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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi

Kehidupan sehari – hari, tidak dapat terlepas dari sebuah aktivitas

komunikasi. Pada prakteknya tidak semuanya dikomunikasikan melalui perkataan

non verbal, namun tak jarang sebuah pesan juga banyak disampaikan melalui

ekspresi wajah ataupun gerak tubuh. Begitu pula dengan komunikasi yang terjadi

pada aktivitas di dunia kesehatan. Dapat dikatakan bahwa komunikasi juga

memegang peran yang cukup penting dalam dunia kesehatan. Mulai dari tenaga

kesehatan yang bertemu langsung dengan pasien hingga sebuah lembaga

kesehatan yang menaungi, semuanya memerlukan komunikasi untuk menjalankan

kegiatannya.

Secara konsep, Shanon dan Weaver dalam Muslimin (2010) menyebutkan

bahwa interaksi saling mempengaruhi antar sesama manusia baik yang disengaja

atau tidak merupakan definisi komunikasi. Interaksi tersebut juga tidak terbatas

pada bahasa verbal saja, melainkan juga ekspresi wajah, seni dan teknologi. Selain

definisi yang dikemukakan Shanon dan Weaver, komunikasi juga dapat diartikan

sebagai proses petukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang

pada akhirnya akan diperoleh saling pengertian pesan yang mendalam.

Raymond S. Ross dalam buku Konsep Komunikasi & Kedokteran

Keluarga (Endra, 2014) mengatakan bahwa komunikasi adalah proses untuk

memilah, memilih, dan mengirimkan tanda – tanda yang dapat membantu
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pendengar memberikan respon yang muncul dari pikirannya. Sedangkan Carl I.

Hovland memberikan pendapatnya tentang definisi komunikasi, yaitu proses

dimana seorang komunikator mempunyai kemungkinan menyampaikan

rangsangan yang bertujuan mengubah perilaku komunikan.

Menurut Clevenger (1959) dalam Prihantini (2014), komunikasi adalah

proses pertukaran informasi yang dinamis antara komunikator dan komunikan

yang terlibat. Selain itu, Cherry (1996) mengartikan komunikasi sebagai elemen –

elemen perilaku yang dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Pembagian

elemen tersebut memerlukan peraturan seperti kesepakatan penggunaan bahasa

tertentu agar komunikan dan komunikator yang berbeda latar belakang dapat lebih

mudah untuk saling memahami.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

komunikasi adalah proses pertukaran pesan (informasi) antara pengirim

(komunikator) dan penerima (komunikan) pesan yang dapat dilakukan secara

langsung  maupun melalui media tertentu yang dapat menimbulkan efek tertentu.

Pada penelitian ini, tentu terjadi sebuah aktivitas pertukaran informasi

antara pasien dan dokter yang dilakukan ketika dalam proses konsultasi. Pasien

memberikan informasi terkait keluhan penyakitnya begitupun sebaliknya dokter

juga memberikan informasi terkait tindakan lebih lanjut terkait apa yang dialami

oleh pasien. Dari penyampaian informasi tersebut maka dapat menimbulkan efek

tertentu bagi pasien misalnya pasien mulai menuruti apa yang baik untuk dirinya

sesuai saran dokter .
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2.1.1 Tujuan Komunikasi

Segala bentuk aktivitas tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan

tertentu. Hal tersebut juga berlaku bagi aktivitas komunikasi. Terdapat banyak

pendapat mengenai tujuan komunikasi. Beberapa diantaranya seperti yang

dikemukakan oleh Widjaja (2010). Ia menyebutkan ada 4 tujuan dari komunikasi,

yaitu :

a. Pada intinya, dengan adanya komunikasi maka akan membuat sebuah

informasi tersampaikan dari komunikator kepada komunikan.

Informasi tersebut juga tidak sekedar tersampaikan, melainkan

komunikan harus mengerti dengan benar apa yang dmaksud oleh

komunikator. Tentu saja untuk mencapai pengertian itu, komunikator

harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh lawan

bicaranya.

b. Komunikasi juga bertujuan untuk dapat membuat seseorang

memahami orang lain. Ini berarti melalui komunikasi, antara

komunikator dan komunikan dapat saling berinteraksi untuk mengerti

bagaimana maksud dan keinginan satu sama lain. Misalnya ketika

masyarakat menyampaikan pendapatnya terkait harapan yang ingin

dipenuhi oleh kepala daerah baru dalam sebuah ajang diskusi maka

pemimpin tersebut dapat mengetahui bagaimana keinginan masyarakat

yang dipimpinnya.

c. Melalui komunikasi, seseorang berharap agar gagasan yang

disampaikan dapat diterima oleh orang lain. Membuat komunikan
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dapat menerima gagasan yang disampaikan tentu dengan pendekatan

yang persuasif agar tidak terkesan sebagai sebuah paksaan.

d. Tujuan terakhir yaitu agar komunikan dapat melakukan sesuatu sesuai

yang diharapkan oleh komunikator. Misalnya ketika dalam suasana

pemilihan maka para calon pemimpin akan melakukan kampanye

menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Dari kampanye

tersebut maka diharapkan agar masyarakat dapat menjatuhkan plihan

kepada calon pemimpin terntentu yang visi misinya sesuai dengan

harapan masyarakat.

Keempat tujuan yang telah dijelaskan tersebut merupakan tujuan – tujuan yang

ingin dicapai khususnya oleh seorang komunikator dengan sudut pandang sebagai

pemimpin. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan dari komunikasi ialah

untuk mencapai pengertian, dukungan gagasan serta tindakan.

Berbeda dengan apa yang disampaikan Widjaja (2010), dalam buku

Komunikasi Keperawatan (Musliha, 2010) juga disebutkan  beberapa tujuan dari

komunikasi  antara lain :

a. Dapat memahami perilaku orang lain.

Ketika ada seorang pasien yang tampak sedang marah maka perawat

perlu mengambil sikap. Misalnya dengan menenangkan pasien dan

menggali informasi mengapa pasien marah. Dari situ maka perawat

akan paham dan mengerti apa yang dikeluhkan oleh pasien.

b. Dapat menggali perilaku apabila setuju dan tidak setuju.

Segala tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien

harus memerlukan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Oleh
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sebab itu, tenaga medis perlu menyampaikan informas terkait tujuan

dilakukannya tindakan medis tertentu serrta bagaimana efek sampiing

yang mungkin akan terjadi.

c. Memahami bahwa perlu untuk memberikan sebuah pujian.

Seorang tenaga medis perlu menggali informasi tentang apa yang

dilakukan pasien. Untuk menanggapi informasi tersebut maka tenaga

medis dapat memberikan pernyataan pujian terhadap apa yang sudah

dilakukan oleh pasien. Sehingga akan membuat pasien merasa

terdorong untuk terus melakukan kegiatan yang telah dianjurkan.

d. Mampu menciptakan hubungan personal yang baik.

Tentu saja komunikasi dilakukan untuk dapat menjalin hubungan yang

baik antara tenaga medis dan klien/pasien.

e. Mendapatkan informasi tentang sikap atau situasi tertentu.

Komunikasi dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait situasi

yang dialami pasien. Penggalian informasi tersebut dapat dilakukan

dengan memberikan pertanyaan terbuka. Misalnya untuk mengetahui

kronologi secara runtut dapat bertanya, ‘Bagaimana putri ibu

mengalami sakit panas?’.

f. Untuk menentukan suatu kesanggupan.

Terdapat beberapa kondisi yang meharuskan seorang pasien

melakukan kegiatan pemulihan. Namun terkadang ada pasien yang

merasa takut untuk melakukan hal tersebut. Misalnya ketika harus

berlatih berjalan pasca menjalani operasi tetap takut jahitannya terlepas

atau sakit. Disitulah komunikasi dilakukan antara pasien dan tenaga
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medis (perawat) untuk mengetahui apakah pasien sanggup melakukan

kegiatan tertentu.

g. Untuk meneliti pola kesehatan.

