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ABSTRAK 

Moh. Anung Nailil Machrom. (145120207121009), KOMUNIKASI 

TERAPEUTIK PADA PELAYANAN SPIRITUAL DALAM PROSES 

PENYEMBUHAN PASIEN GANGGUAN JIWA DI RUMAH SAKIT JIWA 

(Studi Fenomenologi Rohaniawan pada Pelayanan Spiritual Rumah Sakit 

Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat) Lawang, Malang. Pembimbing : Nia 

Ashton Destrity, S.I.Kom., M.A 

Komunikasi terapeutik pada pelayanan spiritual yang seringkali dilakukan 

oleh rohaniawan merupakan salah satu kegiatan untuk membantu proses 

penyembuhan pasien gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan menganalisis komunikasi terapeutik pada pelayanan spiritual antara 

rohaniawan dan pasien gangguan jiwa. Beberapa studi terdahulu dalam konteks 

komunikasi terapeutik banyak berfokus pada komunikasi terapeutik yang 

dilakukan oleh perawat dalam tindakan keperawatan. Penelitian ini menggunakan 

metode fenomenologi dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam 

yang dilakukan kepada empat rohaniawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa rohaniawan memaknai pasien gangguan jiwa dari perspektif biomedis dan 

personalistik. Gangguan jiwa menyebabkan tindakan fisiologis yang tidak 

menentu membuat rohaniawan juga memaknai pelayanan spiritual sebagai salah 

satu upaya untuk membantu pasien agar mendapatkan ketenangan jiwa dengan 

menggunakan praktik religi. Tahapan komunikasi terapeutik yang dilakukan 

rohaniawan pada pelayanan spiritual yaitu tahap orientasi, tahap kerja dan tahap 

terminasi. Dibuka dengan tahapan orientasi, rohaniawan berbasa-basi terlebi 

dahulu agar  lebih mengenal pasien gangguan jiwa. Hal ini dilanjutkan tahap kerja 

yang memunculkan nilai agama, serta ditutup dengan tahap terminasi berupa 

rencana tindak lanjut dan evaluasi subjektif. Sering kali rohaniawan menemui 

hambatan pada pelayanan spiritual yaitu tidak tercapainya tujuan komunikasi atau 

miss komunikasi, ketidakstabilan emosi dan celometan. Upaya rohaniawan dalam 

mengurangi hambatan adalah menjaga emosi dan diam sejenak. Metode yang 

digunakan rohaniawan dalam pelayanan spiritual adalah muhasabah, kembali ke 

fitrah, renungan, dan pelepasan dosa. Bentuk dari penggunaan metode adalah 

komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok yang diterapkan pada 

kegiatan doa bersama, bernyanyi bersama, tata cara wudhu, tata cara sholat, dan 

membaca kita suci.  

Kata kunci: komunikasi terapeutik, pelayanan spiritual, rohaniawan, pasien 

gangguan jiwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Moh. Anung Nailil Machrom. (145120207121009), THERAPEUTIC 

COMMUNICATIONS IN SPIRITUAL SERVICE IN THE HEALING 

PROCESS OF PATIENT MENTAL DISORDERS IN PSYCHIATRIC 

HOSPITAL (Phenomenology Study of Clergy on Spiritual Service of Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Psychiatric Hospital) Lawang, Malang. Under the 

Guidance: Nia Ashton Destrity, S.I.Kom., M.A 

Therapeutic communication on spiritual services that is often carried out 

by clergy is one of the activities to help the healing process of mental patients. 

This study aims to find out and analyze therapeutic communication in spiritual 

services between clergy and psychiatric patients. Some previous studies in the 

context of therapeutic communication have focused a lot on therapeutic 

communication that carried out by nurses in nursing actions. This research uses 

phenomenology method with in-depth interview data collection techniques 

conducted on four clergy. The results of this study indicate that the clergy 

interpret mental patients from a biomedical and personalistic perspective. Mental 

disorders cause erratic physiological actions that make the clergy also interpret 

spiritual service as an effort to help patients reach peace of mind by using 

religious practices. The stages of therapeutic communication carried out by clergy 

on spiritual service are the orientation stage, the work stage and the termination 

stage. Opened with orientation stages, clergy firstly did small talks to get to know 

more about psychiatric patients. This continued by the work phase which raises 

religious values, and closes with the termination stage consist of follow up plan 

and subjective evaluation. In spiritual services, clergy often encounter obstacles 

including miss communication, emotional instability, and talkative. Spiritual 

efforts that are used by clergy to reduce barriers are guarding emotions and 

pausing. The methods used by clergy in spiritual service are muhasabah, returning 

to nature, reflection, and release of sin. The forms of method used in this research 

are interpersonal communication and group communication which applied in joint 

prayer activities, singing together, ablution procedures, prayer procedures, and 

reading holy book. 

