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1. Keperawatan     I. Judul



Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, perkembangan 
lembaga pendidikan tinggi khususnya yang berkecimpung 
di bidang kesehatan semakin bertambah banyak di berbagai 

daerah di seluruh Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indo-
nesia sangat membutuhkan tenaga kesehatan terdidik dan profesional. 
Kondisi lain juga menunjukan bahwa tenaga kesehatan mendapat 
tempat di tengah masyarakat melalui penyerapan tenaga kesehatan di 
berbagai lingkup dan bidang kehidupan. 

Pertumbuhan dan perkembangan yang kian pesat ini patut di-
apresiasi secara positif sebagai bagian dalam upaya membangun ge-
nerasi bangsa yang terdidik dan profesional dalam menjalankan tugas 
profesi. Semakin bertambah banyaknya lembaga pendidikan kesehat-
an baik akademi maupun sekolah tinggi ini juga perlu didukung de-
ngan penyediaan sarana dan prasarana khususnya buku-buku sumber 
sebagai referensi para mahasiswa dalam mendapatkan ilmu. Salah 
satu yang menjadi perhatian penulis adalah referensi buku komuni-
kasi keperawatan yang dinilai masih minim di berbagai lembaga pen-
didikan kesehatan saat ini. Kalaupun ada, buku-buku yang beredar 
umumnya sudah tidak up-to-date lagi. Padahal ketersediaan buku ko-
munikasi keperawatan sangat penting dalam menunjang proses bela-
jar-mengajar di perguruan tinggi. 

PRAKATA
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Kondisi ini dan permintaan dari berbagai pihak khususnya 
kelompok akademisi, yang mendorong niat, semangat, dan keinginan 
penulis menghadirkan buku Komunikasi Keperawatan ini sebagai 
sumbangsih kepada dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan 
kesehatan. Komunikasi keperawatan merupakan salah satu mata kuliah 
strategis pada lembaga pendidikan kesehatan. Hal ini karena dalam 
rangka menciptakan tenaga keperawatan kesehatan yang terdidik 
dan profesional, tidak cukup hanya memiliki kemampuan dari segi 
ilmu pengetahuan di bidang keperawatan, tetapi juga dituntut untuk 
mampu berkomunikasi dengan baik sehingga tugas-tugas pelayanan 
kesehatan dapat ditransformasi secara komprehensip. 

Komunikasi merupakan sarana penting dalam menjalankan tu-
gas pelayanan keperawatan. Dalam praktik keperawatan, komunikasi 
merupakan sarana dalam membina hubungan terapeutik dan komu-
nikasi juga merupakan sarana untuk memengaruhi orang lain dalam 
upaya mencapai kesuksesan hasil tindakan keperawatan. Komunika-
si juga sangat penting karena dapat memengaruhi tingkat kepuasan 
pasien terhadap tugas pelayanan. Perawat sebagai salah satu profesi 
kesehatan yang mempunyai waktu paling lama berinteraksi dengan 
pasien dituntut memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Pros-
es penyembuhan pasien tidak saja melalui tindakan medis tetapi juga 
bisa melalui pendekatan komunikasi. Komunikasi memiliki peranan 
penting dalam tugas pelayanan keperawatan. 

Mengingat pentingnya referensi-referensi komunikasi kepe-
rawatan hal ini menjadi alasan mendasar dan fundamental penulisan 
buku ini. Perlu dijelaskan bahwa semua materi dasar dalam buku ini 
bersumber dari materi text book dan sejumlah refensi lain yang berkai-
tan dengan komunikasi keperawatan. Materi komunikasi keperawatan 
pada prinsipnya merupakan kolaborasi antara referensi ilmu komuni-
kasi (dasar-dasar teori komunikasi) dan referensi pendekatan komuni-
kasi perawat yang langsung menekankan pada unsur perawat-pasien/
klien. Kajian ilmu komunikasi dan komunikasi keperawatan sesung-
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guhnya tidak berbeda jauh karena pada intinya menggunakan pers-
pektif ilmu komunikasi yang dipadu dengan ilmu keperawatan dalam 
membangun hubungan kepercayaan. 

Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para pembaca 
dan para aktivis kesehatan keperawatan dalam memahami dasar-dasar 
komunikasi keperawatan. Buku ini juga dimaksudkan membantu para 
pembaca dalam memahami komunikasi sebagai bagian penting dalam 
tugas asuhan keperawatan sehari-hari.

Penulis sangat menyadari bahwa penyajian isi buku ini tidak 
terlepas dari berbagai kekurangan, tetapi setidaknya kekurangan 
tersebut merupakan bagian positif dalam mendapatkan kesempurnaan. 
Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan kritikan 
yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan materi buku ini. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pener-
bit Graha Ilmu karena telah memberikan ruang kepada publik Indo-
nesia, terutama penulis, untuk menuangkan pemikiran-pemikirannya 
melalui karya intelektual yang bermanfaat bagi lembaga pendidikan 
khususnya lembaga pendidikan kesehatan dan masyarakat luas pada 
umumnya. Penulis juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada Prof. Dr. HM. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si., Ph.D. (Profesor 
Ilmu Sosiologi Komunikasi) yang sudah bersedia mengoreksi isi buku 
sekaligus memberikan Kata Pengantar buku ini. Penulis banyak terin-
spirasi dari buku-buku beliau selama ini. 

