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Lampiran 1 

LEMBAR PERSETUJUAN PARTISIPASI 

DALAM PENELITIAN 

(Informed Consent) 

Judul Penelitian: 

“Pengalaman Perawat Dalam Memberikan Komunikasi Teraupetik 

Pada Keluarga Pasien Di Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam 

RSUD DR.M HAULUSSY AMBON” 

 

Undangan: 

Peneliti ingin meminta kesediaan saudara/saudariuntuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai partisipan penelitian. 

Silahkan membaca lembar persetujuan ini. Jika ada pertanyaan, 

jangan sungkan atau ragu untuk menanyakannya. 

 

Tujuan Penelitian: 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran pengalaman perawat dalam memberikan 

komunikasi teraupetik pada keluarga pasien di ruang rawat inap 

penyakit dalam 

 

Keterlibatan Partisipan: 

Selama penelitian ini, peneliti membutuhkan kesedian 

saudara/saudari untuk meluangkan waktu. Peneliti akan menemui 

anda dengan maksud: 

1. Meminta anda membaca dan menandatangani lembar 

persetujuan partisipasi dalam penelitian. 

2. Melakukan wawancara. 
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3. Meminta anda untuk membaca hasil transkip nilai (hasil 

ketikan) wawancara dan memberikan 

pengesahan/persetujuan. 

 

Penjelasan Prosedur : 

Peneliti akan melakukan observasi, mewawancarai anda dan 

merekamnya. Rekaman ini akan peneliti jaga kerahasiaannya. 

Dalam wawancara, peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada 

anda tentang kepercayaan diri anda ketika anda telah diamputasi 

salah satu anggota tubuh.  

 

Jaminan Kerahasiaan: 

Kerahasiaan anda akan peneliti jaga. Peneliti tidak akan 

menyebutkan nama anda. Peneliti hanya akan memberikan nama 

samaran atau inisial. Semua informasi yang anda berikan akan 

dijaga kerahasiaannya sehingga identitas anda tetap terlindungi. 

Wawancara akan direkam dan kemudian diketik. Semua informasi 

menjadi rahasia peneliti. Hasil penelitian ini akan dipublikaskan 

sebagai skripsi. 

 

Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri: 

Anda dengan sepenuhnya bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

ini. Tetapi sewaktu-waktu anda bisa menarik diri untuk tidak terlibat 

dalam penelitian ini. Jika ada pertanyaan, anda tidak perlu sungkan 

atau ragu untuk bertanya. Salinan dari surat persetujuan ini akan 

menjadi milik anda  untuk disimpan. 

 

Partisipan memahami semua informasi di atas dan dengan ini 

menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. 
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Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri: 

Anda dengan sepenuhnya bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

ini.Tetapi sewaktu-waktu anda bisa menarik diri untuk tidak terlibat 

dalam penelitian ini. Jika ada pertanyaan, anda tidak perlu sungkan 

atau ragu untuk bertanya. Salinan dari surat persetujuan ini akan 

menjadi milik anda untuk disimpan. 

 

Partisipan memahami semua informasi di atas dan dengan ini 

menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 

 

             

Tanda tangan partisipan    Tanggal  

Inisial:  partisipan menyetujui perekaman wawancara. 

Peneliti telah menjelaskan penelitian ini kepada partisipan diatas 

sebelum meminta persetujuannya untuk terlibat dalam 

penelitian ini.  

 

                               ____ 

Tanda tangan peneliti     Tanggal 

Mahasiswa Peneliti:    

 

Mendy V Pesiwarissa  (Mahasiswa Fak. Ilmu Kesehatan UKSW)  

Telpon : 082313833342   Email: mendyviorenscha@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:mendyviorenscha@gmail.com


 

 85 

 

Lampiran 2 

Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan
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Surat Ijin Penelitian dari Kesbangpol 
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Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Rumah Sakit 
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Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kesbangpol 
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Lampiran 3 

Pedoman Wawancara  

1. Apakah bapak/ibu perawat mengetahui pengertian dari 

komunikasi teraupetik? 

2. Apakah bapak/ibu perawat mengetahui tujuan dari 

komunikasi teraupetik? 

3. Apakah bapak/ibu perawat selalu menerapkan 4 tahap 

komunikasi teraupetik selama melakukan asuhan 

keperawatan terhadap keluarga pasien? 

4. Apakah dalam tahap persiapan melakukan komunikasi 

teraupetik  bapak/ibu perawat pernah merasa tidak siap 

untuk berinteraksi dengan keluarga pasien? 

5. Apakah dalam tahap perkenalan bapak/ibu perawat  selalu 

memperkenalkan diri kepada keluarga pasien saat 

melakukan tindakan asuhan keperawatan? 

6. Apakah dalam tahap kerja komunikasi teraupetik yang 

dilakukan bapak/ibu perawat kepada keluarga pasien dapat 

diajak bekerja sama dalam menyampaikan informasi 

tentang kondisi pasien ? 

7. Apakah keluarga pasien pernah menolak melakukan kontrak 

waktu untuk bertemu dengan bapak/ibu perawat dalam 

rangka membahas akan kondisi klien? 

8. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

melakukan komunikasi teraupetik ? 

9. Bagaimana pengalaman kerja bapak/ibu perawat dalam 

melaksanakan komunikasi teraupetik dengan keluarga 

pasien? 

10. Bagaimana melakukan komunikasi teraupetik di ruang rawat 

penyakit dalam? Apakah sudah sesuai dengan SOP Rumah 

Sakit? 
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11. Apakah ada hambatan pada saat melakukan komunikasi 

teraupetik dengan keluarga pasien? Apa solusinya? 
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Lampiran 4 

VERBATIM 

Tabel 1 : Wawancara dengan partisipan 1 

Tanggal 19 April 2016 

S Isi Percakapan K 

P Selamat pagi Pak.  

P1 Selamat pagi juga nona (Sambil Tersenyum) 5 

P Perkenalkan pak, nama saya mendy. Saya adalah mahasiswa Fakultas 

Ilmu Keperawatan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya 

disini akan melakukan wawancara dengan bapak terkait dengan topik 

penelitian saya yang berfokus kepada perawat. Kalau boleh tahu nama 

bapak siapa ? 

 

 

 

 

 

P1 Oh iya nona. Panggil saya saja dengan nama Bapak T 10 

P 

 

Usia bapak berapa sekarang ya pak?  

