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POLA IDEAL HUBUNGAN DOKTER DENGAN PASIEN 
(Pentingnya Seorang Dokter Memahami Komunikasi) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sebuah Analisis Kritis dengan Pendekatan Obyektif Kualitatif 
tentang Komunikasi yang dilakukan antara Dokter dengan Pasien 

ketika Berlangsung Proses Pemeriksaan Kesehatan 
 
 

 
1. Pendahuluan 

 Seorang pasien tampak duduk gelisah di sebuah ruang tunggu praktek 

dokter. Berkali-kali ia bertanya kepada suster yang ada di hadapannya. 

”Suster masih lama dokter datangnya.., ini kan sudah jamnya praktek di 

tempat ini, tapi kok belum datang juga.!” Kata si Pasien dengan sedikit kesal. 

Si Suster pun menjabawab dengan entengnya kepada pasien yang bertanya 

tadi: ”Sebentar lagi juga datang pak, sabar aja... menunggu....ya.” Dengan 

wajah yang pasrah, akhirnya si pasien tadi terduduk lemas, menunggu 

dengan sabar kehadiran Sang Dokter. 

Dalam situasi yang berbeda, seorang 

pasien tampak kurang begitu puas, ketika ia 

keluar dari ruang periksa dokter. Wajahnya 

murung, entah apa yang dipikirkannya. Namun 

tampaknya, ia memang kurang puas atas hasil pemeriksaan dokter tadi. 

”Enggak jelas begitu, dokter itu ngomong apa tadi, abis ngomongnya cuma 

sedikit sedikit.....Kenapa sih, pelit banget hanya untuk ngomong saja, apa 

memang mengeluarkan suara itu harus beli...” Kata seorang ibu yang baru 

keluar dari ruang praktek dokter tadi. 
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Sudah seringkali kita mendengar keluhan pasien tentang dokter yang 

pendiam, tidak sabaran alias tidak mau mendengarkan keluhan pasien 

sampai tuntas, pelit informasi dsb. Pasti ada alasan mengapa akhirnya 

muncul persepsi yang memprihatinkan ini.  

Profesi dokter yang begitu mulia tidak seharusnya berakhir dengan 

stereotipe negatif semacam itu hanya dikarenakan kejadian yang seharusnya 

bisa diciptakan dengan lebih baik dan berkualitas.  

Kalaupun, dokter sudah sangat lelah karena 

padatnya aktifitas, pasien yang harus ditangani begitu 

banyak, jadual jaga yang tidak menyisakan waktu 

istirahat sama sekali dan seabrek alasan lain. Tapi 

masalahnya apakah pasien tahu dan memahaminya? Perlu diingat bahwa 

ketika seseorang terbaring sebagai pasien, ia hanya ingin diperiksa dan 

diperlakukan dengan sepenuh perhatian mungkin. Pada saat itu 

sensitifitasnya akan meningkat, jadi boro-boro mau memikirkan, ”wah 

dokternya mungkin capek, makanya dia jarang ngomong dan buru-buru....” 

Justru akan terjadi sebaliknya, makanya kemudian berkembang persepsi 

negatif tersebut. 

Inti dari kedua permasalahan di atas (dan mungkin puluhan 

permasalahan lain yang ditemukan dalam hubungan dokter dengan 

pasiennya) sesungguhnya terletak pada masalah komunikasi. Keterlambatan 

dokter di ruang praktek –padahal puluhan pasien tengah menunggunya—dan 
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ketidakpuasan pasien setelah diperiksa seorang dokter, mungkin salah 

satunya disebabkan karena dokter ”kurang memahami” masalah komunikasi.  

  Beberapa permasalahan komunikasi dalam bidang kedokteran yang 

kerap kali muncul ke permukaan, lebih disebabkan karena kurang 

dipahaminya komunikasi oleh kedua belah pihak, baik dokter maupun pasien. 

Sungguh ironis bahwa di tengah perkembangan teknologi dan kedokteran 

saat ini bangsa Indonesia sebenarnya masih sangat terbelakang dalam hal 

kesehatan. Hal ini tercermin dari perilaku pasien yang karena 

ketidaktahuannya menyerahkan nasib sepenuhnya kepada dokter atau rumah 

sakit sehingga seringkali menjadi korban malapraktik, atau malah bersikap 

cuek dan potong kompas dengan mengobati dirinya sendiri. 

Pola komunikasi yang cenderung satu arah disertai sikap dokter yang 

“arogan” dan paternalistik membuat pasien enggan bertanya kepada dokter. 

Celakanya lagi, banyaknya mitos dan kabar burung yang beredar di 

masyarakat seputar dunia kesehatan membuat pasien dibanjiri dengan 

informasi yang salah. 

