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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Instansi 

4.1.1 Sejarah dan Profil Singkat RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

Sejarah perkembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo 

cukup panjang . Rumah sakit jiwa ini pertama kali berdiri pada tahun 1814 di Jl. 

Sompok Semarang, sebagai tempat penampungan bagi pasien psikotik akut 

(Doorgangshuizen). 

Tahun 1912 Doorgangshuizen Sompok dipindah ke gedung 

Kleedingmagazjin, sebuah gedung tua yang dibangun kurang lebih pada tahun1878 

di Jl. Cendrawasih, Tawang dengan nama Doorgangshuizen Tawang. Kemudian 

pada tanggal 21 Januari 1928 Doorgangshuizen Tawang berubah status menjadi 

Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang (Kranzinnigenggestichten). Menerima 

perawatan pasien-pasien psikotik mulai tanggal 2 Februari 1928. Tanggal tersebut 

kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang. 

Pada tanggal 4 Oktober 1986 seluruh kegiatan Rumah Sakit Jiwa Pusat 

Semarang dipindahkan ke gedung baru di Jl. Brigjen Sudiarto No. 347 Semarang. 

Tanggal 9 Oktober 2001 Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang berubah nama menjadi 

Rumah Sakit Jiwa Pusat Dr. Amino Gondohutomo Semarang. dr. Amino 

Gondohutomo adalah nama psikiater pertama di Indonesia kelahiran Surakarta, 

Jawa Tengah. 
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Tanggal 1 Januari 2002 Rumah Sakit Jiwa Pusat Dr. Amino Gondohutomo 

Semarang berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo 

Semarang Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan SK Gubernur No 440/09/2002, 

Pebruari 2002.65 

4.1.2 Visi, Misi, Falsafah, Motto, dan Budaya Kerja  

Komitmen RSJD Dr. Amino Gondohutomo memiliki visi, misi, falsafah, motto, 

dan budaya kerja sebagai berikut. 

a. Visi 

Menuju pelayanan kesehatan jiwa paripurna yang bermutu 

b. Misi 

1) Melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa paripurna. 

2) Meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi pelayanan. 

3) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. 

4) Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan jiwa. 

c. Falsafah 

1) Pelayanan terbaik adalah budaya kami 

2) Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama 

3) Bekerja adalah ibadah dan menjaga amanah 

d. Motto 

1) Aman  

2) Profesional 

                                                           
65 Sejarah RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Internet. 
http://rsamino.jatengprov.go.id/2015/11/17/sejarah/  

http://rs-amino.jatengprov.go.id/2015/11/17/sejarah/
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3) Inovatif 

4) Kebersihan 

e. Budaya Kerja 

1) Profesional 

2) Akurat, sesuai standar 

3) Tepat dan cepat dalam pelayanan 

4) Ramah terhadap pelanggan 

5) Indah dan rapi, baik pribadi maupun lingkungan kerja 

6) Obyektif dalam memberikan pelayanan 

7) Tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban 

8) Ikhlas 

9) Komunikatif  

4.1.3 Jenis dan Kemampuan Pelayanan 

Berdasarkan informasi yang Penulis peroleh dari website resmi instansi, 

terdapat beberapa jenis dan kemampuan layanan serta fasilitas rumah sakit sebagai 

berikut. 

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

Instalasi ini melayani setiap hari, pelayanan 24 jam 7 hari seminggu. IGD 

memiliki jenis pelayanan seperti pelayanan ambulan, kejadian luarbiasa dan 

bencana, traise, gawat darurat fisik dan psikiatri, serta One Day Care. 

2. Instalasi Rawat Jalan 

Instalasi rawat jalan meliputi Poliklinik Spesialis Jiwa, Klinik Spesialis 

Syaraf, Klinik Gigi, Klinik Psikologi, Electro Compulsive Therapy (ECT) 
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dengan anestesi, Klinik Fisioterapi, Rehabilitasi medik dan mental, 

klinik/konsultasi gizi. 

- Poliklinik Spesialis Jiwa meliputi klinik anak dan remaja, klinik dewasa, 

klinik psikogeriatri, klinik NAPZA, klinik psikoterapi, dan pelayanan 

Keswamas (Kesehatan Jiwa Masyarakat).  

- Klinik Psikologi melayani pemeriksaan dan pengukuran: IQ (kecerdasan), 

EQ (kecerdasan emosi), kemampuan khusus/bakat, jurusan pendidikan, 

seleksi pekerjaan dan pengembangan SDM. 

3. Instalasi Rawat Inap 

Ruang rawat inap terbagi menjadi lima ruang, yaitu ruang VIP, kelas I, II, 

III, dan Ruang HCU/UPIP. 

- Ruang VIP A  : memiliki fasilitas AC, 1 bed(kamar lebih luas, 

interior mewah), bed set cabinet, sofa santai, kamar mandi dalam, TV 

bersama, dokter pilihan spesialis. 

- Ruang VIP B  : memiliki fasilitas AC, 1 atau 2 bed, bed set cabinet, 

sofa tunggu, kamar mandi dalam, TV bersama, dokter pilihan spesialis. 

- Ruang kelas I  : memiliki fasilitas kipas angin, 3 bed, kamar mandi 

dalam, TV dan tape recorder bersama. 

- Ruang Kelas II : memiliki fasilitas kipas angin, 4 bed, kamar mandi 

luar, TV dan tape recorder bersama. 

- Ruang kelas III : memiliki fasilitas kipas angin, 7-10 bed, kamar 

mandi luar, TV dan tape recorder bersama. 
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Terdiri dari ruang Arimbi, Brotojoyo, Citroanggodo, Dewaruci, 

Endrotenoyo, Gatotkaca, Hudowo, dan Irawan Wibisono. 

Selain itu terdapat pula fasilitas pelayanan penunjang meliputi: 

- Brainmapping 

- Elektro Encefalografi (EEG) 

- Epilepsi Monitoring 

- Elektro Kardiografi (EKG) 

- Densitometri 

- Neurokognitif 

- Stress Analyzer 

- Personality Test/Mental Capacity 

- Farmasi 

Instalasi ini memberikan pelayanan obat bagi pasien rawat inap, rawat jalan 

dan gawat darurat. 

- Instalasi Laundry 

Melaksanakan tugas seperti penerimaan linen kotor dari instalasi rawat jalan 

dan rawat inap, melakukan pencucian, pengeringan, setrika, 

pelipatan/penjahitan, identifikasi linen, penyimpanan linen bersih serta 

mendistribusikan linen bersih. 

- Instalasi Gizi 

Didukung 21 SDM yang terdiri dari 3 orang S1 Gizi, 3 orang DIII Gizi, 16 

orang pramu boga, dan 3 orang administrasi. Instilasi ini melayani kebutuhan 

makan pasien rawat inap serta melayani konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan. 
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Peralatan yang dimiliki instalasi ini antara lain refrigerator, freezer, rice 

cooker, heated baine-marie, stainless steel work table, plato stainless steel, 

almari pensteril alat makan, dan unit penyulingan air minum. 

- Instalasi Pengolahan Limbah 

Instalasi ini melaksanakan tugas pemeriksaan kualitasi air bersih, 

pemeriksaan air minum, pemeriksaan mikrobiologi ruang, pemeriksaan usap 

alat (peralatan makan dan minum pasien), pemeriksaan Rectal Swab petugas 

gizi, pemantauan lingkungan kerja, desinfektan ruangan, pembakaran sampah 

medis, pengolahan air limbah, dan pengendalian serangga dan binatang 

pengganggu. 

- Instalasi Laboratorium 

Instalasi ini melayani pemeriksaan hematologi, imunoserologi, kimia klinik, 

elektrolit, mikrobiologi, urine dan feces. Kegiatan pelayanan meliputi 

pemeriksaaan laboraturium pasien rawat jalan dan rawat inap. 