Keywords: therapeutic communication, spiritual service, clergy, mental 

disorder patient 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki zaman modern seperti pada tahun 2000-an, kesehatan jiwa 

merupakan permasalahan kesehatan yang semakin sering terjadi. Data World 

Health Organisation (WHO) tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 35 

juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena 

skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia. Di Indonesia sendiri jumlah 

keseluruhan kasus gangguan jiwa mencapai 6,0% pada rentang umur 15 tahun ke 

atas dengan beberapa penderita kesehatan jiwa yaitu, depresi, bipolar, skizofrenia, 

dan obsesif kompulsif (Depkes, 2016). Data lebih terperinci terdapat pada Data 

Riskesdas tahun 2013, prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan 

dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai 

sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan 

prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 

orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk (Depkes, 2016). 

Berdasarkan beberapa data permasalahan jiwa, World Health Organisation 

(WHO) memprediksi bahwa pada tahun 2020  kematian akibat gangguan 

kesehatan mental akan menjadi penyebab kematian kedua yang paling umum 

(PPIDunia, 2017). Prediksi ini juga mempunyai keterkaitan dengan beberapa fakta 

tentang perubahan gaya hidup yang berdampak pada gangguan jiwa atau 

kesehatan mental, Mirowsky (1989) menyatakan bahwa gangguan 
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kesehatan jiwa merupakan harga yang harus dibayar untuk gaya hidup modern 

pada zaman ini. Oleh karena itu sebagian besar orang mengalami beberapa tingkat 

disonansi emosional, mulai dari kecemasan samar-samar, ketidakmampuan untuk 

berkonsentrasi, keterasingan karena seringnya perubahan gaya hidup (Freshwater, 

2006, hal. 7) . 

Dengan kondisi demikian, maka upaya-upaya untuk menghindari keadaan 

stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat kepada pasien gangguan jiwa. 

Keadaan stigmatisasi dan diskriminasi pada pasien gangguan jiwa menurut 

Freshwater (2006, hal. 6) menyebutkan bahwa beberapa pasien gangguan jiwa 

bahkan tidak diberi pertolongan ketika meminta pertolongan pada beberapa 

kelompok masyarakat serta pernah dikucilkan dari lingkungan tempat ibadah 

beberapa kelompok spiritual. Oleh karena itu salah satu upaya untuk mengurangi 

pasien gangguan jiwa adalah upaya rehabilitasi. Upaya rehabilitasi pada dasarnya 

dilakukan untuk menghindari berbagai stigmatisasi dan diskriminasi yang sering 

dialami pasien gangguan jiwa (Depkes, 2014).  

Melihat pada konteks kesehatan pasien, pelayanan spiritual merupakan 

salah satu kegiatan yang dapat membantu individu menuju penyembuhan dan 

terpenuhinya tujuan dengan atau melalui pemenuhan kebutuhan spiritual (Yusuf, 

Endang, dkk, 2016). Pelayanan spiritual berguna untuk mengurangi stres dan 

relaksasi yang memicu kemampuan tubuh untuk menyembuhkan secara natural, 

meningkatkan dan memelihara kesehatan (Timothy, Irinoye, Yunusa dkk, 2017, 

hal 35). Merujuk pada definisi pelayanan spiritual maka tidak akan lepas dari 

makna spiritual itu sendiri. Spiritual merupakan pencarian pribadi untuk 
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memahami jawaban sebagai tujuan akhir dalam hidup, tentang makna, dan tentang 

hubungan suci dari perkembangan ritual keagamaan dan bentukan komunitas 

(King dan Koenig, 2009).  

Namun, Salah satu penelitian menunjukkan bahwa dokter jarang atau tidak 

pernah mendiskusikan masalah spiritual atau agama dengan pasien mereka (King 

dan Bushwick, 1994). Sesuai dengan beberapa pernyataan di atas, fenomena 

tenaga medis jarang atau tidak pernah mendiskusikan juga terjadi pada beberapa 

rumah sakit di Indonesia. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Muthoharoh 

(2017, hal. 3) pada rumah sakit lingkup Jawa Tengah menunjukkan bahwa rumah 

sakit pada umumya belum memiliki pelayanan bimbingan rohani agama atau 

kalaupun ada eksistensinya masih perlu diperkuat karena seringkali dipengaruhi 

oleh ketersediaan anggaran untuk kebutuhan operasional. 

