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� Perawat profesional harus mempunyai 
keterampilan intelektual, teknikal & 
interpersonal, yang tercermin dalam 
perilaku caring dalam berkomunikasi 
dengan orang lain (Johnson, 1989).

Keterampilan komunikasi terapeutik � Keterampilan komunikasi terapeutik 
bermanfaat dalam membina hubungan 
saling percaya dengan klien, mencegah 
terjadinya masalah legal, memberi 
kepuasan profesional, meningkatkan citra 
profesi kep. serta RS, dan telah 
mengamalkan ilmu.



� Interaksi yang dilakukan perawat menimbulkan 
dampak terapeutik yang memungkinkan klien 
untuk tumbuh dan berkembang.

� Menurut Stuart & Sundeen (1995) dan Linberg, 
Hunter & Kruzweski (1983), tujuan hubungan 
terapeutik meliputiterapeutik meliputi
� Realisasi diri, penerimaan diri dan rasa 

hormat terhadap diri sendiri
� Identitas diri yang jelas dan rasa integritas 

diri tinggi
� Kemampuan untuk membina hub 

interpersonal yang intim & saling tergantung
� Peningkatan fungsi & kemampuan untuk 

memuaskan keb serta mencapai tujuan 
personal yg realistik



� Kesadaran diri terhadap nilai yang 
dianutnya

� Kemampuan untuk menganalisa 
perasaannya sendiriperasaannya sendiri

� Kemampuan menjadi contoh peran

� Altruistik

� Rasa tanggungjawab etik dan moral

� Tanggungjawab



� Karakteristik perawat akan 
mampu menggunakan dirinya sendiri 
secara terapeutik.

� Upaya perawat meningkatkan 
pengetahuan ttg komunikasi, 
penghayatan terhadap kelebihan dan 
kekurangan diri, kepekaan terhadap 
kebutuhan orang lain.kebutuhan orang lain.

� Kepekaan tersebut dpt dikembangkan 
dengan menguasai empati.

� Empati : kemampuan untuk memasuki 
kehidupan oranglain agar dapat 
mempersepsikan pikiran & 
perasaannnnya.



� Pengertian
� Suatu proses dimana 

perawatmenggunakan keahliannya 
dalam interaksi interpersonal yang dalam interaksi interpersonal yang 
bermanfaat untuk pasiennya (Tylee, 
2004)

� Komunikasi yang direncanakan secara 
sadar, bertujuan dan kegiatannya 
dipusatkan untuk kesembuhan pasien 
(Purwanto, 1994)



Menurut Potter & Perry (1993):

� Komunikasi intrapersonal� Komunikasi intrapersonal

� Komunikasi interpersonal

� Komunikasi publik



� Menurut Potter & Perry (1993), Swansburg (1990), Szilagyi 
(1984) dan Tappen (1995):

� Komunikasi verbal

� Komunikasi dengan menggunakan kata-kata, 
sebagai simbol u mengespresikan ide a sebagai simbol u mengespresikan ide a 
perasaan, membangkitkan respon emosional, 
menguraikan objek, observasi dan ingatan

� Memungkinkan tiap individu untuk berespon 
secara langsung.

� Komunikasi non verbal

� Pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-
kata. Disebut jg dgn bahasa tubuh



� Efektif jika:

� Jelas dan ringkas

� Sederhana, pendek dan langsung

� Ulangi bagian yang penting

� Penerima pesan perlu mengetahui apa, � Penerima pesan perlu mengetahui apa, 
mengapa, bagaimana, kapan, siapa, dimana

� Perbendaharaan kata

� Bila perbendaharaan kata yg diterima tidak 
dapat diterjemahkan maka komunikasi tidak 
berhasil



� Arti denotatif dan konotatif

� Konotatif menimbulkan makna ganda yg dapat disalah 
tafsirkan

� Intonasi

� Tekanan bunyi suara dapat mempengaruhi makna pesan

� Emosi dapat mempengaruhi intonasi

� Kecepatan berbicara

Keberhasilan komunikasi verbal dipengaruhi kecepatan � Keberhasilan komunikasi verbal dipengaruhi kecepatan 
berbicara

� Perawat berbicara tidak terlalu cepat

� Humor

� Dugan (1989), tertawa dpt mengurangi ketegangan & 
rasa sakit ok stress, dan meningkatkan keberhasilan 
perawat dlm memberikan dukungan emosional thdp 
klien



� Dengan mempersepsikan pesan non verbal 
maka perawat dapat lebih memahami 
klien, mendeteksi suatu kondisi dan 
menentukan kebutuhan Askep.

� Komunikasi non verbal teramati pada:� Komunikasi non verbal teramati pada:
� Penampilan personal

� Bentuk fisik, pakaian, dandanan dapat 
memberikan informasi ttg status sosial

� Penampilan perawat dapat menunjukkan 
citra diri & profesionalisme yang positip. 
Juga dapat mempengaruhi persepsi pasien 
terhadap pely. Askep yg diterima



� Sikap tubuh dan cara berjalan

� Menggambarkan konsep diri, mood dan 
kesehatan

� Perawat dpt mengumpulkan inf yg 
bermanfaat dengan mengamati sikap tbh dan 
cara berjalan klien

� Ekspresi wajahEkspresi wajah

� Wajah bagian tubuh yg sangat ekspresif

� Perawat harus mengontrol perasaan

� Kontak mata merupakan elemen penting

� Sentuhan

� Kasih sayang, dukungan, emosional & 
perhatian disampaikan melalui sentuhan, 
tetapi harus diperhatikan norma sosial 
apakah hal tsb dapat diterima klien



� Berhadapan

� Saya siap untuk anda

� Mempertahankan kontak mata

� Menghargai klien dan menyatakan keinginan 
intuk tetap berkom

� Membungkuk ke arah klien

Menyatakan keinginan untuk mengatakan � Menyatakan keinginan untuk mengatakan 
atau mendengarkan sesuatu

� Mempertahankan sikap terbuka

� Tidak melipat kaki & tangan menunjukkan 
keterbukaan untuk berkomunikasi

� Tetap rileks

� Tetap dapat mengontrol keseimbangan antara 
ketegangan & relaksasi dlm memberkan 
respon thp klien



� Isyarat vokal; isyarat paralinguistik 
termasuk semua kualitas bicara non 
verbal. Mis: intonasi

� Isyarat tindakan; semua gerakan tubuh, 
termasuk ekspresi wajah, gerak tubuh

� Isyarat objek; objek yg digunakan 
secara sengaja/tdk oleh seseorang mis: 
pakaian



� Ruang; isyarat ttg kedekatan hubungan 

� antar 2 orang, didasarkan pd norma 
sosial budayasosial budaya

� Sentuhan; kontak fisik merupukan 
komunikasi non verbal yg paling 
personal, dipengaruhi oleh tatanan & 
latar belakang budaya, jenis hubungan, 
jenis kelamin, usia dan harapan