Menggali informasi tentang kebiasaan yang dilakukan pasien dalam

kegiatan sehari hari dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan

yang terbuka. Misalnya, ‘bagaimana kebiasaan makan setiap hari?’,

‘bagaimana pola tidur yang dilakukan selama ini?’ dan lain

sebagainya.

h. Mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Efek yang diharapkan dari aktivitas komunikasi tentu pada akhirnya

adalah adanya perubahan pada komunikan. Termasuk perubahan

perilaku yang tentu saja mengarah kepada kegiatan – kegiatan yang

lebih sehat.

i. Memberikan nasihat.

Pemberian nasihat kepada pasien atau keluarga adalah suatu kegiatan

yang bisa juga dilakukan oleh perawat. Tentu nasihat tersebut tidak

boleh terkesan menggurui agar pasien juga merasa lebih nyaman dan

mau melakukan anjuran yang diberikan.

Dua pendapat yang disampaikan Widjaja serta Musliha, keduanya

berangkat dari dua sudut pandang yang berbeda. Apabila Widjaja menyebutkan

tujuan komunikasi dengan kacamata seorang pemimpin, lain halnya dengan

Musliha yang menyatakan tujuan komunikasi dari sudut pandang tenaga

kesehatan. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, namun pada intinya dapat

disimpulkan bahwa tujuan komunikasi secara umum adalah untuk menyampaikan
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informasi tertentu kepada orang lain (komunikan) yang dapat menimbulkan efek

tertentu pula.

2.1.2 Macam – Macam Komunikasi

Menurut Deddy Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar

(2008), macam – macam komunikasi terbagi menjadi 5 yaitu :

a. Komunikasi Intrapersonal

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung

dalam diri sendiri. Komunikasi ini selalu terkait dengan komunikasi yang

terjalin antara dua orang atau lebih, karena sebelum berkomunikasi dengan

orang lain biasanya kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri

(mempersepsi dan memastikan makna pesan yang disampaikan orang

lain). Keberhasilan  komunikasi yang dilakukan dengan orang  lain

bergantung pada efektif atau tidaknya komunikasi dengan diri sendiri.

b. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung

dengan orang lain secara tatap muka sehingga memungkinkan setiap

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal

maupun non-verbal. Bentuk khusus dari komunikasi ini adalah komunikasi

diadik yang hanya melibatkan dua orang. Ciri – ciri komunikasi diadik

yaitu komunikan dan komunikator berada dalam jarak yang  dekat,

komunikan dan komunikator mengirim dan menerima pesan secara
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simultan dan spontan baik secara verbal maupun non-verbal. Keberhasilan

komunikasi antarpribadi merupakan tanggung jawab pihak yang terlibat.

c. Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara

dengan khalayak yang jumlahnya besar. Komunikasi ini biasanya

berlangsung secara formal dan lebih sulit bila dibandingkan dengan

komunikasi antarpribadi atau komunikasi kelompok. Hal tersebut

dikarekan perlu adanya persiapan pesan yang cermat, keberanian serta

kemampuan menghadapi orang dengan jumlah yang besar. Ciri – ciri

komunikasi publik yaitu berlangsung di tempat umum misalnya tempat

ibadah, kelas atau tempat lain yang dihadiri banyak orang. Biasanya tujuan

dari komunikasi publik adalah menghibur, memberi penghormatan,

membujuk.

d. Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi terjadi dalam sebuah organisasi yang

sifatnya formal dan informal dan berlangsung pada jaringan yang lebih

besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi juga sering

melibatkan komunikasi antarpribadi dan komunikasi publik. Komunikasi

formal merupakan komunikasi menurut struktur yang ada di organisasi

yakni komunikasi ke bawah, ke atas dan horizontal. Sedangkan

komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti

komunikasi antar teman.
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e. Komunikasi Massa

Komunikasi massa dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang

dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orangyang tersebar

di banyak tempat, anonim dan heterogen. Pesan dari komunikasi massa

disampaikan secara cepat, serentak dan selintas (khususnya media

elektronik).

2.2 Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman pesan antara dua

orang atau sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan umpan balik

seketika (Soyomukti, 2012). Komunikasi interpersonal dapat lebih efektif apabila

terjadi secara dialogis. Hal tersebut dikarenakan ketika komunikasi berjalan secara

dialogis maka antara komunikan dan komunikator akan mendapatkan timbal balik

secara langsung.

Sedikit berbeda dengan yang dikemukakan Soyomukti, Muhammad dalam

Novanda (2017) mendefinisakn komunikasi interpersonal sebagai proses

pertukaran informasi diantara seseorang dengan sedikitnya satu orang  atau

biasanya antara dua orang yang dapat langsung diketahui timbal baliknya.

Sedangkan Mundakir (2006) dalam Lalongkoe (2014) memberikan

definisi terhadap komunikasi interpesonal sebagai proses komunikasi yang

berlangsung antara profesional klien dengan presional lain. Biasanya komunikasi

tersebut berlangsung dengan bentuk dialog, meskipun dalam situasi tertentu juga

dapat berupa monolog.
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Alo Liliweri (2007) dalam buku Komunikasi Terapeutik (Lalongkoe,

2014) menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal adalah :

“komunikasi yang berlangsung sebagai komunikasi antarpribadi
yakni komunikasi yang dilakukan oleh 2 atau 3 orang dengan
jarak fisik diantara mereka yang sangat dekat, bertatap muka atau
bermedia dengan sifat umpan balik yang berlangsung cepat,
adaptasi pesan bersifat khusus, serta memiliki tujuan/maksud”

Tidak jauh berbeda dengan definisi yang sebutkan oleh Liliweri, Joseph

DeVito juga memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan

komunikasi interpersonal. DeVito menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal

(komunikasi antarpribadi) merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan

antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika.

Dari definisi – definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan antara dua orang secara

verbal maupun non-verbal yang timbal baliknya dapat dirasakan secara langsung

atau dapat dikatakan bahwa umpan balik dari komunikasi interpersonal tidak

memerlukan waktu yang lama untuk dapat disampaikan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada aktivitas komunikasi

antara pasien dan dokter. Aktivitas komunikasi ini merupakan salah satu bagian

dari komunikasi interpersonal, dimana melibatkan komunikasi antara dua orang

secara langsung yang timbal baliknya dapat diberikan secara langsung pula.

Meskipun efek dari komunikasi tersebut masih belum dapat dilihat secara

langsung, namun dari komunikasi ini tentu menimbulkan beberapa efek tertentu.
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2.2.1 Komponen – Komponen Komunikasi Interpersonal

Komponen – komponen dalam komunikasi interpersonal menurut Suranto

A.W (2011 : 9) dalam Novanda (2017) yaitu :

a. Sumber

Komunikator sebagai sumber informasi adalah seseorang yang

mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi karena adanya keinginan

untuk berbagi tentang keadaan diri sendiri baik secara emosional maupun

informasional. Komunikator ditempatkan dalam posisi sebagai orang yang

menciptakan, memformulasikan dan menyampaikan pesan.

b. Encoding

Merupakan kegiatan internal yang dilakukan komunikator untuk

memilah simbol – simbol verbal maupun non-verbal untuk membuat pesan

yang sesuai dengan karakteristik komunikan.

c. Pesan

Pada aktivitas komunikasi, pesan merupakan komponen terpenting

karena merupakan inti dari kegiatan yang dilakukan. Pesan berisi simbol –

simbol verbal maupun non-verbal, atau gabungan keduanya yang

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.

d. Saluran

Saluran adalah sarana fisik untuk membantu penyampaian pesan.