P1 Usia saya sekarang 38 tahun 15 

P Bagaimana kabarnya di pagi ini ? Apakah saya menganggu waktu kerja 

anda pak? 

 

P1 Kabar saya baik-baik saja nona. Saya pikir tidak menganggu juga nona 20 

P Iya pak. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bisa luangkan 

waktu untuk wawancara sedikit terkait dengan saya punya penelitian. 

Jadi, apakah bapak bersedia menjadi partisipan saya dalam penelitian 

ini? 

 

P1 Iya nona mendy dengan senang hati beta akan bantu nona sebagai 

nona partisipan dalam penelitian ini. 

25 
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P Iya pak. Disini saya mau menjelaskan judul skripsi saya yaitu 

“pengalaman perawat dalam memberikan komunikasi teraupetik 

terhadap keluarga pasien”. Jadi, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data ada dua yaitu wawancara dan observasi. 

 

P1 Okey nona 30 

P Jadi Jadi, kita mulai saja ya wawancaranya ya pak?  

P1 Iya nona, silahkan. 35 

P Apakah bapak selama menjadi perawat tahu tidak apa itu komunikasi 

teraupetik? 

 

P1 Kalau arti secara definisi yang literatur mungkin sudah lupa. Tapi pada 

intinya komunikasi teraupetik itu sifatnya mengobati, memberi 

kesejukan, memberi kenyamanan terhadap keluarga pasien selama 

pasien dirawat di rumah sakit. 

40 

P Mengapa sampai anda lupa pengertian komunikasi teraupetik?  

P1 Karena, memang setelah kuliah sampai bekerja memang sudah jarang 

sekali untuk membaca buku makanya saya sudah lupa secara literatur 

pengertian komunikasi teraupetik itu seperti apa. 

45 

P Atau mungkin pernah anda searching di internet apa itu komunikasi 

teraupetik? 

 

P1 Usaha untuk mencari di internet sepertinya tidak lagi karena lebih 

banyak yang saya cari itu tentang asuhan keperawatan atau tentang 

patofisologi penyakit. 

50 

P 

 

Kemudian apakah anda tahu tujuan komunikasi teraupetik yang 

dilakukan bukan hanya pada pasien tetapi pada keluarga pasien? 
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P1 Oke, artinya dalam bekerja pasti kita harus berkomunikasi dengan 

pasien dan keluarga pasien dan komunikasi teraupetik yang diberikan 

pada keluarga itu pada intinya merupakan pesan yang akan 

disampaikan agar keluarga memahami supaya kita punya tujuan dalam 

pengobatan, perawatan setiap hari artinya dalam tindakan-tindakan 

keperawatan, pengobatan semua bisa berjalan dengan baik dan diawali 

dengan komunikasi teraupetik. 

55 

P Apakah anda yakin dengan argumen yang anda katakan kalau tujuan 

dari komunikasi teraupetik hanya sebagai pengobatan dan perawatan? 

 

P1 Yang saya yakin hanya dua tujuan itu saja lebih daripada itu saya 

kurang paham. Karena, saya berada di ruang lingkup pelayanan jadi 

kedua hal tersebut seperti yang saya sampaikan pengobatan dan 

perawatan hanya itu saja yang saya tahu dari tujuan komunikasi 

teraupetik 

60 

P Kemudian apakah anda mengetahui 4 tahapan dari komunikasi 

teraupetik? 

 

P1 Kalau secara teoritis sudah lupa dengan 4 tahapan komunikasi 

teraupetik. 

65 

P Mengapa sampai anda lupa?  

P1 Salah satu hal yang buat saya lupa karena sudah jarang untuk 

membaca buku lagi kemudian yang kedua entah apakah di rumah sakit 

ini ada SOP atau tidak dan kalaupun ada SOP juga saya jarang untuk 

membacanya 

70 

P Kemudian dalam 4 tahapan komunikasi teraupetik tahap yang pertama 

yaitu tahap persiapan. Apakah saat melakukan komunikasi teraupetik 

anda pernah merasa tidak siap sebelum berinteraksi dengan pasien 

ataupun keluarga pasien? 

 

P1 Kalau tahap persiapan sebelum melakukan komunikasi baik pasien 

maupun perawat tentunya mesti ada persiapan karena kita harus 

mengetahui hal apa yang ingin dibicarakan, pesan apa yang ingin 

75 
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disampaikan. Jadi, persiapan dalam pengertian bahwa apa yang ingin 

disampaikan itu selalu dilakukan artinya tidak semerta-merta hanya 

memanggil keluarga pasien, kemudian kaku atau tidak mengetahui 

pesan apa yang akan disampaikan kepada keluarga pasien. Tetapi 

sebelumnya harus mempunyai persiapan supaya pada saat komunikasi 

teraupetik itu dapat berjalan dengan baik dan pesan dapat disampaikan 

P Karena masih pada tahap persiapan apakah pernah anda mempunyai 

emosi karena suatu masalah yang dibawa dari rumah atau hal yang 

lainnya sehingga proses komunikasi teraupetiknya tidak berjalan 

dengan baik? 

 

P1 Biasanya tergantung situasi artinya kalau masalah dari rumah 

kemungkinan besar tidak ada. Hanya dalam situasi bekerja kadangkala 

lagi emosi mungkin penyebabnya karena dari keluhan pasien atau 

teman kerja yang membuat emosi kita tidak stabil. Jadi, pada saat 

berbicara dalam keadaan emosi pernah tetapi saya berusaha untuk 

tidak menunjukan bahwa saya sedang emosi dalam arti emosi ini bukan 

tertuju kepada pasien ataupun keluarga pasien tetapi ketika berbicara 

dengan pasien ataupun keluarga pasien saya berbicara dengan sopan. 

80 

P Biasanya tergantung situasi. Mengapa sampai anda mengatakan 

demikian? Dan mengapa sampai penyebab anda emosi dari keluhan 

pasien? 

 

P1 Tergantung situasi akibat beban kerja berat misalkan pasien di dalam 

ruangan ini full kemudian yang jaga shift hanya 3 atau 2 orang perawat 

saja dengan banyak tindakan makanya karena kelelahan dan capek 

membuat gampang emosi. Ketika pasien juga banyak maunya seperti 

sedikit-sedikit panggil perawat untuk menjalankan infus dan mematikan 

infus saat pergi ke toilet dari hal seperti itu membuat emosi kita naik 

turun. 