Kebutuhan spiritual merupakan salah satu kebutuhan fundamental yang 

dibutuhkan individu agar mampu memberikan motivasi terhadap perubahan yang 

lebih baik dan merupakan upaya individu untuk menjawab atau mendapatkan 

kekuatan ketika menghadapi stres emosional, penyakit fisik, atau kematian 

(Kozier, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Fitchett, Rybarczyk, De Marco, & 

Nicholas (1999)  menunjukkan bahwa pasien di dalam rumah sakit yang tidak 

tenang dan marah kepada Tuhan lebih lama sembuh dari pasien yang lain. Carl 

Jung dalam (Koenig dan Larson, 2001, hal. 67) menambahkan bahwa emosi yang 

stabil atau kecenderungan tenang adalah bantuan dari kegiatan religi. Oleh karena 

itu kondisi tenang dan lebih dekat dengan Tuhan memungkinkan untuk 

mempercepat kesembuhan pasien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Kondisi tidak tenang, ketegangan, putus asa dan murun, gelisah, cemas 

merupakan kumpulan gangguan tidak normal yang jika berlebihan menyebabkan 

gangguan jiwa (Maramis, 2010). Hal ini mempunyai keterkaitan dengan hasil 

observasi peneliti pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat, data 

wawancara tanggal 5 April 2018 oleh salah satu informan yang berprofesi sebagai 

perawat sekaligus rohaniawan menyatakan bahwa pasien gangguan jiwa 

mempunyai rasa gelisah dan emosi yang tidak stabil. Dipaparkan juga bahwa 

capaian atau hasil yang diraih pada pelayanan spiritual hanya sampai keaktifan 

dan ketenangan pasien gangguan jiwa dalam mengikuti semua rangkaian kegiatan 

pelayanan spiritual dikarenakan kondisi pasien gangguan jiwa yang cenderung 

tidak tenang.  

Hal tersebut mempunyai keterkaitan dengan pendapat Hawari (2002) yang 

menyatakan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki pemahaman tersendiri 

mengenai spiritualitas karena masing-masing memiliki cara pandang yang 

berbeda mengenai hal tersebut, perbedaan definisi dan konsep spiritualitas 

dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup. Oleh karena itu 

pelayanan spiritual digunakan sebagai pemahaman ketenangan dan salah satu 

sarana untuk mengalihkan kekosongan pikiran agar pola pikir pasien tetap tenang 

dengan melakukan interaksi dan kegiatan. Padahal menurut pendapat Burkhardt 

dalam (Hamid, 2000) menjelaskan bahwa spiritual ini mampu untuk mengikat 

dengan diri sendiri dan dengan Yang Maha Tinggi. Informan juga menuturkan 

bahwa diperlukan adanya rohaniawan yang mempunyai latar belakang pendidikan 

agama dan paham akan kesehatan jiwa berbasis keagamaan sehingga mampu 
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untuk melaksanakan kegiatan yang mampu mencapai tujuan pelayanan spiritual 

sendiri.  

Dijelaskan lebih lanjut oleh informan bahwa penyediaan tim layanan 

rohani menjadikan program pelayanan spiritual sebagai salah satu kegiatan yang 

rutin dilakukan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat. Informan 

menyampaikan bahwa profesi rohaniawan yang bertugas melakukan pelayanan 

spiritual juga merupakan perawat medis, sehingga tim layanan rohani adalah 

beberapa perawat yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih dalam tentang 

agama. Dipaparkan pula bahwa pelayanan spiritual ini juga sering dilakukan 

berdasarkan inisiatif dari tim layanan rohani sendiri, namun dalam hal ini perawat 

yang juga merupakan tim layanan rohani harus bisa memposisikan peran yang 

berbeda dari perawat sehingga peran baru yaitu rohaniawan mampu dilakukan 

dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal.  

Tim layanan rohani Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat yang 

telah resmi dibentuk oleh direktur sejak tahun 2015 serta mendapat SK Direktur 

nomor HK.02.04/III/3553/2015 mempunyai keunikan. Berdasarkan hasil 

observasi peneliti, belum banyak penelitian di Indonesia yang mengulas tentang 

penggabungan sistem biomedis dan spiritual, hal ini dibuktikan dengan penelitian 

terdahulu pada penelitian ini. Dengan demikian, maka tim layanan rohani Rumah 

Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat harus melakukan dua tugas sekaligus 

yaitu menggabungkan sistem biomedis (sebagai perawat) dan spiritual (sebagai 

tim layanan rohani atau rohaniawan) menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan 

bersama secara maksimal.  
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Melihat dari beberapa literatur keperawatan, Yulihastin (2009, hal. 44) 

