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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya tidak mampu 

untuk hidup sendiri dalam lingkungannya. Sebagai makhluk sosial setiap hari 

manusia menjalankan aktivitasnya sebagai individu dalam kelompok sosial, 

organisasi maupun masyarakat. Dalam kehidupan sosial-budaya manusia 

saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. 

Mareka saling berinteraksi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi sosial, karena 

pada dasarnya satu fungsi yang dimiliki oleh manusia satu akan bermanfaat 

bagi manusia yang lain.1 

Komunikasi merupakan salah satu cara untuk berinteraksi dengan 

orang lain. Karena pentingnya komunikasi, manusia tidak pernah lepas dari 

proses tersebut. Dalam prespektif agama, tuhan mengajarkan berkomunikasi 

dengan akal dan kemampuan berbahasa yang sudah dianugerahkan.2 Al-quran 

menjelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 1- 4 yang berbunyi: 

نُ  ۡحم َٰ لَّم ١ُُُُٱلرَّ انُ ع  ٢ُُُُٱۡلق ۡرء  ل ق  نُ خ  نس َٰ هُ ٣ُُُٱۡۡلِ لَّم  ٤ُُٱۡلب ي انُ ع   

Terjemahannya:  

(1). (Allah) Yang Maha Pengasih (2). Yang telah mengajarkan al Quran(3). 

Dia menciptakan manusia (4). Mengajarnya pandai berbicara.3 

                                                           
1 H.M Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2006), 26. 
2 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), 3. 
3 Al-Quran dan terjemahan (Jakarta: Lautan Lestari, t.th), 55: 1-4. 
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Komunikasi terjadi karena adanya dua orang atau lebih yang bertukar 

informasi. Informasi merupakan pesan yang diampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan yang memiliki tujuan adanya timbal balik (feedback) dari 

komunikan, feedback dapat berupa tanggapan atau perubahan perilaku. 

Komunikasi juga menyangkut proses berjalannya serangkaian tindakan atau 

peristiwa yang terjadi secara beruntun, serta berkaitan satu sama lainnya 

dalam kurun waktu tertentu. Sebagai suatu proses, komunikasi tidak bersifat 

statis, akan tetapi komunikasi bersifat dinamis yang artinya komunikasi akan 

selalu mengalami perubahan dan berlangsung terus menerus.4 

Komunikasi memainkan peran yang penting dalam membangun 

hubungan intim antarpribadi. Agar tercapainya tujuan komunikasi yaitu 

terwujudnya hubungan baik antara komunikator dan komunikan di perlukan 

adanya sikap saling memahami. Komunikasi interpersonal (antarpribadi) 

merupakan salah satu komunikasi yang kerap digunakan dalam keseharian. 

Komunikasi interpersonal dapat ditemukan dalam konteks antar dua orang, 

keluarga maupun kelompok kecil atau organisasi. Diantara beberapa contoh 

komunikasi interpersonal, salah satunya yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah komunikasi antara dokter dengan pasien.  

Dokter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lulusan 

pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.5 

Sedangkan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

                                                           
4 Ismawati Doembana, et. al, Buku Ajar Manajemen dan Strategi Komunikasi Pemasaran 

(Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), 2. 
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.  

Sebagai seorang dokter tentunya tidak lepas dari proses komunikasi 

dengan pasien. Efektifitas komunikasi antara dokter dengan pasien sangatlah 

diperlukan untuk membangun kepercayaan pasien dalam proses 

penyembuhan. Diantara beberapa komunikasi, komunikasi interpersonal 

merupakan salah satu komunikasi yang paling efektif dalam membangun 

hubungan dengan pasien. Dalam Arwani, Rogers menyatakan bahwa inti dari 

hubungan pertolongan adalah kehangatan, ketulusan, pemahaman yang 

empatik serta perhatian yang positif yang tidak bersyarat.6 Maka seorang 

dokter harus mampu menunjukkan perhatian sepenuhnya dan bertutur kata 

lembut terhadap pasien, sehingga pasien merasa nyaman. 

Sebagian dokter di Indonesia merasa tidak mempunyai waktu yang 

cukup untuk berbincang-bincang dengan pasiennya, sehingga hanya bertanya 

seperlunya. Akibatnya dokter bisa saja tidak mendapatkan keterangan yang 

cukup untuk menegakkan diagnosis dan menentukan perencanaan serta 

tindakan lbih lanjut. Dari sisi pasien, umumnya pasien merasa dalam posisi 

lebih rendah dihadapan dokter (superior-inferior), sehingga takut bertanya dan 

bercerita atau hanya menjawab sesuai pertanyaan dokter saja.7  

Dokter tidak dapat langsung menggali keterangan dari pasien. Perlu 

dibangun hubungan saling percaya yang dilandasi keterbukaan, kejujuran dan 

pengertian akan kebutuhan, harapan, maupun kepentingan masing-masing. 

                                                           
6 Arwani, Komunikasi Dalam Keperawatan (Jakarta: EGC, 2002), 15. 
7Broto Wasisto, et al, Komunikasi Efektif Dokter-Pasien (Jakarta: Konsil Kedokteran 

Indonesia, 2006), 1. 
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Dengan terbangunnya hubungan saling percaya, pasien akan memberikan 

keterangan yang benar dan lengkap sehingga dapat membantu dokter dalam 

mendiagnosis penyakit pasien secara baik dan memberi obat yang tepat bagi 

pasien.8 

Rusmana menyebutkan terdapat empat keinginan pasien yang harus 

dipenuhi untuk membangun hubungan baik antara dokter dengan pasien. 

Pertama, pasien merasa ada jalinan dengan dokter dan pasien memperoleh 

perhatian penuh dari dokter. Kedua, mengetahui bahwa dokter dapat fokus 

pada setiap tindakan pengobatan dan interaksinya. Ketiga, pasien merasa 

rileks dan bebas dari kekhawatiran suasana praktek. Keempat, pasien 

mengetahui bahwa dokternya dapat diandalkan.9 

Sebagai instrumen pelayanan kesehatan masyarakat, klinik, 

puskesmas, dan rumah sakit dituntut untuk mampu berkembang. Klinik 

Nirmala Husada merupakan salah satu dari beberapa tempat yang 

menyediakan jasa yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan untuk 

masyarakat. Sebagai instansi yang berhubungan dengan pasien petugas klinik 

Nirmala diharuskan memiliki keterampilan dalam mengenali dan memahami 

kebutuhan pasien.  

Sesuatu yang menjadi keunikan dan juga menjadi alasan dari 

penelitian ini yaitu, dalam membangun kepercayaan pasien klinik Nirmala 

Husada memberikan pelayanan yang baik dengan keramahan saat 

                                                           
8 Ibid. 
9Agus Rusmana, "Komunikasi Efektif Dokter Gigi dan Pasien,"  dalam 

(https://id.scribd.com.document/16911947/Komunikasi-Efektif-Dokter-Dan-Pasien), diakses pada 

tanggal 11 Januari 2018, jam 15.05 

 

https://id.scribd.com.document/16911947/Komunikasi-Efektif-Dokter-Dan-Pasien
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berkomunikasi. Adanya tingkat komunikasi yang tinggi serta kehangatan dan 

keakraban komunikasi yang dilakukan dokter dengan pasien digunakan untuk 

meningkatkan hubungan interpersonal dokter terhadap pasien. 

Dalam konteks penyembuhan, manusia dianggap sebagai suatu sistem 

yang lengkap tidak hanya sekedar fisik akan tetapi terdapat mental, emosional 

sosial dan spiritual yang merupakan kesatuan utuh dan tidak dapat 

dipisahkan.10 Komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien diyakini dapat 

mempengaruhi aspek-aspek pada diri manusia tersebut.  

Komunikasi efektif diharapkan dapat mengatasi kendala yang 

ditimbulkan oleh kedua pihak, pasien dan dokter. Opini yang menyatakan 

bahwa mengembangkan komunikasi dengan pasien hanya akan menyita waktu 

dokter, tampaknya harus diluruskan. Sebenarnya bila dokter dapat 

membangun hubungan komunikasi yang efektif dengan pasiennya, banyak 

hal-hal negatif dapat dihindari. Dokter dapat mengetahui dengan baik kondisi 

pasien dan keluarganya dan pasien pun percaya sepenuhnya pada dokter.11 

Di dalam proses komunikasi dokter-pasien, sikap profesional dokter 

penting untuk membangun rasa nyaman, aman, dan percaya pada dokter yang 

merupakan landasan bagi berlangsungnya komunikasi secara efektif.12 Sikap 

profesional inilah yang hendaknya dijalin klinik Nirmala Husada dengan 

pasien, sejak awal konsultasi, selama proses konsultasi berlangsung, dan di 

akhir konsultasi.  

                                                           
10 Zahrah “Komunikasi Terapeutik Dokter- Pasien Gagal Ginjal” dalam (www.pdfdrive.net) 

diunduh pada 6 April 2019 jam 09.40 
11 Wasisto et.al, Komunikasi Efektif Dokter-Pasien, 3. 
12 Ibid. 

http://www.pdfdrive.net/
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Salah satu contoh, di klinik Nirmala Husada sebelum memasuki ruang 

periksa hal pertama yang dilihat pasien adalah wajah dokter yang tersenyum 

ramah menyambut pasien. Kemudian dokter akan mempersilahkan pasien 

untuk duduk dan mengenalkan diri, selanjutnya dokter akan bertanya dan 

mendengarkan berbagai masalah kesehatan yang dialami pasien. Dokter tidak 

langsung mendiagnosis penyakit yang diderita pasien, akan tetapi dokter 

memberikan kemungkinan dari gejala yang diderita. Biasanya diberikan waktu 

satu minggu pada pasien untuk kontrol jika tidak adanya perubahan pada 

pasien. Hal tersebut untuk menindak lanjuti apakah diperlukan penanganan 

selanjutnya atau tidak, jika diperlukan maka dokter menyarankan agar pasien 

segera dirujuk ke rumah sakit. Dari sini dapat disimpulkan Komunikasi 

memiliki andil yang besar dalam proses penyembuhan pasien, kecakapan 

dokter dalam berkomunikasi inilah yang menjadi faktor utama dalam 

membangun hubungan dengan pasien di klinik Nirmala Husada. 

Dari beberapa uraian yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk 

mengkaji penelitian ini melalui skripsi yang berjudul “Efektifitas 

Komunikasi Dokter Dalam Membangun Kepercayaan Pasien (Studi 

Komunikasi Interpersonal Dokter Dan Pasien Di Klinik Nirmala 

Husada)”.  

 

 

 

 



12 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti 

merumuskan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian 

adalah: 

1. Bagaimana penerapan komunikasi interpersonal dokter dalam membangun 

kepercayaan pasien di klinik Nirmala Husada? 

2. Bagaimana kepercayaan pasien klinik Nirmala Husada terhadap dokter 

setelah adanya komunikasi interpersonal? 

3. Bagaimana efektifitas komunikasi dokter dalam membangun kepercayaan 

pasien di klinik Nirmala Husada? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pembahasan penelitian, 

adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah: 

1. Untuk mengetahui komunikasi interpersonal dokter dengan pasien di 

klinik Nirmala Husada. 

2. Untuk mengetahui kepercayaan pasien klinik Nirmala Husada terhadap 

dokter setelah adanya komunikasi interpersonal. 

3. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas komunikasi dokter dalam 

membangun kepercayaan pasien di klinik Nirmala Husada? 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Analisis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

informasi kepada khalayak dalam bidang ilmu komunikasi. Khususnya, 

komunikasi interpersonal antara dokter dan pasien. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi klinik 

Nirmala Husada dalam membangun kepercayaan pasien terhadap 

proses penyembuhan. 

b. Bagi peneliti, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman yang lebih matang dalam bidang 

komunikasi interpersonal dan penelitian. 

c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapan menjadi informasi 

baru bagi pembaca. 

 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian yang mengkaji tentang komunikasi interpersonal sudah 

banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, tetapi setelah menelusuri 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) dan Perpustakaan IAIN 

Ponorogo, belum ditemukan penelitian yang membahas komunikasi 

interpersonal dokter dengan pasien. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan 

peneliti, beberapa penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

topik penelitian yaitu: 
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Skripsi karya Hardi Wijaya yang berjudul Efektifitas Komunikasi 

Interpersonal Terhadap Pelayanan Kesehatan Di RSUD Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa (Studi Kasus Hubungan Komunikasi Antara Perawat Dan 

Pasien) Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negri Alauddin Makassar tahun 2014.13Penelitian ini 

menganalisis tentang efektifitas komunikasi interpersonal antara perawat 

dengan pasien terhadap pelayanan medis. Hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi terapiotik yang di 

terapkan RSUD Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa.14  

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah penggunaan metode 

yang sama yaitu pendekatan kualitatif. Selain metode penelitian, dalam dua 

penelitian tersebut komunikasi interpersonal juga menjadi objek kajian yang 

sama. Perbedaannya adalah terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek 

penelitian ini yaitu Perawat yang bekerja di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa dan objeknya bagaimana hubungan komunikasi interpersonal perawat 

dengan pasien terhadap pelayanan medis di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa. Sedangkan subjek dalam penelitian yang akan dilakukan adalah dokter 

dan pasien klinik Nirmala Husada dan objeknya adalah efektifitas komunikasi 

interpersonal dokter dalam membangun kepercayaan pasien di klinik Nirmala 

Husada.  