Dalam komunikasi interpersonal digunakan ketika terdapat suatu kondisi

yang tidak memungkinkan komunikatkor dan komunikan bertemu secara

tatap muka.
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e. Penerima

Setelah komunikator menyampaikan pesan kemudian tugas penerima

yaitu memahami dan menginterpretasikan pesan tersebut. Selain menerima

dan menginterpretasikan pesan, komunikan juga memberikan umpan balik

oleh sebab itulah sifat komunikan dalam komunikasi interpersonal itu

aktif. Pada saat memberikan umpan balik inilah, komunikator bisa melihat

apakan pesan yang disampaikan mampu dipahami dengan benar oleh

komunikan.

f. Decoding

Decoding merupakan aktivitas yang terjadi pada diri komunikan. Saat

menerima pesan, komunikan menangkap berbagai macam informasi

berupa kata atau simbol dalam bentuk mentah kemudian ia harus

mengolah kedalam bentuk pengalaman yang mengandung  makna.

g. Respon

Merupakan sesuatu yang telah diputuskan oleh komunikan untuk

menanggapi pesan dari komunikator. Respon yang diberikan bisa berupa

respon positif bila sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Selain itu,

komunikan juga bisa memberikan respon yang netral bila tidak menerima

atau menolak apa yang diinginkan komunikator. Namun, respon negatif

juga dapat diberikan bila bertolak belakang dengan apa yang diinginkan

komunikator.

h. Gangguan

Gangguan sebenarnya dapat muncul di berbagai komponen dalam

sistem komunikasi. Tentu saja gangguan tersebut akan mengacaukan
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penyampaian serta penerimaan pesan, baik yang secara fisik maupun

psikis.

i. Konteks Komunikasi

Terdapat 3 konteks yang selalu terjadi dalam komunikasi, yaitu ruang,

waktu dan nilai. Konteks ruang mengacu pada lingkungan yang nyata

tempat terjadinya komunikasi. Konteks waktu mengacu pada kapan

terjadinya komunikasi tersebut. sedangkan konteks nilai meliputi nilai

sosial dan budaya yang mampu mempengaruhi proses komunikasi.

2.2.2 Tujuan Komunikasi Interpersonal

Muhammad dalam Novanda (2017) menyebutkan beberapa tujuan dari

komunikasi interpersonal yaitu:

a. Menemukan Diri Sendiri

Ketika berkomunikasi dengan orang lain, seseorang akan berusaha

untuk membicarakan hal – hal berdasarkan apa yang disukai. Hal tersebut

memungkinkan kita untuk mengenali diri sendiri khususnya saat

melakukan aktivitas komunikasi interpersonal. Saat membicarakan

tentang diri kita kepada orang lain, maka hal tersebut merupakan sebuah

sumber balikan bagi perasaan, pikiran serta tingkah laku kita.

b. Menemukan Dunia Luar

Melalui komunikasi interpersonal, maka terjadi banyak pertukaran

informasi yang dapat memperkaya pengetahuan. Walaupun banyak

informasi bisa didapatkan melalui media massa, namun komunikasi
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interpersonal menjadi wadah untuk mendalami informasi – informasi

yang didapatkan dari media massa.

c. Membentuk dan Menjaga Hubungan yang Penuh Arti

Dalam komunikasi interpersonal, keinginan untuk membentuk

serta memelihara sebuah hubungan cukup besar. Oleh karena itu, waktu

yang dihabiskan selama berkomunikasi bertujuan untuk mencapai dua hal

tersebut.

d. Berubah Sikap dan Perilaku

Interaksi yang terjadi dalam komunkasi interpersonal membuat

seseorang banyak menghabiskan waktu untuk mengubah sikap serta

tingkah laku mereka. Saat mengharapkan orang lain memilih hal – hal

tertentu untuk dilakukan maka itu membuat kita percaya pada sesuatu

bahwa hal tersebut benar atau salah.

e. Untuk Bermain dan Kesenangan Bermain

Pada kenyataannya ketika berkomunikasi interpersonal, seseorang

banyak membahas hal – hal yang disukai seperti kegiatan olahraga,

kegiatan saat berlibur dan lain sebagainya. Hal itu ternyata mampu

memberikan keseimbangan atau ketenangan pada pikiran yang sudah

dipenuhi oleh keseriusan di lingkungan sekitar.

Sedikit berbeda dengan pendapat sebelumnya, Widjaja (2000) dalam

Emillia (2015) juga memberikan penjelasan 5 tujuan komunikasi interpersonal,

yaitu:
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a. Mengenal diri sendiri dan orang lain

Komunikasi interpersonal dapat memberikan kesempatan bagi

seseorang untuk membicarakan dirinya sendiri. Sekaligus dapat pula

digunakan untuk melihat sejauh mana kita dapat terbuka kepada orang

lain. Melalui aktivitas komunikasi interpersonal, seseorang  juga dapat

melihat bagaimana sikap dan perilaku orang lain.

b. Mengetahui dunia luar

Meskipun banyak pendapat yang mengatakan bahwa segala

informasi datangdari media massa, namun hal tersebut sering

dibicarakan dan diinternalisasi melalui komunikasi antarpribadi.

c. Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sehingga dalam

kehidupan sehari - hari orang ingin menciptakan dan memelihara

hubungan dekat dengan orang lain. Sebagai seorang manusia, kita akan

merasa dicintai dan disukai, kita tidak ingin membenci dan dibenci

orang lain.

d. Bermain dan mencari hiburan

Bermain mencakup semua kegiatan untuk memperoleh

kesenangan. Bercerita dengan tema tentang kegiatan akhir pekan,

membicarakan olahraga, menceritakan kejadian kejadian lucu dan

sebagainya. Seringkali dalam pembicaraan ini tujuan dianggap tidak

penting. Tetapi komunikasi yang sedemikian sangat perlu dilakukan

karena bisa memberi suasana yang lepas dari keseriusan, ketegangan,

kejenuhan, dan sebagainya.
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e. Membantu orang lain

Psikiater, psikolog, ahli terapi adalah contoh profesi yang

mempunyai fungsi menolong orang lain. Tugas tugas tersebut sebagian

besar dilakukan melalui komunikasi interpersonal. Sedemikian pula

kita sering memberikan berbagai nasehat dan saran pada teman teman

kita yang sedang menghadapi suatu persoalan tertentu.

De Vito (2010) dalam Tunjungsari (2014), juga menyatakan beberapa

tujuan komunikasi interpersonal. Bila dibandingkan dengan dua pendapat

sebelumnya, tujuan yang dikemukakan ini berfokus pada tujuan yang ingin

dicapai diantaranya :

a. Mengurangi kesepian

Kontak dengan sesama manusia akan mengurangi kesepian. Dalam

upaya mengurangi kesepian, orang berusaha melindungi diri dengan

memiliki banyak kenalan. Satu hubungan yang dekat biasanya

berdampak lebih baik.

b. Mendapatkan rangsangan

Manusia membutuhkan stimulasi atau rangsangan. Bila tidak,

manusia akan mengalami kemunduran. Kontak antar manusia adalah

salah satu cara terbaik untuk mendapatkan stimulasi tersebut.

c. Mendapatkan pengetahuan diri

Sebagian besar melalui kontak sesama manusialah kita belajar

mengenal diri kita. Persepsi diri kita sangat dipengaruhi oleh apa yang

kita yakini dan dipikirkan orang tentang kita.
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d. Memaksimalkan kesenangan

Alasan paling umum untuk membina hubungan dan alasan yang

dapat mencakup semua alsan lainnya yaitu kita berusaha berhubungan

dengan manusia lain untuk memaksimalkan kesenangan kita. Kita

perlu berbagi rasa dengan orang lain mengenai nasib baik, emosi

ataupun fisik kita.

Dari beberapa tujuan komunikasi interpersonal yang telah disebutkan,

terdapat beberapa poin yang dapat dikaitkan sebagai tujuan dari komunikasi

pasien – dokter. Komunikasi antara pasien – dokter dapat dilakukan dengan tujuan

agar dapat terbinanya hubungan yang baik antara keduanya, hal itu tentu akan

mempermudah jalannya proses pengobatan yang mungkin berlangsung. Selain itu,

komunikasi yang  dilakukan oleh dokter tentu akan menjadi sumber bantuan bagi

pasien untuk mengetahui solusi apa yang sesuai dengan sakit yang dialaminya.

Tujuan lain yang bisa dicapai dari komunikasi pasien – dokter ialah terjadinya

oerubahan sikap perilaku pasien ke arah yang lebih baik sesuai dengan anjuran

yang diberikan dokter.