menyatakan bahwa seorang perawat harus berperilaku berdasarkan konsep yang 

terdapat dalam ilmu biomedis, perawat sebisa mungkin menjaga hubungan antara 

klien (pasien atau keluarga pasien) hanya sebatas hubungan keperawatan, 

pendapat ini mempunyai makna bahwa perawat berperilaku sesuai dengan 

keperluan dan tupoksi medis. The International Council of Nurse Code of Ethics 

(2000, hal.5) menjelaskan lebih lanjut terkait spefisikasi peran perawat yaitu 

menaikkan lingkungan hidup antara lain, hak asasi, nilai, dan kepercayaan dari 

pasien dengan menghormatinya. Ditambahkan juga oleh Nightingle dalam 

(Baldachino, 2008, hal. 271) yang menyatakan bahwa perawat tidak boleh 

melukai lingkungan hidup pasien. 

Namun ada pendapat lain dari Lemmer (2005, hal. 310) yang menyatakan 

bahwa keperawatan adalah disiplin ilmu yang menangani manusia secara holistik, 

dan beberapa studi sudah banyak menunjukkan bahwa perawat telah mempelajari 

pelayanan spiritual. Oleh karena itu perawat mungkin adalah individu yang paling 

mengenali kondisi pasien, perawat pasti mengenali kondisi fisik, bagian tubuh dan 

semangat dari setiap pasien selama berinteraksi (Lemmer, 2005, hal. 311). 

Keterkaitan spiritualitas dengan proses penyembuhan pasien juga dapat dijelaskan 

oleh konsep holistik keperawatan. Konsep holistik keperawatan yang dimaksud 

adalah ketika memberikan pelayanan kesehatan, semua petugas harus 

memperhatikan klien dari semua komponen seperti biologis, psikologis, sosio, 

kultural bahkan spiritual (Dossey, 2005). Sehingga dapat diketahui bahwa masih 

ada pengertian job desk perawat yang mempunyai pemahaman berbeda. 
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Menyampaikan pelayanan spiritual merupakan tantangan bagi rohaniawan 

yang tidak mempunyai latar belakang keagamaan, karena hal tersebut 

berhubungan dengan kemampuan rohaniawan sendiri yang harus menyesuaikan 

dengan tujuan pelayanan spiritual. Koenig (1998, hal. 340) menjelaskan bahwa 

sesuai tujuan pelayanan spiritual, rohaniawan mampu mengingat peran dan 

memberikan kekuatan agama, para rohaniawan memobilisasi perspektif iman 

pasien sehingga dapat membantu mereka dalam perawatan dan pemulihan. 

Baldacchino (2015, hal. 105) juga menyatakan bahwa rohaniawan memiliki 

kemampuan memotivasi seseorang untuk menentukan makna, tujuan, dan 

pemenuhan dalam hidup.  

Pada praktiknya, individu yang memberikan pelayananan kesehatan atau 

seseorang dalam menyampaikan pesan kesehatan harus bersifat komunikasi 

terapeutik, yaitu komunikasi singkat, jelas, lengkap dan sederhana sehingga 

proses komunikasi dapat berlangsung sempurna (Nugroho, 2009, hal. 25). 

Definisi terapeutik sendiri menurut Miller dan Keane lebih mengacu pada ilmu 

dan seni penyembuhan (dalam Sherko, Sotiri & Lika, 2013, hal. 457). Terapeutik 

bisa juga dikatakan berkaitan dengan perawatan atau tindakan yang 

menguntungkan (Potter dan Perry, 1989). Oleh karena itu komunikasi terapeutik 

sangat erat dengan perawatan atau tindakan menguntungkan yang menggunakan 

ilmu dan seni penyembuhan. Rogers dalam (Sherko, Sotiri & Lika, 2013 hal. 458) 

juga menyebutkan bahwa terapeutik sebagai hubungan pertolongan, merupakan 

salah satu hal yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan serta 

meningkatkan kehidupan orang lain. 
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Penggabungan terapeutik dan komunikasi menghadirkan istilah 

komunikasi terapeutik. Purwanto (1994) menyebutkan bahwa komunikasi 

terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan 

kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Lebih lanjut lagi, Suryani 

(2005) menjelaskan komunikasi terapeutik dirancang untuk tujuan terapi ketika 

penolong atau perawat data membantu pasien mengatasi masalah yang dihadapi 

melalui komunikasi. Beban perasaan dan pikiran pasien pasti berbeda-beda, setiap 

pasien adalah unik, dengan kebutuhan, kekuatan, nilai-nilai dan kepercayaan 

masing-masing (Kemenkes, 2012). Sehingga tujuan komunikasi terapeutik sangat 

erat dengan kebutuhan pasien yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang 

dialami oleh pasien.  

Tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh rohaniawan pada 

pelayanan spiritual dalam lingkup kesehatan merupakan fokus praktik dari 

rohaniawan, sehingga hal ini sering terjadi pada isu pemeliharaan kesehatan 

(Meier, O’Connors & VanKatwyk, 2005, hal. 12). Oleh karena itu, seringkali 

pelayanan spiritual mencakup komunikasi kesehatan pada praktiknya, komunikasi 

kesehatan merupakan studi yang menekankan peranan teori komunikasi yang 

dapat digunakan dalam penelitian dan praktik yang berkaitan dengan promosi 

kesehatan dan pemeliharaan kesehatan (Liliweri, 2009, hal. 48). Dari pernyataan 

di atas dapat diketahui bahwa komunikasi kesehatan adalah studi yang 

mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk 

menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat memengaruhi individu dan 
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komunitas agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan 

pengelolaan kesehatan. 

Komunikasi kesehatan mempunyai cakupan keilmuan yang cukup luas, 

hal ini coba diperjelas oleh Schiavo (2007, hal. 8) yang menyatakan bahwa 

komunikasi kesehatan merupakan pendekatan dari berbagai segi dan berbagai 

disiplin ilmu untuk menggapai berbagai macam sasaran dan berbagi informasi 

kesehatan dengan cara mempengaruhi, menarik perhatian dan mendukung 

individu, komunitas, tenaga medis, dll yang akhirnya mengembangkan hasil yang 

sehat. Sebuah penelitian Zoller, Heather & Dutta (2008, hal. 3) menjelaskan 

bahwa komunikasi kesehatan yang berkembang dalam program pelayanan 

spiritual merupakan pendekatan berdasarkan proses, proses menggali cara-cara 

yang di dalamnya pemaknaan kesehatan dinyatakan, diinterpretasi, dan 

dipertukarkan, atau sebuah proses investigasi interaksi dan strukturasi simbolik 

yang dikaitkan dengan kesehatan.  

Terkait dengan komunikasi kesehatan dan komunikasi terapeutik, peneliti 

sebelumnya melihat beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah 

komunikasi terapeutik. Penelitian tersebut dilakukan oleh Luki Ritanto lulusan 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 

pada tahun 2015. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses 

komunikasi terapeutik perawat dalam mempersuasi pasien gangguan jiwa untuk 

beraktivitas. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa komunikasi terapeutik 

berlangsung dengan melibatkan komunikasi interpersonal di dalamnya. Perawat 

menggunakan cara-cara komunikasi yang berbeda terhadap pasien untuk 
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mempersuasi pasiennya yang disesuaikan dengan kondisi permasalahan pasien 

yang dirawatnya, seperti perawat memberikan pesan-pesan yang mengandung 

unsur terapi secara psikologis seperti memberikan kalimat yang mengandung 

motivasi, support atau dukungan dan pujian. 

Selain itu terdapat penelitian dari Handzo, Flanelly, dkk pada tahun 2008 

yang mengkaji apa peran sebenarnya rohaniawan bagian kedua (studi campur 

tangan rohaniawan di New York). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa campur 

tangan rohaniawan yang bersifat religius dan spiritual ini merupakan peran unik 

dari rohaniawan sebagai tim kesehatan dan keinginan dari berbagai macam pasien, 

hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi yang mampu mengerti kondisi 

yang dialami oleh pasien merupakan hasil terapeutik. Memahami dari pengalaman 

klinis pasien lalu memberikan penegasan iman, melakukan ritual keagamaan, 

menawarkan keberkahan agama, dan berdoa memiliki efek terapeutik terhadap 

pasien. Dipaparkan juga penelitian tentang dampak positif dari religi oleh Harold 

G. Koenig dan David B. Larson pada tahun 2001, dijelaskan lebih lanjut bahwa 

psikiater mempunyai peran untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut 

beberapa tipe, yaitu latar belakang agama, apakah religi mampu mendukung, 

peran religi di masa kecil dan bagaimana perbedaan dengan sekarang, dll. 

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pendidikan psikiater sebenarnya tidak jauh 

berbeda oleh rohaniawan yang belum tersertifikasi, selain itu rohaniawan atau 

penasihat spiritual mungkin menerima pelatihan khusus untuk memenuhi 

kebutuhan pasien psikiatri, sehingga peran psikiater dan rohaniawan tidak jauh 

berbeda.  
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Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi 

terapeutik memang penting dilakukan dan pelayanan spiritual mempunyai efek 

terapeutik dalam rangka proses kesembuhan pasien yang holistik, namun individu 

yang melakukan pelayanan spiritual hanya mempunyai satu profesi yaitu perawat 

medis saja atau rohaniawan saja, belum mengulas bagaimana jika rohaniawan 

yang melakukan pelayanan spiritual adalah perawat medis yang merangkap 

profesi rohaniawan juga. 