                                                           
13 Hardi Wijaya,“Efektifitas Komunikasi Interpersonal Terhadap Pelayanan Kesehatan Di 

RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa (Studi Kasus Hubungan Komunikasi Antara Perawat dan 

Pasien)," (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2014), 3. 
14 Ibid., 36. 
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Skripsi milik Putri Rachmania yang berjudul Pola Komunikasi Dokter 

Terhadap Pasien Dalam Proses Penyembuhan di Klinik Makmur Jaya, 

Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 

2011.15 Hasil dari penelitian ini terkait dengan pola komunikasi dokter 

terhadap pasien dalam proses penyembuhan di klinik Makmur Jaya adalah 

komunikasi berperan sangat signifikan dalam proses penyembuhan pasien. 

Dalam penerapannya pendekatan-pendekatan komunikasi sangat berpengaruh 

terhadap perubahan psikologi dan perilaku pasien yang sedang menjalani 

proses pengobatan.16 

Skripsi tersebut menggunakan metodologi yang sama dengan peneliti 

yaitu pendekatan kualitatif. Selain dengan metode yang sama, persamaan yang 

lain adalah subjek yang di teliti yaitu pola komunikasi antar pribadi dokter 

dengan pasien. Objek dari skripsi tersebut adalah pola komunikasi dokter 

terhadap pasien dalam proses penyembuhan di Klinik Makmur Jaya. 

Sedangkan objek peneliti adalah efektifitas komunikasi interpersonal dokter 

dalam membangun kepercayaan pasien di Nirmala Husada. 

Jurnal e-Proceeding of Management Vol.3, No.2 Agustus 2016, 

halaman 2177-2186, yang berjudul Efektifitas Komunikasi Antarpribadi pada 

Kegiatan Komunikasi Dokter-Pasien di Konsultasi Gratis RS Ortopedi 

Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta, adalah penelitian yang dilakukan oleh Afifah 

                                                           
15 Putri Rachmania,“Pola Komunikasi Dokter Terhadap Pasien Dalam Proses Penyembuhan 

di Klinik Makmur Jaya," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 3. 
16 Ibid., 50. 
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Wardhani et al, yaitu penelitian yang membahas komunikasi efektif dokter-

pasien dengan menggunakan metode deskriptif dan bentuk data kuantitatif.17  

Jurnal Psikogenesis Vol.1 No.1 Desember 2012 halaman 82-87, yang 

berjudul Komunikasi yang Relevan dan Efektif antara Dokter dan Pasien 

merupakan penelitian yang dilakukan oleh Endang Fourianalistyawati, yaitu 

penelitian yang membahas bagaimana bentuk komunikasi efektif yang berlu 

dimunculkan oleh dokter kepada pasiennya.18  

Jurnal Acta Diurna Vol.3 No.2 tahun 2014 yang berjudul Studi 

Komunikasi Interpersonal Pasien Rumah Sakit Bethesda Tomohon Instalasi 

Poloklinik Kandungan/Kebidanan adalah penelitian yang dilakukan oleh Holy 

B.Manopo et al. Penelitian ini berfokus pada komunikasi verbal antara pasien 

dan dokter serta pola komunikasi antara pasien dan dokter di poliklinik 

kandungan rumah sakit Bethesdha Tomohon.19 

Jurnal Kesehatan Andalas Vol.2 No.3 tahun 2013 halaman 175-177 

yang berjudul Hubungan Komunikasi Dokter-Pasien terhadap Kepuasan 

Pasien Berobat di Poliklinik RSUP Dr. M. Djamil Padang merupakan 

penelitian yang disusun oleh Tiara Wahyuni et al, yang didalamnya 

membahas kualitas komunikasi yang terjadi antara dokter dan pasien akan 

                                                           
17 Afifah Wardani et al, “Efektifitas Komunikasi Antarpribadi pada Kegiatan Komunikasi 

Dokter-Pasien di Konsultasi Gratis RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta,” e-Proceeding of 

Management, 2 (Agustus 2016), 2177. 
18 Endang Fourianalistyawati, “Komunikasi yang Relevan dan Efektif antara Dokter dan 

Pasien,” Psikogenesis, 1 (Desember 2012), 82. 
19 Holly B Manopo et al, “Studi Komunikasi Interpersonal Pasien Rumah Sakit Bethesda 

Tomohon Instalasi Poliklinik Kandungan/Kebidanan,” Acta Diurna, 2 (2014), 1. 
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menghasilkan kepuasan di dalam diri pasien sehingga pasien akan kembali 

lagi pada dokter yang sama.20   

Jurnal Berkala Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan Magna Medica Vol.1 

No.4 Agustus tahun 2017 halaman 52-57, yang berjudul Komunikasi Medis: 

Hubungan Dokter-Pasien. Penelitian ini disusun oleh Febri Endra Budi 

Setyawan yang didalamnya membahas hubungan dokter dan pasien. 

Bahwasannya untuk membuat hubungan dokter-pasien yang baik adalah 

dengan menguasai teknik komunikasi yang baik dengan pasien.21  

Buku konsil kedokteran Indonesia yang diterbitkan tahun 2006 di 

Jakarta dengan judul Komunikasi Efektif Dokter-Pasien. Disusun oleh Broto 

Wasisto et al, dimana dalam buku tersebut membahas tentang bagaimana 

membangun komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien.22 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor 

(1990) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan 

                                                           
20 Tiara Wahyuni et al, “Hubungan Komunikasi Dokter-Pasien terhadap Kepuasan Pasien 

Berobat di Poliklinik RSUP Dr. M. Djamil Padang,” Kesehatan Andalas, 3 (2013), 175. 
21 Febri Endra Budi Setyawan, “Komunikasi Medis: Hubungan Dokter-Pasien,” Berkala 

Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan Magna Medica, 4 (2017), 52. 
22 Broto Wasisto, et al, Komunikasi Efektif Dokter-Pasien, 1. 



18 

 

 

pada latar dan individu secara holistik (utuh).23 Penelitian ini bertujuan 

untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang 

fakta-fakta atau sifat-sifat objek tertentu. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti akan mengamati yang 

berhubungan dengan komunikasi interpersonal antara dokter dengan 

pasien dalam membangun kepercayaan pasien di klinik Nirmala Husada. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah klinik Nirmala 

Husada yang terletak di Jl. Raya Danyang Ds. Serangan Kec. Sukorejo 

Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat 

penelitian karena mudah diakses peneliti dan tempatnya pun strategis. 

3. Data atau Sumber Data 

Sumber data adalah data akurat yang menjadi acuan peneliti dalam 

menyusun penelitian. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian 

ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Data Primer  

Data primer diperolah melalui proses penelitian langsung dari 

peneliti. Data primer yang akan digunakan peneliti yaitu data yang 

berasal dari hasil hasil observasi dan wawancara antara peneliti dengan 

pasien yang berkunjung atau berobat di klinik Nirmala Husada, dokter 

klinik, serta pengelola klinik. 

 

                                                           
23 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2013), 48. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan 

atau dokumen yang terkait dengan penelitian dari lembaga yang di 

teliti ataupun buku-buku dan referensi dari perpustakaan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang objektif, intrument yang digunakan 

untuk peneliti untuk mengumpulkan data yaitu: 

a. Observasi  

Obsrvasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap pelayanan pasien, seperti komunikasi 

dokter dengan pasien serta kegiatan pengurus di klinik Nirmala 

Husada. 

b. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan peneliti berkaitan dengan 

permasalahan penelitian, sehingga dapat menemukan informasi 

mengenai proses komunikasi dokter dan pasien di klinik Nirmala 

Husada. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai dokter, 

tenaga medis, serta pasien yang berkunjung di klinik.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis 

penelitian ini, yang memfokuskan masalah pada efektifitas komunikasi 

dokter dengan pasien. 
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5. Teknik Pengolahan Data 

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan maka 

diperlukan adanya teknik pengolahan data. Data-data yang diperoleh akan 

diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut24:  

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman 

dari masing-masing data penelitian. 

b. Organizing, menyusun dan membuat data sistematis paparan yang 

diperoleh dengan kerangka sesuai dengan sistematika pertanyaan-

pertanyaan dalam rumusan masalah.  

c. Penemuan hasil, yaitu peneliti melakukan analisa terhadap semua data 

yang terkumpul dan praktik komunikasi interpersonal dokter dan 

pasien di klinik Nirmala Husada. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis Miles dan Hubermen, terdiri dari tiga tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data 

(data reduction), paparan data (data display), dan penarikan kesimpulan 

(conclution drawing/verivication).25 Berikut paparannya: 

                                                           
24 Restu Kartiko, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: graha Ilmu, 2010), 85. 
25 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2007), 

104-106. 



21 

 

 

a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan 

polanya.26 

b. Penyajian data, adalah proses setelah reduksi data. Yaitu, 

mendeskripsikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowcart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut 

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

mudah difahami.27 

c. Penarikan kesimpulan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas.28 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penelitian 

kualitatif untuk menguji keabsahan data. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode triangulasi, member checking dan auditing. 

Triangulasi data berarti menggunakan bermacam-macam data, 

menggunakan lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, dan 

melibatkan lebih banyak peneliti. Member checking berarti bahwa data 

hasil wawancara kemudian dikonfrontasikan kembali dengan partisipan 

atau pemberi informasi. Sedangkan auditing menunjukkan peranan para 

ahli dalam memperkuat hasil penelitian. Auditing mengandaikan 

                                                           
26 Sugiyono, Metodologi Kuantitatif, Kualitatf dan R&D, 247. 
27 Ibid., 249. 
28 Ibid., 253. 
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keterlibatan pihak luar dalam mengevaluasi atau mengkonfirmasi 

penelitian tersebut.29 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam 

menyusun dan memahami penelitian. Maka peneliti membagi skripsi ini 

menjadi lima bab, dan tiap-tiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

Pendahuluan : dalam pendahuluan akan dijelaskan uraian mengenai latar 

belakang penelitian, rumusan yang menjadi pembahasan dalam penelitian, 

tujuan diadakannya penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian dan 

telaah pustaka serta metodologi yang digunakan dalam menyusun penelitian. 

Landasan teori: dalam bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang 

menjadi landasan dalam penelitian ini. Terdapat tiga landasan teori yaitu, teori 

komunikasi efektif, teori kepercayaan (trust) dan teori komunikasi dalam 

hubungan dokter-pasien. Dalam teori komunikasi efektif akan dijelaskan 

pengertian komunikasi, komunikasi interpersonal dan efektifitas komunikasi 

interpersonal. Dalam teori kepercayaan (trust) dipaparkan definisi 

kepercayaan, dimensi kepercayaan serta tipe-tipe kepercayaan. Sedangkan 

teori komunikasi dalam hubungan dokter-pasien terdapat dua aspek yaitu, 

komunikasi efektif dokter-pasien dan aplikasi komunikasi efektif dokter-

pasien.  

                                                           
29 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakter dan Keunggulannya (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2010), 134. 



23 

 

 

Gambaran umum dan hasil temuan:  akan menjelaskan mengenai gambaran 

umum lokasi penelitian yaitu profil klinik Nirmala Husada, visi dan misi 

klinik, sarana dan prasana, serta profil dokter dan tenaga medis. Juga hasil 

temuan berupa bentuk komunikasi di klinik Nirmala Husada. 

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan temuan-temuan data dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai kepercayaan pasien 

terhadap dokter dan komunikasi interpersonal sebagai komunikasi efektif 

dalam membangun kepercayaan pasien di klinik Nirmala Husada.  

Penutup : yaitu, bab terakhir yang di dalamnya berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran.   

Daftar Pustaka : daftar pustaka merupakan rincian dari buku-buku, catatan, 

jurnal dan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi penelitian.  

Lampiran : lampiran berisi dokumen-dokumen yang penunjang sebagai bukti 

terlaksananya penelitian. 
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BAB II 

KOMUNIKASI EFEKTIF, KEPERCAYAAN (TRUST) DAN 

KOMUNIKASI DALAM HUBUNGAN DOKTER-PASIEN 

 

A. Teori Komunikasi Efektif 

1. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi memiliki arti yang luas dari sekedar berbicara dengan 

bertatap muka. Secara umum, definisi komunikasi adalah proses 

penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Istilah 

komunikasi berasal dari kata communicatio yang bersumber dari kata 

communis yang artinya sama makna,30 yaitu dengan membuat 

kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. 