2.2.3 Efektivitas Komunikasi Interpersonal

Terdapat beberapa karakteristik yang menunjang efektivitas komunikasi

interpersonal. De Vito (2011) dalam buku Komunikasi Antarmanusia

menyebutkan karakteristik umum yang oleh para filsuf dan humanis dianggap

sebagai kualitas yang dapat menentukan suatu hubungan antarpribadi yang
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superior. Karakteristik – karakteristik ini dilihat berdasarkan sudut pandang

humanis.

a. Keterbukaan

Aspek ini mengacu pada kemauan dari diri seseorang untuk mau

membuka dirinya kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Keterbukaan

ini bukan berarti seseorang harus langsung membuka semua riwayat dalam

hidupnya, melainkan terbuka terkait hal – hal yang selama ini masih

disembunyikan.

Hal lain yang juga masuk dalam aspek keterbukaan adalah terkait

respon jujur dan tulus terhadap stimulus yang diberikan oleh orang lain.

Respon tulus yang diberikan akan menunjukkan bahwa seseorang telah

terbuka kepada orang lain. Bahkan disebutkan bahwa adanya perbedaan

pendapat lebih menyenangkan dibandingkan respon tidak acuh yang

diberikan.

Melengkapi dua faktor tersebut, Bochner & Kelly (1974) menyebutkan

bahwa faktor ‘kepemilikan’ perasaan dan pikiran juga menjadi satu hal

yang penting dalam keterbukaan. Arti dari kepemilikan ini ialah segala

perasaan dan pikiran yang diungkapkan berasal dari diri sendiri. Hal ini

dapat ditunjukkan dengan penggunaan kata ‘saya’ yang merupakan kata

ganti orang pertama tunggal ketika berkomunikasi.

b. Empati

Empati merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat

mengetahui dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain melalui sudut

pandang orang tersebut. Seseorang yang empatik dapat memahami
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bagaimana perasaan, sikap, motivasi, harapan dan juga keinginan orang

lain. Kemampuan tersebut tentu akan memberikan kemudahan dalam

penyesuaian komunikasi. Karena tentu saja kondisi orang yang kita ajak

berinteraksi akan menjadi bahan pertimbangan terlebih dahulu sebelum

memulai komunikasi.

Terdapat beberapa langkah untuk mencapai empatik. Pertama ialah

berusaha untuk tidak memberikan evaluasi, penilaian, tafsiran atau bahkan

kritik. Karena fokus utama dari empati adalah pemahaman, maka hal – hal

tersebut sebaiknya dihindari. Selanjutnya, ketika seseorang lebih banyak

mengenal bagaimana lawan bicaranya maka akan semakin mudah untuk

mengetahui apa yang sedang dirasakannya. Tentu akan lebih mudah pula

untuk memunculkan rasa empati. Namun, ketika mengalami kesulitan

untuk mengetahui bagaimana perasaan komunikan maka dapat dibantu

dengan mengajukan pertanyaan. Adanya pertanyaan itu akan mendorong

orang lain untuk mengungkapkan apa yang sedang dirasakan dan

bagaimana sudut pandangnya.

Setelah mengetahui apa dan bagaiman sudut pandang orang lain, maka

empati dapat dimunculkan juga dengan ikut merasakan apa yang dirasakan

orang lain dari sudut pandang mereka. Empati ini bisa ditunjukkan melalui

komunikasi verbal dan non-verbal. Secara non-verbal, dapat dilakukan

dengan menunjukkan ekspresi wajah, konsentrasi penuh lewat kontak

mata ataupun postur tubuh yang menunjukkan rasa perhatian.

c. Sikap Mendukung
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Berdasarkan karya Jack Gibb, muncul suatu konsep yang menyatakan

bahwa hubungan antarpribadi yang efektif dapat tercipta ketika terdapat

sikap mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empati dapat terjadi

apabila terjadi dalam suasana yang mendukung.

Sikap mendukung ini dapat ditunjukkan salah satunya melalui sikap

deskriptif. Sikap deskriptif yang dimaksud ialah dengan tidak memberikan

evaluasi atau penilaian terhadap orang lain. Ketika orang lain diberi

sebuah penilaian maka ia akan cenderung untuk memberikan respon

defensif. Tentu saja hal itu akan menciptakan suasana yang kurang

menyenangkan dan menurunkan adanya sikap mendukung. Tony Brougher

menyebutkan tiga aturan terkait komunikasi deskriptif. Pertama,

memberikan penjelasan tentang apa yang  terjadi. Kedua, menjelaskan

bagaimana perasaan yang sedang dirasakan. Dan yang terakhir yaitu

hindari penggunaan ungkapan evaluatif yang bernada negatif serta jangan

cenderung seperti sedang berkhotbah.

Selain sikap deskriptif, spontanitas juga dapat menunjukkan sikap

dukungan. Seseorang yang spontan dalam berkomunikasi dan berterus

terang dalam mengungkapkan pikirannya, biasanya ia akan memberikan

respon dengan cara yang sama yaitu terbuka dan terus terang. Tetapi

ketika seseorang justru menunjukkan bahwa ia menyembunyikan

perasaannya maka orang lain akan cenderung untuk bersikap defensif.

Melengkapi sikap deskriptif dan spontan dalam menciptakan

supportiveness, provisionalisme juga menjadi hal yang penting.

Provisional artinya bersikap tentatif dan berfikiran terbuka. Selain itu
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provisional juga dapat diartikan bahwa seseorang bersedia mendengar

pendapat yang berbeda dari orang lain dan mau merubah posisi apabila

diharuskan. Ketika seseorang berfikiran tertutup dan merasa paling benar

maka hal tersebut akan memunculkan sikap defensif dari orang yang

diajak berinteraksi. Dan tentu saja hal itu akan menghambah adanya

suasana yang mendukung

d. Sikap Positif

Sebuah interaksi dalam komunikasi interpersonal dapat dibentuk

dengan baik ketika seseorang memiliki sikap yang positif mengenai diri

mereka sendiri. Ketika memiliki sikap yang positif maka hal itu akan

ditularkan ketika komunikasi sedang berlangsung, tentu saja komunikan

akan ikut terbawa pada suasana yang positif. Namun sebaliknya, ketika

sikap negatif yang tertanam maka memungkinkan untuk komunikan juga

merasakan perasaan negatif yang sama.

Perasaan yang positif juga akan sangat mempengaruhi reaksi dalam

komunikasi. Suasana menyenangkan akan tercipta bila reaksi yang

diberikan menunjukkan ketertarikan yang positif. Saat reaksinya

cenderung negatif, seperti mengatakan ‘Saya merasa bosan dan ingin pergi

dari sini’ tentu akan membuat orang merasa terganggu dan komunikasi

akan terputus.

Sikap positif dapat pula diartikan sebagai dorongan. Dorongan ini

dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam interaksi antarmanusia

secara umum. Bertolak belakang dengan ketidak acuhan, dorongan dapat

dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal misalnya
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dengan langsung menyatakan ketertarikan terhadap lawan bicara,

sedangkan secara non-verbal dapat ditunjukkan misalnya dengan

senyuman atau tepukan pada pundak.

Dorongan yang positif akan memunculkan citra pribadi yang baik dan

membuat seseorang merasa lebih baik. Dorongan yang positif biasanya

berbentuk pujian, penghargaan atau sesuatu yang memang diharapkan.

Untuk dorongan yang negatif tentu akan menimbulkan ketidaksukaan

akibat kesan menghukum yang diberikan.

e. Kesetaraan

Pada dasarnya, dalam setiap situasi pasti terdapat ketidaksetaraan.

Sedikit atau banyak, ketidaksetaraan akan selalu ada. Tetapi, komunikasi

interpersonal yang efektif akan tercipta apabila berada pada posisi yang

setara. Hal itu berarti kedua pihak yang berkomunikasi harus bisa saling

mengakui bahwa keduanya sama – sama memegang peran penting dalam

komunikasi tersebut. Hubungan antarpribadi yang ditandai dengan adanya

kesetaraan akan menganggap bahwa perbedaan pendapat yang muncul

sebagai usaha untuk memahami perbedaan yang pasti ada dan bukan

menjadikannya sebagai alasan untuk saling menjatuhkan.