Dari beberapa penelitian di atas menjadi rujukan bagi peneliti memilih 

Rumah Sakit Jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat sebagai tempat penelitian karena 

di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat mempunyai tim layanan 

rohani yang melakukan dua profesi sekaligus yaitu sebagai rohaniawan dan juga 

sebagai perawat medis.. Berangkat dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, 

menjelaskan komunikasi terapeutik dan pengalaman sadar rohaniawan dalam 

melakukan pelayanan spiritual dalam proses penyembuhan pasien gangguan jiwa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana komunikasi terapeutik pada pelayanan spiritual dalam proses 

penyembuhan pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui, menganalisis, menjelaskan komunikasi terapeutik pada 

pelayanan spiritual dalam proses penyembuhan pasien gangguan jiwa  di Rumah 

Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan 

mengembangkan kajian ilmu komunikasi khususnya dalam 

studi komunikasi terapeutik pada bidang kesehatan khususnya 

lingkup pelayanan spiritual. 

2. Memperjelas kegiatan pelayanan spiritual mengenai tahapan 

komunikasi terapeutik sebagai salah satu kegiatan yang penting 

untuk upaya kesembuhan pasien gangguan jiwa. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan bagi 

penelitian komunikasi terapeutik yang selama ini melihat 

perawat dan rohaniawan merupakan profesi yang belum dapat 

digabungkan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Bagi rohaniawan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat, 

penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperjelas dalam 
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memberikan komunikasi terapeutik kepada pasien gangguan 

jiwa 

2. Bagi civitas akademika, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

komunikasi terapeutik ini dapat dimanfaatkan sebagai salah 

satu alternatif untuk membangun suatu nilai kepercayaan 

bahwa pelayanan spiritual mampu untuk membantu proses 

penyembuhan pasien gangguan jiwa. 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Kesehatan 

 Northouse dalam Notoadmojo (2010) menjelaskan bahwa komunikasi 

kesehatan merupakan perkembangan dari kajian ilmu komunikasi yang mengkaji 

tentang komunikasi antar manusia yang memiliki fokus pada seorang individu 

dalam suatu kelompok atau masyarakat menghadapi isu-isu berhubungan dengan 

kesehatan serta berupaya untuk memelihara kesehatan. Komunikasi kesehatan 

merupakan interdisiplin ilmu yang mengkaji peran komunikator dalam 

menyampaikan layanan kesehatan dan mempromosikan hidup sehat kepada 

individu maupun masyarakat (Littlejohn & Foss, 2009, hal. 464). 

Komunikasi kesehatan adalah ilmu yang termasuk baru, vibrant, dan 

bidang yang interdisipliner di dalam kajian ilmu komunikasi yang mengkaji lebih 

lanjut tentang bagaimana interaksi antara komunikator dan komunikan dalam 

mempromosikan perilaku kesehatan (Littlejohn dan Foss, 2009). World Health 

Organisation (2009) mendefinisikan komunikasi kesehatan sebagai strategi kunci 

untuk menginformasikan kepada publik tentang isu kesehatan dan untuk menjaga 

isu penting tentang kesehatan tetap berada di dalam agenda publik. Hal tersebut 

akhirnya menghubungkan antara komunikasi dengan kesehatan dan secara 

meningkat menjadi elemen yang penting yang dapat mempengaruhi 

perkembangan individu dan kesehatan masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut oleh
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Bensley dan Fisher (2003, hal. 57), komunikasi kesehatan yang efektif dapat 

meningkatkan awareness akan resiko kesehatan beserta solusinya, menyediakan 

motivasi dan skill yang dibutuhkan untuk memperkecil resiko ini, menolong 

mereka menemukan dukungan dari orang lain yang mengalami masalah yang 

sama; dan berpengaruh pada reinforce attitudes (memperkuat sikap). 

Definisi komunikasi kesehatan sebenarnya melekat pada konsep 

komunikasi yang berperan pada kesehatan, atau sebenarnya merupakan hubungan 

antara konsep “komunikasi” dan “kesehatan” (Pratiwi, 2012). Schiavo (2007) 

menyimpulkan komunikasi kesehatan dari beberapa definisi sehingga memandang 

komunikasi kesehatan sebagai pendekatan multitahap dan multidisiplin untuk 

menjangkau khalayak yang berbeda dan untuk berbagi informasi terkait kesehatan 

dengan tujuan mempengaruhi masyarakat.  