Tidak sedikit pula iklan produk di pasaran yang sebenarnya misleading 

namun kemudian dianggap benar oleh masyarakat –tampilan iklan yang 

meyakinkan karena ditunjang hasil uji klinis atau karena iklan tersebut 

menampilkan sosok selebriti atau pakar kesehatan membuat masyarakat 

percaya. Terlebih lagi, placebo effect dari produk tersebut seringkali membuat 

masyarakat percaya bahwa produk tersebut memang baik untuk kesehatan. 
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Dalam interaksi antara dokter dan pasien, 

kedudukan dokter yang relatif lebih tinggi dari pasien 

seringkali membuat pasien enggan bertanya. Ada 

beberapa kemungkinan yang menjadi alasan mengapa hal 

ini terjadi: malu, takut dianggap bodoh, atau enggan 

karena dokter berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti pasien –banyak 

istilah kedokteran yang membuat pasien  kebingungan dan tidak tahu harus 

bertanya dari mana. Jay Katz dalam bukunya yang berjudul The Silent World 

of Doctor and Patient merujuk pada fenomena di mana pasien, karena 

penderitaan yang diakibatkan oleh penyakitnya, menaruh harapan yang besar 

pada dokter sehingga kemudian secara tak sadar ia pun mencitrakan dokter 

sebagai figur yang mulia dan tidak mungkin berbuat salah (infallible). 

Akibatnya pasien pun menyerahkan nasib sepenuhnya kepada dokter dan 

dialah yang memutuskan tindakan medis apa yang harus dilakukan tanpa 

berkonsultasi dengan pasien. 

Dokter juga kadang bersikap arogan, judes, patronizing terhadap 

pasien sehingga sulit diajak berkomunikasi. Jay Katz melansir bahwa hal ini 

disebabkan karena keinginan sang dokter untuk mempertahankan citra 

profesinya yang dipandang terhormat di masyarakat; lebih baik membatasi 

komunikasi daripada banyak bicara dan bisa sekali waktu tidak dapat 

menjawab pertanyaan pasien secara memuaskan.  

Sikap demikian semakin memperlebar jurang komunikasi antara dokter 

dengan pasien dan tidak jarang berbuntut sengketa malapraktik yang 
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sebagian besar merugikan pasien. Di Amerika Serikat sendiri, keadaan ini 

sempat berlangsung cukup lama sampai kemudian buku karangan Jay Katz 

tersebut memotivasi para praktisi medis untuk melakukan reformasi 

menyeluruh terhadap pola hubungan dokter dan pasien.  

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana pola hubungan  

antara dokter dengan pasien yang ideal? Sudah sedemikian parahkah 

hubungan ini sehingga perlu dilakukan perubahan yang drastis? Mungkin ada 

baiknya sebagai pasien kita berkaca pada diri kita sendiri. Seiring dengan 

makin maraknya pemberitaan media masa tentang dugaan malapraktik 

kedokteran, sebenarnya ada masalah yang tak kalah pentingnya dengan 

masalah kemerosotan moral dokter, yaitu masalah keawaman pasien. 

Keawaman yang dimaksud mencakup minimnya pengetahuan dasar pasien 

mengenai aspek kesehatan, pengetahuan mengenai penyakit yang diderita, 

serta ketidaktahuan pasien tentang hak dan kewajibannya sebagai pasien. 

Terkait dengan masalah ini adalah keengganan pasien untuk bertanya, 

sehingga masalah ini menjadi semakin parah. 

Keawaman pasien seringkali membuat 

komunikasi antara dokter dan pasien terhambat atau 

bahkan menemui jalan buntu. Prof. Iwan 

Darmansjah, SpFK memberi contoh bagaimana 

sulitnya seorang dokter menegakkan diagnosa karena pasien tidak bisa 

mengungkapkan dengan jelas keluhan yang dideritanya: banyak pasien yang 

menganggap sakit kepala dan pusing adalah hal yang sama sehingga pasien 
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tersebut menggunakan kedua istilah  tersebut tanpa perbedaan 

(interchangeably). Akibatnya, seorang dokter yang kurang berpengalaman 

atau kurang ahli dalam menyusun anamnesis (sejarah penyakit) bisa 

mengambil kesimpulan yang salah atas cerita sang pasien dan diagnosis 

yang ditegakkannya pun menjadi salah. Memang menyusun anamnesis yang 

baik dalam profesi kedokteran adalah seni yang membutuhkan pengalaman 

serta bakat seorang dokter – tugas ini saya kira serupa dengan tugas seorang 

detektif dalam memecahkan misteri kasus kejahatan.  

Selain itu, dokter yang ahli biasanya dibanjiri banyak sekali pasien 

sehingga sulit baginya untuk bisa meluangkan cukup waktu bagi setiap 

pasien dalam proses penyusunan anamnesis. Namun tidak dapat dibantah 

pula bahwa pasien juga berperan dalam hal ini karena masukan darinyalah 

yang menentukan arah diagnosa dokter. Tanpa kerjasama yang baik antara 

pasien dan dokter, pasien mungkin tidak mendapatkan terapi yang tepat dan 

bahkan pasien pun lalu bisa melancarkan tuduhan malapraktik kepada dokter 

apabila hasil pengobatan ternyata tidak sesuai dengan harapannya. 