Dalam artian, proses komunikasi terjadi apabila dua orang atau lebih 

memiliki pemahaman yang sama terhadap sebuah informasi, maka 

komunikasi dapat dikatakan efektif.31 Komunikasi juga berasal dari bahasa 

latin communico yang artinya membagi.32 

Menurut Carl I. Hovland komunikasi adalah proses mengubah 

perilaku orang lain.33 Selain untuk menyampaikan informasi, komunikasi 

dapat membentuk opini publik dan sikap publik. Seseorang dapat 

                                                           
30 Onong Utjana Efenndy, Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 9. 
31 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers,2008), 18. 
32 Ibid. 
33 Efenndy, Komunikasi Teori dan Praktek, 10. 
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mengubah pendapat, sikap, dan perilaku orang lain apabila komunikasi 

yang berlangsung efektif.34 

Definisi singkat dibuat oleh Horald D. Lasswell bahwa cara yang 

tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab 

pertanyaan “Who Says What In Which Channel To Whom With What 

Effect”.35 Paradigma Lasswell menunjukkan komunikasi, memiliki lima 

unsur, yaitu: 

a. Who (siapa/ komunikator) 

Sumber atau komunikator adalah pelaku utama atau pihak yang 

mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, atau orang yang memulai 

komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, atau organisasi.36 Dalam 

proses komunikasi, terjadi proses interaktif dan konvergensi yang 

mana komunikasi tidak hanya satu arah dari sumber ke sasaran, 

melainkan komunikator dan komunikan dapat berganti peran karena 

adanya proses feedback. 

b. Says What (pesan) 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah 

informasi yang di kirimkan pada penerima.37 Pesan dapat berupa verbal 

atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud 

dari komunikator. 

c. In Which Channel (saluran/media) 

                                                           
34 Ibid. 
35 Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, 31. 
36 A.W Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1996), 

12. 
37 Anri Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1995), 17. 
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Media sebagai perantara antara komunikator dengan 

komunikan. Wahana atau sebagai alat untuk menyampaikan pesan  

dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara 

langsung (tatap muka) maupun tidak langsung, tanpa media pesan-

pesan tidak dapat menyebar secara cepat dan luas.38 

d. To Whom (penerima) 

Penerima pesan atau komunikan adalah orang yang menjadi 

sasaran dari kegiatan komunikasi. Penerima pesan dapat terdiri dari 

satu orang, kelompok atau massa. Keberhasilan komunikator dapat 

dilihat dari sejauh mana komunikan dapat merepresentasikan pesan 

yang diterima. 

e. With What Effect (dampak/efek) 

Efek atau dampak merupakan perubahan sikap atau tingkah 

laku komunikan setelah adanya proses komunikasi. Perubahan tersebut 

dapat sesuai dengan yang diinginkan komunikator ataupun dapat juga 

tidak sesuai. Efek yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut 

kadarnya, yakni:39 

1) Dampak Kognitif, yaitu meningkatnya kemampuan intelektual 

2) Dampak Afektif, dapat menimbulkan perasaan tertentu. 

3) Dampak Behavioral, dampak dalam bentuk perilaku atau tindakan. 

Komunikasi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Wilayah 

komunikasi bisa dalam ranah mikro ataupun makro. Mulai dari dua orang, 

                                                           
38 Wiryanto, Teori Komunikasi Massa (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 7. 
39 Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, 20. 
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antara beberapa orang, atau banyak orang hingga yang melibatkan pihak 

dalam jumlah yang masif.40 Masing-masing tataran dan konteks 

komunikasi tersebut memiliki latar belakang dan pengaruh yang berbeda-

beda bagi tiap-tiap orang, baik sebagai komunikator atau komunikan.41 

Komunikasi sebagai proses pertukaran dan penyampaian pesan 

lahir dari suatu hubungan antar manusia. Berdasarkan jumlah orang yang 

terlibat dalam proses komunikasi, komunikasi dapat dibagi dalam 

beberapa jenis, yaitu: 

a. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi pada 

seseorang yang berupa proses pengolahan informasi melalui panca 

indra dan sistem saraf manusia. Komunikasi dengan diri sendiri yang 

dilakukan manusia sepanjang hidupnya merupakan dasar bagi 

pembentukan kepribadian. Komunikasi dalam diri sebagai dasar 

tindakan selanjutnya dalam melakukan komunikasi dengan orang 

lain.42 

b. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi antar-pribadi (interpersonal communication) pada 

hakikatnya adalah interaksi antara seorang individu dan individu yang 

lainnya tempat lambang-lambang pesan secara efektif digunakan, 

terutama dalam hal komunikasi antar-manusia menggunakan bahasa.43 

                                                           
40 Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 97 
41 Ibid. 
42 Ibid., 105. 
43 Ibid., 141. 
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Komunikasi interpersonal lebih efektif berlangsung jika 

berjalan secara dialogis, yaitu antara dua orang saling menyampaikan 

dan memberi pesan secara timbal balik. Dengan komunikasi dialogis, 

berarti terjadi interaksi yang hidupkarena masing-masing dapat 

berfungsi bersama, baik sebagai pendengar maupun pembicara.44 

c. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung 

antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil. Jumlah pelaku 

komunikasi lebih dari tiga orang akan tetapi tidak mencapai kelompok 

yang besar. Komunikasi yang mencapai kelompok yang besar disebut 

komunikasi massa.45 Dalam komunikasi kelompok, komunikator 

relatif mengenal komunikan, dan demikian juga antar komunikan.  

d. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi berkaitan dengan kontrol terhadap organisasi. 

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai 

pesan organisasi didalam kelompok dalam bentuk formal maupun 

informal dari suatu organisasi.46 Adapun bentuk formal dari 

komunikasi organisasi yaitu, komunikasi yang dilakukan melalui surat 

menyurat, pelaporan dan pertemuan formal. Sedangkan komunikasi 

                                                           
44 Ibid. 

45 Ibid., 176 
46 Doembana, et. al, Buku Ajar Manajemen dan Strategi Komunikasi Pemasaran, 25. 
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informal dilakukan melalui interaksi yang tidak berhubungan dengan 

struktur atau hirarki organisasi.47 

e. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa berbeda dengan jenis komunikasi lainnya, 

karena komunikasi massa ditujukan kepada sejumlah populasi dari 

berbagai kelompok dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau 

sebagian khusus dari populasi. Komunikasi massa juga memiliki 

anggaran tersirat akan adanya alat-alat khusus untuk menyampaikan 

komunikasi agar komunikasi dapat mencapai pada saat yang sama 

semua orang yang mewakili berbagai lapisan sosial.48 

Jalaludin Rahmat mengartikan komunikasi massa sebagai jenis 

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, 

heterogen, dan anonym melalui media cetak atau elektronik sehingga 

pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.49 

2. Komunikasi Interpersonal 

Menurut sifatnya pola komunikasi interpersonal atau antarpribadi 

dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi diadik (diadic communication) 

dan komunikasi kelompok kecil (small communication group).50 

Komunikasi diadik mencakup segala jenis hubungan antar pribadi, antara 

satu orang dengan orang lain, mulai dari hubungan yang paling singkat 

                                                           
47 Ibid. 
48 Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, 192. 
49 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 

189. 
50 Rachmania,“Pola Komunikasi Dokter Terhadap Pasien, 32. 
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(kontak) biasa sampai hubungan yang bertahan lama dan mendalam.51 

Dalam proses komunikasi diadik, sifat antara dua orang yang saling 

berinteraksi dikelompokkan menjadi pola komunikasi yang bersifat 

terbuka dan komunikasi yang bersifat tertutup. Pola komunikasi dua orang 

yang bersifat terbuka ditandai adanya sifat keterbukaan antara keduanya 

(Komunikator dan komunikan) sedangkan komunikasi yang  bersifat 

tertutup seperti halnya proses interogasi.52 Adapun komunikasi kelompok 

kecil merupakan salah satu tipe komunikasi interpersonal, diamana 

beberapa orang terlibat dalam suatu pembicaraan, diskusi, musyawarah 

dan lainnya. Istilah kelompok kecil dalam artian jumlah anggota kelompok 

yang sedikit, saling mengenal satu sama lain antar anggota dan 

mempunyai pembahasan yang unik untuk dibicarakan.53 Komunikasi antar 

pribadi bersifat dua arah. Dimana adanya timbal balik dari penerima 

setelah mendapat informasi. Seperti yang dikemukakan Effendy 

komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-

pesan antara dua orang, atau sekelompok kecil orang dengan beberapa 

efek dan umpan balik seketika. Komunikasi antar pribadi dikatakan efektif 

dalam merubah perilaku orang lain, apabila antara komunikator dan 

komunikan terdapaat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang 

disampaikan komunikator.54 Mulyana menambahkan, komunikasi antar 

                                                           
51 Suranto Aw, Komunikasi Interpersonal (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 17. 
52 Ibid. 
53 Ibid., 19. 
54 Onong Utjana Efenndy, Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2003), 15. 
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pribadi (interpersonal communication) yaitu komunikasi antara dua orang 

atau lebih secara tatap muka, yang memungkinkan adanya reaksi orang 

lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal.55 Sebagai 

komunikasi dengan tatap muka, komunikasi antarpribadi memiliki 

beberapa tujuan. Suranto mengungkapkan tujuan komunikasi interpersonal  

yaitu56: 1) Mengungkapkan perhatian kepada orang lain; 2) Menemukan 

diri sendiri; 3) Menemukan dunia luar; 4) Membangun dan memelihara 

hubungan yang harmonis; 5) Mempengaruhi sikap dan tingkah laku; 6) 

Mencari kesenangan; 7) Menghilangkan kerugian akibat miss komunikasi; 

8) Memberikan bantuan kepada orang lain (konseling). 

Asumsi dasar komunikasi antar pribadi adalah bahwa setiap orang 

yang berkomunikasi akan membuat prediksi tentang efek atau perilaku 

komunikasinya, yaitu bagaimana pihak menerima pesan memberikan 

reaksi. Jika menurut persepsi kamunikator reaksi komunikan positif, maka 

merupakan tanda berhasilnya proses komunikasi. Menurut Gerald R. 

Miller dan Mark Steinberg, dalam Hidayatna dan Geinem ada tiga 

tingkatan analisis yang digunakan dalam melakukan prediksi, yaitu tingkat 

kultural, tingkat sosiologis, dan tingkat psikologis.57 Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

a. Analisis pada tingkat kultur 

                                                           
55 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), 59. 
56 Suranto, Komunikasi Interpersonal, 19-21. 
57 Muhammad Budayatna dan Leila Geinem, Teori Komunikasi Antarpribadi (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2014), 2-5. 
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Dalam Hidayatna dan Geinem yang mengutip Erdward T. Hall 

mengemukakan bahwa: 

“Kultur merupakan keseluruhan kerangka kerja komunikasi: 

kata-kata, tindakan-tindakan, postur, gerak, isyarat, nada suara, 

ekspresi wajah, penggunaan waktu, ruang dan materi, dan cara 

ia bekerja, bermain, bercinta dan mempertahankan diri. 

Kesemuanya itu dan selebihnya merupakan sistem-sistem 

komunikasi yang lengkap dengan makna-makna yang hanya 

dapat dibaca secara tepat apabila seseorang akrab dengan 

perilaku dalam konteks sejarah, sosial dan kultur”58 

 

Terdapat dua macam kultur, yaitu homogeneous apabila 

oranng-orang di suatu kultur berperilaku sama dan menilai sesuatu 

juga sama. Sedangkan heterogeneous yakni adanya perbedaan-

perbedaan di dalam pola perilaku dan nilai-nilai yang dianutnya. 

Komunikator yang melakukan prediksi berdasarkan analisis kultural, 

sebaiknya harus mengerti dan memahami kultur guna mencapai efek 

yang diharapkan. Prediksi yang gagal disebabkan karena perbedaan 

pengalaman komunikator dan komunikan. Misalnya perbedaan bahasa 

dan budaya di suatu daerah dengan daerah lain. 

b. Analisis pada Tingkat Sosiologis 

Apabila prediksi komunikator tentang reaksi penerima atau 

receiver terhadap pesan-pesan yang disampaikandidasarkan pada 

keanggotaan penerima di dalam kelompok sosial tertentu, maka 

komunikator melakukan prediksi pada tingkat sosiologis. Keanggotaan 

kelompok merupakan golongan orang-orang yang memiliki 

karakteristik tertentu yang sama. Perbedaan kelompok dengan budaya 

                                                           
58 Ibid. 
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adalah dari segi jumlah anggota, pada umumnya anggota kelompok 

lebih kecil dibandingkan budaya. Anggota dari budaya tertentu dapat 

menjadi anggota dari banyak kelompok, sebaliknya di dalam 

masyarakat tertentu orang-orang dari macam-macam budaya dapat 

membentuk keanggotaan kelompok. Kelemahan pada analasis pada 

tingkat sosiologis adalah prediksi yang dilakukan hanya menyangkut 

aspek nilai dan norma yang dianut suatu kelompok yang diprediksi. 

c. Analisis pada Tingkat Psikologis 

Apabila prediksi mengenai mengenai reaksi pihak lain atau 

penerima terhadap perilaku komunikasi didasarkan pada analisis dari 

pengalaman-pengalaman belajar individual yang unik, maka prediksi 

itu berdasakan analisis psikologi. Dua orang yang sering berinteraksi 

dan mendasar pada prediksinya mengenai satu sama lain terutama pada 

data psikologis secara khusus menegaskan bahwa mereka mengenal 

satu sama lain sebagai individu. Penegasan ini berarti mereka bahwa 

mereka telah mendapatkan pengertian di dalam karakteristik yang unik 

mengenai kepribadian satu sama lain.  

Setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda satu 

sama lain. Apabila dua individu dapat saling mengerti serta memahami 

kepribadian dan watak masing-masing, maka dapat dikatakan bahwa 

mereka berkomunikasi melakukan prediksi atas data psikologis. Dalam 

analisis psikologis hamabatan yang sering terjadi adalah 

kecenderungan komunikator untuk melihat orang lain pada pola yang 
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terbentuk pada diri komunikator berdasarkan pengalaman kontak 

dengan orang-orang sebelumnya. 