Menurut Schiavo (2007, hal. 4), komunikasi kesehatan akan baik jika 

berdasarkan pada two-way exchange information yang menggunakan kesamaan 

tanda dan perilaku. Bentuk komunikasi ini harus dapat diakses oleh semua dan 

membuat kesamaan makna dan simpati antara komunikator dengan audiens yang 

dituju dari komunikasi. Hal ini juga di dukung oleh pendapat Ratzan dalam 

(Liliweri, 2009) yang mengatakan bahwa komunikasi kesehatan adalah proses 

kemitraan antara para partisipan berdasarkan dialog dua arah yang didalamnya 

ada suasana interaktif, ada pertukaran gagasan, ada kesepakatan mengenai 

kesatuan gagasan mengenai kesehatan. Untuk itu, komunikasi kesehatan 

dikatakan efektif jika makna dari pesan dapat dimengerti oleh target audiens 

(Berry, 2006).  
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Komunikasi dalam lingkup kesehatan begitu penting. Hasil konferensi 

tentang komunikasi kesehatan yang berlangsung di Toronto menghasilkan 

‘Toronto Consensus”, menghasilkan 8 (delapan) poin pernyataan hubungan antara 

praktik komunikasi dan kesehatan sebagai berikut: 

1. Masalah komunikasi dalam praktik medis adalah hal yang penting dan 

umum. 

2. Ketakutan dan ketidakpuasan pasien terkait dengan ketidakpastian dan 

kurangnya informasi, penjelasan dan umpan balik. 

3. Dokter sering salah mengartikan jumlah dan jenis informasi yang ingin 

diterima pasien. 

4. Peningkatan kualitas komunikasi klinis terkait dengan hasil kesehatan 

yang positif. 

5. Menjelaskan dan memahami kekhawatiran pasien, bahkan ketika hal yang 

membuat kecemasan tidak dapat diselesaikan. 

6. Partisipasi yang lebih besar oleh pasien dalam pertemuan itu 

meningkatkan kepuasan, kepatuhan dan hasil pengobatan. 

7. Tingkat tekanan psikologis pada pasien dengan penyakit serius berkurang 

seiring dengan ketika mereka menganggap diri mereka telah menerima 

informasi yang memadai. 

8. Komunikasi klinis bermanfaat secara rutin dalam praktik klinis dan dapat 

dicapai selama pertemuan klinis yang normal, tanpa terlalu 

memperpanjang, asalkan dokter telah mempelajari teknik yang relevan. 

(Berry, 2007). 
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Melalui beberapa pernyataan tentang komunikasi kesehatan, proses 

kemitraan proses partisipan berdasarkan komunikasi antara tenaga kesehatan dan 

pasien dalam program kesehatan dengan melakukan terapeutik yang berkaitan 

dengan tindakan yang menguntungkan menimbulkan komunikasi terapeutik. 

Sehingga hubungan komunikasi kesehatan sangat erat dengan praktik komunikasi 

terapeutik dalam usaha, seni dan tindakan yang menguntungkan bagi kesembuhan 

pasien. 

2.2 Komunikasi Terapeutik 

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mendorong dan 

membantu proses penyembuhan klien (Depkes RI, 1997). Purwanto (1994) 

menyatakan bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan 

secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. 

Teknik komunikasi terapeutik merupakan cara untuk membina hubungan yang 

terapeutik dimana terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan 

pikiran dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain. Komalasari (2002, hal. 

79) menambahkan bahwa komunikasi terapeutik bukan kegiatan yang bisa 

dikesampingkan, namun harus direncanakan, disengaja, dan merupakan rangkaian 

tindakan professional tanpa melupakan kondisi pasien sebagai manusia dengan 

berbagai latar belakang sosial budaya dan masala medis yang dihadapinya. 

Sehingga sering dijadikan pengalaman bersama antara tenaga kesehatan dan 

pasien yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan klien (Budiana dalam 

Lalongkoe, 2013). 
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Definisi terapeutik sendiri mengacu pada ilmu dan seni penyembuhan 

(Miller dan Keane dalam Sherko, Sotiri & Lika, 2013, hal. 457). Definisi lain juga 

disebutkan oleh Potter dan Perry yang menyebutkan bahwa terapeutik berkaitan 

dengan perawatan atau tindakan yang menguntungkan (Potter dan Perry, 1989). 

Rogers juga menyebutkan bahwa terapeutik sebagai hubungan pertolongan, 

merupakan salah satu hal yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan serta 

meningkatkan kehidupan orang lain (dalam Sherko, Sotiri & Lika, 2013 hal. 458). 

Oleh karena itu, komunikasi terapeutik bukan pekerjaan yang bisa 

dikesampingkan, namun harus direncanakan, disengaja dan merupakan tindakan 

professional (Arwani, 2003, hal. 50). 