- Instalasi Radiologi 

Instalasi ini melayani pemeriksaan NON KONTRAS untuk cranium, 

thorax, abdomen, vertebrae dan ekstremitas, serta Dental X-Ray. 

- Instalasi Rehab Mental 

Instalasi ini menyediakan beragam aktivitas bagi pasien rawat inap meliputi 

day care, kegiatan menyulam, kristik dan manik-manik, kegiatan pertukangan, 

kegiatan pertamanan/kebun, kegiatan kerajinan kayu/triplek, kegiatan lukis, 

kegiatan kerajinan plastik, rafia dan tali, kegiatan kesenian, kegiatan spiritual, 

dan kegiatan rekreasi/rekreasi rehabilitasi.  
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Berbagai kegiatan tersebut sekaligus menjadi bekal bagi pasien untuk 

beraktivitas secara positif setelah pulang dari rumah sakit.   

- Instalasi Elektro Diagnostik dan Rehabilitasi Medik 

Instalasi ini terdiri dari 3 unit pelayanan yaitu unit Terapi Wicara, unit Okupasi 

Terapi, dan Unit Fisioterapi. 

4.1.4 Fasilitas Umum 

Fasilitas umum yang terdapat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo meliputi: 

- Auditorium 

- Asrama/mess 

- Lapangan tennis, volly, bulu tangkis, tenis meja 

- Masjid 

- Kantin 

- Parkir luas 

- Toko kelontong 

- Foto copy 

- Situasi lapangan yang teduh dan nyaman 

- Hotspot area 
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4.1.5 Struktur Organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Bagian Kepegawaian RSJD Dr. Amino Gondohutomo  

 

4.1.6 Temuan di Lapangan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Penulis memperoleh informasi 

bahwa alur pemeriksaan dimulai dari UGD. Ketika pasien berada di UGD akan 

dilakukan pengkajian awal atau observasi untuk menemukan diagnosis utama guna 

menentukan apakah pasien di rawat inap atau rawat jalan. Keputusan ini ditentukan 

oleh dokter. 
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Pasien yang di rawat inap akan dikaji ulang oleh perawat guna menentukan 

diagnosis keperawatan. Pengkajian ini dilakukan setiap hari di ruangan untuk 

melihat kondisi pasien, karena diagnosis keperawatan bisa saja berubah seiring 

pasien di rawat. 

Selain itu Penulis juga menemukan bahwa pengelompokkan pasien 

dilakukan berdasarkan kelas perawatan, gender dan usia sehingga dalam satu ruang 

perawatan terdapat beragam pasien dengan beragam diagnosis keperawatan pula. 

Kepala ruang dan perawat di ruangan perempuan biasanya perempuan juga, tetapi 

pada ruangan laki-laki, kepala ruangan dan perawat bisa jadi laki-laki dan 

perempuan.  

Ruang Rawat Inap Kelas III terdiri dari 1 ruang bersama untuk aktivitas 

makan dan bermain pasien, 2 ruang tidur yang berisi 13 bed setiap ruangnya, dan 2 

kamar mandi pasien yang terletak di samping ruang tidur. Dalam satu ruang 

perawatan berkapasitas 26 pasien, diisi oleh kurang lebih 21-25 pasien dengan 1 

orang kepala ruang, dan perawat pelaksana. Perawat pelaksana dibagi menjadi 2 

shift (pagi dan malam). Perawat pelaksana yang bertugas dalam satu kali shift 

biasanya 2 orang, dan dibantu oleh pramu husada (pembantu perawat). 

Ketika Penulis melakukan penelitian, pasien depresi dengan gangguan 

isolasi sosial lebih sedikit jumlahnya dibanding pasien dengan diagnosis lain seperti 

waham, halusinasi dan perilaku kekerasan. Ketika Penulis melakukan penelitian, 

setiap ruangan hanya terdapat 1 sampai 3 pasien dengan gangguan isolasi sosial, 

tetapi pasti ada.  
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Pasien yang didiagnosis mengalami depresi dengan gangguan isolasi sosial 

umumnya tidak berdiri sendiri. Biasanya pasien tersebut mengalami gangguan lain 

seperti harga diri rendah dan defisit perawatan diri. Hal tersebut membuat pasien 

lebih banyak menyendiri, tidak mau berinteraksi, dan enggan melakukan aktivitas 

apapun. Pasien ini cenderung tidak mau makan dan mandi sehingga perawat harus 

turun tangan untuk membantu pasien makan dan mandi. 

Berdasarkan pengamatan Penulis, pasien isolasi sosial mudah dikenali 

dengan melihat tanda-tanda seperti menyendiri, tatapan kosong, dan diam. 

Meskipun pasien lain juga terkadang melakukan hal tersebut, tetapi pasien isolasi 

sosial cenderung selalu melakukan hal tersebut. Ketika diajak berkomunikasi, 

mereka tidak mampu memberikan jawaban yang kooperatif, tidak mampu bercerita. 

Jawaban yang mereka berikan lebih banyak berupa mengangguk, menggeleng, 

ya/tidak, atau bahkan diam. Kondisi ini berbeda dengan pasien perilaku kekerasan 

yang cenderung mudah terpancing untuk bercerita dan meluapkan emosinya. 

Dalam menghadapi pasien depresi dengan gangguan isolasi sosial, perawat 

cenderung lebih aktif dalam mengajak pasien berinteraksi. Dalam sehari perawat 

menyediakan beberapa kali waktu khusus untuk berinteraksi dengan mereka. 

Interaksi yang dilakukan pun bersifat tertutup, biasanya dilakukan di kamar atau 

saat pasien sendiri. Hal ini karena pasien memang senang menyendiri sehingga 

perawat berusaha mengajak pasien untuk keluar dari kamar. 

Apabila pasien lain bisa dibiarkan beraktivitas secara mandiri, seperti 

makan, mandi, dan bermain, pasien isolasi sosial tidak atau belum mampu 

melakukan hal tersebut. Pasien harus dibantu dan dibimbing oleh perawat untuk 
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melakukan sesuatu. Salah satu contoh adalah pasien M di Ruang Brotojoyo. Ketika 

perawat mengajak pasien keluar kamar dan berkumpul dengan teman-teman yang 

lain, pasien M menolak dan memilih sendirian di kamar. Ketika menghadapi situasi 

seperti itu, perawat tidak memaksa pasien untuk keluar, tetapi menemani pasien di 

kamar sambil mengobrol. 

Meskipun dalam memperlakukan pasien perawat menerapkan sesuai 

dengan standar yang berlaku, namun sebagai manusia mereka tetap memiliki 

keterbatasan. Seperti yang sempat Penulis jumpai ketika melakukan observasi. 

Seorang perawat sempat bersungut-sungut dan mengeluh ketika menghadapi pasien 

yang marah dan meronta-ronta. Tetapi hal ini tidak lantas membuat perlakuannya 

kepada pasien menjadi kasar (terpancing emosinya). Perawat tetap berusaha 

menangani pasien secara profesional meskipun dengan sedikit mengeluh. 

Dalam penelitian ini Penulis juga sempat melakukan sedikit interaksi 

dengan Pasien M, Pasien X, Pasien B dan Pasien C dari ruang yang berbeda. Dalam 

hal ini Penulis hanya menanyakan kabar dan kondisi pasien. Jawaban atau respon 

yang diberikan pasien tidak banyak, hanya berupa anggukan, mengeleng, jawaban 

ya dan tidak. Penulis memaklumi hal tersebut karena memang kondisi pasien yang 

tidak/belum memungkinkan untuk diajak berinteraksi dengan orang asing. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Analisa Unsur-Unsur Komunikasi 

Dalam proses komunikasi terapeutik di RSJD Dr. Amino Gondohutomo, 

perawat dan pasien dapat berperan sebagai komunikator dan komunikan, sehingga 

tidak selalu perawat berperan sebagai komunikator dan pasien sebagai 
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komunikan. Hal sebaliknya juga dapat terjadi. Misalnya ketika perawat 

menanyakan kondisi pasien, perawat berperan sebagai komunikator dan pasien 

sebagai komunikan. Sebaliknya, ketika pasien menjawab dan bercerita, maka 

pasien berperan sebagai komunikator dan perawat sebagai komunikan. 