85 

P Kemudian pada tahap komunikasi teraupetik yang kedua yaitu tahap 

perkenalan apakah anda memperkenalkan diri anda kepada keluarga 
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pasien saat melakukan tindakan asuhan keperawatan? 

P1 Pada tahap perkenalan jarang dilakukan. 90 

P Mengapa sampai jarang untuk dilakukan?  

P1 Yang pertama jarang dilakukan itu karena tidak pernah memiliki 

kebiasaan untuk melaksanakannya. Tahap paling pertama yang paling 

penting juga karena mungkin saya tidak hafal mengenai tahapan-

tahapan komunikasi sehingga dalam melaksanakan komunikasi 

teraupetik tidak sesuai SOP ataupun tahapan komunikasi teraupetik. 

Kadang-kadang saya berpikir juga  karena saya perawat jadinya 

komunikasi yang setiap hari saya lakukan antara pasien atau dengan 

keluarga sudah menjadi suatu kebiasaan tanpa mengikuti tahapan dari 

komunikasi teraupetik itu sendiri. 

95 

P Kemudian pada tahap komunikasi teraupetik yang ketiga yaitu tahap 

kerja apakah anda saat menyampaikan informasi terkait dengan kondisi 

pasien. Menurut anda keluarga pasien dapat diajak bekerja sama atau 

tidak? 

 

P1 99% keluarga pasien dapat diajak bekerja sama. Artinya himbauan, 

nasihat ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perawatan dan 

pengobatan yang kita bicarakan biasanya keluarga pasien mengikuti. 

100 

P Pada fase tahap kerja perawat mempunyai tugas untuk menggali 

perasaan pasien lebih dalam. Apakah anda pernah kesulitan saat 

menggali perasaan pasien atau keluarga pasien terkait dengan 

penyakitnya? 

 

P1 Kalau kesulitan pernah saya rasakan. Misalnya keluhan daripada 

pasien anggota keluarga mereka jarang untuk mau terbuka dan ada 

juga keluarga yang meminta pulang paksa dari Rumah Sakit walaupun 

kondisi pasien sedang down. Tetapi pada saat saya menggali lebih 

dalam apa yang terjadi keluarga pasien diam tanpa mengatakan 

apapun. 

105 
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P Terus pernahkah salah satu anggota keluarga pasien berbicara tidak 

sopan dengan anda sebagai perawat? 

 

P1 Pernah pada saat saya mempunyai pasien dan beliau mempunyai 

pekerjaan sebagai reporter di salah satu media. Jadi, segala sesuatu 

yang kita lakukan dalam hal berkomunikasi cepat dan benar dan di 

ruangan penyakit dalam ini agak susah untuk melaksanakan 

komunikasi dengan cepat. Kemudian saya juga pernah mempunyai 

pengalaman salah satu anggota keluarga pasien membentak saya 

akibat tidak puas dengan pelayanan di Rumah Sakit seperti fasilitas. 

110 

P Kemudian apakah keluarga pasien pernah menolak dalam melakukan 

kontrak waktu untuk bertemu dengan anda dalam rangka membahas 

kondisi pasien? 

 

P1 Kalau menolak itu biasanya ada. Misalkan yang menjaga pasien ini 

bukan merupakan keluarga inti dalam pengertian hanya sebagai 

keponakan atau kerabat saja. Jadi, ketika diajak kontrak waktu untuk 

berbicara terkait dengan kondisi pasien mereka menolak dengan 

alasan tunggu dulu sampai suami atau istri atau anaknya kembali dari 

luar baru dibicarakan. 

115 

P Menurut anda sendiri apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

komunikasi teraupetik dengan keluarga pasien? 

 

P1 Menurut saya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor yang 

pertama yaitu faktor emosional seperti saat memberikan penjelasan 

tentang kondisi pasien atau mengenai penyakit pasien terkadang 

keluarga tidak menerima apa yang disampaikan oleh kami sebagai 

perawat. Mereka tidak mendengar dan menerima apa yang sudah 

dijelaskan, mereka marah dan juga terkadang menuduh bahwa apa 

yang diagnosa oleh dokter itu salah dan tidak benar. Secara manusiawi 

tetap saja pasti saya juga emosi karena sudah memberikan penjelasan, 

tetapi dari pihak keluarga tidak mendengar dan menerima apa yang 

disampaikan. Akan tetapi saya berusaha untuk tidak menunjukan 

120 
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didepan keluarga bahwa saya emosi dengan apa yang keluarga 

katakan. Kemudian juga faktor yang kedua yaitu faktor pengetahuan 

seperti ada keluarga pasien yang tidak sekolah, atau hanya tamatan 

SD. Jadi, pada saat berbicara dengan anggota keluarga yang hanya 

tamatan SD atau mungkin yang tinggal di pedalaman saya harus 

berusaha memberikan penjelasan dengan baik dan benar agar 

keluarga dapat mengerti 

P Tetapi apakah hanya faktor emosional, faktor pengetahuan? Apakah 

ada faktor lain yang mempengaruhi komunikasi teraupetik? 

 

P1 Ya ada non, faktor yang lain menurut saya dari latar belakang budaya 

yang didalamnya adalah bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi 

Saya berusaha menjelaskan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami, dimengerti tetapi kadang keluarga tidak terlalu paham apa 

yang saya maksudkan sehingga mau tidak mau saya tetap harus 

memberi penjelasan lagi secara detail dan menggunakan bahasa yang 

lebih sederhana agar supaya keluarga memahami apa yang saya 

sampaikan 

125 

P Oh iya pak. Terus bagaimana pengalaman kerja anda sebagai perawat 

dalam melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga pasien? 

 

P1 Kalau pengalaman kerja saya itu bisa dibilang sangat bervariasi dan 

banyak hal yang mempengaruhi. 

130 

P Seperti apa pak? Dapatkah anda memberi contoh?  