Terdapat pendapat lain yang juga menyinggung terkait efektivitas

komunikasi interpersonal. Menurut Rakhmat (2010) dalam Atika (2018),

komunikasi interpersonal dikatakan efektif ketika aktivitas komunikasi menjadi

hal yang  menyenangkan bagi pelaku komunikasi, atau dapat dikatakan bahwa

komunikasi akan lebih efektif apabila para pelaku komunikasi saling menyukai.
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Seperti yang disebutkan oleh Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss bahwa efektivitas

komunikasi dapat menimbulkan beberapa hal diantaranya:

1. Pengertian, yaitu terjadi penerimaan cermat terhadap stimulus seperti

yang dimaksud oleh komunikator.

2. Kesenangan, komunikasi mengupayakan orang lain untuk dapat

merasa bahwa ia diterima dan diakui oleh lingkungannya. Hal itulah

yang menjadikan hubungan interoerssonal menjadi hangat, akrab dan

menyenangkan.

3. Memperngaruhi sikap, melalui sebuah aktivitas komunikasi seseorang

dapat terpengaruh oleh pendapat serta sikap dan tindakan komunikator.

4. Hubungan sosial yang baik, dapat  tercapai ketika seorang individu

melakukan komunikasi demi memuaskan kebutuhan sosial untuk

diterima, diakui dan dicintai oleh orang lain.

5. Tindakan, yaitu adanya tindakan sebagai hasil proses komunikasi yang

sesuai dan searah dengan apa yang dimaksud oleh komunikator.

Sedangkan menurut Pitfield (dalam Moektijat, 1993) dalam Atika (2018),

maksud dan tujuan yang terkandung  dalam komunikasi yaitu adanya komunikasi

yang efektif. Komunikasi efektif terjadi bila pesan yang disampaikan oleh

komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan sehingga tidak timbul

perbedaan persepsi.
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2.3 Komunikasi Kesehatan

Secara konsep, dalam Wilujeng dan Tatag (2017) disebutkan bahwa

komunikasi kesehatan meliputi semua studi dan penggunaan strategi komunikasi

untuk menginformasikan dan mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku

seorang individu dan juga masyarakat luas untuk memikirkan kesehatan dan

perawatan kesehatan mereka. Pada dasarnya komunikasi kesehatan merujuk pada

pembahasan komunikasi yang isinya ditekankan pada berbagai kejadian yang

tentunya berkaitan dengan kesehatan serta faktor – faktor yang mempengaruhi hal

tersebut.

Dalam aktivitas dunia kesehatan, konteks komunikasi dianggap sebagai

suatu hal yang krusial. Hal tersebut didukung dengan beberapa faktor yang selama

ini terjadi diantaranya yaitu maraknya kasus malpraktek yang diakibatkan

masalah komunikasi atau informasi yang tidak efektif. Selain itu adanya

paradigma medis di masyarakat yang sebelumnya modern menjadi tradisional

(Kunoli, 2013).

Sejak ramainya kasus malpraktek yang dialami oleh Prita Mulyasari di

tahun 2009 tercatat data hingga 2012, sudah terjadi sebanyak 182 kasus kelalaian

medis di sejumlah kota di Indonesia. Mengutip dari sebuah artikel yang ditulis SG

Wibisono dalam nasional.tempo.co, bahwa dari sejumlah kasus yang  dilaporkan

juga terdapat kasus yang disebabkan oleh permasalahan komunikasi dengan

pasien, penelantaran pasien,ingkar janji, serta masalah kompetensi dokter. Prof.

Paul L Tahalele, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia, dalam

artikel tersebut juga menyebutkan bahwa permasalahan komunikasi sering

dilaporkan misalnya ketika seorang pasien yang datang berobat hanya diperikasa
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sebentar oleh dokter kemudian selesai. Tanpa diberikan penjelasan lebih lanjut

mengenai penyakit, pengobatan yang harus dilakukan seperti apa, termasuk

mengenai biaya pengobatan. Dari 182 kasus yang tercatat, sebanyak 60 kasus

yang dilaporkan menyangkut kinerja dokter umum.

2.3.1 Tujuan Komunikasi Kesehatan

Terdapat beberapa tujuan dari komunikas kesehatan yang dikelompokkan

menjadi dua bagian yaitu tujuan strategis dan tujuan praktis (Liliweri, 2008).

Berdasarkan pengelompokan tujuan strategis, tujuan dari komunikasi kesehatan

diantaranya :

a. Relay information, maksudnya adalah untuk meneruskan sebuah

informasi kesehatan dari satu sumber ke pihak lain.

b. Enable informed decision making yaitu untuk dapat memberikan

informasi yang akurat demi pengambilan keputusan.

c. Promote healthy behaviour, yaitu memperkenalkan perilaku hidup sehat.

d. Promote peer infromation exchange and emotional support, yaitu untuk

mendukung pertukaran informasi pertama serta mendukung secara

emosional pertukaran informasi kesehatan.

e. Promote self-care, untuk memperkenalkan pemeliharaan kesehatan pada

diri sendiri.

f. Managed demand for health services, atau dapat diartikan untuk

memenuhi permintaan layanan kesehatan.
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Sedangkan secara praktis, komunikasi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia melalui berbagai usaha pendidikan dan pelatihan

yang berkaitan dengan komunikasi kesehatan.

2.3.2 Cakupan dalam Komunikasi Kesehatan

Disebutkan dalam Kunoli dan Achmad (2013), terdapat beberapa hal yang

masuk dalam cakupan pembahasan komunikasi kesehatan, diantaranya :

a. Komunikasi persuasif atau komunikasi yang memiliki dampak terhadap

perilaku kesehatan.

b. Berbagai faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi kesehatan

seseorang.

c. Health Education, yang tujuannya untuk memperkenalkan perilaku hidup

sehat melalui informasi kepada seorang individu melalui aktivitas

terstruktur dan material.

d. Pemasaran sosial yang tujuannya mengubah perilaku menjadi lebih postif

melalui penerapan prinsip pemasaran yang berkaitan dengan informasi

kesehatan.

e. Penyebar luasan informasi kesehatan melalui media yang dapat berupa

pemberitaan, pendidikan, hiburan maupun opini.

f. Advokasi pendampingan melalui komunitas tertentu yang bertujuan untuk

menginformasikan kebijakan atau program baru di dunia kesehatan.
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2.4 Komunikasi Pasien – Dokter

Ketika terdapat situasi dimana dua orang yang salah satunya adalah dokter

membahas tentang kesehatan, maka hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai

komunikasi antara pasien dengan dokternya. Komunikasi tersebut hanya sebatas

komunikasi antarpribadi yang bertema kesehatan. Guwandi (2006) menjelaskan

hubungan antara pasien dan dokter dikatakan mulai terjalin ketika seorang pasien

datang kepada dokter dan memintanya untuk membantu menyembuhkan penyakit

yang ia derita. Saat pasien meminta bantuan dan sang dokter menerimanya,

disitulah hubungan dokter dan pasien dimulai.

Komunikasi pasien – dokter adalah hubungan antar manusia yang

memiliki sifat umum dan khusus. Sifat khusus yang dimaksud antara lain adalah

dokter yang bertindak sebagai seorang penyembuh. Hal itu tentu mengharuskan

pasien untuk bersedia menceritakan sebagian rahasia pribadinya kepada dokter.

Fantasi dan perasaan tertentu dapat muncul dalam diri seorang pasien karena

kedudukan khusus yang dimiliki oleh dokter. Bahkan sebelum bertemu dokter

secara langsung, pasien sudah memiliki bayangan tersendiri tentang dokter

tersebut, hal ini disebut sebagai transference (Soetjiningsih, 2008).

Dalam Prihantini (2014) dijelaskan bahwa seorang dokter dituntut untuk

menguasai kompetensi komunikasi pasien – dokter. Sebuah komunikasi dapat

menentukan keberhasilan pengambilan diagnosa terhadap masalah pasien. Namun

pada prakteknya, komunikasi sering terabaikan dalam dunia kedokteran atau

kedokteran gigi. Dalam Caresya (2015) juga ditambahkan bahwa terdapat data

dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang
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menyebutkan dari tahun 1998 – 2006 ada 9 kasus pengaduan terhadap profesi

dokter. Menurut  MKDKI, yang paling sering dikeluhkan adalah terkait lemahnya

komunikasi antara dokter dan pasien.