Pesan yang disampaikan oleh komunikator maupun komunikan berupa 

pesan verbal berupa kata-kata dan pesan nonverbal. Berdasarkan hasil observasi, 

perawat lebih sering menggunakan bahasa verbal kepada pasien dibanding 

menggunakan bahasa nonverbal. Dalam menyampaikan pesan, perawat juga 

memperhatikan siapa yang ia ajak bicara. Ketika berbicara kepada pasien yang 

lebih tua, perawat menggunakan bahasa yang Indonesia atau menggunakan bahasa 

Jawa Krama sebagai bentuk penghormatan, sedangkan pada pasien yang lebih 

muda menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Penggunaan bahasa Jawa untuk 

berkomunikasi dengan pasien dikarenakan sebagian besar pasien berasal dari Jawa 

Tengah (Semarang dan sekitarnya), sehingga memudahkan perawat 

berkomunikasi dengan pasien. 

Pesan nonverbal juga digunakan dalam proses komunikasi terapeutik. 

Biasanya pesan nonverbal ini ditunjukan dengan gestur, ekspresi wajah, vokalik 

maupun sentuhan. Ketika berkomunikasi dengan pasien, perawat akan 

memperhatikan gestur tubuhnya, nada bicara dan ekspresinya agar pasien dapat 

memahami maksud perawat. Pasien juga melakukan hal sama, misalnya ketika 

hendak BAB, pasien akan menyampaikan pada perawat secara lisan didukung 

dengan mengusap-usap perutnya. 
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Dalam proses komunikasi terapeutik di RSJD Dr. Amino Gondohutomo, 

pesan disampaikan secara langsung tanpa melalui media. Penyampaian pesan 

secara langsung dimaksudkan untuk mempermudah proses komunikasi, 

mengingat kondisi pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. 

Respon yang diberikan oleh komunikan, dalam hal ini pasien, berbeda-beda. 

Respon ini sangat bergantung pada kondisi pasien. Berdasarkan pengamatan 

Peneliti, pada pasien depresi dengan isolasi sosial, pasien cenderung diam dan 

kurang kooperatif dalam memberikan respon. Ketika diajak berbicara, respon 

berupa jawaban yang diberikan seringkali singkat dan sangat tertutup, sehingga 

perawat sebagai komunikator harus aktif menggali kondisi pasien.  

4.2.2 Analisa Komunikasi Terapeutik di RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

Sebagai Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi terapeutik di RSJD Dr. Amino Gondohutomo dilakukan oleh 

perawat dengan berbagai macam strata pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan perawat, komunikasi terapeutik merupakan ilmu dasar yang wajib dimiliki 

oleh setiap perawat dan diajarkan ketika pendidikan keperawatan. 

Ketika menangani pasien, terdapat Standar Asuhan Keperawatan (SAK) 

yang harus dilaksanakan, bergantung pada kondisi pasien. Komunikasi terapeutik 

merupakan bagian dari SAK karena komunikasi terapeutik dilakukan oleh perawat 

untuk berkomunikasi dengan pasien. Misalnya untuk menanganani pasien isolasi 

sosial, perawat dituntut untuk dapat mengajak pasien berinteraksi sehingga 

perlahan-lahan pasien mau membuka diri kepada orang lain. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan, komunikasi terapeutik yang 

diterapkan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo merupakan bentuk dari komunikasi 

interpersonal karena terjadi pertukaran pesan yang melibatkan komunikator dan 

komunikan, dalam hal ini perawat dan pasien, secara langsung dan terjadi respon 

secara langsung pula. 

Apabila dilihat dari tujuan komunikasi interpersonal, komunikasi terapeutik 

yang dilakukan perawat RSJD Dr. Amino Gondohutomo kepada pasien isolasi 

sosial memiliki beberapa kesamaan dengan komunikasi interpersonal, di 

antaranya: 

1. Komunikasi terapeutik mengungkapkan perhatian kepada orang lain 

Melalui komunikasi terapeutik, perawat berinteraksi dengan pasien isolasi 

sosial sebagai bentuk perhatian dan menghindari kesan tertutup. Hal ini sangat 

penting untuk membangun kepercayaan antara pasien dengan perawat. Dengan 

komunikasi terapeutik, perawat berusaha mendekat kepada pasien supaya 

pasien merasa nyaman dan tidak sungkan untuk berbicara kepada perawat, 

mengingat keadaan pasien isolasi sosial yang cenderung diam dan menutup 

diri. 

2. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk menemukan jati diri 

Pasien isolasi sosial cenderung enggan berinteraksi dengan orang lain, hal 

ini menjadi salah satu tugas perawat untuk mencari tahu apa penyebab pasien 

yang bersangkutan enggan berinteraksi dengan orang lain. Melalui komunikasi 

terapeutik, perawat menjalin hubungan dengan pasien untuk mengidentifikasi 

masalah paling penting yang dialami sehingga perawat dapat memberikan 
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masukan-masukan yang berguna bagi pasien agar perlahan-lahan pasien 

menyadari masalah apa yang terjadi pada dirinya dan solusi apa yang harus 

dilakukan. 

3. Komunikasi terapeutik untuk menemukan dunia luar 

Pasien isolasi sosial cenderung merasa bahwa dunia luar merupakan 

ancaman bagi dirinya sehingga pasien tersebut menutup diri. Komunikasi 

terapeutik yang dilakukan perawat bertujuan untuk mengajak pasien mau 

terbuka dan tidak takut menghadapi dunia luar. Untuk menangani pasien 

dengan isolasi sosial biasanya perawat akan mengajak pasien yang 

bersangkutan berkomunikasi secara intens dan penuh kesabaran. Perawat akan 

memancing pasien untuk mau berbicara kepada satu perawat, kemudian 

bertahap kepada dua orang dan seterusnya sampai pasien percaya diri untuk 

berinteraksi dengan orang lain di sekelilingnya.  

4. Komunikasi terapeutik untuk membangun hubungan yang harmonis 

Pasien depresi dengan isolasi sosial cenderung mengalami masalah pada 

hubungan interpersonal. Melihat kondisi tersebut, perawat harus jeli melihat 

situasi ketika membangun komunikasi dengan pasien. Melalui komunikasi 

terapeutik, perawat melakukan pendekatan-pendekatan kepada pasien agar 

pasien tergerak untuk mengikuti instruksi perawat. Ketika pasien sudah berada 

pada kondisi ‘mau mengikuti’, perawat akan memberikan saran dan berbagai 

masukan mengenai keuntungan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian 

didukung dengan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) dan rehabilitasi.   
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5. Komunikasi terapeutik mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

Dalam menangani pasien gangguan jiwa, komunikasi terapeutik tentu 

bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku pasien karena pasien 

gangguan jiwa memiliki dunianya sendiri serta memiliki keyakinan sendiri 

terhadap sesuatu yang membuatnya gagal menghadapi realita yang ada. Seperti 

yang dijelaskan oleh Perawat Dwi, “kita ini hanya menjelaskan, hanya 

meluruskan saja sebenarnya, tetapi dengan step by step tadi, supaya dia 

(pasien) tidak jauh dalam penyakitnya”.66 Oleh karena itu komunikasi yang 

dilakukan perawat bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku. 

Pada pasien depresi dengan isolasi sosial, pasien harus dipancing untuk mau 

bicara dengan perawat sehingga perawat dapat mengidentifikasi masalah apa 

yang dialami pasien. Dengan bentuk komunikasi verbal dan non verbal, 

perawat mengajak pasien berdialog terus menerus untuk membangun 

kepercayaan pasien terhadap perawat. Tanpa adanya kepercayaan, pasien tidak 

akan mau mengikuti instruksi perawat. Dalam hal ini, kualitas hubungan 

interpersonal sangat berperan terhadap kemauan pasien dipengaruhi sikap dan 

perilakunya. 