P1 Iya misalkan, hal yang pertama itu dari masalah pendidikan yang 

dimana salah satu anggota keluarga pasien dengan tingkat pendidikan 

yang rendah kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan 

dapat dipahami oleh mereka, hal yang kedua yaitu faktor kenal artinya 

pasien yang sudah lama dan sudah berulang kali masuk ke ruangan ini 

yang kita sudah kenal kita dapat berkomunikasi dengan mereka lebih 

rileks, bisa bercanda dibandingkan dengan pasien yang baru dimana 

komunikasi yang dilakukan belum terlalu rileks dibandingkan dengan 

135 
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pasien yang lama. 

P Mengapa sampai anda mengatakan demikian? Bukannya tugas 

perawat tidak boleh membeda-bedakan pasien yang lama dan pasien 

yang baru? 

 

P1 Iya, kalau pasien yang lama itu sudah terjalin BHSP jadi pada saat 

berkomunikasi lebih rileks dan minimal sudah memahami karakter dari 

pasien dan keluarganya sendiri ada yang karakternya sabar, ada yang 

emosi jadi disitu kita dapat membawa diri dalam berkomunikasi dengan 

mereka. Tetapi kalau dengan pasien yang baru saya berusaha harus 

BHSP dulu. Sehingga dalam komunikasi yang berlangsung dapat 

terjadi dengan baik dan rileks. 

140 

P Apakah ada hambatan pada saat anda melakukan komunikasi 

teraupetik? Jika ada bagaimana solusi yang ada lakukan? 

 

P1 Biasanya kalau ada hambatan terjadi pada pemahaman keluarga 

pasien yang dimana jika pendidikan yang rendah ataupun faktor usia 

daripada keluarga pasien. Kita sebagai perawat menyampaikan pesan 

secara berulang-ulang kali ataupun kita menyampaikan pesan tersebut 

dengan anggota keluarga lain yang kira-kira mereka dapat memahami 

apa yang kita sampaikan. 

145 

P Tetapi kalau menurut saya sendiri apa yang anda katakan tadi itu 

termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi 

teraupetik. Secara teoritis ada 5 hambatan yang terjadi dalam 

komunikasi teraupetik. Yang pertama yaitu resistens, kemudian yang 

kedua transferens, ketiga yaitu kontertransferens, keempat yaitu 

pelanggaran batas, dan yang terakhir pemberian hadiah. 

 

P1 Oh, jadi lima hambatan komunikasi teraupetik seperti itu ya non? 150 

P Iya pak. (sambil tersenyum) 

Dari kelima hambatan tersebut yang paling menarik menurut saya yaitu 

poin kelima pemberian hadiah. Apakah pernah bapak menerima hadiah 

berupa uang atau barang dari keluarga pasien saat mereka keluar dari 
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Rumah Sakit? 

P1 Kalau boleh jujur selama saya bekerja selama ini baru pertama kali 

saya mendapat hadiah dari salah satu anggota keluarga pasien. 

155 

P Hadiahnya berupa apa ya pak? Berupa uang atau barang?  

P1 Hadiahnya berupa sejumlah uang yang ditransfer dari anggota keluarga 

pasien. 

160 

P Kemudian apakah anda menolak atau langsung menerima?  

P1 Saya sejujurnya ingin menolak akan tetapi karena sudah ditransfer ke 

rekening saya tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Ya saya 

anggap itu sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada saya lewat 

pasien yang saya rawat (sambil tertawa) 

165 

P Apakah menurut anda komunikasi yang dilakukan di ruang rawat inap 

penyakit dalam ini sudah sesuai dengan SOP yang ada di Rumah 

Sakit? 

 

P1 Belum bisa dikatakan 100% sudah sesuai dengan SOP Rumah Sakit. 

Menurut saya secara pribadi komunikasi yang dilakukan selama ini 

belum sesuai dengan empat tahapan komunikasi yang ada. Terutama 

poin kedua yaitu tahap perkenalan sangat susah untuk diterapkan. 

Selain daripada itu ketiga poin komunikasi yang ada sudah dilakukan 

dengan cukup baik. 

170 

P Pertanyaan terakhir pak dari saya (sambil tersenyum) 

Harapan bapak untuk komunikasi teraupetik kedepannya di Rumah 

Sakit ini seperti apa? 

 

P1 Harapan saya untuk kedepannya agar komunikasi yang dilakukan bisa 

sesuai SOP yang ada dan kalau bisa diterapkan di Rumah Sakit ini 

agar tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi antara perawat atau 

petugas kesehatan yang lain dengan pasien atau keluarga pasien. 

175 

P Okey pak. Terima Kasih banyak untuk waktunya karena sudah mau 

membantu saya sebagai partisipan dalam penelitian ini 
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P1 Sama-sama nona mendy. Dengan senang hati saya ikut terlibat dalam 

penelitian anda. Sukses ya nona untuk kedepannya sampai bisa meraih 

S.Kep (sambil tersenyum) 

180 

P Terima Kasih banyak pak. 

Tuhan Memberkati bapak juga dalam pelayanannya di Rumah Sakit ini 

(sambil berjabat tangan) 
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Tabel 2 : Wawancara dengan partisipan 2 

Tanggal 20 April 2016 

S Isi Percakapan K 

P Selamat pagi Ibu  

P2 Selamat pagi juga nona (sambil berjabat tangan) 185 

P Perkenalkan ibu, nama saya mendy. Saya adalah mahasiswa Fakultas 

Ilmu Keperawatan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya 

disini akan melakukan wawancara dengan ibu terkait dengan topik 

penelitian saya yang berfokus kepada perawat. Kalau boleh tahu nama 

ibu siapa? 

 

P2 Oh iya nona. Panggil saya saja dengan nama Ibu S 190 

P Kalau boleh tahu usia Ibu sekarang berapa ?  

P2 Usia saya 48 tahun 195 

P Bagaimana kabarnya di pagi ini ? Apakah saya menganggu waktu kerja 

Ibu? 

 

P2 Kabar saya di pagi ini baik-baik saja non. Dan juga nona tidak 

menganggu waktu kerja saya 

200 

P Iya Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bisa luangkan 

waktu untuk wawancara sedikit terkait dengan saya punya penelitian. 

Jadi, saya ingin meminta kesedian dari ibu untuk menjadi partisipan 

saya dalam penelitian ini. Apakah ibu bersedia? 

 

P2 Iya nona dengan segenap hati saya membantu untuk menjadi 

partisipan dalam nona punya penelitian. 