Bagaimana sebaiknya pasien berinteraksi 

dengan dokter? Mungkin ada baiknya pasien 

belajar berkomunikasi secara efektif dengan dokter. 

Selain mengemukakan keluhannya secara jelas dan 

sistematis kepada dokter, pasien juga harus menanyakan tentang opsi terapi 

atau tindakan medis apa saja yang tersedia (lengkap dengan uraian tentang 

benefit and risk) serta prognosis (ekspektasi) dari pengobatan tersebut.  
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Pasien harus berani bertanya kepada dokter apabila ia tidak mengerti 

karena memang hal itu adalah hak seorang pasien. Adalah tugas dokter 

untuk membantu pasien memahami seluk-beluk penyakitnya dan semua opsi 

yang bisa dipilihnya sehingga pasien dapat menetapkan suatu informed 

decision tentang apa yang harus diperbuat dokter padanya. Kalaupun 

nantinya sang pasien meminta dokter untuk memutuskan terapi apa yang 

terbaik untuknya, paling tidak pasien sudah mengetahui apa yang bisa ia 

harapkan dari tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadapnya dan 

resiko apa saja yang harus dihadapinya sebagai akibat dari tindakan tersebut. 

Mungkin dibutuhkan suatu perubahan pola pikir yang cukup drastis  

dalam masyarakat Indonesia dalam hal ini, namun perlu diingat bahwa 

hubungan pasien dan dokter adalah hubungan timbal-balik yang saling 

mempengaruhi. Jika pasien terus menyerah dan pasrah, jangan harap para 

dokter mau berhenti bersikap judes, arogan dan paternalistik. Namun, bila 

pasien menunjukkan pengetahuan yang baik mengenai penyakitnya, maka 

dokter akan berhati-hati dengan kata-katanya dan lebih memperhatikannya. 

Untuk memperluas pengetahuan, pasien juga dapat merujuk pada 

berbagai sumber informasi kesehatan. Saat ini banyak buku, situs Internet, 

maupun seminar yang menawarkan berbagai informasi kesehatan sehingga 

pasien dapat membekali diri dengan pengetahuan dasar tentang kesehatan. 

Perlu diingat dalam hal ini bahwa tidak semua sumber memuat informasi 

yang benar; tidak sedikit yang menyesatkan karena diselenggarakan oleh 

industri untuk mencari laba. Untuk itu tidak ada salahnya jika pasien mencari 
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informasi dari berbagai sumber atau merujuk pada sumber yang bersifat 

netral seperti National Health Institute di Amerika Serikat. 

Pasien juga perlu menyadari bahwa kalaupun ia memiliki pengetahuan 

yang luas tentang kesehatan, hal itu tidak serta-merta menjadikannya 

seorang dokter. Saat ini banyak orang yang cenderung potong kompas 

mengobati dirinya sendiri atau anggota keluarganya dengan alasan tidak 

percaya lagi pada layanan kesehatan di Indonesia atau malas datang ke 

dokter. Hal ini didukung oleh keadaan di mana obat yang harusnya 

diresepkan oleh dokter pun dapat dibeli secara bebas di apotik.  

Fenomena ini mencemaskan karena 

pengobatan diri sendiri (self-medication) dalam arti 

yang sesungguhnya hanya terbatas pada gejala 

remeh-temeh dan itupun harus disikapi secara 

bijak oleh sang pasien karena ia harus menentukan sampai sejauh mana dia 

bisa harus berhenti mengobati dirinya sebelum berkonsultasi ke dokter. 

Pengobatan diri sendiri secara liberal dapat berakibat keracunan obat yang 

membahayakan keselamatan jiwanya. Dan kalau ini sudah terjadi, tidak 

tertutup kemungkinan pengobatan yang kemudian harus dijalani sang pasien 

menjadi makin sulit dan mahal. Sebelum memutuskan pengobatan apa yang 

tepat, perlu disusun sebuah anamnesis yang baik dan ditegakkan sebuah 

diagnosa – semua ini memerlukan keahlian klinis yang hanya dimiliki dokter. 

Dari pihak dokter, mungkin ada baiknya jika dokter pun belajar 

berkomunikasi yang lebih baik dengan pasien. Kalangan dokter sendiri 
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mengemukakan bahwa sering terjadi perbedaan dalam bahasa yang 

digunakan oleh dokter dan pasien (doctor talk versus patient talk).  

