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KATA PENGANTAR

Dalam kehidupan manusia kita tidak lepas dari yang namanya 
komunikasi, komunikasi dapat dilakukan oleh seorang in

dividu, kelompok, maupun masyarakat secara umum. Dalam se
tiap profesi seseorang petani, pedagang, guru, petugas kesehatan 
kesehatan hendaknya harus mampu melakukan teknik komuni
ksai dengan benar karena pada dasarnya setiap manusia memi
liki karak ter yang berbeda dan masingmasing tidak akan mau 
di samakan sehingga untuk melakukan teknik komunikasi secara 
benar kalau tidak dilatih secara continue akan mengalami ham
batanhambatan sehingga dalam menyampaikan sebuah pesan 
bisa saja orang lain salah dalam mempersepsikannya, dalam hal 
ini selain faham bagaimana cara berkomunikasi baik kepada teman 
seprofesi, kepada pengunjung, pada pasien atau dengan petugas 
kesehatan yang lain sehingga disinilah penting untuk melakukan
nya setiap waktu begitu pula esensi yang harus dikuasai dalm hal 
komunikasi kemamuan mendengar, menyela tepat pada waktu, ha
rus memakai bahasa isarat, tulis maupun dengan gerakan pada tu
buh manusia rasa empati disetiap komunikasi akan menimbulkan 
efek yang senang maupun tidak senang kepada orang yang kita 
ajak berkomunikasi.
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Dalam buku ini terdiri dari lima belas bab yang diuraikan 
secara terperinci pada masingmasing babnya yang pertama, akan 
dibahas istilah komunikasi secara umum kedua, bagaimana proses 
komunikasi itu berjalan ketiga, faktor yang mempengaruhi dalam 
proses berkomunikasi, keempat konseptual komunikasi, kelima 
komunikasi persuasif, keenam komunikasi antara perawat dengan 
pasienya, ketuju komunikasi teurapetik, kedelapan komunikasi 
pada anak usia dini, kesembilan komunikasi dengan orang dewasa, 
bab sepuluh komunikasi dengan usia lanjut, sebelas rasa empati 
pada anak, dua belas rasa emapati dan prososial pada pasien, tiga 
belas konsep caring, empat belas kebutuhan dasar manusia bio
psikososial, lima belas tentang kehilangan dan berduka.

Buku ini bukanlan” kitab suci” yang harus ditaati, tetapi lebih 
membuka percakapan, dan mengajak untuk secara kritis bersama
samamembangun kegiatan dalam proses pembelajaran serta ber
bagi pengetahuan dan pengalaman.karena itu perlu adanya kritik 
untuk melengkapi dan memperbaiki isi buku ini akan diterima 
dengan senang hati

Semoga bermanfaat!

Penulis
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Bab 1

KOMUNIKASI

Komunikasi telah dilakukan manusia, sejak bayi berada dalam 
kandungan sampai dengan kematian, sehingga bisa dikatakan 

komunikasi mempunyai umur yang sama tuanya dengan umur 
kehidupan manusia. Semua tingkah laku merupakan komunikasi 
(verbal maupun non verbal) dan semua komunikasi akan mem
pengaruhi tingkah laku, sehingga komunikasi pada dasarnya dapat 
menjadi suatu alat untuk memfasilitasi hubungan terapeutik atau 
malahan dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap tumbuhnya 
hubungan yang terapeutik. Fasilitas komunikasi bertujuan untuk 
memulai, membangun dan membina keterlibatan dan hubungan 
saling percaya.

Pengertian Komunikasi 
Kata atau istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris “commu-
nication”, secara etimologis atau dari bahasa Latin “communicatus”, 
dan kata ini berasal dari kata communis. Kata communis ini memiliki 
makna ‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ yaitu suatu usaha 
yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. 
Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses pe
nyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. 
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Dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah maalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah ma
nusia dengan manusia.

Menurut �u�en ��n �te��r�� ���� �en�e� n�����n ���un���u�en ��n �te��r�� ���� �en�e� n�����n ���un��� ���� �en�e� n�����n ���un������ �en�e� n�����n ���un���en�e�n�����n ���un�� komuni
kasi manusia:”Human communication is the process through which in-
dividuals in relationships, group, organizations and societies—respond to 
and create messages to adapt to the environment and one another”. Bahwa 
komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individuindi
vidu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat 
yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan 
lingkungan satu sama lain. 

Komunikasi adalah proses perpindahan informasi dari 
pengirim pesan kepada penerima pesan dengan tujuan saling 
mempengaruhi satu dengan yang lain dengan tujuan mendapatkan 
sebuah kesepakatan baik dalam hubungan individu, kelompok, 
maupun masayarakat secara luas. (priyoto, 2014)

Suatu pemahaman komunikasi sebagai penyampaian pesan 
searah dari seseorang (atau lembaga) kepada seseorang (sekelompok 
orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui 
media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau 
televisi. Pemahaman komunikasi sebagai proses searah sebenarnya 
kurang sesuai bila diterapkan pada komunikasi tatapmuka, namun 
tidak terlalu keliru bila diterapkan pada komunikasi publik (pidato) 
yang tidak melibatkan tanya jawab. Pemahaman komunikasi dalam 
��n�ep �n�� �e��g�� �e�n��� �er�r�ent�����u��er. De�n��� �epert� �n� 
mengisyaratkan komunikasi semua kegiatan yang secara sengaja 
dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk 
membangkitkan respon orang lain. Dalam konteks ini, komunikasi 
dianggap suatu tindakan yang disengaja untuk menyampaikan 
pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator, seperti 
menjelaskan sesuatu sesuatu kepada orang lain atau membujuk 
untuk melakukan sesuatu.