205 

P Sebelumnya disini saya mau menjelaskan judul skripsi saya yaitu 

“pengalaman perawat dalam memberikan komunikasi teraupetik 

terhadap keluarga pasien”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data ada 

dua yaitu wawancara dan observasi. 

 

P2 Oh iya non (Sambil tersenyum) 210 
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P Jadi, apakah kita bisa mulai saja wawancaranya ya Ibu?  

P2 Iya non 215 

P Pertanyaan pertamanya yaitu Apakah Ibu selama menjadi perawat tahu 

tidak apa itu komunikasi teraupetik? 

 

P2 Yang saya tahu komunikasi teraupetik yaitu komunikasi yang dilakukan 

antara perawat dengan pasien atau keluarga pasien guna 

menyampaikan informasi atau keadaan pasien itu sendiri 

220 

P Apakah Ibu tahu tujuan dari komunikasi teraupetik itu sendiri?  

P2 Tujuannya yaitu apabila kita melakukan tindakan harus melakukan 

komunikasi dulu dengan cara meminta kesediaan pasien atau keluarga 

pasien sebelum dan sesudah. Jika keluarga bersedia maka kita 

sebagai perawat langsung melakukan tindakan. 

225 

P Kemudian apakah ibu tahu tentang 4 tahapan dalam komunikasi 

teraupetik? 

 

P2 Kalau yang tidak salah saya masih ingat sedikit yaitu pertama 

melakukan kontrak waktu. 

230 

P Apakah hanya kontrak waktu saja Ibu? Dan apakah anda sudah yakin 

dengan argument anda ? 

 

P2 Sepertinya yang saya ingat hanya itu nona, selebihnya saya sudah 

lupa. 

235 

P Mengapa sampai anda lupa?  

P2 Saya sudah lupa sepertinya karena sudah tidak pernah membaca buku 

lagi. 

240 

P Oh, atau mungkin pernah sekedar mencari di google Ibu?  

P2 Kalau mencari di google juga sepertinya sudah tidak lagi non. 245 

P Okey bu. Kemudian dalam 4 tahapan komunikasi teraupetik tahap yang 

pertama adalah tahap persiapan. Apakah saat melakukan komunikasi 

teraupetik anda pernah merasa tidak siap sebelum berinteraksi dengan 

pasien ataupun keluarga pasien? 
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P2 Ya itu pasti ada non. Misalnya seperti saya belum mempersiapkan diri 

saya merasa grogi/gugup karena pada saat akan melakukan tindakan 

kepada pasien disamping pasien ada keluarga. 

250 

P Kemudian dengan cara apa anda menangani rasa gugup anda saat 

berhadapan dengan keluarga pasien ketika melakukan tindakan? 

 

P2 Yang saya lakukan berusaha untuk menenangkan diri agar keluarga 

pasien tidak merasa canggung, supaya keluarga juga dapat menaruh 

kepercayaan kepada saya selaku perawat yang bertugas. 

255 

P Kemudian pada tahap kedua dalam komunikasi teraupetik yaitu tahap 

perkenalan. Apakah dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan 

anda selalu melakukan perkenalan dahulu terhadap keluarga pasien 

atau tidak? Dan apakah perkenalan tersebut hanya dilakukan pada 

saat tukaran shift jaga saja atau pada saat melakukan tindakan? 

 

P2 Iya, jadi saya dan teman-teman perawat lain melakukan tahap 

perkenalan saat tukaran shift jaga dengan keluarga pasien dan saya 

memperkenalkan diri juga kepada keluarga sebelum melakukan 

tindakan keperawatan. 

260 

P Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu tahap kerja apakah anda saat 

menyampaikan informasi terkait dengan kondisi pasien. Menurut anda 

keluarga pasien dapat diajak bekerja sama atau tidak? 

 

P2 Menurut saya keluarga dapat diajak bekerja sama pada saat saya 

menyampaikan kondisi pasien atau tindakan keperawatan apa saja 

yang akan dilakukan keluarga bersedia dan mengikuti arahan dari kami 

sebagai perawat. 

265 

P Pada fase tahap kerja perawat mempunyai tugas untuk menggali 

perasaan pasien lebih dalam. Apakah anda pernah kesulitan saat 

menggali perasaan pasien atau keluarga pasien terkait dengan 

penyakitnya? 
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P2 Iya kadang saya merasa agak sulit untuk menggali perasaan keluarga 

pasien. karena beberapa anggota keluarga mereka menutupi apa yang 

terjadi atas kondisi klien. Entah itu apakah keluarga mempunyai 

penyakit keturunan atau hal yang lain, mereka menutupinya. Sehingga 

saat saya mencoba menggali lebih dalam lagi saya merasa kesulitan 

270 

P Kemudian apakah anda mempunyai solusi untuk mengatasi hal 

tersebut? 

 

P2 Mengatasinya dengan cara saya mencoba mendatangi keluarga pasien 

lagi dan mencoba menggali lebih dalam lagi. Jika keluarga masih 

menolak untuk memberikan penjelasan juga saya yang akan 

menjelaskan efek dan dampak yang terjadi terkait kondisi penyakit 

pasien. Kemudian jika mereka masih belum bisa mengatakan jujur 

kepada saya, saya akan memberi saran kepada keluarga untuk 

berbicara saja dengan dokter yang menangani pasien. Agar dokter 

tersebut bisa membantu untuk menjelaskan kondisi penyakit pasien. 

dan diharapkan keluarga sudah bisa lebih berbicara terbuka tidak 

menutupi apa-apa lagi 

275 

P Kemudian apakah keluarga pasien pernah menolak dalam melakukan 

kontrak waktu untuk bertemu dengan anda dalam rangka membahas 

kondisi pasien? 

 

P2 Pernah non. Misalnya, pada saat melakukan tindakan pemasangan 

infus kadang keluarga pasien memberi alasan “sedikit lagi ya sus, baru 

di pasang infus karena bapak/ibu lagi tidur”. Jadi, ya mesti sabar juga 

non dalam menghadapi keluarga pasien yang mengatakan seperti itu. 

280 

P Selanjutnya apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi anda dalam 

melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga pasien? 