3. Efektifitas Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang 

mempunyai efek besar dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain. Hal 

ini disebabkan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi 

bertemu secara langsung, tidak menggunakan media dalam penyampaian 

pesan, sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara komunikator 

dengan komunikan.59 

Hukum komunikasi efektif banyak dibahas dalam literatur. Lima 

hukum komunikasi efektif tersebut adalah Recpect, Empathy, Audible, 

Claruty, dan Humble atau yang sering disingkat REACH yang memiliki 

arti meraih.60 

a. Respect 

Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi 

interpersonal yang efektif adalah respect, yaitu menghargai sikap 

menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang 

disampaikan. Pada prinsipnya jika manusia ingin dihargai orang lain, 

maka harus menghargai orang lain. membangun komunikasi dengan 

sikap saling menghargai dan saling menghormati, dapat membangun 

kerjasama yang menghasilkan sinergi serta dapat meningkatkan 

kualitas hubungan antar manusia. 

                                                           
59 Suranto, Komunikasi Interpersonal, 71. 
60 Fourianalistyawati,”Komunikasi Relevan dan Efektif Antara Dokter dan Pasien”, 85. 
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b. Humble 

Sikap rendah hati mengacu pada sikapyang penuh melayani, 

sikap menghargai, mau mendengar dan menerima kritik, tidak 

sombong dan memandang rendah orang lain. berani mengakui 

kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut dan penuh pengendalian 

diri, serta mengutamakan kepentingan umum. 

c. Empathy 

Empati adalah kemampuan individu menempatkan diri pada 

situasi atau kondisi yang dialami orang lain. Salah satu satu prasyarat 

utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan untuk 

mendengarkan ataau mengerti lebih dulu sebelum didengarkan atau 

dimengerti orang lain. Rasa empati membantu individu dalam 

menyampaikan pesan dengan cara sikap  yang akan memudahkan 

penerima pesan menerimanya. 

d. Audible 

Makna dari audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti 

dengan baik oleh penerima pesan. Jika empati berarti kita harus 

mendengar orang lain lebih dulu, maka audible berarti pesan yang kita 

sampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. 

e. Clarity 

Clarity berarti kejelasan, kejelasan dari pesan itu sendiri 

sehingga tidak menimbulkan multi intepretasi atau berbagai penafsiran 

yang berlainan. Kejelasan juga berarti keterbukaan dan transparansi. 
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Dalam berkomunikasi, individu perlu mengembangkan sikap terbuka, 

sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan. 

Sedangkan menurut De Vito yang dikutip oleh Suranto terdapat 

lima sikap positif yang dipertimbangkan seseorang dalam merencanakan 

komunikasi interpersonal, yaitu61: 

a. Keterbukaan (openness) 

Keterbukaan adalah sikap dapat menerima masukan dari orang 

lain, serta berkenan menyampaikan informasi penting kepada orang 

lain, kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima 

dalam menghadapi hubungan interpersonal. Keterbukaan ditandai 

dengan adanya kejujuran dalam merespon stimuli komunikasi. Tidak 

berkata bohong dan tidak menyembunyikan informasi yang 

sebenarnya. 

b. Empati (empathy) 

Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan 

pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan 

keinginan mereka. Contoh; seorang guru yang berempati tidak akan 

semena-mena menghukum siswa yang terlambat datang ke sekolah. 

Karena guru yang berempati dapat berpikir dan bersikap, 

menempatkan dirinya pada keadaan siswa tersebut. 

c. Sikap mendukung (supportiveness) 

                                                           
61 Suranto, Komunikasi Interpersonal, 82-84. 
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Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan yang 

saling mendukung. Artinya masing-masing pihak yang berkomunikasi 

memiliki komitmen untuk terselenggaranya interaksi secara terbuka.  

d. Sikap positif (positiveness)  

Memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang 

lain aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi yang 

kondusif untuk interaksi yang efektif. Sikap positiveness ditunjukkan 

dalam bentuk sikap dan perilaku. Yang dimaksud dalam bentuk sikap 

adalah pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal harus 

memiliki perasaan dan pikiran positif, bukan prasangka dan curiga. 

Dalam bentuk perilaku artinya tindakan yang dipilih adalah yang 

relevan dengan tujuan komunikasi interpersonal.  

e. Kesetaraan (equality) 

Kesetaraan adalah pengakuan secara diam-diam bahwa kedua 

belah pihak saling menghargai, berguna, dan Saling memerlukan satu 

sama lain, serta mempunyai sesuatu untuk disumbangkan. Dalam 

sebuah komunikasi interpersonal secara alamiah, tidak pernah tercapai 

suatu situasi yang menunjukkan kesetaraan secara utuh antara 

komunikator dengan komunikan. Akan tetapi, yang dimaksud 

kesetaraan di sini adalah adalah berupa pengakuan atau kesadaran, 

serta kerelaan untuk menempatkan diri setara dengan partner 

komunikasi. 
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B. Teori Kepercayaan (Trust)  

1. Definisi Kepercayaan  

Kepercayaan (Trust) adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap 

yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu 

keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut akan memenuhi 

segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan.62 

Kepercayaan menurut Lau dan Lee dalam Paramitha adalah 

sebagai kesediaan (willingness) seseorang untuk menggantungkan dirinya 

pada orang lain dengan besaran resiko tertentu.63Menurut teori Trust 

Commitment Morgan dan Hunt kepercayaan merupakan kunci untuk 

menjaga dan memelihara hubungan jangka panjang. Hubungan jangka 

panjang akan meningkatkan trust pelanggan terhadap harapan yang akan 

diterimanya, sehingga mengurangi kegelisahahn terhadap pelayanan yang 

diterima. 64 

Kepercayaan merupakan nilai yang paling dihargai dalam 

hubungan antar manusia dan mungkin merupakan konsep yang kurang 

dimengerti di tempat kerja atau rasa percaya yang dimiliki orang terhadap 

orang lain.65 Dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya, seseorang 

harus dilihat sebagai orang yang jujur, kompeten dan memiliki ketulusan 

pada orang lain. Kepercayaan timbul dari suatu proses sampai kedua belah 

                                                           
62 Ani Muliani,”Meningkatkan Kepercayaan (Trust) Orang Tua Siswa terhadap Sekolah 

Melalui Pembelajaran Tahfidz,” (http://repository.unpas.ac.id/13987/), 10. Diunduh pada 15 

Januari 2019 jam 11.00  
63 Rani Aulia Paramitha,“Analisis Faktor Kepercayaan dan Implikasinya Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Pada Produk Speedy,” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 14. 
64 Ibid.  
65 Wibowo, Menejemen Perubahan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 376. 

http://repository.unpas.ac.id/13987/
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pihak saling memercayai. Apabila kepercayaan sudah terjalin, maka usaha 

untuk memengaruhinya lebih mudah.66 

2. Dimensi Kepercayaan  

Mayer et al mengemukakan dalam Wibowo, terdapat tiga faktor 

yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap orang lain yaitu, 

kemampuan (ability), kebaikan hati (benevolence), dan integritas 

(integrity).67 Sedangkan Sopiah menambahkan dua dalam penelitiannya. 

Lima dimensi kepercayaan menurut Sopiah68, sebagai berikut: 

a. Integritas: kejujuran (honesty) dan bersikap sebenarnya (truthfulness) 

b. Kemampuan: memiliki pengetahuan, keterampilan teknis serta 

kemampuan berkomunikasi antar pribadi. 

c. Konsistensi: memiliki pertimbangan yang baik dalam meramal dan 

menangani sotuasi.  

d. Kesetiaan: kesediaan melindungi dan menyelamatkan muka seseorang.  

e. Keterbukaan: kesediaan berbagai gagasan dan informasi dengan bebas. 

3. Tipe-tipe Kepercayaan 

Lawicki dan Bunker membagi tiga bentuk tipe-tipe kepercayaan, 

yang dikutip Desmawarita dalam Faturochman, yaitu sebagai berikut:69 

a. Calculus-Based Trust  

                                                           
66 Ibid.  
67 Ibid.  
68 Sopiah, Perilaku Organisasional (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2008), 45.  
69 Silvia Desmawarita,“Kepercayaan Mahasiswa Terhadap Ustadz: Pendekatan Indegenous 

Psikologi," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2014), 16-18. 
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Pada dasarnya hubungan antara individu, kelompok atau 

lembaga berusaha untuk dijaga keterlangsungannya melalui pemberian 

kepercayaan, namun pada sisi lain ada konsekuensi dari pemberian 

kepercayaan itu. Orang yang mengingkari kepercayaan akan mendapat 

hukuman. Dengan demikian dimungkinkan adanya perhitungan dalam 

berhubungan sosial dan menjaga kepercayaan. Tipe kepercayaan ini 

dapat dikatakan paling lain karena mudah berubah-ubah. Ketika terjadi 

transaksi pemberian keercayaan dan penerimaan imbalan dalam relasi 

social tidak lagi imbang, maka kepercayaan itu bias berubah. Bila 

kepercayaan yang diberikan tidak sebanding dengan imbalan yang 

diterima maka bias terjadi ketidakpercayaan.  

b. Knowladge-based trust 

Kepercayaan dapat dibangun berdasarkan pengetahuan atas 

pihak lain. Dengan kata lain kepercayaan tergantung pada informasai 

yang diketahui dari pihak lain. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk 

memprediksi perilaku pihak lain. Dengan demikian perkiraan akan 

perubahan, karakteristik dan perkembangan pokok lain sangat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan.  

c. Identification-based trust  

Tipe kepercayaan ini sering dijumpai dalam kelompok. Ketika 

satu kelompok memiliki identifikasi yang kuat dan di dalamnya 

terdapat kohesinitas yang tinggi, maka secara teknis anggota yang satu 
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dapat mengganti anggota yang lain. Dengan demikian telah terjadi 

kepercayaan yang tinggi.  

Tipe tipe kepercayaan tersebut terikat antara satu dengan yang lain. 

Dapat dikatakan bahwa calculus-based trust dapat membentuk knowledge-

based trust yang selanjutnya akan membentuk identification-based trust. 

Namun terbentuknya satu kepercayaan dari kepercayaan yang lain, tidak 

secara otomatis. Dibutuhkan tingkat kepercayaan tertentu yang cukup 

stabil agar bias menjadi kepercayaan yang lain.70 

 

C. Komunikasi Dalam Hubungan Dokter-Pasien 

1. Komunikasi Efektif Dokter-Pasien 

Komunikasi efektif berperan penting dalam membangun hubungan 

dokter dengan pasiennya. Hubungan tersebut melandasi semua aspek 

praktek kedokteran baik dalam usaha menetapkan diagnosis maupun 

pengelolaan pasien.71 Banyak faktor yang mempengaruhi hubungan dokter 

dan pasien, diantaranya, sosial budaya, latar belakang pendidikan baik 

dokter maupun pasien, pengalaman medis terdahulu, usia dokter dan 

sikapnya terhadap pasien. Seorang dokter diharuskan mengetahui teknik 

komunikasi yang baik dengan pasien, teknik komunikasi tersebut menjadi 

landasan dalam melakukan wawancara medis (anamnesis), melakukan 

negoisasi, memberi informasi dan edukasi, menyampaikan berita buruk, 

                                                           
70 Ibid,. 18.  
71 Febri Endra Budi Setyawan, “Komunikasi Medis: Hubungan Dokter-Pasien,” 52. 
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dan memberikan informasi penting tentang obat yang akan diberikan.72 

Komunikasi pasien dengan dokter merupakan hubungan antar manusia 

yang mempunyai sifat umum dan khusus. Sifat khusus tersebut adalah 

dokter merupakan profesi penyembuhan dan menjadi kesediaan pasien 

untuk menyerahkan sebagian rahasia pribadinya kepada dokter. profesi 

dokter yang khusus ini pula yang membuat pasien mempunyai fantasi dan 

perasaan tertentu yang dapat mempengaruhi sikapnya, bahkan sebelum 

bertemu dokternya yang disebut sebagai transference.73 

Komunikasi efektif diharapkan dapat mengatasi kendala yang 

ditimbulkan oleh kedua pihak, pasien dan dokter. Jika dokter dapat 

membangun hubungan komunikasi yang efektif dengan pasiennya, banyak 

hal-hal negatif yang dapat dihindari. Dokter dapat dengan baik mengetahui 

kondisi pasien dan keluarganya dan pasienpun percaya sepenuhnya kepada 

dokter.74 

Kurzt menyatakan bahwa komunikasi efektif tidak memerlukan 

waktu yang lama. Komunikasi efektif lebih memerlukan lebih sedikit 

waktu karena dokter yang terampil mengenali kebutuhan pasien. Tujuan 

komunikasi efektif antara dokter dan pasiennya adalah untuk mengarahkan 

proses penggalian riwayat penyakit lebih akurat, untuk dokter lebih 

memberikan dukungan pada pasien, dengan demikian lebih efektif dan 

efisien bagi keduanya.75 

                                                           
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Wasisto et al, Komunikasi Efektif Dokter-Pasien, 7. 
75 Ibid. 
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Menurut Kurzt, dalam dunia kedokteran ada dua pendekatan 

komunikasi yang digunakan, yaitu76: 

a. Disease centered communication style atau doctor centered 

communication style yaitu komunikasi dokter berdasarkan kepentingan 

dokter dalam usaha menegakkan diagnosis, termasuk penyelidikan dan 

penalaran klinik mengenai tanda dan gejala-gejala.  

b. Illness centered communication style atau patient centered 

communication style adalah komunikasi berdasarkan apa yang 

dirasakan pasien tentang penyakitnya yang secara individu merupakan 

pengalaman unik. Disini termasuk pendapat pasien, kekhawatiran 

pasien, harapan pasien, apa yang menjadi kepentingan pasien serta apa 

yang dipikirkan pasien.  