Sebuah artikel karangan Rachel Sobel di New England Journal of 

Medicine yang berjudul Medicine as Second Language menjabarkan secara 

rinci bagaimana sulitnya para siswa sekolah kedokteran atau para dokter 

muda menjembatani perbedaan tersebut; bahkan mereka pun menganggap 

bahwa mempelajari doctor talk adalah seperti mempelajari bahasa asing. 

Namun mungkin yang lebih penting adalah kemauan sang dokter untuk 

mendengarkan dan merekam secara lengkap semua keluhan dan sejarah 

penyakit sang pasien sebelum menegakkan diagnosa. 

 Saat konsultasi dengan dokter praktik, 

setelah pemeriksaan fisik, pasien mungkin 

disarankan untuk menjalani suatu pemeriksaan 

penunjang. Bisa juga dilakukan saat pasien sedang 

dalam perawatan atau sesudah perawatan. Pemeriksaan ini dapat membantu 

menegakkan diagnosis dan mengevaluasi perawatan/pengobatan. Sejumlah 

informasi sebaiknya disampaikan dokter kepada pasien atau dapat 

ditanyakan oleh pasien kepada dokter mengenai pemeriksaan penunjang. 

Memang dalam praktiknya, sebagian informasi ini dapat diperoleh dari 

petugas yang melakukan pemeriksaan penunjang. 

Informasi tersebut antara lain:  

- Tujuan pemeriksaan penunjang Untuk menentukan jenis penyakit, 

mengevaluasi perawatan atau pengobatan 
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- Alternatif pemeriksaan lain untuk memperoleh informasi serupa 

- Perlakuan yang akan diterima pasien 

- Prasyarat pemeriksaan  

- Pantangan atau kondisi tertentu yang dianjurkan 

- Waktu perolehan hasil 

- Penjelasan hasil pemeriksaan 

- Pemeriksaan lanjutan 

 

Saat memberikan resep, dokter biasanya telah menyampaikan informasi 

yang dibutuhkan oleh pasien. Tetapi ada kalanya karena sesuatu hal mungkin 

ada informasi penting yang terlupakan. Pasien, pengantar, atau pihak 

keluarga berhak memperoleh kejelasan informasi saat menerima resep dokter 

baik dari dokter maupun farmasi. Beberapa informasi yang hendaknya 

diketahui saat menerima resep dokter:  

 Nama obat / generiknya (mungkin jarang)  

 Jumlah obat Takaran jumlah (sendok teh, sendok makan), jumlah 

dalam sehari atau waktu tertentu, jumlah maksimal yang diijinkan  

 Waktu pemakaian obat Pagi, siang, malam, sebelum / sesudah makan, 

jarak pemakaian dengan obat yang lain, maksimal lama pemakaian, 

boleh atau tidak dihentikan jika keluhan mereda, serta saran jika lupa 

atau kelebihan memakai obat  
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 Cara pakai obat Diminum (ditelan, dikunyah, dihisap di bawah lidah) 

per oral / mulut, tetes (mata, hidung, telinga), dioles / ditempel (kulit), 

dihirup (hidung)  

 Fungsi obat Untuk meredakan keluhan atau penyakit yang mana  

 Mulai bekerjanya obat Ada yang cepat dan lambat (kadang individual)  

 Efek samping yang mungkin terjadi, umumnya keluhan kulit (ruam 

kemerahan, gatal, 'bentol'), percernaan (mual, 'mules', muntah, 

'mencret'), pernapasan (sesak, cepat, melambat), sirkulasi darah 

(meningkat, melemah), dll. disertai cara penanggulangan  

 Pantangan tertentu Pembatasan aktivitas dan makanan / minuman  

 Penggunaan bersama obat lain Ada obat yang harus dihentikan atau 

(vitamin) diberi jarak  

 Pemeriksaan penunjang yang berhubungan dengan pemakaian obat 

Sebelum, selama, dan sesudah pemakaian obat mungkin saja pasien 

disarankan untuk melakukan suatu pemeriksaan penunjang (darah, 

urin, rontgen, dll)  

 Jika perlu dokter mungkin dapat memberi petunjuk tambahan secara 

tertulis. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Komunikasi interpersonal seperti yang 

diungkapkan Devito adalah proses pengiriman dan 
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penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sokelompok kecil 

orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi 

interpersonal dapat berlangsung antara dua orang seperti sepasang suami-

istri yang sedang bercakap-cakap, atau dua orang dalam suatu pertemuan 

dan lain sebagainya. 

 Pentingnya situasi komunikasi interpersonal ini karena 

dimungkinkannya situasi yang dialogis dan akan selalu lebih baik dibanding 

dengan situasi yang monolog. Situasi komunikasi dimana komunikan tidak 

pasif menunjukkan terjadinya interaksi antara komunikator dan komunikan 

dalam bentuk percakapan atau dialog. Mereka yang terlibat dalam proses 

seperti ini berfungsi ganda, masing-masing menjadi pembicara dan 

pendengar secara bergantian dan sifat yang dialogis yang memperlihatkan 

upaya dari para pelakunva untuk mencapai pengertian bersama dan empati. 

