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JudulPenelitian :Penerapan Komunikasi Terapeutik Bina Ruhani 

Islam  Terhadap Pasien RumahSakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta 

Tujuan : Mendeskripsikan komunikasi terapeutik yang 

diterapkan Bina Ruhani Islam dalam proses 

penyembuhan pasien di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 : Mendeskripsikan faktor yang menghambat dan 

mendukung penerapan komunikasi terapeutik Bina 

Ruhani Islam terhadap pasien di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta 

 

Nama :  

Hari & Tanggal : 

Jam : 

 

No Tahapan Tugas Pertanyaan 

1 
Pra Interaksi 

 

Mengeksplorasi 

perasaan, harapan, 

kecemasan diri atau 

ketakutan 

 

1) Sudah berapa lama 

ibu/bapak menjadi Bina 

Ruhani Islam di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta? 

2) Bagaimana pengalaman 

ibu/bapak dalam 

memberikan pelayanan 

keruhaniandi rumahsakit 

PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta? 

3) Pasien dengan kondisi/ 

sakit apa saja yang biasanya 

bapak/ibu dampingi? 

Menganalisa 

kemampuan dan 

kelemahan diri 

 

Menghimpun data-data 

pasien untuk rencana 



interaksi selanjutnya 

 

 

Menyusun rencana 

secara tertulis sehingga 

dapat dilakukan saat 

pertemuan dengan 

pasien 

 

2 
Orientasi 

 

Mulai membina 

hubungan saling percaya 

melalui sikap positif, 

komunikasi terbuka, 

sikap jujur, ikhlas, 

menerima 

4) Aktivitas/pendampingan 

keruhanian apa yang 

dilakukan dalam 

menghadapi pasien 

tersebut? 

5) Bagaimana kondisi pasien 

sebelum diberikan 

pendampingan? 

6) Bagaimana proses 

pendampingan yang 

dilakukan pada pasien? 

 

Planning kontrak 

bersama yang meliputi, 

tempat, waktu 

pertemuan dan topik 

yang dibicarakan 

dengan pasien 

 

Menggali dan 

mengidentifikasi 

perasaan dan masalah 

pasien, sehingga 

mendorong pasien 

mengungkapkan 

perasaannya melalui 

pertanyaan-pertanyaan 

terbuka 

 

Menjelaskan dan 

merumuskan tujuan 

kepada pasien pasca 

identifikasi masalah 

pasien 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Kerja 

 

Tenaga kesehatan 

mengeksplorasi stressor 

yang dialami pasien 

 

7) Bagaimana cara bapak/ibu 

memberikan pendampingan 

psikologi bagi pasien? 

8) Bagaimana cara bapak/ibu 

memberikan pendampingan 

sosial bagi pasien?  

9) Bagaimanacara ibu/bapak 

melakukan komunikasi 

dengan pasien ? 

10) Bahasa apakah yang biasa 

digunakan agar pasien 

mudah memahami pesan-

pesan yang disampaikan? 

11) Apakah bahasa dan 

komunikasi tersebut efektif 

untukdigunakan? 

12) Sebagai Bina Ruhani Islam 

di Rumah Sakit ini, apakah 

ibu/bapak sudah memahami 

konsep komunikasi 

terapeutik dalam merawat 

pasien? 

13) Bagaimana penerapan 

komunikasi terapeutik yang 

bapak/ibu lakukan selaku 

Bina Ruhani Islam? 

14) Bagaimana cara ibu/bapak 

memberikan motivasi untuk 

mencapai kesembuhan bagi 

pasien? 

15) Selain motivasi, cara apa 

yang biasa digunakan dalam 

memberikan pelayanan 

keruhanian? 

Mendorong dan 

menggerakan 

perkembangan 

kesadaran diri        

dengan menghubungkan 

persepsi, perasaan dan 

afeksi pasien 

4 
Terminasi 

 

Mengidentifikasi hasil 

yang dicapai 
16) Apa saja kendala dan 

hambatan dalam 

pelaksanaannya? 

