (Bab 1).
Promote peer information exchange and emotional support yakni
mendukung pertukaran pertama dan mendukung secara emosional
pertukaran informasi kesehatan.
Promote healthy behavior adalah informasi untuk memperkenalkan
hidup sehat. (Bab 1).
Promote self care yakni memperkenalkan pemeliharaan diri sendiri.
(Bab 1).
Pre-test adalah pengujian bahan draf atau konsep dan pesan kepada
perwakilan target audiens sebelum bahan tersebut diproduksi
dalam bentuk final. (Bab 1).
Psikoanalisa merupakan suatu metode penyembuhan yang lebih bersifat
psikologis dengan cara-cara fisik. (Bab 5).
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Relay information yakni meneruskan informasi kesehatan dari suatu
sumber kepada kegiatan monitoring merupakan kajian menyeluruh,
kegiatan supervisi, serta pemanfaatan hasil temuan untuk
meningkatkan implementasi program. (Bab 1).
Refleksi (reflection) yaitu mengarahkan kembali ide, perasaan,
pertanyaan, dan isi pembicaraan kepada klien. (Bab 4).
Simpati adalah perasaan tertarik individu terhadap orang lain yang
timbul atas dasar penilaian perasaan. (Bab 3).
Sugesti adalah proses individu menerima cara pandang orang lain tanpa
kritik lebih dulu. (Bab 3).
Tindakan sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat
memengaruhi individu lain dalam masyarakat. (Bab 3).
Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang memperhitungkan
kesesuaian antara cara dan tujuan atau antara efisiensi dengan
efektivitas. Tindakan rasional berepresati nilai: tindakan yang
berkaitan dengan nilai dasar dalam masyarakat. (Bab 3).
Tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan
pertimbangan adat istiadat atau kebiasaan. (Bab 3).
Tindakan afektif adalah tindakan dilakukan seseorang atau kelompok
berdasarkan perasaan atau emosi. (Bab 3).
Tujuan hubungan antarmanusia adalah untuk terbangunnya keselarasan
dan keserasian antar-sesama manusia dalam rangka memenuhi
kebutuhan manusia itu sendiri, dari hubungan antarmanusia
akan diperoleh informasi dan pengetahuan, dari hubungan
antarmanusia tersebut akan terbangun kerja sama, dengan
hubungan antarmanusia setiap manusia juga akan menyadari
pentingnya tujuan bersama akan dicapai apabila adanya hubungan
yang baik antar-sesama. (Bab 3).
Umpan balik (feedback) suatu pesan yang dikomunikasikan akan ada
jawaban atau tanggapan, umpan balik atau feedback terhadap kedua
belah pihak dalam hal ini tenaga kesehatan dan klien. (Bab 1).
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