 

P2 Faktor yang mempengaruhi itu misalnya bahasa yang pada saat kita 

gunakan kepada keluarga pasien kadang ada beberapa keluarga 

pasien juga tidak mengerti dengan penjelasan yang kami selaku 

perawat sampaikan. Ataupun kadang juga dalam proses komunikasi 

285 
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dilakukan secara berulang 2 atau 3 kali kalau saja keluarga pasien 

menanyakan kembali apa yang sudah dijelaskan. 

P Apakah hanya faktor yang mempengaruhi hanya bahasa saja? Adakah 

faktor yang lainnya?  

 

P2 Mungkin faktor seperti emosi ya non. Seperti memberikan penjelasan 

kepada keluarga tetapi kadang mereka bersikap seperti dokter atau 

sudah seperti perawat jadi tanpa diberikan penjelasan mereka sudah 

tahu apa yang mesti dilakukan. Contoh kecil aja seperti mengatur 

tetesan infus pasien, sudah saya jelaskan kalau mau ke toilet itu di 

klem dulu tetesan infusnya, setelah pasien balik ke kamar silahkan 

memanggil perawat untuk mengatur tetesan infusnya. Tetapi keluarga 

pasien seperti sudah tahu jadi mereka yang mengatur sendiri. Saya 

sejujurnya ada rasa emosi dalam hati, tetapi ya saya berusaha untuk 

menahan diri, ekspresi wajah juga tersenyum agar keluarga pasien 

tidak melihat kalau saya sedang marah atau emosi terhadap mereka 

dan saya mengingatkan mereka lagi agar lain kali memanggil perawat 

yang bertugas 

290 

P Setelah itu apakah ada faktor yang lainnya Ibu?  

P2 Ada juga non, seperti ketika menjelaskan tentang kondisi pasien. 

mungkin ada beberapa keluarga yang mempunyai latar belakang 

pendidikan yang berbeda, ada yang hanya lulusan sd, smp bahkan 

tidak sekolah. Disitu saya dituntut untuk dapat memberikan penjelasan 

menggunakan bahasa yang sederhana mungkin agar keluarga dapat 

memahami dan mencerna apa yang disampaikan oleh saya 

295 

P Kemudian bagaimana pengalaman anda sebagai perawat dalam 

melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga pasien selama ini? 

 

P2 Pengalaman kerja saya sampai saat ini saya bekerja sangat banyak ya 

non, dan banyak sekali keluarga pasien dengat karakter yang berbeda. 

Misalnya ada keluarga yang saat diajak bekerja sama untuk memantau 

kondisi pasien mereka bisa membantu dan hubungan yang terjadi 

300 
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antara saya dengan mereka berjalan dengan baik. Tetapi sebaliknya 

pernah ada keluarga yang tidak dapat bekerja sama, karena mereka 

tidak percaya atas tindakan apa yang saya lakukan. Contohnya di salah 

satu keluarga pasien memiliki anggota keluarga sebagai dokter, 

sehingga saat melakukan tindakan itu mereka tidak percaya dengan 

apa yang dilakukan, mereka mau menunggu keluarga mereka yang 

dokter datang dulu di ruangan setelah itu mereka baru mau saya 

melakukan tindakan keperawatan kepada pasien tersebut. 

P Tetapi apakah pernah selama anda bekerja sebagai perawat anda 

mempunyai hambatan dalam melakukan komunikasi teraupetik? 

 

P2 Kalau menurut saya hambatannya tidak ada non 305 

P Apakah anda yakin selama berkomunikasi teraupetik dengan keluarga 

pasien khususnya tidak ada hambatan? 

 

P2 Iya saya yakin non, tidak ada hambatan yang menyulitkan saya sendiri 

pada saat melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga pasien. 

310 

P Kemudian apakah menurut anda komunikasi yang dilakukan di ruang 

rawat inap penyakit dalam ini sudah sesuai dengan SOP yang ada di 

Rumah Sakit? 

 

P2 Menurut saya komunikasi yang dilakukan khususnya di ruang rawat 

inap penyakit dalam sudah sesuai dengan SOP Rumah Sakit. Dari 

empat tahapan komunikasi teraupetik sudah dilakukan dengan baik. 

315 

P Pertanyaan terakhir dari saya (sambil tersenyum) 

Harapan ibu untuk komunikasi teraupetik kedepannya di Rumah Sakit 

ini seperti apa? 

 

P2 Saya mengharapkan agar komunikasi yang dilakukan di Rumah Sakit 

RSUD dapat ditingkatkan lagi teraupetiknya terhadap pasien ataupun 

keluarga pasien juga dengan teman-teman seprofesi lainnya (sambil 

tersenyum) 

320 

P Okey ibu. Sebelumnya terima Kasih banyak untuk waktunya karena 

sudah mau membantu saya sebagai partisipan dalam penelitian ini 
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(sambil berjabat tangan) 

P2 Sama-sama nona. Sukses juga dalam skripsinya sampai lulus sarjana 

ya non (sambil tersenyum) 

325 

P Terima Kasih ya Ibu. Tuhan Memberkati Ibu juga dalam pelayanannya 

di Rumah Sakit ini. 
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Tabel 3 : Wawancara dengan partisipan 3 

Tanggal 21 April 2016 

S Isi Percakapan K 

P Selamat pagi Ibu  

P3 Selamat pagi juga nona (sambil berjabat tangan) 330 

P  Perkenalkan ibu, nama saya mendy. Saya adalah mahasiswa 

Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. Saya disini akan melakukan wawancara dengan ibu 

terkait dengan topik penelitian saya yang berfokus kepada perawat. 

Kalau boleh tahu nama ibu siapa? 

 

P3 Oh iya nona. Panggil saya saja dengan nama Ibu A 335 

P Kalau boleh tahu usia Ibu sekarang berapa ?  

P3 Usia saya 37 tahun nona 340 

P Bagaimana kabarnya di pagi ini ? Apakah saya menganggu waktu 

kerja Ibu? 

 

P3 Kabar saya di pagi ini baik-baik saja non. Dan juga nona tidak 

menganggu waktu kerja saya. 

345 

P Iya Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bisa 

luangkan waktu untuk wawancara sedikit terkait dengan saya 

punya penelitian. Jadi, saya ingin meminta kesedian dari ibu untuk 

menjadi partisipan saya dalam penelitian ini. Apakah ibu bersedia? 

 

P3 Iya nona saya bisa membantu untuk menjadi partisipan dalam 

penelitian ini. 