 Pada konteks yang lebih luas komunikasi merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan sosial, dimana komunikasi itu merupakan 

peristiwa komunikasi antar manusia, suatu pengamatan terhadap produksi, 

proses dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang melalui 

pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan 

tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses dan 

pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang. 

  Pendapat Alex S. Tan (1981: 71) interpersonal communication adalah 

komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih. Komunikasi 
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interpersonal dipercaya sebagai bentuk komunikasi yang efektif dalam hal 

upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang, karena 

sifatnya yang dialogis, berupa percakapan. 

Kemudian arus balik (feedback) langsung 

dimana komunikator dapat mengetahui secara 

langsung tanggapan komunikan pada saat 

berlangsungnya komunikasi. Disamping itu 

komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasi yang 

dilancarkan itu positif atau negative, berhasil atau tidak dan bila tidak 

maka pada saat itu juga dapat dilakukan upaya peyakinan kepada 

komunikan dengan memberikan kesempatan yang luas untuk berdialog 

dan bertanya secara langsung. 

Menurut Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S dalam bukunya “Dasar-Dasar 

Komunikasi Kesehatan” (2007:38-39), promosi kesehatan itu harus dibuat 

menjadi sesuatu yang berbeda, harus memiliki diferensiasi. Komunikasi 

Kesehatan harus dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi. 

Beberapa kampanye telah menggunakan teknik-teknik marketing sosial. 

Teknologi yang dipergunakan untuk komunikasi ini dikenal dengan 

istilah: Telehealth, yaitu pemakaian telekomunikasi dan teknologi-teknologi 

komputer kepada spektrum kesehatan publik, ilmu kedokteran, dan 

kesehatan yang luas. Dan Telemedicine, yaitu penggunaan informasi 

elektronik dan teknologi-teknologi komunikasi untuk memberikan perawatan 

klinis dari jarak jauh. 
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Menurut Larry A. Samovar, ada tiga konsep pemahaman terhadap kata 

“sakit”, yakni: 

a. Biomedical System, sistem kepercayaan tentang sakit yang 

memusatkan perhatian pada hasil diagnosa dokter dan penjelasan 

secara ilmiah. Dalam kaitan ini sakit diartikan sebagai sesuatu yang 

berkaitan dengan gejala medis, penyakit atau kelainan struktur dan 

fungsi badan. Oleh karena itu penyembuhan terhadap sistem 

biomedical ini adalah dengan cara berobat ke dokter. 

b. Personalistic System, dalam kajian ini penyakit merupakan hasil 

intervensi aktif sesuatu yang bersifat “gaib” (misalnya dewa, hantu 

ataupun roh jahat). Dipercaya bahwa sakit merupakan sesuatu 

yang dibuat oleh menusia, misalnya santet atau sihir. Orang yang 

menderita sakit disebabkan lantaran “disakiti” oleh orang lain, 

sehingga upaya penyembuhannya dilakukan melalui jalur 

nonmedis. 

c. Naturalistic System, pendekatan ini melihat sakit sebagai sebuah 

keseimbangan dari unsur-unsur yang ada pada badan manusia. 

Penyakit diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara unsur yang 

ada pada diri manusia itu sendiri. Dalam pandangan sistem ini, 

manusia memiliki dua unsur yang saling berlawanan, yakni ada 

panas ada dingin, yang jika tidak dalam kondisi seimbang akan 

menyebabkan terjadinya penyakit. 
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Karena adanya perbedaan cara pandang 

dalam melihat sistem nilai terhadap gejala sakit 

yang dirasakan seseorang, maka kemudian akan 

melahirkan cara yang berbeda pula di dalam 

pengobatan (penyembuhannya). Ini terbukti misalnya, kita melihat ada orang 

yang berusaha mengobati penyakitnya dengan cara mendatangi dokter atau 

pusat-pusat kesehatan, ada yang datang ke tempat-tempat paranormal 

(dukun) dan ada pula yang berusaha “mengobati” dirinya sendiri dengan cara 

mencari “keseimbangan” lahir dan bathin. 

Seorang dokter harus memiliki rasa empati terhadap pasiennya, rasa 

empati ini hanya muncul dari bawah, dari komunikasi. Untuk mengetahui 

keadaan pasien bukan hanya dari jawaban yang diungkapkan pasien, tetapi 

juga dari (ekspresi) wajahnya. Cocok tidak dengan jawabannya. Komunikasi 

itu untuk mengetahui jawaban, dari situ kita mengembangkan empati.  