2. Aplikasi Komunikasi Efektif Dokter-Pasien 

a. Sikap profesional dokter 

Sikap profesional seorang dokter ditunjukkan ketika dokter 

berhadapan dengan tugasnya (dealing with task), yang berarti mampu 

menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai peran dan fungsinya, mampu 

mengatur diri sendiri seperti ketepatan waktu, pembagian tugas dan 

profesi kesehatan yang lain (dealing with others).77 Contoh sikap yang 

harus dilakukan dokter ketika menerima pasien78:  

1) Mempersilahkan pasien masuk dan mengucapkan salam 

2) Memanggil atau menyapa pasien ddengan namanya 

                                                           
76 Ibid., 7-8. 
77 Ibid., 11 
78 Ibid. 
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3) Menciptakan suasana yang nyaman (isyarat bahwa punya cukup 

waktu, menganggap penting informasi yang akan diberikan, 

menghindari tampak lelah di depan pasien) 

4) Memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas/ perannya 

5) Menilai suasana hati lawan bicara  

6) Memperhatikan sikap nonverbal (raut wajah/mimik, bahasa tubuh) 

pasien 

7) Menatap mata pasien secara profesional yang lebih terkait dengan 

makna menunjukkan perhatian dan kesungguhan mendengarkan 

8) Memperhatikan keluhan yang disampaikan tanpa melakukan 

interupsi yang tidak perlu 

9) Memeriksa ulang segala sesuatu yang belum jelas bagi kedua belah 

pihak 

10)  Melakukan negoisasi atas segala sesuatu berdasarkan kepentingan 

kedua belah pihak 

b. Sesi pengumpulan informasi 

Didalam komunikasi dokter-pasien, terdapat dua sesi yang 

penting yaitu sesi pengumpulan informasi yang di dalamnya terdapat 

proses anamnesis dan sesi penyampaian informasi. Tanpa penggalian 

informasi yang akurat, dokter dapat terjerumus ke dalam sesi 

penyampain informasi (termasuk nasihat, sugesti, atau motivasi dan 
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konseling) secara prematur. Akibatnya pasien tidak melakukan sesuai 

anjuran dokter.79 Sesi penggalian informasi terdiri dari dua sesi, yaitu80: 

1) Mengenali alasan kedatangan pasien, sesi ini dimana pasien 

menceritakan keluhan atau apa yang dirasakan sesuai sudut 

pandangnya. Pasien berada pada posisi sebagai orang yang paling 

tahu tentang dirinya sendiri. Sesi ini akan berhasil apabila dokter 

mampu menjadi pendengar yang aktif. 

2) Penggalian riwayat penyakit (anamnesis),  anamnesis dapat 

dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka dahulu, yang 

kemudian diikuti pertanyaan tertutup yang membutuhkan “ya atau 

tidak”. Dalam sesi ini dokter sebagai seorang yang ahli akan 

menggali riwayat kesehatan pasien sesuai kepentingan medis. 

c. Sesi penyampaian informasi 

Setelah sesi sebelumnya yang dilakukan dengan akurat, maka 

dokter dapat melanjutkan pada sesi penyampaian informasi. Secara 

ringkas terdapat enam hal penting yang diperhatikan dalam 

berkomunikasi dengan pasien yaitu81: 

1) Materi informasi yang disampaikan. Dalam hal ini meliputi tujuan 

dari pemeriksaan fisik dan anamnesis, kondisi pasien, hasil 

intepretasi dan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis, pilihan 

tindakan medis yang dilakukan, prognosis serta dukungan yang 

tersedia.  

                                                           
79 Ibid., 12.  
80 Ibid., 12-13. 
81 Ibid., 13-15. 
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2) Siapa yang diberi informasi. Pasien adalah orang pertama yang 

diberikan informasi bila kondisinya memungkinkan, jika kondisi 

pasien tidak memungkinkan maka informasi disampaikan pada 

keluarga atau wali dari pasien.  

3) Berapa banyak informasi yang disampaikan. Dokter hendaknya 

menyampaikan informasi yang benar-benar perlu disampaikan 

dengan memperhatikan kesiapan dan mental pasien.  

4) Kapan menyampaikan informasi. Informasi yang telah dokter 

simpulkan sesegera mungkin hendaknya disampaikan pada pasien. 

5) Tempat menyampaikan informasi. Karena informasi bersifat 

pribadi, sampaikan informasi di tempat yang dapat menjga privasi 

pasien.  

6) Bagaimana menyampaikan informasi. Informasi penting 

hendaknya disampaikan dokter secara langsung, dengan 

memperhatikan kondisi pasien/ keluarga yang memungkinkan.    
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN BENTUK KOMUNIKASI DOKTER KLINIK 

NIRMALA HUSADA  

 

A. Gambaran Umum Klinik Nirmala Husada 

1. Profil Klinik Nirmala Husada 

Klinik Nirmala Husada merupakan salah satu fasilitas kesehatan 

publik dari sekian banyak fasilitas kesehatan yang terletak di daerah 

Ponorogo. Klinik ini terletak di Jalan Raya Danyang, Dusun Bulusari, 

Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo. Klinik Nirmala Husada dibangun 

pada tahun 2008, dimana pada saat itu masih jarang terdapat klinik di 

sekitar kecamatan Sukorejo. Adanya klinik tersebut sangat membantu 

masyarakat dalam konsultasi kesehatan, dikarenakan masyarakat sekitar 

tidak perlu jauh-jauh pergi ke rumah sakit untuk berobat.82 Awal mula 

berdirinya klinik Nirmala Husada, pasien yang datang ke klinik 

perharinya, paling banyak hanya 15 sampai 20 pasien. Seiring berjalannya 

waktu, serta pelayanan yang memuaskan pasien, hingga sekarang pasien 

yang datang ke klinik Nirmala Husada bisa mencapai 40 sampai 60 

perharinya karena kepercayaan pasien yang tinggi terhadap klinik.83 

Klinik Nirmala Husada didirikan untuk memberikan perawatan 

pada pasien luar yang mengalami masalah kesehatan ringan adapun ketika 

                                                           
82 Lihat transkip dokumentasi 01/DOK/06-V/2019 pada lampiran skripsi ini 
83 Hasil wawancara dengan Rusmiati Amd.Kep pada transkip wawancara 02/W-/10-

V/2019 kode 4 dan 5 pada lampiran skripsi ini 
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pasien didiagnosa penyakit kronis klinik akan memberikan rujukan ke 

rumah sakit terdekat. 

Tujuan didirikannya klinik Nirmala Husada adalah meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan memberikan 

pelayanan kesehatan yang terbaik, terjangkau, melaksanakan upaya 

kesehatan dengan mengutamakan upaya pemulihan dan pencegahan serta 

melakukan upaya-upaya yang terbaik bagi masyarakat sekitar. 

2. Letak Geografis Klinik Nirmala Husada  

Klinik Nirmala Husada merupakan sebuah klinik umum di daerah 

ponorogo, tepatnya beralamatkan di Jalan Raya Danyang, Dusun Bulusari, 

Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo Ponorogo 84: 

Adapun perbatasan klinik Nirmala Husada yaitu sebelah utara 

klinik berbatasan dengan tegal dan persawahan, sedangkan sebelah selatan 

berbatasan dengan rumah penduduk. Di sebelah barat klinik berbatasan 

dengan jalan raya, untuk Klinik Nirmala Husada sendiri terletak di timur 

jalan raya menghadap ke barat dengan bangunan minimalis. Lokasi yang 

demikian memberikan keuntungan antara lain: 

a. Memberikan kemudahan pada pengunjung untuk menemukan 

alamat karena memiliki jalur akses transportasi yang mudah dilalui 

kendaraan 

b. Tempat yang nyaman dan suasana yang tenang 

                                                           
84 Lihat transkip observasi 01/OB/30-IV/2019 pada lampiran skripsi ini 
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c. Menjamin terlaksananya pelayanan yang memberi kepuasan 

terhadap pasien yang berkunjung 

3. Visi dan Misi Klinik Nirmala Husada 

Untuk mendapatkan sebuah pencapaian yang maksimal dalam 

menjalankan tugas, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik 

bagi masyarakat maka sudah selayaknya sebuah klinik memiliki visi dan 

misi agar semua tujuan tercapai. Yang menjadi visi dari klinik Nirmala 

Husada adalah mewujudkan pelayanan kesehatan secara secara 

menyeluruh dengan bertumpu pada terwujudnya kesehatan masyarakat. 

Sedangkan misi dari klinik Nirmala Husada, yaitu85:  

a. Menjadi klinik swasta yang melayani pengobatan dasar kesehatan 

masyarakat dengan pendekatan komunikasi dan empati serta 

dengan biaya yang terjangkau dan sesuai dengan kemampuan 

sosial-ekonomi masyarakat 

b. Menjadi klinik dengan pengobatan dasar yang melayani pasien 

rawat jalan yang tidak perlu rawat inap 

c. Memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat dan bermutu 

d. Menumbuhkan kesadaran budaya hidup sehat serta membangun 

kemitraan dengan masyarakat sekitar 

4. Sarana dan Prasana Klinik Nirmala Husada 

Klinik Nirmala Husada beroperasi dengan sarana dan prasana yang 

ada, sudah menjadi kewajiban klinik Nirmala Husada untuk menyediakan 

                                                           
85  Lihat transkip dokumentasi 01/DOK/06-V/2019 pada lampiran skripsi ini 
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fasilitas yang umum maupun khusus bagi pasien. Adapun fasilitas 

pelayanan tersebut, yaitu86:  

a. Dokter umum, di klinik Nirmala Husada dokter umum berperan 

memberikan konsultasi terhadap pasien.  

b. Ruang konsultasi, digunakan oleh dokter untuk berkomunikasi 

dengan pasiennya. Ruang konsultasi berfungsi untuk menjaga 

privasi pasien. 

c. Ruang periksa, sarana yang digunakan dokter untuk melakukan 

prosedur pemeriksaan terhadap pasien.  

d. UGD, merupakan kependekan dari Unit gawat Darurat. Di klinik 

Nirmala Husada UGD untuk menangani pasien yang benar-benar 

dalam keadaan darurat. Contohnya adalah korban kecelakaan yang 

membutuhkan penanganan segera 

e. Apotek, sebagai penyedia obat-obatan serta pelayanan obat atas 

resep dokter 

f. Ruang admisistrasi, adalah tempat untuk pasien mendaftar dan 

mengambil nomor antrian 

g. Ruang tunggu, berfungsi menjadi sarana bagi pasien menunggu 

giliran periksa atau keluarga yang menunggu pasien yang sedang 

di periksa 

h. Kamar mandi/ toilet, sebagai fasilitas pelengkap yang terdapat di 

klinik Nirmala Husada 

                                                           
86 Lihat transkip dokumentasi 03/DOK/06-V/2019 pada lampiran skripsi ini 
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5. Proses Pelayanan di Klinik Nirmala Husada 

Proses pelayanan di klinik Nirmala Husada adalah setiap hari, 

dengan dokter yang siap ditempat. Pada hari Senin – Sabtu pelayanan 

dimulai dari jam 06.00 WIB sampai 12.00 WIB, kemudian jam 15.00 WIB 

sampai pukul 21.00 WIB. Sedangkan khusus hari minggu pelayanan 

dimulai jam 16.00 sampai jam 20.00 WIB. Dengan tata cara sebagai 

berikut87: 

a. Pasien datang dan mendaftar di administrasi, kemudian pasien 

akan menerima nomer antrian.  

b. Sebelum diperiksa dokter, pasien akan di tangani lebih dulu oleh 

paramedis setelah pendaftaran. Seperti pengecekan tensi darah, 

gula darah, asam urat bagi yang memiliki rekam medis penyakit 

tersebut.  

c. Pasien kemudian dipersilahkan menunggu sesuai nomer antrian 

d. Pasien akan dipanggil satu-persatu sesuai nomer antrian untuk 

melakukan pemeriksaan medis selanjutnya yang ditangani dokter. 

Sementara ini yang menjadi fokus di klinik Nirmala Husada adalah 

poli umum, dengan dokter yang siap 24 jam di tempat. Berdasarkan visi 

dan misi serta tujuan klinik Nirmala Husada agar terjangkau masyarakat 

bawah maupun masyarakat menengah, biaya pengobatan di klinik Nirmala 

Husada adalah Rp. 45.000, termasuk obat dan jasa dokter88. 

 

                                                           
87 Lihat transkip observasi 03/OB/2-V/2019 pada lampiran skripsi ini 
88 Hasil wawancara dengan Rusmiati Amd.Kep selaku tenaga medis di Klinin Nirmala 

Husada pada transkip wawancara 02/W-/10-V/2019 kode 6 pada lampiran skripsi ini 
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6. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara 

tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Di bawah 

ini merupakan struktur organisasi klinik Nirmala Husada:  

 

Bagan 1: Struktur Organisasi Klinik Nirmala Husada 

 

7. Dokter dan Tenaga Medis 

Diretktur/ pemilik   : Dokter Nirmala, S.Ked 

Dokter penanggung jawab : Dokter Rudi .C, M.Kes 

Pemimpin/Kepala Klinik : Dokter Agus Tribowo, M.Kes 

Tenaga medis/Admin  : Dian Mustikawati, A.Md.Kep 

      Lilis Novita, A.Md.Kep 

  Rusmiati, A.Md.Kep 

Secara keseluruhan jumlah dokter, tenaga medis dan staff yang 

bertugas di klinik Nirmala Husada terdapat 6 (enam) orang dengan 
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komposisi empat orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Satu dokter 

penanggung jawab, dua dokter umum dan tiga tenaga medis serta admin. 