350 

P Sebelumnya disini saya mau menjelaskan judul skripsi saya yaitu 

“Pengalaman perawat dalam memberikan komunikasi teraupetik 

terhadap keluarga pasien”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik 
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pengumpulan data ada dua yaitu wawancara dan observasi. 

P3 Oh iya non (Sambil tersenyum) 355 

P Jadi, apakah kita bisa mulai saja wawancaranya ya Ibu?  

P3 Iya nona 360 

P Pertanyaan pertama yaitu Apakah selama menjadi perawat anda 

tahu tidak pengertian dari komunikasi teraupetik? 

 

P3 Sejujurnya non, pengertian komunikasi teraupetik saya sudah agak 

sedikit lupa secara teori. Tetapi kalau yang saya tahu saja ya non, 

komunikasi teraupeutik adalah komunikasi antara perawat dengan 

pasien dan keluarga pasien yang dimana dilakukan guna 

membahas atau menyampaikan tentang kondisi dari pasien itu 

sendiri 

365 

P Okey ibu. Dan apakah selama ini anda pernah membaca lagi buku, 

atau searching di internet apa itu komunikasi teraupetik? 

 

P3 Kalau membaca buku sih sudah jarang untuk dilakukan karena 

saya sendiri sudah terbiasa menggunakan komunikasi seperti 

biasa dengan keluarga pasien maupun dengan pasien. Jadi, sudah 

tidak membaca buku atau searching lagi di internet. 

370 

P Kemudian apakah anda tahu tujuan dari komunikasi teraupetik itu 

sendiri? 

 

P3 Tujuan dari komunikasi teraupetik yaitu agar supaya apa yang kita 

komunikasikan dengan keluarga pasien tidak menyinggung 

perasaan keluarga apalagi beberapa keluarga pasien juga 

mempunyai latar belakang keluarga yang mungkin tidak tahu 

tentang dunia kesehatan. Jadi, pada saat melakukan komunikasi 

dengan mereka bahasa yang digunakan dapat dimengerti, 

dipahami sehingga tujuan komunikasi yang akan disampaikan bisa 

dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman antara 

perawat dengan keluarga pasien 

375 
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P Kemudian apakah anda tahu tentang empat tahapan dalam 

komunikasi teraupetik? 

 

P3 Kalau empat tahapan komunikasi teraupetik jujur saya agak sedikit 

lupa nona 

380 

P Kenapa bisa lupa ibu? Anda yakin tidak mengingat salah satu dari 

empat tahapan komunikasi teraupetik? 

 

P3 Seperti tahap pengenalan dengan keluarga pasien dan pasien kira-

kira seperti itu ya non 

385 

P Iya bu. Apakah hanya tahap perkenalan saja bu?  

P3 Iya non hanya itu saja yang saya ingat dari empat tahapan 

komunikasi teraupetik 

390 

P Iya bu. Jadi, secara teori dalam empat tahapan komunikasi 

teraupetik yaitu yang pertama tahap persiapan. Apakah saat 

melakukan komunikasi teraupetik anda pernah merasa tidak siap 

sebelum berinteraksi dengan pasien ataupun keluarga pasien? 

 

P3 Pernah saya merasa tidak siap ketika berinteraksi dengan keluarga 

pasien. misalnya ketika operan shift untuk dinas siang saya belum 

membaca rekam medis pasien. Jadi, ketika bertemu dengan 

keluarga pasien saya mencoba menjelaskan tindakan apa yang 

akan dilakukan dan juga menjelaskan tentang kondisi terakhir dari 

pasien itu sendiri. 

395 

P Apakah keluarga pasien pernah komplain atas penjelasan yang 

disampaikan dari anda selaku perawat yang bertugas? 

 

P3 Ada beberapa keluarga pasien yang komplain atau tidak setuju 

dengan apa yang kami sampaikan. Tetapi kami mencoba 

menjelaskan lebih dalam lagi terkait kondisi pasien dan juga 

memberikan solusi kepada keluarga pasien, jika mereka tidak 

percaya sepenuhnya dengan kami sebagai perawat yang bertugas 

mungkin dari pihak keluarga bisa langsung menanyakan kondisi 

pasien kepada dokter. 

400 
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P Kemudian pada tahap kedua dalam komunikasi teraupetik yaitu 

tahap perkenalan. Apakah dalam melakukan tindakan asuhan 

keperawatan anda selalu melakukan perkenalan dahulu terhadap 

keluarga pasien atau tidak? Dan apakah perkenalan tersebut 

hanya dilakukan pada saat tukaran shift jaga saja atau pada saat 

melakukan tindakan? 

 

P3 Iya saya selalu melakukan tahap perkenalan kepada keluarga 

pasien bukan hanya pada saat tukaran shift jaga saja tetapi juga 

pada saat sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan 

405 

P Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu tahap kerja apakah anda saat 

menyampaikan informasi terkait dengan kondisi pasien. Menurut 

anda keluarga pasien dapat diajak bekerja sama atau tidak? 

 

P3 Menurut saya sejauh ini keluarga pasien dapat diajak untuk bekerja 

sama dalam membahas kondisi pasien 

410 

P Tetapi jika keluarga pasien menolak untuk diajak kerja sama apa 

yang akan anda lakukan? 

 

P3 Saya mencoba untuk memberi pemahaman dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh keluarga. Sehingga keluarga 

pasien mengerti maksud dan tujuan yang saya sampaikan 

415 

P Kemudian perawat juga mempunyai tugas untuk menggali 

perasaan pasien lebih dalam. Apakah anda pernah kesulitan saat 

menggali perasaan pasien atau keluarga pasien terkait dengan 

penyakitnya? 

 

P3 Pernah saya mengalami kesulitan saat mencoba menggali lebih 

dalam apa yang dirasakan oleh keluarga pasien. Kadang ketika 

saya mencoba menanyakan “apakah keluarga mempunyai penyakit 

keturunan seperti hepatitis atau tidak?” tetapi keluarga malu untuk 

mengatakan sejujurnya sehingga sulit untuk menggali 

permasalahan yang ada terkait kondisi pasien. Jadi, saya berusaha 

terus untuk menggali perasaan keluarga pasien akan tetapi jika 

420 
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mereka tidak mengatakan sejujurnya saya juga menghargai privasi 

dari mereka. Sehingga saya memberi mereka waktu untuk berpikir 

dan setelah itu saya dapat mencoba kembali untuk menanyakan 

lebih dalam tentang kondisi klien 

P Dan jika keluarga pasien masih menolak untuk mengatakan yang 

sejujurnya? Upaya apa yang akan anda lakukan lagi? 