Sebuah artikel yang dirilis oleh poskotanews.com pada Mei 2015 lalu,

menunjukkan bahwa dokter umum merupakan praktek dokter yang menduduki

peringkat teratas dalam kasus dugaan malpraktek dari kurun waktu 2006 hingga

2015. Dalam artikel yang ditulis oleh Inung tersebut, dari 317 kasus dugaan yang

dilaporkan ke Konsil Kedokteran Indonesia KII, 114 diantaranya adalah dokter

umum, kemudian disusul dokter bedah dengan 76 kasus. Ketua Konsil

Kedokteran Indonesia Prof Dr dr Bambang Supriyanto SpA (K), menyatakan

bahwa dari hasil investigasi yang telah dilakukan, dari hasil aduan terkait dugaan

malpraktek yang masuk ke KKI  tidak semuanya benar – benar murni malpraktek.

Pada umumnya kasus yang diadukan terkait adanya komunikasi yang salah antara

dokter dengan pasien.

Menurut kesimpulan dari American Society of Internal Medicine dalam

Wahyuni (2013), jumlah keluhan serta tuntutan hukum yang ditujukan pada

dokter dapat ditekan apabila komunikasi yang terjalin antara dokter dan pasien

baik. Layanan dokter yang dikeluhkan bukan karena kemampuan yang kurang

dari dokter tersebut melainkan karena pasien merasa kurang diperhatikan.

Pada kenyataannya, komunikasi yang terjalin antara pasien dan dokter

selalu menempatkan dokter pada posisi yang lebih tinggi karena ia memiliki

keahlian. Hal tersebut tentu membuat dokter memiliki kekuasaan untuk dapat

mengarahkan dan mengubah perilaku pasiennya ke arah yang lebih sehat.

Meskipun dokter dianggap sebagai sosok yang sangat ahli, tetapi dokter harus
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tetap menjaga hubungannya dengan pasien. Misalnya dengan melakukan

komunikasi yang baik tanpa memberikan kesan sedang menasehati atau

menggurui.

Seotjiningsih (2018) menjelaskan bahwa agar komunikasi lebih efektif,

dokter dapat menginformasikan segala hal kepada pasien dengan menggunakan

kata – kata non-medis agar pasien lebih mudah memahami apa yang disampaikan

dokter. Selain itu, untuk memastikan bahwa pasien benar – benar memahami apa

yang dimaksud dokter, maka dokter bisa meminta pasien untuk mengulangi apa

yang baru saja disampaikan dokter.

Dalam hubungan yang terjalin antara pasien dan dokter, keduanya dapat

berperan sebagai pengirim maupun penerima pesan. Pasien akan bertindak

sebagai pengirim ketika ia menginformasikan pada dokter mengenai keluhan yang

dirasakannya. Sedangkan dokter berperan sebagai pengirim pesan ketika ia

memberikan penjelasan kepada pasien tentang penyakit yang diderita, upaya

pengobatan, serta berbagai hal yang dapat terjadi dalam proses penyembuhan.

Ketika menjadi pengirim pesan inilah dokter harus benar – benar memastikan

bahwa pasien memahami dan mengerti maksud penjelasan tersebut (Pratita,2012)

2.4.1 Langkah – Langkah dalam Komunikasi Pasien – Dokter

Langkah – langkah pada komunikasi pasien – dokter dalam Soetjiningsih

(2008) secara sederhana terangkum dalam singkatan GATHER, yaitu Greet,

Ask, Tell, Help, Explain dan Return.
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a. Greet

Hubungan pasien – dokter yang baik dapat diciptakan sejak

pertama kali bertemu dengan cara memberikan salam. Dokter bisa

memberikan salam yang ramah saat pertama kali bertemu pasien. Selain

itu, dokter juga bisa meyakinkan pasien bahwa setiap privasi yang dimiliki

pasien akan selalu terjaga kerahasiaannya.

b. Ask

Dokter harus mampu menjadi pendengar yang aktif dan tentu saja

dokter harus bertanya. Dengan bertanya, dokter bisa membantu pasien

untuk berani mengungkapkan bagaimana perasaannya dan apa keluhan

yang dia alami.

c. Tell

Apabila pasien sudah selesai menyampaikan keluhan yang

dirasakan, maka dokter harus memberikan informasi sejelas – jelasnya

kepada pasien terkait keluhan yang sudah disampaikan. Informasi yang

disampaikan akan membantu pasien utuk memberikan keputusan apa yang

akan diambil untuk proses pengobatan.

d. Help

Dokter bisa memberikan bantuan kepada pasien yang kesulitan

mengambil keputusan atau mengambil sikap sehingga bisa lebih mudah

membuat keputusan.

e. Explain
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Setelah pasien mengambil keputusan, dokter menjelaskan tentang

pilihan yang sudah diambil pasien termasuk efek apa yang akan diperoleh

apabila melakukan pilihan tersebut.

f. Return

Jika diperlukan, dokter bisa mempersilahkan pasien untuk datang

menemuinya lagi.

2.4.2 Komunikasi Efektif dalam Hubungan Pasien – Dokter

Kurtz, S., Silverman, J. Dan Drapper, J. (2005) dalam Prihantini (2014)

mengatakan bahwa sebenarnya tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan

sebuah komunikasi yang efektif. Ketika dokter terampil memahami kebutuhan

pasien, maka komunikasi yang berjalan tidak akan berlangsung  lama dan lebih

efektif. Komunikasi yang efektif diharapkan dapat memudahkan dokter untuk

mengelola permasalahan kesehatan pasien. Konsil Kedokteran Indonesia (2009)

menyebutkan bahwa sebenarnya, inti dari komunikasi efektif yang terjalin antara

pasien – dokter adalah menyatukan sudut pandang pasien maupun dokter menjadi

sebuah bentuk relasi dimana keduanya saling bekerja sama untuk menyelesaikan

masalah kesehatan pasien.

Konsil Kedokteran Indonesia (2009), ketika melakukan komunikasi,

dokter harus mengetahui bahwa komunikasi tidak hanya tentang penyampaian

informasi secara verbal melainkan mencakup komunikasi secara menyeluruh.

Seorang dokter perlu menguasai kemampuan komunikasi verbar dan non-verbal

dengan semua pasien, tidak terbatas pada usia tertentu, pekerjaan tertentu ataupun
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masyarakat tertentu. Apabila dokter lalai dan tidak berhati – hati maka bisa saja

terkena sanksi atau ancaman hukuman.

Dalam Konsil Kedokteran Indonesia (2009) dalam Prihantini (2014)

disebutkan bahwa keterampilan yang harus dikuasai dokter tidak hanya sebatas

pada kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal, tetapi juga kemampuan

berempati. Dokter perlu berempati kepada pasien yaitu  upaya menolong dengan

memahami apa yang dibutuhkan oleh pasien. Pasien sangat mengaharapkan

dokter yang bersikap menghormati pasien tanpa memandang usia, pekerjaan

maupun kelas sosial. Sikap yang adil merupakan dasar dari pengembangan

komunikasi yang efektif dan dapat meminimalisir terjadinya diskriminasi terhadap

pasien.

Konsil Kedokteran Indonesia (2009) dalam buku Empati dan Komunikasi

menyebutkan ada beberapa hal yang dapat disebabkan karena komunikasi tidak

efektif antara pasien dan dokter, salah satunya tentang tuduhan malpraktek. Pada

dasarnya komunikasi pasien – dokter bukan hal yang sederhana, karena

komunikasi tatap muka dan tanya jawab yang dilakukan buhan hanya sekedar

untuk mengisi data pasien. Salah satu yang dapat dilakukan dokter dalam proses

komunikasi pasien – dokter adalah memahami perspektif pasien. Hal tersebut

dapat membantu dokter mengembangkan perilakunya dengan menunjukkan rasa

hormat dan penghargaan terhadap kepercayaan yang telah diberikan pasien.