6. Komunikasi terapeutik menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi 

Tujuan ini dapat terlaksana ketika pasien sudah berada pada kondisi ‘mau 

mengikuti’ instruksi perawat. Biasanya pada kondisi ini pasien sudah mau 

terbuka pada perawat dan tidak canggung untuk meminta bantuan pada 

                                                           
66 Wawancara dengan Perawat Dwi di Ruang Gatot Kaca pada hari Jumat 25 Mei 2018 pukul 
11.00. 
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perawat. Pasien depresi dengan isolasi sosial yang berada pada kondisi ini 

biasanya sudah mau mendengarkan perawat sehingga perawat dapat berdialog 

lebih dalam lagi, dan dapat memberikan saran serta masukan mengenai 

pentingnya berkomunikasi. 

Selain itu, masalah-masalah komunikasi yang mungkin dialami oleh pasien 

dapat sedikit demi sedikit diperbaiki sehingga kerugian akibat salah 

komunikasi yang selama ini dialami dapat semakin berkurang. Hal ini penting 

untuk semakin menumbuhkan rasa percaya diri pada pasien depresi dengan 

isolasi sosial berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. 

7. Komunikasi terapeutik memberikan bantuan (konseling) 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, komunikasi terapeutik dalam 

konteks hubungan saling membantu (the helping relationship) merupakan 

hubungan saling membantu antara perawat dengan pasien untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dalam konteks penanganan pasien depresi dengan isolasi 

sosial, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah pasien dapat secara mandiri 

melakukan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. 

“Target minimal dari perawatan itu, minimal dia (pasien) bisa merawat dirinya 

sendiri..... tidak merepotkan orang lain”, kata Perawat Dwi.67 Dalam hal ini 

kemampuan berinteraksi dengan orang lain menjadi hal yang dasar yang harus 

dibangun dan dimunculkan dalam diri pasien agar setelah sembuh dan pulang 

                                                           
67 Wawancara dengan Perawat Dwi di Ruang Gatot Kaca pada hari Jumat 25 Mei 2018 pukul 
11.00. 
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pasien dapat mengungkapkan keinginan dan perasaannya agar orang-orang di 

sekitarnya sepaham. 

Komunikasi terapeutik sebagai penerapan dari komunikasi interpersonal 

memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hubungan interpersonal antara 

perawat dengan pasien, diantaranya: 

1. Toleransi 

Toleransi sangat diperlukan ketika menjalin komunikasi dengan pasien. 

Sikap toleransi ini yang akan menetralisir perbedaan yang terjadi antara pasien 

dengan perawat. Misalnya seperti yang terjadi pada Pasien X di Ruang 

Brotojoyo. Pasien yang bersangkutan merupakan pasien psikogeriatri wanita 

yang mengalami kondisi isolasi sosial. Beliau sama sekali tidak mau 

berinteraksi dengan siapa pun, termasuk perawat. 

Dalam kondisi seperti ini  perawat harus bekerja lebih keras untuk mengajak 

pasien berinteraksi Ketika pasien tidak memberikan respon yang kooperatif, 

sikap toleransi digunakan perawat untuk menjaga kedua belah pihak tetap 

berada pada zona nyaman, dalam arti pasien tidak merasa terusik dan perawat 

tidak terpancing emosinya. 

2. Kesempatan-kesempatan yang seimbang 

Kesempatan yang seimbang di sini dapat diartikan sebagai intensitas waktu 

untuk bertemu dan berinteraksi antara perawat dengan pasien. Pada pasien 

depresi dengan isolasi sosial, perawat akan lebih intens mengajak pasien 

berkomunikasi entah sekedar menyapa, menanyakan kabar, atau menanyakan 
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kondisi pasien. Setiap kali selesai melakukan interaksi, perawat akan selalu 

menanyakan kesediaan pasien untuk bertemu lagi dengan perawat. 

Seperti yang Penulis amati pada Pasien M di Ruang Brotojoyo. Pasien M 

ini adalah pasien psikogeriatri wanita dengan kondisi isolasi sosial dan harga 

diri rendah. Ketika diajak bicara oleh perawat, Pasien M mampu memberikan 

respon yang cukup baik, meskipun hanya sebatas menjawab pertanyaan yang 

diberikan. Misalnya seperti percakapan Perawat Dhesi dengan Pasien M 

berikut ini.68 

Perawat Dhesi : Ibu sudah makan? 

Pasien M  : Sudah. 

Perawat Dhesi : Bu, ikut keluar yok, kumpul kalih rencange. 

Pasien M  : Mboten. 

Setelah melakukan komunikasi, perawat menanyakan kesediaan Pasien 

M untuk bertemu lagi.  

Perawat Dhesi : Bu, nanti sore kita ketemu lagi ya Bu. Kita ngobrol lagi 

kayak gini. Mau nggak Bu? Kita ngobrol santai aja Bu di depan. Ya Bu? 

 

3. Sikap menghargai orang lain 

Sikap menghargai orang lain harus dilakukan sebagai bentuk kesadaran 

bahwa manusia memiliki derajat yang sama. Sikap menghargai orang lain ini 

merupakan sikap yang dapat mendukung terjalinnya hubungan yang baik 

antara perawat dengan pasien. Sama halnya dengan pasien sakit fisik, pasien 

gangguan jiwa juga dapat merasakan suasana hati perawat. Seperti halnya 

pasien depresi dengan isolasi sosial, mereka memang diam, namun mereka 

mendengar dan merasakan. Sehingga sikap perawat harus dijaga agar membuat 

pasien merasa nyaman. 

                                                           
68 Observasi di Ruang Brotojoyo pada hari Jumat, 18 Mei 2018 pukul 09.30.  
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Sikap menghargai ini biasanya dilakukan melalui unggah-ungguh dalam 

berbicara. Seperti yang disampaikan Perawat Mudakir, “Ketika saya bertemu 

sama yang lebih tua dari saya, saya harus panggil ‘Pak’, dia lebih muda dari 

saya, saya panggil ‘Mas’….. karena sak sakit-sakite orang dia masih punya, 

pertama, ingin dihargai, ya to? Bahkan kalau kita basa, saya ketemu dia saya 

harus basa, efeknya tu lebih bagus dari pada njangkar, kasar, agresif gitu ya”.69 

4. Sikap mendukung, bukan sikap bertahan 

Dalam menangani pasien depresi dengan isolasi sosial, perawat harus 

kooperatif mengajak pasien berkomunikasi. Hal ini merupakan bentuk 

dukungan kepada pasien untuk terus berlatih berkomunikasi dengan orang lain. 

Perawat dalam hal ini memancing pasien untuk mau berbicara, bercerita dan 

berinteraksi. Berdasakan observasi, pada situasi ini perawat memberikan 

dukungan berupa motivasi kepada pasien yang bersangkutan, kata-kata yang 

membangun, serta selalu mengajak pasien untuk mau terlibat dalam 

beraktivitas. 

5. Sikap terbuka 

Sikap terbuka di sini dapat diartikan sebagai kesediaan perawat untuk 

memberikan waktunya bagi pasien. Hal ini sangat penting bagi pasien merasa 

bahwa dirinya diterima dan merasa nyaman. Sikap terbuka ini dapat 

ditunjukkan oleh perawat melalui gestur tubuhnya ketika berkomunikasi 

dengan pasien. Hasil observasi menunjukkan bahwa perawat akan mendekat 

                                                           
69 Wawancara dengan Perawat Mudakir di Ruang Irawan Wibisono pada Hari Jumat, 25 Mei 2018 
pukul 09.20. 
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pada pasien dan mengarahkan pandangannya pada pasien. Sedikit 

mencondongkan badannya untuk hal-hal yang dirasa penting atau butuh 

perhatian khusus. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan sopan santun serta 

kesan hangat dan ramah kepada pasien. 

6. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan sikap mendasar yang harus dimiliki ketika 

melakukan komunikasi terapeutik. Maka dalam komunikasi terapeutik, 

terdapat materi yang disebut Bina Hubungan Saling Percaya (BHSP). BHSP 

sangat penting dibangun antara pasien dengan perawat untuk memastikan 

bahwa pasien percaya pada perawat, sehingga pasien mau terbuka pada 

perawat. Tanpa adanya kepercayaan, dapat dikatakan rangkaian komunikasi 

terapeutik tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. 

Seperti yang disampaikan Perawat Dwi, “BHSP itu kan trust, menjalin 

kepercayaan. Jadi pasien itu menganggap kita sebagai teman. Jadi supaya 

pasien percaya pada kita, kita juga harus mempercayai pasien, tidak 

merendahkan pasien, jadi kita menghargai. Supaya apa? Supaya dia itu 

nyaman dengan kita”.70 

7. Keakraban 

Merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kedekatan, dan 

kehangatan. Keakraban dengan perawat ini sangat berpengaruh bagi pasien, 

                                                           
70 Wawancara dengan Perawat Dwi di Ruang Gatot Kaca pada hari Jumat, 25 Mei 2018 pukul 
11.00. 
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karena tanpa keakraban pasien tidak akan mau terbuka dan bercerita secara 

mendalam kepada perawat.  

Perawat Dwi menjelaskan, “Kedekatan perawat dengan pasien jelas 

berpengaruh. Karena pasien tu harus merasa nyaman dulu. Kalau pasiennya 

nggak nyaman ya agak lama penyembuhannya.”71 

8. Respon 

Dalam komunikasi terapeutik, respon kedua belah pihak menentukan 

hubungan interpersonal antara pasien dengan perawat. Berdasarkan observasi, 

Penulis melihat bahwa respon yang diberikan oleh pasien ketika diajak 

berkomunikasi oleh perawat kurang kooperatif. Mereka lebih banyak diam, 

menggeleng atau mengangguk, atau menjawab dengan jawaban tertutup. 

Sebaliknya, repon yang diberikan oleh perawat ketika pasien membutuhkan 

sesuatu cukup kooperatif dan ramah. Artinya perawat memberikan bantuan 

dan pelayanan seperti yang dibutuhkan oleh pasien. Contohnya ketika Pasien 

B di Ruang Gatut Kaca meminta makan sebelum jam makan tiba, perawat 

dengan sabar memberi pengertian untuk sabar dan menunggu. Dengan nada 

bicara yang lembut, perawat memberi tahu bahwa sebentar lagi petugas gizi 

akan mengantar makanan, sambil mengajak pasien mengobrol untuk 

mengalihkan perhatian. 

 

 

                                                           
71 Wawancara dengan Perawat Dwi di Ruang Gatot Kaca pada hari Jumat, 25 Mei 2018 pukul 
11.00. 
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9. Suasana emosional 

Suasana emosional dalam menghadapi pasien depresi dengan isolasi sosial 

harus dijaga. Tenaga keperawatan yang terbatas, dengan jumlah pasien yang 

banyak membuat perawat merasa lelah dan mudah terpancing emosi. Namun 

ketika berhadapan dengan pasien, secara otomatis perawat akan mengontrol 

suasana emosinya agar tidak berimbas pada pasien. “Kalau pasien agak tinggi 

nadanya, kita yang ngalah, rendah”, ungkap Perawat Silvie.72 

Perawat Anin menjelaskan, “Kalau sebagai manusia ya Mbak, jujur aja 

ketika berhadapan dengan pasien yang sulit, ya kita pasti ada perasaan juga 

emosi. Cuma kan dalam batas tertentu aja, nggak sampe yang meluap-luap 

gitu, enggak. Cuma kita maksudnya lebih agak keras kata-katanya (nada 

bicara) aja sih.”73 Perawat Mudakir menambahkan bahwa faktor usia pegawai 

juga mempengaruhi emosional perawat. 

Situasi ini sempat Penulis jumpai ketika melaksanakan observasi. Seorang 

pasien dalam kondisi marah dan meronta-ronta, kemudian seorang perawat 

pria menangani pasien tersebut dengan bersungut-sungut dan mengeluh. 

Penulis tidak tahu pasti apa yang sedang dialami oleh perawat tersebut, tetapi 

ketika itu perawat sempat sedikit mengeluh ketika menangani pasien. 

Meskipun demikian ia tetap berusaha memperlakukan pasien dengan 

profesional.74 

                                                           
72 Wawancara dengan Perawat Silvie di Ruang Brotojoyo pada hari Jumat, 18 Mei 2018 pukul 
10.40. 
73 Wawancara dengan Perawat Anin di Ruang Irawan Wibisono pada hari Jumat, 25 Mei 2018 
pukul 09.20. 
74 Observasi di Ruang Endrotenoyo pada hari Selasa, 8 Mei 2018 pukul 11.30. 
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4.2.3 Tahap-Tahap Komunikasi Terapeutik 

Secara keseluruhan, tahap komunikasi terapeutik yang dilakukan RSJD Dr. 

Amino Gondohutomo terbagai menjadi empat tahap. Berdasarkan observasi dan 

wawancara di lapangan, tahap tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Pra-interaksi 

Tahap pra-interaksi merupakan tahap persiapan bagi perawat sebelum 

bertemu dengan pasiennya. Secara teori, tahap ini meliputi kegiatan 

mengumpulkan data tentang klien, mengeksplorasi perasaan, fantasi dan 

ketakutan klien, membuat rencana pertemuan dengan klien (kegiatan, waktu 

dan tempat). Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, sebelum 

berinteraksi dengan pasien, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh 

perawat. Hal ini dikarenakan perawat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun menghadapi pasien sehingga 

semua aktivitas dilakukan sesuai rutinitas saja, misalnya mempersiapkan 

ruangan atau tempat dan waktu untuk bertemu pasien, dan mempersiapkan 

pasien yang akan diajak bertemu. 

Namun pada pagi hari, biasanya perawat mengecek berkas-berkas berkaitan 

dengan administrasi pasien, rekam medis dan sebagainya. Hal ini dapat 

menjadi salah satu persiapan sebelum menghadapi pasien, agar perawat 

kembali mengingat pasien-pasien yang dirawat di ruangan tersebut dan 

kondisi pasien yang bersangkutan. Selain itu aktivitas tersebut juga berkaitan 

dengan jadwal terapi dan pemberian obat bagi pasien. 
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2. Tahap Orientasi 

Tahap orientasi merupakan tahap di mana perawat betemu dengan pasien. 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh perawat antara lain memberikan 

salam, menyapa dan tersenyum pada klien, memperkenalkan nama perawat, 

menanyakan nama panggilan kesukaan pasien, menjelaskan tanggung jawab 

dari perawat terhadap pasien, menjelaskan peran perawat dan klien, 

menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, menjelaskan tujuan, menjelaskan 

waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan menjelaskan 

kerahasiaan. 

Berdasarkan observasi di lapangan, tahap orientasi dilakukan setiap hari 

oleh perawat. Ketika perawat berhadapan dengan pasien isolasi sosial, perawat 

akan memberikan salam seperti “assalamualaikum!”, “selamat pagi”, 

“selamat siang”, dan seterusnya. Salam ini hampir selalu diberikan oleh 

perawat sebagai bentuk rasa hormat kepada pasien. Sebelum memulai obrolan, 

perawat akan terlebih dulu menanyakan kepada pasien apakah pasien masih 

mengingat nama perawat dan nama pasien sendiri. Hal ini bertujuan untuk 

menstimulasi pasien mengingat orang-orang di sekitarnya. 

Selain mengingat nama, perawat juga menanyakan kabar pasien, sudah 

makan atau belum, atau kegiatan apa yang sedang dilakukan. 