Semoga buku Komunikasi Keperawatan ini memberi manfaat 
bagi para pembaca dalam mengimplementasikan ilmu komunikasi 
dalam tugas pelayanan keperawatan.

[Sukses itu susah, tetapi jauh lebih susah kalau kita gagal]

Jakarta, 2013

Maksimus Ramses Lalongkoe., S.Sos, M.I.Kom





KATA PENGANTAR
Prof. Dr. H. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si., Ph.D.

(Profesor Sosiologi Komunikasi)

Para ahli sepakat, sepanjang sejarah umat manusia, kebudayaan 
manusia yang paling sulit adalah interaksi manusia menggunakan 
bahasa, betapa tidak, bahasa merepresentasi kerumitan yang 

ada di dalam otak manusia kemudian diungkapkan dalam bentuk 
kata-kata. Semakin rumit lagi karena gagasan yang dilontarkan 
melalui bahasa itu ditangkap oleh orang lain dan direnspons menjadi 
informasi yang diterjemahkan maknanya. Titik rumitnya adalah pada 
singkronikasi pesan yang dilontarkan seseorang melalui bahasa dan 
pemaknaan pesan oleh orang lain ketika proses sosial berlangsung. 
Proses ini terjadi dalam level individu, kelompok dan masyarakat, yang 
kemudian menciptakan kerumitan-kerumitan yang tiada tara akibat 
dari perbedaan level dalam proses sosial dan semua yang terlibat di 
dalam proses sosial itu. Proses interaksi sosial ini di dalam Sosiologi 
dinamakan dengan komunikasi, yang akhirnya menciptakan disiplin 
ilmu tersendiri lepas dari Sosiologi. 

Pada dunia yang lebih terbuka dengan ruang hidup yang lebih 
luas, proses komunikasi dibantu oleh teknologi yang kemudian 
dinamakan dengan teknologi komunikasi. Mengunakan teknologi 
komunikasi, proses sosial dapat dilakukan lebih luas tanpa batas dan 
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ruang komunikasi menjadi semakin lebar dan rumit sehingga pesan 
yang dipresentasikan oleh komunikator serta pesan yang ditafsir oleh 
komunikan semakin subjektif maknanya. Kadang bersifat arbitrer, 
konvensi dan bahkan kadang bersifat idealism. Proses komunikasi 
yang awalnya sederhana dan lugu, menjadi metafora dalam khasanah 
pengetahuan manusia yang semakin jauh dari gagasan-gagasan semula. 
Tanpa kita sadari teknologi telah merubah komunikasi menjadi kabur 
dan tak bermakna namun kita semua teralinasi karenanya.

Di sisi lain, bahasa yang semula bersifat lokal, berkembang 
menurut basis sosial dan budayanya, memasuki tahap baru dimana 
konteks sosial menjadi sama, yaitu dunia global yang sama bahasanya, 
sama seleranya, sama budaya, serta memiliki ikon dan semiotika yang 
hamper-hampir sama pula. Mereka yang tidak memahami konteks 
sosial ini akan tercabut dari dunianya sendiri dan harus terasing dan 
terbuang di dalam masyarakatnya. Itulah yang menciptakan pobia 
terhadap “ketertinggalan” berkomunikasi dan penguasaan teknologi 
komunikasi. Padahal ini semua adalah fantasi kapitalisme. Merekalah 
yang menciptakan enemi pobia ini demi untuk kekuasaan kapital 
bahkan untuk melipatgandakan kapital yang mereka kuasai saat ini 
dan di waktu akan datang.

Menyadari kondisi semacam ini maka orang mulai sadar bahwa 
proses komunikasi harus dipulangkan ke habitat semula. Orang harus 
hidup kembali dengan kearifan komunikasi yang semula dimiliki. 
Bahwa proses sosial berkomunikasi dalam skala kecil, dalam skala 
kelompok adalah bermakna bagi kebagusan dan kebaikan pribadi dan 
kelompok. Pada kenyataannya orang bisa bahagia karena mendengar 
tuturan yang indah, cerita yang indah, menyenangkan, bahasa yang 
ramah, menggunakan kata-kata yang disukainya, dalam cerita-cerita 
kebudayaannya. Bahkan tuturan-tuturan yang indah-indah ini bisa 
menyembuhkan penyakit sesorang. Bahasa dan tutur kata yang indah, 
menyenangkan pun dipercaya dapat merubah partikel-partikel di 
dalam admosfir kehidupan seseorang, termasuk pula benda-benda, air 