17) Bagaimana cara mengatasi 

kendala dan hambatan 

tersebut?  

18) Apakah ada perubahan yang 

terjadi pada pasien setelah 

diterapkan komunikasi 

tersebut? 

Mengecek kembali 

kemajuan terapi dan 

pencapaian tujuan yang 

sudah ditentukan 

 

Saling memberikan 

kekuatan dan motivasi 

mengingat tahapan ini 

adalah akhir dari 



pelayanan sehingga 

adanya rasa kehilangan, 

sedih ataupun marah 

karna tidak tercapainya 

perubahan. 

 

 

 

 

1. Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi Bina Ruhani Islam di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta? 

2. Bagaimana pengalaman ibu/bapak dalam memberikan pelayanan 

keruhaniandi rumahsakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta? 

3. Pasien dengan kondisi/ sakit apa saja yang biasanya bapak/ibu 

dampingi? 

4. Aktivitas/pendampingan keruhanian apa yang dilakukan dalam 

menghadapi pasien tersebut? 

5. Bagaimana kondisi pasien sebelum diberikan pendampingan? 

6. Bagaimana proses pendampinganyang dilakukanpadapasien? 

7. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pendampingan psikologi bagi 

pasien? 

8. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pendampingan sosial bagi 

pasien?  

9. Bagaimanacara ibu/bapak melakukan komunikasi dengan pasien? 

10. Bahasa apakah yang biasa digunakan agar pasien mudah memahami 

pesan-pesan yang disampaikan? 

11. Apakah bahasa dan komunikasi tersebut efektif untukdigunakan? 

12. Sebagai Bina Ruhani Islam di Rumah Sakit ini, apakah ibu/bapak 

sudah memahami konsep komunikasi terapeutik dalam merawat 

pasien? 

13. Bagaimana penerapan komunikasi terapeutik yang bapak/ibu lakukan 

selaku Bina Ruhani Islam? 



14. Bagaimana cara ibu/bapak memberikan motivasi untuk mencapai 

kesembuhan bagi pasien? 

15. Selain motivasi, cara apa yang biasa digunakan dalam memberikan 

pelayanan keruhanian? 

16. Apa saja kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya? 

17. Bagaimana cara mengatasi kendala dan hambatan tersebut?  

18. Apakah ada perubahan yang terjadi pada pasien setelah diterapkan 

komunikasi tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Surat Izin Permohonan Penelitian 

 

 

 

 

 



Lampiran Surat Pernyataan Telah Melaksakan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Hasil Tes Uji Turnitin 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1 . Wawancara dengan Ibu Siti Nur Mustowati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2 Wawancara dengan Ibu Ria Herawati 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3 Wawancara dengan Bapak M. Natsir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4 Wawancara dengan Bapak Alfis Khoirul Khisholi



ISTILAH ASING 

 

Body language Bahasa tubuh 

Hemodialisa Terapi cuci darah di luar tubuh bagi seseorang yang 

ginjalnya tidak bekerja secara normal 

Hifzh Al-Nafz  Penjagaan jiwa   

Hifz Al- Din  Penjagaan agama 

Holistic health care   Penyembuhan menyeluruh meliputi aspek biologis, 

psikologis, spiritual yang dilakukan secara terintegritas 

Ikhtilath Bercampur baur antara laki-laki dan perempuan 

Itqan   Kualitas pekerjaan 

Kalimat thayyibah mensucikan dan mengagungkan asma (nama) Allah dengan 

tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir 

Ma’tsurat Dzikir pagi dan petang 

Quranic healing  Teknik penyembuhan dengan menggunakan Quran 

Relaksasi dzikir Teknik terapi perilaku dengan menggunakan kalimat-

kalimat untuk mengingat Allah  

Tabligh  Menyampaikan 

Tabassum  Menebar senyum  

Ta’awun  Tolong-menolong 

Ukhwah Jalinan kekerabatan bahwa setiap muslim merupakan   

saudara  

Verlos kamer (VK)  Pasien ruang bersalin 

 