Tidak semua orang memiliki empati. Apakah bisa diajarkan? Secara teori 

bisa, tetapi untuk dapat menguasai penuh perlu ada landasannya. Landasan 

itu didapat ketika orang pernah merasakan kasih sayang. Sebab itu, memang 

harus dikembalikan ke pendidikan dasar, yaitu keluarga. 

  

3. Metodologi 

 Penelitian “kecil” ini menggunakan 

pendekatan obyektif kritis dengan nuansa 

kuantitatif. Data-data yang diperoleh dari hasil 
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wawancara dengan berbagai sumber digali secara kualitatif sehingga data 

yang dianalisis berupa data kualitatif. Pemaparan mengenai analisis data 

dilakukan secara deskriptif, yang berupa pemaparan situasi atau peristiwa 

dengan jalan mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang 

fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang diamati. Oleh karena itu, penelitian ini 

sama sekali tidak menguji sebuah hipotesis. 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain: 

- Wawancara formal dilakukan dengan beberapa dokter di rumah sakit 

Ujung Berung, Bandung.  

- Wawancara informal dengan pihak-pihak terkait, seperti para perawat, 

para medis, petugas rumah sakit, dan sejumlah pasien yang kebetulah 

tengah bertugas (ada) di Rumah Sakit Ujung Berung, Bandung. 

- Studi kepustakaan, dengan memanfaatkan buku-buku yang relevan, 

beberapa majalah, suratkabar dan beberapa situs di internet. 

Penggalian data-data primer di lapangan, dilakukan dengan cara 

memadukan beberapa temuan yang kemudian dilengkapi dengan hasil 

wawancara dengan sejumlah narasumber yang ditemui. Adapun tujuan akhir 

dari penelitian kecil ini, adalah “memotret” situasi yang ada dan terjadi pada 

saat penelitian ini berlangsung dan untuk mencari sebuah pola komunikasi 

yang ideal antara dokter dengan pasien dalam proses pengobatan. Terutama 

proses pengobatan yang terjadi di sebuah rumah sakit di kawasan Bandung 

Timur, yaitu Rumah Sakit Umum Ujung Berung, Bandung Timur. 
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4. Analisa dan Pembahasan 

 “Komunikasi yang baik dengan pasien akan menghasilkan diagnosa 

yang baik terhadap penyakit yang diderita si pasien”. Demikian kata drg Rina 

Agustin, yang tercatat sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Ujung Berung, 

Bandung. Komunikasi, diakuinya sebagai sebuah kegiatan yang maha 

penting bagi seorang dokter dan jajaran medis. Dengan memahami 

komunikasi, hubungan antara dokter dengan pasien akan menjadi lebih baik. 

Ini terutama kaitannya dengan fungsi pengobatan bagi si pasien itu sendiri. 

 Dalam beberapa hal, kegiatan 

komunikasi antara dokter dengan pasien ini, 

memang telah menjadi sebuah prosedur tetap 

yang semestinya dilakukan oleh para dokter. 

Salah satu kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dokter dengan pasien 

adalah untuk mengetahui riwayat penyakit yang diderita oleh si pasien, istilah 

ini dalam dunia kedokteran disebut dengan anamnesa. Dalam kegiatan 

anamnesa (penggalian data-data terhadap si pasien), akan diketahui 

bagaimana sesungguhnya riwayat perjalanan penyakit yang selama ini 

pernah diderita oleh si pasien. 

Dalam kegiatan anamnesa, seorang dokter harus teliti bertanya 

kepada si pasien, tentang macam-macam penyakit yang selama ini 

dideritanya. Bisa dibayangkan, jika seorang dokter tidak suka berkomunikasi 

dengan pasiennya, bagaimana mungkin sebuah riwayat penyakit yang dimiliki 

oleh seorang pasien bisa terungkap.  



 18

Kegiatan anamnesa, merupakan kegiatan pertama dan utama dari 

urutan pemeriksaan seorang dokter terhadap pasiennya. Kegiatan ini justru 

harus dilakukan pertama sekali, sebelum si dokter melakukan pemeriksaan 

fisik terhadap si pasien.  

Menurut Dokter Heny Khaerani, dokter 

lainnya yang juga bertugas di RS Ujung Berung,  

“dalam kegiatan anamnesa ini, akan terlihat jika 

si dokter memang suka berkomunikasi, maka dia 

akan secara detail bertanya kepada si pasien tentang berbagai penyakit yang 

pernah dideritanya selama ini”. Data-data tentang penyakit yang pernah 

diderita si pasien ini sangat diperlukan oleh seorang dokter untuk mengetahui 

kondisi kesehatan si pasien. Masalahnya adalah, belum semua dokter 

menyadari akan pentingnya proses anamnesa ini sehingga riwayat perjalanan 

penyakit si pasien tidak terungkap secara lengkap.   