Seorang dokter dapat dilihat bagaimana sikap profesionalnya ketika sudah

berhadapan langsung dengan tugasnya. Artinya, ketika dokter mampu

menyelesaikan tugas sesuai peran dan fungsinya, disiplin dalam hal ketepatan

waktu, dapat memisahkan antara tugas profesi denggan tugas pribadi, dapat
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menghadapi berbagai macam tipe pasien, serta mampu bekerja dengan tenaga

kesehatan lainnya. Sebuah sikap profesional yang dimiliki seorang dokter sangat

penting dalam hubungan pasien – dokter. Sikap tersebut dapatmembangun rasa

nyaman, aman dan percaya dari pasien kepada dokter, yang merupakan landasan

bagi berlangsungnya komunikasi yang efektif (Silverman 1998) dalam Pratita

(2012).

2.4.3 Tujuan dan Manfaat Komunikasi Pasien – Dokter

Menurut Konsil Kedokteran Indonesia, tujuan komunikasi pasien – dokter

yaitu :

a. Pencapaian tujuan pasien dan dokter dapat terfasilitasi. Tujuan pasien

tentu saja untuk dapat menerima penanganan medis yang sesuai dan

mendapatkan kesembuhan. Sedangan tujuan dokter yaitu dapat membantu

pasien untuk memperoleh kembali kesehatannya.

b. Membantu rencana perawatan pasien berdasarkan kemampuan yang

dimiliki pasien. Kemampuan ini bisa saja dari faktor kesiapan pasien

dalam menerima pengobatan secara psikologis maupun faktor kemampuan

lain seperti faktor ekonomi. Untuk menyesuaikan hal tersebut maka dokter

dapat menginformasikan upaya – upaya penyembuhan yang sesuai dengan

pasien tersebut.

c. Membantu pemberian pilihan upaya penyelesaian masalah pasien. Terkait

dengan poin sebelumnya, pemberian pilihan ini dapat memberikan

kemudahan bagi pasien untuk memilih pengobatan seperti apa yang
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dikehendakinya. Pemberian pilihan ini tentu juga sekaligus penjelasan

mengenai resiko dari masing – masing pilihan yang diberikan.

d. Menuntun pasien memamahi apa yang sebenarnya terjadi padanya.

Membuat pasien mengerti apa yang sedang dialaminya adalah tugas dari

seorang dokter. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan

penjelasan menggunakan kata – kata yang mudah dipahami pasien.

e. Pengendali kinerja dokter dengan acuan hal – hal yang telah disetujui

pasien. Setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter kepada

pasien merupakan hasil dari komunikasi antara dokter dengan pasiennya.

Semua tindakan tersebut tentu merupakan kehendak dari pasien sesuai

saran pilihan penyelesaian masalah dari dokter.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari komunikasi yang

terjalin baik antara pasien dan dokter, diantaranya ialah :

a. Kepuasan pasien dalam menerima perawatan medis dapat ditingkatkkan.

b. Meningkatkan kepercayaan pasien kepada dokter yang merupakan dasar

dari hubungan baik pasien – dokter.

c. Meningkatkan keberhasilan diagnosis.

d. Kepercayaan diri dan ketegaran pasien yang dapat ditingkatkan.

e. Menghindarkan kesalahpahaman yang dapat memicu timbulnya dugaan

malpraktek.

Dari beberapa manfaat tersebut menunjukkan bahwa baik untuk pasien maupun

dokter akan sama – sama memperoleh keuntungan bila komunikasi berjalan

dengan baik. Pasien sebagai konsumen akan merasa puas dengan pelayanan yang

diberikan selama proses konsultasi dan selama proses pengobatan sampai sembuh.
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Komunikasi yang baik dari dokter juga dapat memberikan pengaruh tersendiri

dari sisi psikologis pasien. Sedangkan bagi dokter, ketika komunikasi yang

terjalin baik tentu pasien akan lebih terbuka untuk memberikan informasi pada

dokter sehingga memudahkan pemberian diagnosis. Dengan adanya kemudahan

tersebut tentu kesalahan dalam pemberian diagnosis yang dapat mengakibatkan

malpraktek dapat diminimalisir.

2.4.4 Pendekatan Komunikasi Pasien - Dokter

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam proses komunikasi pasien

– dokter yang dikemukakan oleh Kutrz, S., Silverman, J. dan Drapper, J. (2005)

dalam Prihantini (2014). Pertama, Doctor Centered Communication Style yaitu

komunikasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan dokter. Maksudnya adalah

komunikasi yang berlangsung dipimpin oleh dokter dengan tujuan untuk membuat

diagnosa pasien. Pendekatan kedua, Patient Centered Communication Style yaitu

pendekatan komunikasi yang menempatkan pasien sebagai komunikator. Dalam

pendekatan ini pasien berada pada posisi yang akan lebih banyak menyampaikan

pesan termasuk tentang pendapat, kekhawatiran, harapan dan apa saja yang ia

rasakan.

1 3

2

Gambar 2.1

Model Proses Komunikasi Dokter – Pasien

(Konsil Kedokteran Indonesia, 2009)
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Keterangan :

Kotak 1 : Pasien memimpin pembicaraan setelah dimulai oleh dokter

dengan pertanyaan terbuka.

Kotak 2 : Dokter memimpin pembicaraan dengan dasar pertanyaan tertutp

ata terstruktur yang telah ia buat.

Kotak 3 : Kesepakatan antara kedua pihak tentang apa yang akan dan perlu

dilakukan selanjutnya.

2.4.5 Model Komunikasi Pasien – Dokter

Seorang profesor dari Universitas Leiden, Prof. Dr. L. Jan Slikerveer

dalam buku Empati dan Komunikasi (Prihantini, 2014) mengatakan bahwa

terdapat empat model komunikasi pasien – dokter yaitu :

a. Activity – Passivity Relationship

Dokter diibaratkan sebagai orang tua yang selalu memberikan

perintah kepada anaknya, sedangkan pasien diibaratkan sebagai seorang

anak kecil yang hanya bisa menurut kepada orang tuanya. Ia juga tidak

dapat mengungkapkan semua keluhan sakit yang ia rasakan.

b. Guidance – Cooperation Relationship

Model ini tetap menempatkan dokter sebagai sosok orang tua yang

berkomunikasi dengan anaknya. Perbedaannya adalah anak yang diajak

berkomunikasi sudah beranjak dewasa. Walaupun dokter tetap menjadi

pengambil keputusan tunggal, tetapi nasehat yang diberikan bukan

berbentuk perintah melainkan arahan.
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c. Mutual – Participation Relationship

Dalam model ini, pasien dan dokter diibaratkan sebagai pihak yang

saling bekerja sama. Dokter bukan satu – satunya pihak yang aktif

menyampaikan informasi, tetapi pasien juga aktif menyampaikan apa yang

dirasakannya.

d. Provider – Consumer Relationship

Dokter dan pasien dalam model ini diibaratkan sebagai raja dan

pelayan. Pasien sebagai konsumen berkedudukan sebagai raja yang harus

dilayani dengan baik oleh dokter. Oleh karena itu, dokter harus

memberikan pelayanannya semaksimal mungkin.

Dari keempat model yang telah dipaparkan sebelumnya, model Mutual –

Participation Relationship merupakan model yang paling sesuai bila dikaitkan

dengan pembahasan komunikasi interpersonal yang dimaksud dalam penelitian

ini. Komunikator dan komunikan saling bertukar informasi untuk dapat mencapai

sebuah tujuan yang sama. Pada Model Mutual – Participation Relationship juga

berlaku hal yang sama. Antara pasien dan dokter keduanya saling bekerja sama

menyampaikan informasi dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan masalah

dengan cara yang terbaik.

2.4.6 Tahap Komunikasi Pasien – Dokter

Kristina TN, Purwanti A, Utari A dan Adespin DA (2014) dalam buku

Empati dan Komunikasi menyebutkan terdapat empat tahap komunikasi pasien –

dokter. Empat tahap tersebut adalah :
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a. Memulai wawancara

Tindakan pertama yang perlu dilakukan yaitu membentuk

hubungan melalui komunikasi verbal atau non-verbal yang meliputi

membangun hubungan interpersonal, berempati secara verbal dan non-

verbal, serta penggunaan bahasa yang santun dan mudah dimengerti.