Dengan memaksimalkan kinerja dokter dan tenaga medis diharapkan akan 

mampu memenuhi kebutuhan pengunjung yang bermaksud untuk berobat 

ataupun berkonsultasi dengan dokter di klinik Nirmala Husada.89  

Dokter klinik Nirmala Husada memiliki harapan agar klinik 

Nirmala Husada dapat dijangkau oleh masyarakat bawah, menengah 

maupun atas, baik dari segi biaya dan waktu maupun pelayanan yang 

disediakan oleh klinik. Kedepannya klinik Nirmala Husada akan berusaha 

meminimalisir berbagai kegiatan yang dapat menghambat proses 

pelayanan klinik, dan akan meningkatkan fasilitas demi kenyamanan 

pasien.90 

 

B. Bentuk Komunikasi Dokter-Pasien di Klinik Nirmala Husada 

Dalam landasan teori penulis telah menjabarkan tentang komunikasi.  

Pada tahap ini, peneliti diperkenankan mengamati interaksi antara dokter dan 

pasien di klinik Nirmala Husada. Dari pengamatan yang peneliti lakukan, 

beberapa hal yang yang dapat disimpulkan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi Langsung 

Komunikasi langsung merupakan komunikasi yang terjadi secara 

langsung antara komunikator dengan komunikan. Salah satu komunikasi 

                                                           
89 Hasil wawancara dengann Dian Mustikawati Amd.Kep selaku tenaga medis di klinik 

Nirmala Husada pada transkip 03/W-/10-V/2019 kode 7 lampiran skripsi ini 
90 Ibid. 



54 

 

 

digunakan di klinik Nirmala Husada adalah komunikasi antar pribadi, 

dimana dokter dan pasien diharuskan bertatap muka secara langsung. 

Dengan komunikasi secara langsung, dokter dengan kemampuannya, 

secara jelas dapat mengetahui keadaan pasien. Selain itu pasien juga bebas 

menerangkan semua keluhan-keluhannya. Cara komunikasi tersebut juga 

dapat meminimalisir hambatan (noise) yang dapat mengakibatkan miss 

komunikasi antara dokter dan pasien.  

2. Komunikasi Tidak Langsung  

Komunikasi secara tidak langsung merupakan komunikasi yang 

disampaikan secara tidak langsung atau tersirat. Setiap hal mengandung 

unsur komunikasi, diantara komunikasi tidak langsung yang peneliti amati 

dari dokter klinik Nirmala Husada diantaranya: 

a. Penampilan dokter dalam menghadapi pasien 

Sebelum melakukan komunikasi dengan orang lain, terutama 

orang yang belum dikenal hal pertama yang menjadi kesan orang yang 

diajak bicara (pasien) adalah first impression. Kesan pertama pasien 

saat bertemu dengan dokter menjadi hal yang dapat mempengaruhi 

penilaian pasien terhadap komunikasi tahap selanjutnya antara dokter 

dengan pasien, oleh karena itu untuk menampilkan kesan yang baik 

berpenampilan rapi dan menarik adalah salah satu cara yang dapat 

digunakan dokter klinik Nirmala Husada dalam membangun 
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komunikasi yang nyaman terhadap pasien. Yaitu sesuai dengan 

profesi, dokter selalu menggunakan seragam dokter.91  

b. Keadaan ruang konsultasi 

Ruang konsultasi tempat dimana dokter dan pasien 

berkomunikasi secara tatap muka. Keadaan ruang konsultasi juga 

merupakan bentuk komunikasi secara tidak langsung, yaitu berupa 

kebersihan ruang itu sendiri. Tata letak meja dan tempat duduk yang 

dekat dengan pintu untuk memudahkan pasien tanpa harus berjalan 

jauh, juga merupakan usaha membangun rasa nyaman pada pasien.92  

Seperti yang dikatakan dokter Agus Tribowo selaku kepala klinik 

bahwa: 

“Peran komunikasi itu sangat penting tentu saja, karena semua 

hal memerlukan komunikasi, entah komunikasi dalam bentuk 

langsung maupun komunikasi tidak langsung. Secara tak kasat 

mata, hal sekecil apapun dapat diartikan sebagai bentuk 

komunikasi Jadi sebisa mungkin berkomunikasi yang baik 

untuk membuat lawan bicara tertarik dengan yang kita 

bicarakan, mungkin dari hal itu timbulah kepercayaan dari 

pasien.” 93 

 

c. Ekspresi wajah dokter saat bersama pasien 

Dalam proses komunikasi, terutama komunikasi bertatap muka 

melalui lisan, ekspresi wajah sangat mempengaruhi feedback atau 

tanggapan dari komunikan (pasien). Kunci utama dalam membangun 

hubungan dengan pasien adalah dengan selalu bersikap ramah terhadap 

pasien. Di klinik Nirmala Husada, dokter selalu berusaha menyikapi 

                                                           
91 Lihat Transkip observasi 04/OB/04-V/2019 pada lampiran skripsi ini 
92 Ibid. 
93 Hasil wawancara dengan dokter Agus Tribowo pada transkip wawancara 02/W-/22-

V/2019 kode 20 pada lampiran skripsi ini 
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pasiennya dengan menunjukkan keramahan. Dokter juga selalu 

menjabat tangan pasien setelah selesainya proses pemeriksaan. Hal 

tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi secara tidak 

langsung yang dapat mempengaruhi keputusan pasien untuk 

menjadikan klinik Nirmala Husada sebagai tetap untuk berobat.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Lihat Transkip observasi 04/OB/04-V/2019 pada lampiran skripsi ini 
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BAB IV 

EFEKTIFITAS KOMUNIKASI DOKTER DALAM  

MEMBANGUN KEPERCAYAAN PASIEN 

 

A. Analisis Penerapan Komunikasi Interpersonal Dokter di Klinik Nirmala 

Husada  

Perilaku komunikasi dalam pola komunikasi antar pribadi berkaitan 

dengan pemahaman mengenai peristiwa komunikasi yang terjadi di dalamnya, 

seperti pesan komunikator apakah sudah diterima dengan benar oleh 

komunikan, yang memungkinkan tujuan komunikasi dapat tercapai sesuai 

dengan hasil yang diharapkan. Sebagaimana yang diterangkan dalam bab II 

mengenai landasan teori yang digunakan peneliti adalah komunikasi 

interpersonal atau komunikasi antarpribadi. Dalam penerapannya komunikasi 

interpersonal merupakan komunikasi yang paling efektif diantara model 

komunikasi yang lain karena menciptakan mutual understanding melalui 

komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan.  

Komunikasi interpersonal diterapkan di klinik Nirmala Husada. 

Sebagaimana observasi yang telah peneliti lakukan di klinik Nirmala Husada 

juga wawancara dengan dokter klinik Nirmala Husada bahwasannya 

komunikasi antara dokter dan pasien secara bertatap muka dapat membangun 

hubungan yang baik kedepannya untuk dokter dan pasien tersebut. Adapun 

dalam proses komunikasi tersebut, dokter klinik Nirmala Husada  

memaparkan bagaimana pendekatan komunikasi dokter-pasien di klinik 
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Nirmala Husada serta proses berlangsungnya komunikasi antara dokter dan 

pasien di klinik Nirmala Husada.  

1. Pendekatan Komunikasi di Klinik Nirmala Husada 

Komunikasi interpersonal yang terjadi antara dokter dan pasien di 

klinik Nirmala Husada termasuk dalam komunikasi diadik, yaitu 

komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan menggunakan 

pola komunikasi terbuka. Dalam pola komunikasi tersebut, dokter perlu 

melakukan pendekatan komunikasi terhadap pasien. Adapun pendekatan 

komunikasi yang dilakukan dokter dalam membangun kepercayaan pasien 

di klinik Nirmala Husada, adalah sebagai berikut:  

a. Pendekatan dengan menggunakan bahasa  

Proses komunikasi antar individu tak luput dari penggunaan 

bahasa. Sebagai warga Negara Indonesia, sudah sepatutnya dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi berbeda 

dengan komunikasi dokter dan pasien. Dokter memiliki dasar ilmu 

pengetahuan tentang kesehatan, tentunya dalam ilmu kesehatan terdapat 

berbagai macam bahasa medis yang hanya dimengerti dokter. Dalam hal 

ini pendekatan menggunakan bahasa diperlukan oleh dokter untuk 

memberikan pemahaman pada pasien.  

Dokter Agus Tribowo menyatakan bahwa: 

Masyarakat kita kan heterogen jadi ada yang dari kelas atas, 

menengah sampai dengan bawah. Jadi kita berusaha 

menyampaikan, menggunakan bahasa sesuai dengan kelas mereka. 

Jadi kalau yang kelas bawah yang rata-rata masyarakat awam. Ya, 
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kita harus menjelaskan sesuai kemampuan bahasa dan pengetahuan 

mereka.95 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud pendekatan menggunakan bahasa di klinik Nirmala Husada 

adalah, dokter berusaha menggunakan bahasa yang benar-benar 

dimengerti pasien. Bahasa utama tentunya menggunakan bahasa 

Indonesia, akan tetapi mengingat masyarakat memiliki kelas dalam 

lingkup sosial masing-masing, maka bahasa yang digunakan dokter 

untuk berkomunikasi dengan pasien, menyesuaikan dengan kelas 

masyarakat. Masyarakat kelas atas, atau istilahnya yang berpendidikan 

dokter bisa menggunakan bahasa Indonesia, untuk masyarakat awam, 

atau orang lanjut usia yang kurang memahami bahasa Indonesia dokter 

berusaha menggunakan bahasa Jawa halus dalam berkomunikasi. 

Sedangkan ketika terdapat beberapa bahasa yang berhubungan dengan 

medis, maka dokter harus menterjemahkan maksud dari bahasa medis 

tersebut untuk memberikan pemahaman pada pasien.96  

Bahasa berperan penting dalam komuunikasi yang berlangsung 

antara dokter dengan pasien di klinik Nirmala Husada. Apabila dokter 

hanya menggunakan bahasa medis tanpa mengetahui kultur dan bahasa 

di lingkungan masyarakat, akan terjadi miskomunikasi yaitu terjadinya 

kesalah pahaman dalam proses komunikasi yang menyebabkan tidak 

                                                           
95 Lihat transkip wawancara 01/W-/22-V/2019 kode 5 pada lampiran skripsi ini 
96 Hasil analisis dari wawancara dengan dokter Agus Tribowo pada transkip wawancara 

01/W-/22-V/2019 kode 5 pada lampiran skripsi 
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tercapainya tujuan komunikasi antara dokter dengan pasien di klinik 

Nirmala Husada tersebut. 

b. Pedekatan dengan psikologis dan keluarga 

Psikologis atau psikis merupakan kata lain dari jiwa, atau 

mental. Contoh dari psikologis ialah perilaku, isi pikiran, perasaan, 

kebiasaan serta pengetahuan. Dalam konteks komunikasi memahami 

psikologis orang yang diajak bicara merupakan sebuah keharusan 

untuk membangun komunikasi yang beersifat efektif.  

Sedangkan jika dihubungkan dengan komunikasi antara dokter 

dan pasien di klinik Nirmala Husada, pendekatan dengan psikologis 

dalam berkomunikasi, yaitu komunikasi dengan memahami jiwa 

pasien, atau memahami bagaimana perasaan pasien terhadap sakitnya. 

Merasakan sakit merupakan suatu diluar kemampuan mengontrol diri 

pada pasien, mental seorang pasien juga belum tentu kuat dalam 

menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Maka 

sikap dokter adalah memberikan penjelasan tanpa menyinggung hal-

hal sensitif yang dapat memicu jatuhnya psikis pasien.97 

Selain itu dokter juga berperan untuk memberikan dorongan 

positif terhadap pasien. Dorongan positif dapat berupa motivasi pada 

pasien. Motivasi merupakan usaha yang dapat menyebabkan seseorang 

tergerak melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan yang 

diinginkan. Dalam hal ini tujuan dari dokter adalah memberikan 

                                                           
97 Hasil analisis dari wawancara dengan dokter Agus Tribowo pada transkip wawancara 

01/W-/22-V/2019 kode 6 pada lampiran skripsi 
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pelayanan yang terbaik pada pasien sedangkan tujuan pasien adalah 

mengalami kesembuhan dari permasalahan kesehatan yang 

dialaminya. Olehkarena itu, dokter dapat memberikan motivasi 

kesembuhan, yaitu dengan memberikan berbagai saran yang dapat 

dilakukan pasien untuk kesembuhan. Salah satunya yaitu dengan 

dengan menyarankan pasien agar selalu berfikiran positif, pikiran yang 

positif dapat menanamkan ketenangan dalam diri pasien. Selain hal 

tersebut, berdo’a dan berdzikir adalah poin utama untuk proses 

penyembuhan. 