Urutan berikutnya setelah dilakukan anamnesa terhadap pasiennya, 

kemudian si dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, yang kemudian akan  

menghasilkan sebuah diagnosa, sebelum akhirnya dilakukan tindakan 

(teraphy) terhadap penyakit yang diderita oleh si pasien. Jika komunikasi 

antara dokter dengan pasien tidak dilakukan secara lengkap dan detail, 

bagaimana mungkin seorang dokter akan menghasilkan sebuah diagnosa 

yang tepat terhadap pasiennya. 

 “Bisa saja akibat komunikasi yang kurang intensif antara dokter 

dengan pasien, menyebabkan salah diagnosa terhadap tindakan yang harus 
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diambil terhadap pasien tersebut,” kata Dokter Mulyadi yang juga bertugas 

satu ruangan dengan Dokter Rina dan Dokter Heni. 

Komunikasi yang dilakukan dokter ketika melakukan praktek 

kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasienya, paling 

tidak dilakukan dengan dua kategori, yakni komunikasi antara dokter dengan 

pasien dan komunikasi antara dokter dengan paramedis. Kedua kategori itu 

masing-masing memiliki makna dan peran yang sangat penting. 

Komunikasi yang dilakukan dokter kepada jajaran paramedis, kaitanya 

dengan tindakan dokter yang harus dilakukan. Ini disebabkan karena para 

medis (juru rawat, petugas kesehatan, dll) stasusnya sebagai asisten dokter 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Peran 

paramedis juga memegang peran yang sangat penting, sebab jika komunikasi 

di antara keduanya tidak dilakukan secara efektif maka mungkin saja akan 

terjadi salah persepsi atau salah komunikasi (miss communication). 

 Menurut Eti Rohaeti dan Iis Sutiarsih, dua 

perawat yang ada satu ruangan dengan Dokter 

Rina, komunikasi antara dokter dengan 

paramedis harus terbuka dan saling percaya. Hal 

ini penting, karena setiap instruksi yang diminta oleh dokter –terutama 

berkaitan dengan tindakan terhadap pasien, akan sangat membantu tingkat 

kesembuhan si pasien itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menjalin komunikasi 

dengan dokter di ruangannya, suster Eti dan Iis, selalu menjalinnya dengan 

saling percaya.  



 20

Dokter yang bijak adalah yang mampu berkomunikasi secara efektif 

dengan pasien. Mau mendengarkan keluhan pasien, menjawab pertanyaan 

dan menjelaskan situasi pasien, memberi nasihat cukup tidak sekadar 

memberi resep sehingga pasien merasa puas. 

 Kemampuan berkomunikasi merupakan inti dari pekerjaan dokter. 

Kepandaian sebenarnya nomor dua saja. Pasalnya, 60 persen pasien 

sebenarnya tidak sakit, tetapi mengalami kelainan fungsional. Hanya 40 

persen yang benar-benar sakit, itu pun 20 persen sembuh sendiri.  

Pengetahuan seseorang erat kaitannya dengan perilaku yang akan 

diambilnya, karena dengan pengetahuan tersebut ia memiliki alasan dan 

landasan untuk menentukan suatu pilihan. Kekurangpengetahuan tentang 

penyakit yang diderita akan mengakibatkan tidak terkendalinya proses 

perkembangan penyakit, termasuk deteksi dini adanya komplikasi penyakit. 

Kosa dan Robertson menyatakan bahwa perilaku kesehatan dimotivasi 

oleh kebutuhan psikologi individu untuk mengurangi kekhawatiran yang 

disebabkan oleh adanya ancaman dari suatu penyakit, salah satu kebutuhan 

psikologis tersebut yaitu penerapan pengetahuan sendiri terhadap kesehatan. 

Mechanic mencatat salah satu dari sepuluh tipe variabel yang menentukan 

perilaku kesehatan adalah informasi yang tersedia, pengetahuan, 

kebudayaan serta pandangan orang yang menilai. Pada bagian lain, 

Cumming menyebutkan salah satu dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

perilaku yang berkaitan dengan kesehatan adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan pengetahuan penyakit (Muzahan, 1995). 
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Penerapan komunikasi terapeutik dalam pelayanan perawatan 

mempunyai peran yang besar terhadap peningkatan pengetahuan pasien 

terhadap penyakit. Interaksi perawat dengan pasien memfasilitasi proses 

transfer pengetahuan maupun informasi tambahan yang belum dimengerti 

oleh pasien.  

Diskusi yang dilakukan berorientasi pada pemahaman pasien terhadap 

proses penyakitnya, dengan adanya pemahaman pasien diharapkan pasien 

akan kolaboratif dan patuh dalam menjalankan program pengobatan. 

Ketika seseorang berinteraksi dengan dunia luar, selalu ada mekanisme 

mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan, dan 

akan ikut menentukan kecenderungan perilakunya, bahkan terhadap dirinya 

sekali pun. Pandangan dan perasaan seseorang terpengaruh oleh ingatannya 

pada masa lalu, oleh apa yang ia ketahui dan kesannya kita terhadap apa 

yang sedang ia hadapi saat ini (Azwar, 2002).  