Pada tahap orientasi, perawat perlahan-lahan membangun hubungan dengan 

pasien. Perawat juga tidak segan berjabat tagan dengan pasien ketika memberi 

salam. Perawat menggunakan bahasa yang sopan, lebih sering menggunakan 

bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan pasien. 
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Pada tahap ini, dapat dikatakan merupakan pengantar sebelum melangkah 

ke tahap kerja, karena pada tahap ini perawat baru sebatas di permukaan ketika 

berkomunikasi dengan pasien. Tahap ini penting dilakukan karena 

menentukan apakah pasien nyaman dan percaya pada perawat. Pada tahap 

orientasi pula BHSP dilakukan. 

BHSP dilakukan dengan menyapa, perkenalan, menciptakan lingkungan 

yang bersahabat, memberikan perhatian dan penghargaan, berempati, dan 

menepati janji. Menepati janji dalam arti ketika sudah mengatur rencana 

pertemuan dengan pasien, perawat harus menepati, karena kalau tidak ditepati 

pasien akan terus menerus mencari dan menanyakan (justru menimbulkan 

kegelisahan pada pasien yang bersangkutan). 

BHSP yang dilakukan pada pasien isolasi sosial, menurut Perawat Munif, 

dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa percaya dirinya karena pasien 

isolasi sosial lebih banyak diam. Pasien terus menerus diajak berinteraksi agar 

pasien yakin dan percaya bahwa dirinya diterima. 

Berdasarkan observasi, salah satu contoh aktivitas BHSP yang dilakukan 

adalah dengan memberi salam, sapa, senyum dan sentuhan pada pasien. Hal 

ini selalu dilakukan baik sebelum melakukan interaksi kepada pasien, maupun 

hanya untuk menyapa pasien. Bentuk BHSP ini dilakukan oleh semua perawat 

yang Penulis amati. Sentuhan juga kadang dilakukan apabila pasien tidak 

merespon. Misalnya ketika Perawat Dwi di Ruang Gatot Kaca menyapa Pasien 

B tetapi tidak direspon, Perawat Dwi menyentuh pundak pasien dan 

berjongkok sambil kembali menyapa agar posisinya sejajar dengan pasien. 
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Pasien B ketika itu sedang duduk sambil melamun di depan ruangan 

menghadap halaman. 

3. Tahap Kerja 

Tahap kerja merupakan tahap di mana perawat menggali lebih dalam 

masalah utama yang dihadapi pasien. Perawat lebih banyak menanyakan 

bagaimana kondisi pasien, perasaan pasien, faktor apa yang menyebabkan 

pasien enggan berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kondisi dan situasi 

keluarga pasien, kehidupan pribadi pasien dan seterusnya. Intinya, pada tahap 

ini perawat menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai kehidupan 

pasien. Tahap ini dilakukan melalui obrolan ringan tetapi fokus dan intens. 

Pada tahap ini, perawat lebih aktif mengajak pasien mengobrol dan harus 

jeli melihat situasi. Kondisi pasien isolasi sosial memang cenderung diam, 

namun ada kalanya pasien mau berbicara. Ketika pasien diam, perawat harus 

memberi kesempatan bagi pasien untuk diam sejenak (mungkin memikirkan 

jawaban atau mencari topik). Apabila pasien tetap diam, perawat kembali 

mengajak pasien berinteraksi lewat sentuhan atau memanggil nama pasien, 

kemudian kembali melanjutkan obrolan. 

Seperti interaksi yang terjadi antara Perawat Susanti dengan Pasien C yang 

ketika itu terlihat murung di kamar. Berikut ini adalah sepenggal interaksi 

yang terjadi antara Perawat Susanti dengan Pasien C di Ruang Dewa Ruci pada 

tahap kerja.75 

 

                                                           
75 Observasi di Ruang Dewa Ruci pada hari Senin, 28 Mei 2018 pukul 09.30. 
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Perawat Susanti : Mas C kok sedih tu mikir apa? 

Pasien C  : Endak sus 

Perawat Susanti : Lha kok murung sendirian di kamar? Lagi mikir 

apa to mas? Coba sini cerita 

Pasien C  : (diam) 

Perawat Susanti : (menyentuh pundak pasien) Mas? 

Pasien C  : Mau pulang saja 

Perawat Susanti : Kalau pulang mau ngapain mas? 

Pasien C  : Arep rabi 

Perawat Susanti : Lha Mas C aja ndak mau keluar ok, ayo keluar 

dulu, sembuh dulu baru pulang 

Pasien C  : Yen ora mulih ora bisa kerja, yang e selak dirabi 

wong liyo iku  

Perawat Susanti : Lho yen arep nglamar anake wong yo kudu sehat 

to mas, yen wes sehat mengko ndang dilamar. Lha Mas C opo wes 

ketemu to karo bapk ibune? 

Pasien C  : Sampun sus.. Lha tapi ora oleh tak rabi 

 

Rupanya pasien ini terlihat murung karena patah hati teringat kekasihnya.  

Pada penggalan ini, Perawat Susanti berusaha mencari penyebab pasien 

terlihat murung di kamar. Ketika berinteraksi, sesekali pasien diam dan tidak 

menjawab pertanyaan sehingga perawat harus memanggil, sesekali 

memberikan sentuhan ketika pasien diam dan melamun.  

Selain melakukan obrolan dengan perawat, pasien isolasi sosial yang sudah 

mampu berkomunikasi dengan perawat akan naik tingkat. Pasien akan diajak 

berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Komunikasi dilakukan dengan 

sederhana, misalnya mengajak berkenalan dan menanyakan apa yang sedang 

dilakukan. 

Pasien yang sudah cukup kooperatif biasanya akan diikutkan dalam Terapi 

Aktivitas Kelompok (TAK) dan rehabilitasi. Selain itu, bentuk latihan lain 

yang biasanya dilakukan adalah dengan mengajarkan pasien bagaimana cara 
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membeli barang, kemudian pasien akan dajak ke kantin didampingi dengan 

perawat untuk membeli sesuatu dan berbincang dengan penjual. 

Salah satu pasien yang sudah naik tingkat adalah Pasien H di Ruang Dewa 

Ruci. Pasien ini sudah percaya diri da mampu berinteraksi dengan orang lain. 

Pasien H ini awalnya diam, tidak mau berinteraksi dengan orang-orang di 

sekitarnya. Setelah mengalami perawatan dan terapi selama kurang lebih 20 

hari, pasien H telah cukup mampu menjalankan aktivitas dengan mandiri 

seperti makan, mandi, dan olah raga. Pasien H tidak mengurung diri lagi di 

kamar dan cukup kooperatif ketika diajak berkomunikasi.76 

Salah satu bentuk latihan yang diberikan perawat untuk Pasien H adalah 

membantu membuang sampah ke pembuangan akhir. Pasien H diberi tugas 

membuang sampah bersama dengan petugas kebersihan. 

4. Tahap Terminasi 

Tahap terminasi merupakan tahap akhir dari rangkaian tahap komunikasi 

terapeutik. Pada tahap ini biasanya perawat akan mengevaluasi tahap kerja 

yang dilakukan pasien. Misalnya, ketika pasien masih terlalu banyak diam, 

perawat akan mengingatkan pasien untuk menjawab kalau diajak bicara. 

Perawat juga akan memberikan masukan-masukan yang positif bagi pasien 

ketika berkomunikasi dengan orang lain agar lebih percaya diri dan banyak 

topik.  

Pada tahap ini, perawat juga meminta pasien mengulang latihan apa saja 

yang sudah dilakukan, seperti mengulang cara berkenalan, kembali mengingat 

                                                           
76 Observasi di Ruang Dewa Ruci pada hari Senin, 28 Mei 2018 pukul 11.00. 



84 
 

nama pasien, serta menyebutkan nama perawat dan teman-teman pasien di 

ruang tersebut. 

Tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap mengulang agar pasien terus 

mengingat kegiatan dan latihan yang dilakukan. Tahap ini dilakukan setiap 

hari sampai pasien dapat melakukan aktivitas dengan mandiri. Misalnya pada 

Pasien B di Ruang Gatot Kaca. Pada tahap evaluasi, pasien ditanya kembali 

siapa namanya, nama keluarganya, nama teman-teman yang berada satu 

ruangan dengannya, dan diminta untuk memperkenalkan diri kepada perawat 

lainnya.77 

Berdasarkan observasi di lapangan, Penulis melihat bahwa rangkaian tahap 

komunikasi terapeutik ini berlangsung setiap hari dan bisa saja terjadi pada satu 

moment. Misalnya ketika perawat bertemu dengan satu pasien, maka bisa jadi 

seluruh tahapan tersebut dilakukan oleh perawat, mulai dari pra-interaksi, orientasi, 

tahap kerja sampai tahap terminasi. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, bisa saja 

hanya beberapa tahap yang dilakukan oleh perawat. 

Tahapan ini dikerjakan sesuai dengan kondisi pasien, sehingga perawat yang 

menyesuaikan diri dengan pasien demi menjaga kenyamanan dan kepercayaan 

pasien. Meskipun demikian, perawat tetap mengupayakan segala cara agar pasien 

depresi dengan isolasi sosial dapat segera mampu berkomunikasi dengan orang-

orang di sekitarnya. 

 

 

                                                           
77 Observasi di Ruang Gatot Kaca pada hari Jumat, 25 Mei 2018 pukul 10.30. 
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4.2.4 Teknik-Teknik Komunikasi Terapeutik 

Perawat RSJD Dr. Amino Gondohutomo, secara keseluruhan telah 

melakukan aktivitas komunikasi terapeutik dengan baik kepada pasien. Namun 

karena keterbatasan waktu penelitian, Penulis hanya menjumpai beberapa teknik 

yang diterapkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, beberapa teknik 

praktis yang diterapkan oleh perawat ketika menghadapi pasien depresi dengan 

isolasi social antara lain sebagai berikut. 

1. Menawarkan diri 

Sebelum memulai interaksi, perawat akan terlebih dahulu menyapa pasien 

dan memperkenalkan diri kepada pasien, seperti “Assalamualaikum!”, “Apa 

kabar?”. Kemudian perawat akan menjelaskan kepada pasien maksud dan 

tujuan pertemuan kepada pasien. Teknik ini dilakukan oleh perawat melihat 

kondisi pasien. Pada pasien depresi dengan isolasi sosial, perawat lebih sering 

melakukan teknik ini dengan pembawaan yang ramah dan bersemangat, agar 

semangat pasien juga terbangun.  

2. Menunjukkan penerimaan (accepting) 

Menunjukkan penerimaan dilakukan perawat dengan mendengarkan pasien 

dengan penuh perhatian. Tidak memutus pembicaraan pasien ketika pasien 

sedang bercerita. Teknik ini didukung pula dengan isyarat non-verbal seperti 

ekspresi, mengangguk, atau sentuhan kepada pasien. Penerimaan bukan 

berarti perawat menyetujui semua yang dikatakan pasien, namun lebih kepada 

mau mendengarkan dan memahami maksud pasien sehingga perawat dapat 

memberikan feedback yang sesuai.  
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3. Melakukan observasi 

Observasi dilakukan perawat dengan melihat kondisi pasien atau suasana 

hati pasien. Misalnya ketika pasien menunjukkan ekspresi gelisah, perawat 

bertanya kepada pasien apakah pasien sedang gelisah dan apa yang terjadi. 

Seperti yang dilakukan Perawat Susanti kepada Pasien C. Ketika melihat 

Pasien C murung di kamar, Perawat Susanti segera menghampiri dan mencari 

tahu apa yang menyebabkan Pasien C murung. 

4. Menanyakan pertanyaan yang berkaitan dan klarifikasi 

Tenik ini dilakukan perawat untuk mendapatkan informasi yang lebih 

spesifik. Misalnya ketika pasien M menceritakan kehidupan pribadinya, 

perawat kemudian menanyakan pertanyaan berkaitan untuk menggali 

informasi yang lebih banyak dan spesifik. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini 

juga, pasien M semakin terpancing untuk bercerita lebih banyak kepada 

perawat, selain itu sebagai latihan juga bagi pasien M untuk berkomunikasi 

dengan orang lain. 

Perawat juga melakukan klarifikasi terhadap apa yang dikatakan oleh 

pasien. Misalnya yang Penulis amati pada percakapan antara Pasien M dengan 

Perawat Silvie.78 

Pasien M  : Saya sendiri. Ndak ada yang ngerti saya. Semua 

orang ndak seneng sama saya. 

Perawat Silvie : Lho kok gitu, Bu? Semua niku sinten mawon? 

Pasien M  : Nggih katah. Kabeh. 

Perawat Silvie : Lha njih sinten? Kan kulo mboten. Rencang teng mriki 

njih mboten to? 

                                                           
78 Observasi di Ruang Brotojoyo pada hari Senin, 21 Mei 2018 pukul 09.15.  
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Pasien M  : Lha niku tanggine podo mboten seneng kalih 

kulo. 

Perawat Silvie : Oooh tetanggine njenengan? Tetanggi sing pundi? 

Pasien M  : Nggih niku, ono pokoke. 

Perawat Silvie : Sinten asmane tetanggine ibu? 

Pasien M  : Bu “X”, ngamuki kulo terus. Seneng ngrasani 

kulo. 

Perawat Silvie : Oh lha sinten malih bu sing mboten seneng kalih Bu M? 

Pasien M  : Yo iku pokoke wong kui mau. 

Perawat Silvie : Berarti sing mboten seneng namung Bu X njih… 

 

Dari percakapan tersebut, sebenarnya Pasien M hanya bermasalah dengan 

satu orang, namun ia menganggap semua orang adalah masalah. Penting sekali 

bagi perawat melakukan klarifikasi agar tidak salah memberikan masukan, 

karena bisa saja yang dimaksud pasien tidak spesifik seperti yang terjadi pada 

cerita pasien M. 

5. Mengulang (restating/repeating) 

Teknik mengulang yang dilakukan oleh perawat misalnya di akhir obrolan, 

perawat kembali menanyakan siapa nama perawat, siapa nama pasien, siapa 

anggota keluarga pasien, atau saran apa yang diberikan oleh perawat. Teknik 

mengulang dilakukan untuk memastikan ingatan dan fokus pasien. Teknik 

mengulang ini salah satunya dijumpai pada Pasien B di Ruang Gatot Kaca, di 

mana pasien diminta untuk mengulang kembali latihan apa saja yang sudah 

dipelajari, mengulang nama-nama dan sebagainya. Teknik mengulang ini 

sekaligus menjadi evaluasi bagi pasien yang bersangkutan.79 

 

 

                                                           
79 Observasi di Ruang Gatot Kaca pada hari Rabu, 30 Mei 2018 pukul 10.00. 
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6. Diam (silence) 

Diam termasuk dalam teknik yang dilakukan oleh perawat. Diam berarti 

memberikan kesempatan bagi pasien untuk memikirkan jawaban, menentukan 

pilihan, mengingat, mencari topik pembicaraan, atau menyesuaikan diri. Bagi 

pasien depresi dengan isolasi sosial, teknik ini sering dilakukan oleh perawat 

untuk menjaga mood pasien. Kondisi pasien yang memang lebih banyak diam 

dan pemalu, dipakai perawat untuk memberi kesempatan bagi pasien 

menyesuaikan diri dengan keberadaan perawat. Setelah itu perawat akan lebih 

proaktif kepada pasien. 

7. Memfokuskan (focusing) 

Memfokuskan digunakan oleh perawat ketika pasien yang bersangkutan 

melenceng dari topik utama. Seperti yang terjadi pada Pasien C di Ruang 

Dewa Ruci. Pasien ini sebenarnya murung karena teringat kekasihnya, tetapi 

ketika diajak mengobrol pasien ini justru memberikan jawaban-jawaban yang 

melenceng dari topik, sehingga perawat harus kembali memfokuskan. 