Seperti yang diterangkan oleh dokter Agus Tribowo: 

“Dorongan positif sangat diperlukan, karena dengan dorongan 

motivasi yang kuat insyaalloh akan memberikan pikiran yang 

lebih positif, dan pikiran yang positif ini akan membawa 

dampak yang lebih besar terhadap psikologisnya.”98
 

 

Dari hal-hal diatas, terkait mengenai keadaan psikologis 

pasien, serta ketidakmampuan pasien menerima kondisinya, disinilah 

peran keluarga dibutuhkan. Pendekatan komunikasi dengan keluarga 

merupakan alternatif ketika kondisi pasien tidak memungkinkan untuk 

berkomunikasi dengan dokter. Keluarga berperan aktif dalam 

menyampaikan keterangan kondisi pasien sejelas-jelasnya. Keluarga 

juga memiliki andil untuk bertanya pada dokter mulai dari hal-hal yang 

harus dihindari pasien, hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal sebagai 

antisipasi pemicu, pencetus dan penyebab penyakit pasien. Selain itu 

keluarga juga menjadi orang pertama yang harus memberikan 

                                                           
98 Hasil wawancara dengan dokter Agus Tribowo pada transkip wawancara 01/W-/22-

V/2019 kode 11 pada lampiran skripsi ini 
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dorongan positif. Bagi pasien, setiap orang yang memberikan motivasi 

akan memberikan dampak positif untuk kesembuhan pasien. 

2. Tahap Komunikasi Dokter-Pasien di Klinik Nirmala Husada 

Dalam teori komunikasi dokter pasien, yang sudah dijelaskan 

dalam BAB II, komunikasi dokter dan pasien memiliki dua kepentingan. 

Pertama komunikasi berdasarkan kepentingan dokter, yaitu komunikasi 

yang dilakukan seorang dokter yang berusaha menjalankan perannya 

dalam menegakkan diagnosa, kedua komunikasi berdasarkan apa yang 

dirasakan pasien. Dari hal tersebut tersebut peneliti membagi empat tahap 

berlangsungnya komunikasi antara dokter dengan pasien berdasarkan 

kepentingan masing-masing, yaitu: 

a. Tahap pra-pemeriksaan  

Tahap pra pemeriksaan adalah tahap sebelum dilakukannya 

pemeriksaan pada pasien. Tahap pra pemeriksaan awal dimulainya 

interaksi dokter dan pasien. Pada tahap ini proses komunikasi sudah 

berlangsung antara keduanya. Tahap pra pemeriksaan bisa dikatakan 

tahap basa-basi yang dilakukan dokter untuk membangun hubungan 

baik dengan pasien. Dimulai dari cara dokter menerima pasien ketika 

pasien memasuki ruang konsultasi.  

Pasien merupakan orang baru yang belum mengenal dokter 

secara dekat, hal pertama yang harus dilakukan dokter untuk memulai 

suatu komunikasi adalah menyapa pasien. Menyapa pasien merupakan 

kewajiban bagi setiap dokter yang bertugas di klinik Nirmala Husada. 
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Biasanya bentuk sapaan dokter seperti “selamat pagi 

ibu/bapak…(nama pasien),..?” kemudian setelah itu dokter akan 

mempersilahkan pasien duduk.99  

Selanjutnya dokter akan menanyakan permasalahan yang 

dialami pasien. Masalah pribadi, masalah keluarga, atau permasalahan 

di sekitar pasien yang dapat memicu penyakit. Tahap ini belum bisa 

dikatakan penggalian informasi untuk menegakkan diagnosa, 

pertanyaan dokter seputar permasalahan pasien dilakukan untuk 

memberikan rasa nyaman pada pasien sebagai langkah awal 

memahami karakter pasien.100  

b. Tahap pemeriksaan fisik 

Tahap pemeriksaan fisik merupakan tahap dimana dokter mulai 

mengidentifikasi masalah kesehatan pasien. Proses ini diperlukan  

untuk menegakkan diagnosa. Di klinik Nirmala Husada pemeriksaan 

fisik pada pasien dilakukan dimulai dari memeriksa denyut nadi 

pasien, detak jantung, pernafasan pasien, bahkan dari tekstur kulit 

pasien. Pemeriksaan fisik digunakan untuk mengetahui jenis penyakit 

yang diderita pasien. 101 

                                                           
99 Hasil analisis dari wawancara dengan dokter Agus Tribowo pada transkip wawancara 

01/W-/22-V/2019 kode 7 pada lampiran skripsi ini 
100 Hasil analisis dari wawancara dengan dokter Agus Tribowo pada transkip wawancara 

01/W-/22-V/2019 kode 9 pada lampiran skripsi ini 
101 Hasil analisis dari wawancara dengan dokter Agus Tribowo pada transkip wawancara 

01/W-/22-V/2019 kode 13 pada lampiran skripsi 
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Menurut dokter Agus, setiap karakter-karakter tertentu pada 

fisik pasien, dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyakit tertentu. 

hal tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan peneliti: 

Untuk menegakkan diagnosa wajib adanya pemeriksaan, 

denyut nadinya berapa normalnya, detak jantungnya 

bagaimana, kemudian nafasnya juga bagaimana, karakternya 

kasar atau halus, tekstur kulit tubuhnya itu semua dalam medis 

memang ada karakter-karakter terntu untuk mengidentifikasi 

penyakit tertentu.102 

 

Setelah dokter melakukan pemeriksaan fisik, semua hasil pemeriksaan 

dikumpulkan untuk dianalisis,  namun untuk menganalisis hasil 

diagnosa dokter masih memerlukan informasi penunjang yaitu 

informasi terkait gejala-gejala penyakit yang diderita pasien. informasi 

tersebut diperoleh dokter pada tahap pengumpulan informasi. 

c. Tahap pengumpulan informasi 

Tahap pengumpulan informasi biasanya dilakukan dokter setelah 

pemeriksaan fisik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, dokter 

tentunya sudah memiliki gambaran mengenai sakit pasien. Akan tetapi 

untuk memperkuat hasil diagnosa, dokter perlu mengumpulkan informasi 

dari pasien.  

Proses pengumpulan informasi dilakukan dokter klinik Nirmala 

Husada dengan komunikasi terbuka, yaitu sebagai pihak pertama yang 

membuka percakapan, dokter akan memaparkan semua kondisi pasien 

setelah proses pemeriksaan. Selanjutnya dokter akan mulai membuka 

pertanyaan-pertanyaan terkait sakit yang dirasakan pasien. Dalam hal ini, 
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tidak semua pasien dapat menyampaikan permasalahan sesuai dengan 

fakta, karena terkadang pasien memiliki privasi yang tidak ingin 

diungkapkan, tugas dokter adalah terus memancing pasien untuk berbicara 

jujur. Karena kejujuran pasien diperlukan untuk menegakkan diagnosa.103  

Dari hasil pemeriksaan yang diperoleh, serta informasi yang telah 

dikumpulkan dari pasien, kemudian dokter akan menganalisa hingga 

terbentuk menjadi sebuah kesimpulan yang berupa hasil diagnosa.  

d. Tahap penyampaian informasi 

Tahap penyampaian informasi yaitu dokter menyampaikan 

diagnosa yang diperoleh dari hasil analisis pemeriksaan dan kumpulan 

informasi dari pasien. Sebelum menyampaikan informasi terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dokter.   

1). Kondisi pasien merupakan hal pertama yang harus diperhatikan 

dokter sebelum menyampaikan hasil diagnosa. Menurut dokter Agus 

tidak semua pasien bisa menerima hasil diagnosa. Dokter perlu 

mengamati dari tingkat kecemasan, keraguan, serta ekspresi pasien 

pada saat berbicara.104 Apabila keadaan pasien memungkinkan 

menerima hasil diagnosa, dokter dapat menyampaikan secara terbuka, 

akan tetapi apabila mental pasien belum bisa menerima, dokter dapat 

menyampaikan hasil diagnosa pada keluarga pasien.105 

                                                           
103 Hasil analisis dari wawancara dengan dokter Agus Tribowo pada transkip wawancara 

01/W-/22-V/2019 kode 15 pada lampiran skripsi ini 
104 Hasil analisis dari wawancara dengan dokter Agus Tribowo pada transkip wawancara 

01/W-/22-V/2019 kode 17 pada lampiran skripsi ini 
105 Ibid.  
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2). Informasi yang akan disampaikan. Untuk informasi yang 

disampikan, menurut dokter Agus adakalanya harus dibuka secara 

umum ada juga yang harus ditutupi. Apabila hasil diagnosa masih 

tergolong penyakit ringan yang tidak bersifat kronis dokter dapat 

menyampaikan secara langsung kepada pasien dengan tetap 

memerhatikan kondisi pasien. Dokter juga memberikan saran pada 

pasien mulai dari hal-hal yang harus dihindari atau hal-hal yang harus 

dilakukan untuk kesembuhan, sebagai antisipasi kambuhnya penyakit. 

Sedangkan jika hasil diagnosa merupakan penyakit bersifat kronis 

dokter, dokter dapat menyampaikan kepada keluarga pasien dengan 

memaparkan gambaran-gambaran tindakan selanjutnya. Seperti cek 

laboratorium atau rontgen untuk menguatkan hasil diagnosa, serta 

perlunya pasien untuk di rawat inap di rumah sakit.106  

 

B. Analisis Kepercayaan Pasien terhadap Dokter Setelah Komunikasi 

Interpersonal 

Kepercayaan merupakan suatu sikap yang berhubungan dengan 

psikologis. Pada bab II telah dijelaskan bahwa kepercayaan adalah dasar 

memelihara hubungan jangka panjang. Dalam hal ini berlaku juga terhadap 

hubungan dokter dan pasien. Jika pasien memiliki kepercayaan yang tinggi 

terhadap dokter, akan timbul loyalitas yang membentuk hubungan jangka 

panjang antara keduanya. Untuk mengukur kepercayaan pasien peneliti 
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01/W-/22-V/2019 kode 18 pada lampiran skripsi ini 
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menggunakan metode wawancara tidak langsung yaitu peneliti membagikan 

delapan angket pada responden (pasien) di klinik Nirmala Husada. Dari 

angket tersebut peneliti mengembangkan menjadi bentuk deskriptif, dengan 

hasil analisis sebagai berikut: 

1. Kepercayaan pasien sebelum berkomunikasi dengan dokter 

Sebelum berkomunikasi dengan dokter, pada umumnya pasien 

belum mengetahui secara jelas jenis penyakit yang diderita. Pasien hanya 

merasakan gejala-gejala dari sakitnya tanpa bisa mendiagnosa. Dari gejala-

gejala tersebut, memicu rasa khawatir pada diri pasien akan terjadinya hal 

yang tidak diinginkan berupa kematian misalnya. Namun terdapat juga 

pasien yang sudah mengetahui jenis penyakitnya sebelum berkomunikasi 

dengan dokter, hal tersebut karena pasien memiliki rekam medis 

sebelumnya. Dari rekam medis tesebut, digunakan untuk mengetahui hasil 

diagnosa lanjutan, apakah masih berhubungan dengan penyakit 

sebelumnya atau justru adanya identifikasi penyakit baru. 107 

Kepercayaan pasien di klinik Nirmala Husada terhadap dokter 

tidak muncul begitu saja, terdapat proses yang harus dilalui antara dokter 

dan pasien klinik Nirmala Husada. Proses komunikasi dapat digunakan 

sebagai sarana dalam membangun kepercayaan antara keduanya. Sebelum 

berkomunikasi dengan dokter, pasien belum bisa percaya sepenuhnya 

                                                           
107 Hasil Analisis dari keterangan pasien pada angket wawancara kode soal 1-5 dapat 
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terhadap dokter, karena pasien belum mengetahui bagaimana komunikasi 

dokter terhadap pasien.108  

2. Kepercayaan pasien setelah komunikasi dengan dokter 

Setelah adanya komunikasi antara dokter dan pasien di klinik 

Nirmala Husada, tentunya terdapat perbedaan dari sebelum dan sesudah 

adanya komunikasi tersebut. Dari yang sebelumnya pasien belum 

mengetahui sakitnya, maka setelah berkomunikasi dan berdiskusi dengan 

dokter pasien mengetahui gambaran dari sakit yang diderita. Apakah 

tergolong penyakit ringan yang dapat sembuh dengan meminum obat atau 

penyakit yang bersifat berbahaya hingga membutuhkan penanganan 

lanjutan. Pasien juga mengetahui bagaimana menindak lanjuti dari hasil 

diagnosa setelah berkomunikasi dengan dokter.109 

Karena begitu pentingnya proses komunikasi, kepercayaan pasien 

pada klinik Nirmala Husada dapat terjalin karena komunikasi dokter yang 

mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dialami pasien. Selain 

itu kemampuan komunikasi dokter dalam menangani pasien, serta 

memberikan rasa nyaman dan aman pada pasien juga menjadi alasan 

klinik Nirmala Husada dipercaya semua pasiennya. Hal tersebut terbukti 

karena klinik Nirmala Husada menjadi pilihan pasien kembali ketika 

pasien mengalami kambuh pada sakitnya.110 

Dokter Agus Tribowo juga menyatakan:  

                                                           
108 Ibid. 
109 Hasil Analisis dari keterangan pasien pada angket wawancara kode soal 6 dan 7 pada 

transkip wawancara 09/W-/17-VI/2019 pada lampiran skripsi ini 
110 Hasil Analisis dari keterangan pasien pada angket wawancara kode soal 8,9 dan 10  

pada transkip wawancara 09/W-/17-VI/2019 pada lampiran skripsi ini 
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Jika kita memberikan suatu yang positif, maka reward yang kita 

dapatkan juga positif. Disini kalau kita bisa  membangun saling 

kepercayaan dengan komunikasi yang baik, dokter bisa dipercaya 

pasien. Jadi apa yang dilakukan dokter ini tidak memang 

membohongi pasien. Kemudian pasien akan merasa nyaman.111 

 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seorang dokter dapat 

dipercaya pasien apabila menjalin komunikasi yang baik dengan pasien. 