Pengalaman seseorang pada masa lalu 

akan membawa pada sikap yang terbuka atau 

tertutup terhadap dorongan dari orang luar. 

Keberhasilan komunikasi terapeutik dapat 

dipengaruhi oleh sikap pasien terhadap dirinya sendiri maupun pada petugas 

kesehatan. Pada bagian lain, proses penerimaan masing-masing individu 

dalam membangun kepercayaan dengan perawat akan sangat bervariasi. 

Oleh karenanya komunikasi terapeutik merupakan pengalaman belajar dan 

juga pengalaman koreksi terhadap emosi pasien (Nurjannah, 2001). 
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Kepatuhan pasien berkenaan dengan kemauan dan kemampuan dari 

individu untuk mengikuti cara sehat yang berkaitan dengan nasehat, aturan 

pengobatan yang ditetapkan, mengikuti jadwal pemeriksaan dan rekomendasi 

hasil penyelidikan (Murphy, 1997). Sacket (1978) menyatakan kepatuhan 

adalah tingkat perilaku penderita dalam mengambil suatu tindakan untuk 

pengobatan seperti diet, kebiasaan hidup sehat, dan ketepatan berobat. 

Menurut Kelman (cit. Sarwono, 1993) sikap 

dan perilaku individu dimulai dengan tahap 

kepatuhan, identifikasi kemudian menjadi 

internalisasi. Mula-mula individu mematuhi 

anjuran/interaksi petugas tanpa kerelaan untuk memberikan tindakan tersebut 

dan sering menghindar, hukuman/sangsi jika dia tidak patuh untuk 

memperoleh imbalan yang dijanjikan jika mematuhi anjuran tersebut, tahap ini 

disebut tahap kepatuhan (compliance). 

 Pritchard (1986) menyatakan hubungan komunikasi dengan 

kepatuhan  merupakan variabel intermediet dari mengerti, kepuasan, dan 

memori. Membangun suatu kepatuhan tergantung pada dua faktor disengaja 

atau tidak dan biasanya didasari informasi yang benar harus selalu diberikan 

pada pasien yang tidak patuh pada pelayanan medis yang mungkin secara 

langsung membantu mengingatkan kembali. Sejak dia dipercaya dan patuh 

dengan nasehat, dia akan mengikuti pengalaman kesehatan masa lampau 

oleh karena perubahan perilaku memerlukan banyak teknik persuasive. 
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Berbagai aspek komunikasi antara pasien dengan tenaga kesehatan 

mempengaruhi tingkat ketidaktaatan, misalnya informasi dengan pengawasan 

yang kurang, ketidakpuasan terhadap aspek hubungan emosional dengan 

dokter dan ketidakpuasan terhadap pengobatan yang diberikan. Salah satu 

strategi untuk meningkatkan ketaatan adalah memperbaiki komunikasi antara 

dokter maupun perawat dengan pasien. 

Perilaku responden meningkat cukup berarti setelah pemberian 

intervensi komunikasi terapeutik. Secara statistik terdapat pengaruh yang 

bermakna setelah pemberian komunikasi terapeutik terhadap perilaku pasien 

diabetes melitus. 

Menurut Prochasca, et al. (1992), 

perubahan di dalam perilaku akan terganggu 

apabila terjadi peningkatan perubahan psikologis. 

Sentuhan lebih dalam dan kecermatan dari 

sebelum perbaikan, akan menimbulkan aksi perangkat perilaku baru. Menurut 

Purwanto (1998) perilaku pasien adalah dorongan yang ada dalam diri pasien 

untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam dirinya.  

 Sementara itu, Sarwono (1993) menyebutkan bahwa perilaku 

merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia 

dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan 

praktek. Sehingga dalam penelitian ini perilaku pasien disusun oleh tiga 

variabel konstruk, yaitu: (1) pengetahuan pasien tentang penyakit yang 
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diderita; (2) Sikap pasien terhadap penyakit yang diderita dan program 

pengobatan; serta (3) kepatuhan pasien dalam pengobatan. 

 

5. Penutup 

 Sebagai penutup dari penelitian “kecil” yang dilakukan ini, kiranya 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

- Komunikasi antara dokter dengan pasien, harus dijalin sedemikian 

rupa, sehingga tidak ada jarak antara dokter dengan pasien. 

- Salah satu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seorang dokter 

ketika berhadapan dengan pasien adalah anamnesa, yaitu menggali 

riwayat penyakit yang pernah diderita oleh si pasien. 

- Jika dalam anamnesa dapat digali selengkap mungkin riwayat penyakit 

pasien, maka diagnosa dan terapi yang dilakukan dokter terhadap si 

pasien akan lebih optimal. 
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