 

P3 Ya pastinya saya terus berusaha tetapi jika keluarga pasien tidak 

mengatakan yang sejujurnya, saya akan menjelaskan sebab dan 

akibat dari kondisi pasien jika keluarga tetap menyembunyikan 

kondisi pasien. Saya juga akan mengatakan kepada keluarga jika 

mereka masih belum mau untuk terbuka saya akan menjelaskan 

kepada keluarga untuk bertemu dengan dokter agar apa yang 

dijelaskan lebih detail dari dokter, keluarga bisa lebih sedikit 

terbuka tentang penyakit pasien 

425 

P Apakah pernah Ibu melakukan kontrak waktu dengan keluarga 

kemudian keluarga menolak untuk bertemu ? 

 

P3 Pernah keluarga menolak. Misalnya saya memanggil keluarga ke 

ruang perawat untuk berbicara tentang kondisi kesehatan pasien, 

resep obat yang diberikan oleh dokter harus tetap dilanjutkan akan 

tetapi keluarga ada yang menolak dengan alasan mau membawa 

pulang pasien kerumah nanti pengobatannya mencoba 

menggunakan obat-obatan tradisional saja. Pada situasi seperti 

begitu saya menjelaskan lagi kondisi pasien dengan detail dan 

menganjurkan kepada keluarga untuk tetap melanjutkan resep obat 

dokter. 

430 

P Selanjutnya apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi anda 

dalam melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga pasien? 

 

P3 

 

 

Menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi itu seperti faktor 

emosional, contohnya pernah saya visite ke kamar salah satu 

pasien dan disana keluarga pasien tersebut marah-marah karena 

435 
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dokter yang harusnya datang memeriksa pasien belum datang 

karena ada memeriksa pasien yang lainnya, tetapi keluarga tetap 

komplain karena anak atau ibu mereka belum di periksa oleh 

dokter. Jadi, saya memberi penjelasan mengapa sampai dokternya 

belum datang karena sedang memeriksa pasien yang lain bukan 

hanya memeriksa keluarga anda saja tetapi masih banyak yang 

harus ia periksa. Akan tetapi keluarga tetap marah-marah, ya saya 

sendiri juga emosi ya non karena sudah saya jelaskan dengan 

baik-baik tetapi tidak di dengar. Kemudian saya berusaha 

menenangkan keluarga dan memberi penjelasan sehingga mereka 

bisa menerima dan bersabar menunggu dokter untuk memeriksa 

anak atau ibu mereka yang sakit. 

P Kemudian apakah ada faktor penghambat lainnya ?  

P3 Faktor yang mempengaruhi itu seperti kurangnya pemahaman atau 

pengetahuan dari keluarga pasien yang dimana mereka belum 

mengerti tentang apa yang sudah dijelaskan dari penyakit pasien. 

Seperti cuci darah yang dimana biasanya keluarga mendengar dari 

orang luar efek dari cuci darah seperti apa, tetapi disitulah kami 

sebagai perawat mempunyai tugas untuk menjelaskan dan 

membuat pengertian kepada keluarga agar mereka bisa 

memahami apa yang kami maksudkan. Setelah itu mungkin juga 

faktor bahasa yang digunakan ya non, seperti memberi penjelasan 

kepada keluarga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

sehingga keluarga juga dapat memahami apa yang disampaikan 

oleh saya. 
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P Kemudian bagaimana pengalaman anda sebagai perawat dalam 

melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga pasien selama 

ini? 

 

P3 Pengalaman saya selama ini yang saya alami ada rasa suka dan 

duka. Saat saya berkomunikasi dengan keluarga, saya berusaha 
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untuk memberikan pemahaman kepada mereka dengan 

memberikan penjelasan baik dan benar dan juga saat melakukan 

tindakan asuhan keperawatan saya menjelaskan prosedur yang 

akan dilakukan dengan jelas setelah itu saya mengajak keluarga 

agar bisa bekerja sama. Sehingga proses komunikasi dan interkasi 

antara saya sebagai perawat dengan keluarga pasien dapat terjalin 

dengan baik 

P Apakah selama melakukan komunikasi anda merasa ada 

hambatan saat berinteraksi dengan keluarga pasien? 

 

P3 Ya kadang-kadang ada hambatannya, kadang-kadang juga tidak 

ada non 
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P Kalau boleh tahu ada hambatannya misalnya seperti apa ibu?  

P3 Misalnya seperti penjelasan saya yang tadi kalau hambatannya 

dari bahasa yang digunakan kadang dimengerti keluarga pasien, 

tetapi kadang juga keluarga tidak memahami sehingga harus diberi 

penjelasan secara berulang kali dan juga menggunakan bahasa 

yang dipahami oleh keluarga 
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P Kemudian apakah menurut anda komunikasi yang dilakukan di 

ruang rawat inap penyakit dalam ini sudah sesuai dengan SOP 

yang ada di Rumah Sakit? 

 

P3 Menurut saya komunikasi yang terjadi di ruang penyakit dalam ini 

sudah sejalan dengan SOP yang ada dan sudah terjadi dengan 

cukup baik 
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P Pertanyaan terakhir dari saya (sambil tersenyum) 

Harapan ibu untuk komunikasi teraupetik kedepannya di Rumah 

Sakit ini seperti apa? 

 

P3 Saya berharap kedepannya semakin ditingkatkan lagi komunikasi 

teraupetik sehingga hubungan interaksi antara perawat dengan 

keluarga pasien bisa terjalin dengan baik dan tidak menimbulkan 

kesalahpahaman 
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P Okey ibu. Sebelumnya terima Kasih banyak untuk waktunya karena 

sudah mau membantu saya sebagai partisipan dalam penelitian ini 

(sambil berjabat tangan) 

 

P3 Sama-sama non. Sukses dalam skripsinya sampai lulus sarjana ya 

non (sambil tersenyum) 
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P Terima Kasih ya Ibu. Tuhan Memberkati Ibu juga dalam 

pelayanannya di Rumah Sakit ini 

 

 

 