Komunikasi yang baik disini artinya dokter memberikan hal yang positif pada 

pasien, dan apa disampaikan dokter tidak membohongi pasien. 

 

C. Analisis Efektifitas Komunikasi Interpersonal Dokter dalam Membangun 

Kepercayaan Pasien 

 Untuk mengetahui efektifitas komunikasi interpersonal yang terjadi 

antara dokter dan pasien di klinik Nirmala Husada, peneliti menggunakan 

teori yang dikemukakan Devito dengan lima indikator yaitu: openness, 

emphaty, supportiveness, positiveness, equality. Data diperoleh dari angket 

wawancara yang diisi pasien klinik Nirmala Husada, terdapat pada soal nomor 

11 – 23. Adapun hasil analisis dari lima indikator tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Openness (Keterbukaan) 

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang 

tidak hanya berlangsung sekali. Artinya pasien yang memiliki kepercayaan 

terhadap seorang dokter, akan kembali pada dokter tersebut ketika 

mendapat masalah kesetan. Agar hubungan ini berhasil harus ada 

                                                           
111 Hasil wawancara dengan dokter Agus pada transkip wawancara 01/W-/22-V/2019 
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keterbukaan antara keduanya. Keterbukaan berarti dalam proses 

komunikasi antara dokter dan pasien tidak ada yang disembunyikan.   

Dokter Agus Tribowo menuturkan bahwa sebagai seorang dokter 

yang sudah mengetahui gambaran tentang kondisi pasien, dokter secara 

jelas dan terperinci akan memaparkan gambaran kondisi pasien tersebut 

pada pasien, namun seperti dalam penerapannya bahwa memaparkan 

kondisi pasien juga harus memikirkan mental dan psikologi pasien. Selain 

itu yang menjadi kendala dalam prinsip keterbukaan adalah, pasien yang 

tidak menyampaikan kondisinya sesuai fakta, artinya terdapat hal yang 

ditutupi oleh pasien tersebut.112 

Adapun menurut Handa Setiana salah satu pasien klinik Nirmala 

Husada berpendapat jika dokter selalu terbuka pada pasien, menyangkut 

informasi yang diketahui dokter. Dokter terbuka dalam menanggapi 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pasien mengenai kesehatan. Selain 

itu dokter selalu memberikan solusi, saran dalam proses penyembuhan.113
 

2. Empathy (empati) 

Perasaan empati sering dikaitkan dengan simpati. Perasaan simpati 

adalah merasakan perasaan orang lain, atau merasa ikut bersedih. 

Sedangkan empati merupakan merasakan sesuatu seperti yang orang lain 

rasakan, merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama. Orang 

                                                           
112 Hasil analisis dari wawancara dengan dokter Agus Tribowo pada transkip wawancara 

01/W-/22-VI/2019 kode 14 pada lampiran skripsi ini 
113 Hasil Analisis dari wawancara dengan pasien pada transkip 04/W-/17-VI/2019 kode 4 

pada lampiran skripsi ini  
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yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, 

perasaan dan sikap mereka serta harapan dan keinginan mereka.  

Sebagai pelayanan kesehatan, seorang dokter dituntut untuk 

memiliki rasa empati terhadap pasien. Pelayanan kesehatan prima akan 

dirasakan oleh pasien ketika secara jelas dokter menunjukkan rasa 

empatinya terhadap pasien. Rasa empati ditunjukkan dokter klinik Nirmala 

Husada dengan cara menghargai pendapat pasiennya, mendengarkan lebih 

dulu dari sudut pandang pasien, kemudian menanggapi dengan baik. 

Dokter juga berbagi perasaan dan pengalaman dengan pasien.114 

3. Supportiveness (dukungan) 

Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana 

terdapat sikap saling mendukung antara komunikator dan komunikan. 

Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak akan berlangsung dalam 

suasana yang tidak mendukung. Dalam dukungan sosial yang dokter 

berikan terdapat rasa tanggung jawab yang tinggi didalammya, yang 

mendorong untuk memberikan kenyamanan atas dasar keinginan untuk 

menyehatkan dan memberikan penguatan pada pasien tersebut.  

Memberikan dukungan atas kesembuhan pasien merupakan bagian 

dari tugas seorang dokter. Menurut pasien yang berkunjung ke klinik 

Nirmala Husada, dokter yang bersikap ramah, dokter yang mendengarkan 

keluhan pasien dengan baik, dokter yang memberikan saran terhadap 

pasien merupakan bentuk dukungan dokter dalam memberikan 
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kenyamanan terhadap pasien, sehingga pasien tidak akan berpikir dua kali 

untuk kembali ke klinik Nirmala Husada apabila mengalami masalah 

kesehatan.115 

4. Positiveness (sikap positif) 

Sikap positif mengacu pada dua aspek dalam komunikasi 

interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal berjalan dengan efektif 

jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, 

perasaan positif untuk untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat 

penting untuk interaksi yang efektif. Karena komunikasi tidak akan 

berjalan sesuai harapan jika orang yang berinteraksi tidak menikmati 

percakapan atau tidak bereaksi menyenangkan terhadap suasana 

komunikasi. 

Menerapkan sikap positif dilakukan dokter dengan memberikan 

dorongan pada pasien untuk selalu berfikir positif dan membangun sifat 

optimis untuk kesembuhannya. Sikap positif yang terbangun pada diri 

pasien akan membantu pasien untuk terbuka secara jujur dengan 

kondisinya. Kepercayaan pasien pun akan terbangun manakala seorang 

dokter dapat meyakinkan pasien untuk terus optimis terhadap 

kesembuhannya. Pasien klinik Nirmala Husada memberikan respon yang 

positif terkait pola komunikasi dokter dalam memberikan kenyamanan 

pada pasien. Sikap positif yang diberikan dokter antara lain, dokter 

memberikan perhatian penuh pada pasien, dokter dapat mengerti keadaan 
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pasiennya, dokter mengucapkan salam memperkenalkan diri pada pasien 

lebih dulu merupakan sikap positif dalam membangun kepercayaan 

pasien. Dorongan positif yang diberikan dokter dapat memberikan 

motivasi pada pasien untuk berusaha menjaga kesehatan.116 

 Hal tersebut juga diungkapkan Nuriana salah satu pasien klinik 

yang mengatakan:  

“Dokternya yang ramah, dan murah senyum. Aku kan mahasiswa 

skripsian kan mbak, sekarang stress-stresnya. Dokternya ngasih 

motivasi jangan terlalu keras berfikir, sampai kesehatan drop. 

Kerjakan pelan-pelan tapi selesainya cepet…”117 

 

5. Equality (Kesetaraan) 

Dalam sebuah situasi, tidak pernah ada dua orang yang setara 

dalam segala hal. Salah seorang mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih 

tampan atau lebih cantik, dari yang lainnya. Terlepas dari ketidaksetaraan, 

komunikasi interpersonal akan lebih efektif apabila terdapat konsep 

kesetaraan. Konsep kesetaraan berarti pengakuan bahwa kedua pihak 

antara komunikator dan komunikan sama-sama bernilai, dan berharga 

serta masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk 

disumbangkan. Kesetaraan tidak mengharuskan kedua pihak menerima 

dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal dan nonverbal pihak 

lain, kesetaraan berarti antara kedua pihak saling menerima.  

Pada proses komunikasi dokter dan pasien di klinik Nirmala 

Husada dokter berusaha membangun kesetaraan dengan pasien saat 
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berinteraksi. Dalam artian dokter menerima pasien dengan baik begitu 

juga sebaliknya, pasien berkomunikasi dengan dokter tanpa merasa kecil 

hati atau minder. Lebih jauh dokter Agus menjelaskan bahwa komunikasi 

yang dilakukan dengan pasien adalah dengan memperlakukan pasien 

layaknya teman, dan sahabat sehingga pasien percaya sepenuhnya pada 

dokter.118 

Dari lima teori diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara 

dokter dan pasien di klinik Nirmala Husada dapat dikatakan efektif. Dalam 

membangun hubungan interpersonal dan kepercayaan pasien dokter klinik 

Nirmala Husada menggunakan lima teori tersebut. Hal tersebut diketahui dari 

respon pasien terkait komunikasi yang dilakukan dokter klinik Nirmala 

Husada.  

Setiap proses komunikasi yang melibatkan komunikator dan komunikan 

adanya kendala (noise) merupakan suatu hal yang wajar, akan tetapi sedikit 

banyaknya kendala dapat dilihat dari timbal balik (feedback) yang dihasilkan. 

Dalam komunikasi dokter dan pasien, terdapat beberapa kendala yang 

memungkinkan terjadinya kesalah pahaman, akan tetapi sebisa mungkin dengan 

komunikasi interpersonal dokter berusaha meminimalisir adanya kesalah pahaman 

tersebut. Dilihat dari timbal balik yang dihasilkan dari proses komunikasi dokter-

pasien, maka komunikasi interpersonal efektif untuk diterapkan dokter dalam 

membangun kepercayaan pasien. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti dalam BAB 

IV, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Komunikasi interpersonal diterapkan di klinik Nirmala Husada. Dalam 

penerapannya komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang 

paling efektif diantara model komunikasi yang lain karena menciptakan 

mutual understanding melalui komunikasi dua arah antara komunikator 

dan komunikan, dengan pendekatan komunikasi menggunakan bahasa dan 

pendekatan psikologi. Serta dengan empat tahap berlangsungnya proses 

komunikasi antara dokter dan pasien yaitu, tahap pra pemeriksaan, tahap 

pemeriksaan, tahap pengumpulan informasi dan tahap penyampaian 

informasi.  

2. Kepercayaan pasien pada klinik Nirmala Husada karena komunikasi 

dokter yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dialami 

pasien. Selain itu kemampuan komunikasi dokter dalam menangani 

pasien, serta memberikan rasa nyaman dan aman pada pasien juga menjadi 

alasan klinik Nirmala Husada dipercaya semua pasiennya. Kepercayaan 

pasien terhadap dokter setelah adanya komunikasi interpersonal adalah 

terbentuknya rasa percaya dan loyalitas pasien terhadap dokter, yaitu 

ketika pasien mengalami masalah kesehatan pasien akan kembali datang 
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ke klinik Nirmala Husada. Adapun peneliti menyimpulkan perbedaan 

kepercayaan pasien antara sebelum dan sesudah adanya komunikasi 

dengan dokter. Sebelum adanya komunikasi dengan dokter, pasien belum 

mengetahui permasalahan kesehatan yang dialami, pasien hanya 

merasakan gejala tanpa tahu bagaimana solusi dari permasalahan 

kesehatan tersebut. Sedangkan setelah adanya komunikasi yang efektif 

dengan dokter pasien akan merasakan perbedaan yaitu, pasien dapat 

merasa tenang karena adanya solusi dari permasalahan kesehatan yang 

dialami.  

3. Berdasarkan hasil efektifitas komunikasi interpersonal antara dokter dalam 

membangun kepercayaan pasien di klinik Nirmala Husada peneliti 

menggunakan lima indikator dasar yaitu, Ketebukaan (openness), empati 

(empathy), dukungan (supportiveness), sifat positif (positiveness) dan 

kesetaraan (equality). Dari lima teori tersebut, diterapkan dokter ketika 

berkomunikasi dengan pasien. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

antara dokter dan pasien di klinik Nirmala Husada berlangsung efektif. 

Dalam proses komunikasi yang melibatkan komunikator dan komunikan 

pasti terdapat kendala, sedikit banyaknya kendala (noise) dapat dilihat dari 

feedback yang dihasilkan. Dalam komunikasi dokter dan pasien, juga 

terdapat kendala, akan tetapi feedback yang dihasilkan lebih banyak dari 

kendala itu sendiri. Maka komunikasi interpersonal efektif untuk 

diterapkan dokter dalam membangun kepercayaan pasien. 
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B. Saran-saran 

Terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan dengan terselesainya 

skripsi ini, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya 

dan bagi masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi klinik Nirmala Husada diharapkan untuk lebih meningkatkan 

pelaksanaan pelayanan pasien dalam proses penyembuhan. Hendaknya 

dokter dan paramedis mencoba mencari hal-hal baru untuk mendukung 

komunikasi antara dokter dan pasien agar masyarakat mampu 

mengupayakan peningkatan kesehatan secara sadar dan mandiri.  

2. Dalam perkembangan studi komunikasi, khususnya komunikasi yang 

berhubungan dengan kesehatan yang melibatkan komunikasi 

antarpribadi, penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya 

melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai 

komunikasi dalam medis. Misalkan pengaruh komunikasi dengan 

kepuasan pasien, atau peran komunikasi dalam proses penyembuhan 

pasien.  

3. Bagi masyarakat, hendaknya senantiasa menjaga kesehatan agar 

terhindar dari penyakit. Sehat adalah nikmat dari Allah SWT, sebagai 

manusia hendaknya berusaha menjaga dan mensyukuri nikmat Allah. 

Oleh karena itu marilah kita lebih semangat lagi memperhatikan diri 

sendiri serta melakukan sesuatu yang positif.  
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