Seorang dokter harus sudah memulai untuk membangun hubungan baik

yang profesional dengan pasien sejak pertama kali melayani pasien.

Dokter juga harus memberikan kesan bahwa ia menaruh rasa hormat

kepada pasien dengan selalu bersikap sopan. Suasana emosional dari diri

dokter itu sendiri maupun dari pasien harus mampu dikendalikan oleh

dokter agar tetap mendapat kepercayaan pasien yang ditangani.

b. Mengumpulkan Informasi

Tahap pengumpulan informasi merupakan tahap yang penting.

Dalam tahap ini terdapat proses yang disebut anamnesis. Anamnesis

merupakan wawancara yang dilakukan seorang profesional kesehatan

kepada pasien yang tujuannya untuk mendapatkan informasi dasar sebagai

titik diagnosa (Endra, 2014:41). Tanpa penggalian informasi yang akurat,

dokter dapat terjerumus pada tahap penyampaian informasi secara

prematur.

Konsil Kedokteran Indonesia (2009) menyebutkan apa saja yang

termasuk dalam tahap penggalian informasi. Hal pertama yaitu mampu

mengenali alasan pasien datang menemui dokter. Pasien adalah orang

yang paling tahu tentang dirinya ketika ia sedang menceritakan segala

keluhannya. Pada saat itulah dokter harus mampu menjadi pendengar yang
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aktif sehingga tahapan ini dapat berhasil. Menjadi pendengar yang baik

juga akan membantu pasien mengatakan kepentingan, harapan dan

kecemasannya secara terbuka.

Penggalian riwayat penyakit merupakan hal kedua yang masuk

dalam tahap pengumpulan informasi. Setelah mengetahui maksud

kedatangan pasien, pembicaraan dilanjutkan dengan menanyakan keluhan

pasien secara luas. Pasien perlu menceritakan semua yang dirasakannya,

bahkan beberapa informasi perlu ditelusuri lebih mendalam agar dapat

memperoleh diagnosis dengan tepat. Dokter juga harus menjelaskan

pemeriksaan – pemeriksaan apa yang akan dilakukan kepada pasien agar

tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pertanyaan – pertanyaan

terbuka dapat diajukan dokter untuk memulai penggalian riwayat penyakit.

Setelah itu bisa diikuti dengan pertanyaan yang sifatnya tertutup.

c. Penjelasan dan Perencanaan

- Berbagi informasi

Dokter sebaiknya menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan

mudah dimengerti oleh pasien. Selain itu dokter juga harus

memastikan bahwa pasien benar – benar mengerti tentang

penyakitnya.

- Mencapai persetujuan baru atau perbahan rencana

Dokter membantu pasien untuk mengambil keputusan yang terbaik

untuk dirinya. Dokter juga harus menginformasikan kelebihan dan

kekurangan dari pilihan yang akan diambil pasien. Pemilihan dan

pengambilan keputusan tindakan medis sebaiknya tidak dilakukan



49

sendiri oleh dokter tetapi juga melibatkan pasien. Sama seperti

sebelumnya, dokter juga harus memastikan bahwa pasien memahami

tentang diagnosis yang diberika dan tindakan medis yang akan

dilakukan.

d. Menutup wawancara

Sebelum mengakhiri wawancara dengan pasien, dokter sangat dianjurkan

untuk mengulangi apa yang sudah ia catat tentang pasien yang sedang

ditangani. Meskipun sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, dokter

tetap perlu menawarkan kesempatan barangkali masih ada hal – hal yang

ingin disampaikan oleh pasien. Konsultasi dapat diakhiri dengan meminta

pasien datang kembali untuk mendapatkan evaluasi selanjutnya.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang  akan

dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian dengan judul “Penggunaan Karakteristik

Komunikasi Interpersonal yang Efektif antara Guru dan Siswa Tunarungu dalam

Kegiatan Belajar Mengajar di SD-LB Negri Pembina Lawang”. Penelitian

tersebut dilakukan oleh Sandy Dwi Zuga Novanda pada tahun 2017. Penelitian

tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar deskriptif. Subyek pada

penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Hasil dari penelitian

tersebut adalah karakteristik yang paling sering muncul dalam komunikasi

pasangan guru dan siswa (Ibu Sofi dan Dwi) yaitu empati. Namun secara
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keseluruhan terdapat empat dari lima karakteristik komunikasi interpersonal yang

digunakan selama proses belajar mengajar antara guru dan siswa tunarungu.

Terdapat beberapa persamaan serta perbedaan diantara penelitian

sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya

terletak pada kajian yang sama – sama mengangkat tentang kajian komunikasi

interpersonal. Metode penelitian yang digunakan juga memiliki kesamaan.

Perbedaannya terletak pada fenomena serta subyek yang diangkat. Pada penelitian

terdahulu, fenomena yang diangkat terkait dengan aktivitas komunikasi antara

guru dan siswa, sedangkan penelitian ini mengangkat fenomena terkait aktivitas

komunikasi antara pasien dan dokter. Perbedaan fenomena tentu saja

menunjukkan adanya perbedaan pada subyek penelitian pula. Penelitian ini akan

menjadikan  pasien dan dokter sebagai subyek penelitiannya. Selain itu, penelitian

sebelumnya hanya berfokus pada karakteristik komunikasi interpersonal yang

efektif, sedangkan penelitian ini akan membahas implementasi komunikasi

interpersonal secara lebih luas mulai dari komponen, tujuan serta karakteristik

umumnya.

Selain penelitian tersebut, ada pula penelitian lain yang serupa dengan

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian dengan judul

“Komunikasi Pelayanan di Rumah Sakit (Studi pada Keluarga Pasien Rawat Inap

di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang)”. Penelitian tersebut

dilakukan oleh Dewi Ratih Widyasari pada tahun 2016. Hasil dari penelitian

tersebut yaitu adanya kesesuaian konsep pelayanan di Rumah Sakit Umum

Universitas Muhammadiyah Malang (RSU UMM) dengan 3 bentuk konsep

pelayanan dalam bentuk tulisan, lisan dan juga perbuatan. Dalam hasil penelitian
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itu pula telah dideskripsikan masing – masing dari ketiga konsep pelayanan yang

telah diterapkan oleh RSU UMM.

Terdapat poin persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dari segi metode penelitian,

keduanya memiliki persamaan yaitu sama – sama menggunakan pendekatan dan

tipe penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, objek penelitian yang disasar juga

memiliki kesamaan yaitu di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah

Malang. Sedangkan untuk poin perbedaan diantara kedua penelitian yaitu terletak

pada tema pembahasan. Apabila pada penelitian terdahulu berfokus pada tema

terkait komunikasi pelayanan rumah sakit, penelitian yang akan dilakukan peneliti

kali ini berfokus pada implementasi komunikasi interpersonal yang terjadi dalam

aktivitas komunikasi pasien – dokter. Perbedaan tema pembahasan yang diteliti

ini juga tentu saja menunjukkan adanya perbedaan subyek yang dituju oleh

peneliti. Penelitian yang akan dilakukan kali ini akan menunjuk dokter umum dan

pasien sebagai subyek penelitiannya. Dan tentu saja hal tersebut berbeda dengan

subyek yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu keluarga pasien.

Penelitian yang  dilakukan sebelumnya berangkat dari adanya paradigma

baru mengenai pelayanan kesehatan yang mensyaratkan sebuah rumah sakit

memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan

diinginkan pasien namun tetap berpedoman pada kode etik profesi dan medis. Bila

dilihat lebih lanjut, tema atau fenomena penelitian yang akan dilakukan dalam

penelitian ini juga berkaitan dengan kualitas pelayanan sebuah lembaga kesehatan

yaitu rumah sakit. Apabila penelitian sebelumnya hanya berfokus pada

komunikasi pelayanan secara umum, lain halnya dengan penelitian yang akan
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peneliti lakukan kali ini yaitu lebih fokus pada aktivitas komunikasi yang terjalin

langsung antara tenaga medis (dokter) dengan pasien yang dilayani.