8. Memberikan penghargan (reward) 

Reward ini sangat penting diberikan bagi pasien. “Pasien jiwa itu harus 

dikasi reward….. reward-nya berupa kata-kata penyemangat buat dia 

(pasien)”, kata Perawat Silvie.80  

 

 

                                                           
80 Wawancara dengan Perawat Silvie di Ruang Brotojoyo pada hari Jumat, 18 Mei 2018 pukul 
10.40. 
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9. Humor 

Humor kadang juga dilakukan oleh perawat untuk mencairkan suasana. 

Humor juga bisa dilakukan untuk mempengaruhi pasien, seperti yang 

dilakukan oleh perawat Susanti pada Pasien C di Ruang Dewa Ruci. Perawat 

Susanti mengajak Pasien C sarapan karena Pasien C terus berada di kamar dan 

menolak untuk diajak sarapan. “Ayo mas C makan dulu, masa iya sih harus 

tak dulang biar mau makan? Malu sama temennya, kan sudah besar. Ayo cah 

bagus makan yok di depan”.81 Dengan humor seperti itu, Pasien C terpancing 

untuk mau sarapan sendiri. 

Selain beberapa teknik tersebut, perawat terkadang juga “membohongi” 

pasien agar pasien mau melakukan sesuatu. Seperti yang diceritakan oleh Perawat 

Susanti, terkadang pasien depresi dengan isolasi sosial harus dibohongi terlebih 

dahulu, “Wah ya ada Mbak, kadang harus dibohongi dulu, bilang kamarnya lagi 

dibersihin jadi harus keluar semua. Kalau nggak digituin di kamar terus itu Mbak, 

ndak mau keluar ikut aktivitas”.82 

4.2.5 Sikap Komunikasi Terapeutik 

Berdasarkan observasi, perawat RSJD Dr. Amino Gondohutomo  tidak 

hanya menerapkan teknik-teknik komunikasi terapeutik saja, tetapi juga didukung 

dengan menerapkan beberapa sikap sebagai berikut. 

 

 

                                                           
81 Observasi di Ruang Dewa Ruci pada hari Rabu, 23 Mei 2018 pukul 08.30. 
82 Wawancara dengan Perawat Susanti di Ruang Dewa Ruci pada hari Kamis, 24 Mei 2018 pukul 
10.15.  
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1. Berhadapan dengan pasien 

Berhadapan dengan pasien dilakukan untuk mempermudah perawat 

berkomunikasi dengan pasien, agar pasien dan perawat dapat saling 

memahami satu sama lain. Perawat dapat melihat ekspresi pasien, suasana hati 

pasien, begitu juga sebaliknya. Selain itu, posisi berhadapan menunjukkan 

bahwa perawat menyediakan waktu dan dirinya untuk pasien. Sikap ini selalu 

diterapkan pada pasien depresi dengan isolasi sosial agar komunikasi yang 

dilakukan lebih intim, dan membuat pasien merasa nyaman dan lebih dekat 

dengan perawat. 

2. Mempertahankan kontak mata 

Kontak mata harus dipertahankan sebagai bentuk perhatian perawat kepada 

pasien. Sikap ini menunjukkan bahwa perawat memperhatikan apa yang 

disampaikan pasien dan bersedia merespon pasien.  

3. Mempertahankan sikap terbuka 

Sikap terbuka dilakukan perawat dengan gerakan-gerakan non verbal, 

seperti berhadapan, posisi duduk yang lega atau tidak meringkuk, dan ramah. 

Sikap terbuka ini sangat penting diterapkan, terlebih ketika bertemu dan 

berkomunikasi dengan pasien isolasi sosial yang cenderung tertutup, perawat 

harus menerapkan sikap ini. Sikap ini akan menimbulkan suasana obrolan 

yang santai dan leluasa. Ketika perawat bersikap terbuka, diharapkan pasien 

juga merasa nyaman dan tidak sungkan untuk terbuka pada perawat.  
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4. Bersikap rileks 

Bersikap rileks merupakan bagian dari membangun suasana komunikasi. 

Dengan bersikap rileks, artiya perawat mengusahakan untuk 

mengesampingkan ego dan membangun suasana komnikasi yang kondusif 

bagi pasien. Sikap rileks ini dangat penting dilakukan. Sekali lagi karena 

kondisi pasien yang cenderung diam, umumnya orang berbicara ingin 

mendapatkan respon berupa jawaban yang dapat memperpanjang obrolan, 

namun pasien depresi dengan isolasi sosial tidak dapat melakukan hal tersebut. 

Dengan bersikap rileks, berarti perawat mampu mengontrol emosinya di 

hadapan pasien. 

Sikap-sikap tersebut di atas diterapkan oleh perawat secara 

berkesinambungan. Semuanya saling mendukung jalannya komunikasi terapeutik, 

sehingga sikap-sikap tersebut tidak dapat dipisahkan. Semua sikap komunikasi 

terapeutik tersebut dilakukan bersamaan dengan dilakukannya teknik-teknik 

komunikasi terapeutik. 

4.2.6 Pentingnya Komunikasi dalam Proses Terapi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para perawat RSJD Dr. Amino 

Gondohutomo, mereka menyatakan bahwa komunikasi merupakan unsur penting 

dalam proses terapi, terlebih bagi pasien depresi dengan gangguan isolasi sosial. 

Komunikasi yang terjadi antara pasien dengan perawat terdiri dari 

komunikasi verbal dan non verbal. Pada pasien depresi dengan gangguan isolasi 

sosial, perawat lebih kooperatif mengajak pasien berkomunikasi. Dalam hal ini, 

komunikasi memang bukan satu-satunya yang menyembuhkan, namun 
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komunikasi berperan dalam setiap proses yang terjadi di rumah sakit. Komunikasi 

menjadi aspek yang sangat dibutuhkan baik oleh pasien maupun perawat. Tanpa 

komunikasi, proses pengobatan yang dilakukan tidak akan berjalan lancar. 

Komunikasi yang sinergis antara perawat, dokter dan tim medis lainnya 

akan sangat membantu proses kesembuhan. Melalui komunikasi, perawat 

berusaha membantu pasien menguraikan masalah yang ada. “ini kan masalah 

perilaku, orang bermasalah. Bagaimana masalah bisa dicairkan kalau tidak ada 

komunikasi?..... Pakai terapi insyaallah bisa hilang, tapi kalau itu sudah hilang,  

yang tersisa apa? Masalah. Menguraikan masalah dengan cara apa? Ya 

komunikasi”, tutur Perawat Mudakir.83 

  Ada kalanya pasien tidak mau diajak atau sulit diajak komunikasi, pada saat 

tersebut diperlukan bantuan obat dan terapi-terapi. Namun setelah pemberian obat 

dan terapi, pasien dirasa sudah mau aktif, langkah selanjutnya adalah mengajak 

pasien berkomunikasi. Komunikasi ini dilakukan untuk membangun hubungan 

yang lebih dekat dan intens antara perawat dengan pasien. 

Melalui komunikasi, perawat berupaya meluruskan cara berpikir dan 

berperilaku pasien. Maka benar adanya bahwa melalui komunikasi terapeutik 

berarti meluruskan jiwa seseorang dengan meluruskan caranya berkomunikasi.  

Seperti yang dituturkan perawat Dwi, “Kalau di jiwa nomor satu kan komunikasi. 

Terapi dan obat lain itu sebagai pendukung. Obatnya ya komunikasi. Kita ini 

                                                           
83 Wawancara dengan Perawat Mudakir di Ruang Irawan Wibisono pada hari Jumat, 25 Mei 2018 
pukul 09.20. 
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hanya menjelaskan, hanya meluruskan saja sebenarnya, tetapi dengan step by step 

tadi, supaya dia (pasien) tidak jauh dalam penyakitnya”.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Wawancara dengan Perawat Dwi di Ruang Gatot Kaca pada hari Jumat, 25 Mei 2018 pukul 
11.00. 
 