2.2.1 Tujuan Komunikasi Terapeutik 

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas, berikut definisi 

tujuan dari komunikasi terapeutik. Anjaswarni (2016, hal 15) menyatakan 

bahwa untuk mengatasi masalah klien, memperbaiki pengalaman emosional 

klien dan mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Salah satu tujuan 

komunikasi terapeutik yang lain menurut Purwanto dalam (Trikaloka dan 

Achmad, 2013) adalah untuk membantu pasien untuk memperjelas dan 

mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk 

mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. 

Menurut Suryani (2005, hal.37) menyatakan bahwa komunikasi bertujuan dan 

bermanfaat mengembangkan pribadi pasien ke arah yang lebih positif atau 

adaptif dan di arahkan pada pertumbuhan pasien yang meliputi tujuan dari 
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pasien seperti realisasi diri, penerimaan diri, peningkatan penghormatan diri, 

peningkatan fungsi diri dan beberapa aspek yang lain. 

2.2.2 Fungsi Komunikasi Terapeutik 

Komunikasi terapeutik berfungsi untuk mendorong adanya kerja sama 

antara perawat dan pasien. Perawat berusaha mengungkapkan perasaan, 

mengidentifikasi dan mengkaji masalah serta mengevaluasi tindakan yang 

dilakukan dalam perawatan. Suryani (2005, hal.37) menjelaska bahwa bahwa 

terapeutik berfungsi sebagai peningkatan fungsi dan kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis, terkadang pasien 

menetapkan ideal diri dan tujuan yang terlalu tinggi. Selain komunikasi 

terapeutik dapat membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikirannya. 

Kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien sangat dipengaruhi 

oleh kualitas hubungan perawat dengan klien. Hubungan perawat dengan klien 

yang baik sering kali dapat memberikan dampak terapeutik yaitu mempercepat 

kesembuhan klien (Trikaloka dan Achmad, 2013). 

2.2.3 Tahapan komunikasi terapeutik 

Tahapan-tahapan komunikasi dalam membina komunikasi terapeutik 

menurut Stuart & Sundeen dalam (Nasir & Muhith, 2011, hal. 176) yaitu; 

1. Tahap Pra Interaksi.  

Pada tahap pra interaksi ini perawat menggali perasaan dan 

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Perawat juga mulai 

mencari informasi tentang pasien. Tugas perawat dalam tahap ini adalah  

mengeksplorasi perasaan, harapan dan kecemasan pada dirinya sendiri. 
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Sebelum berinteraksi dengan klien, perawat perlu mengkaji perasaannya 

sendiri.  Oleh karena itu menganalisis kekuatan dan kelemahan diri serta 

mengumpulkan data tentang pasien merupakan hal yang harus 

dipersiapkan sehingga rohaniawan mampu memberikan pelayanan rohani 

sesuai dengan kebutuhan. 

2. Tahap Perkenalan.  

Perkenalan merupakan kegiatan yang dilakukan perawat saat 

pertama kali bertemu atau kontak dengan pasien. Tugas perawat atau 

penolong pada tahap ini adalah ,embina rasa saling percaya, menunjukkan 

penerimaan, dan komunikasi  yang terbuka. Selanjutnya merumuskan 

kontrak bersama pasien serta menggali pikiran dan perasaan serta 

mengidentifikasi masalah yang dihadapi pasien.  

3. Tahap Kerja.  

Perawat dan pasien dalam tahap ini bekerja sama mengatasi 

masalah yang dihadapi pasien (Triloka & Ahmad, 2013). Perawat 

diharapkan dapat mendorong pasien mengungkapkan perasaan dan 

pikirannya, serta dituntut untuk mempunyai kepekaan dan tingkat analisis 

yang tinggi terhadap adanya perubahan dalam respon verbal maupun non 

verbal pasien.  

Dalam tahap ini perawat harus menjadi pendengar yang baik 

karena tugas perawat pada tahap ini bertujuan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi pasien berdasarkan pada percakapannya dengan si 
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pasien. Pada tahap ini perawat dituntut untuk bekerja keras memenuhi 

tujuan yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. 

Bekerja sama dengan pasien untuk berdiskusi tentang masalah - 

masalah yang merintangi pencapaian tujuan. Tahapan ini terdiri dari dua 

kegiatan pokok yaitu menyatukan proses komunikasi dengan tindakan 

perawatan dan membangun suasana yang mendukung untuk proses 

perubahan.  

4. Tahap Terminasi. 

Tahap ini merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan pasien. 

Tahap terminasi dibagi menjadi dua yaitu terminasi sementara dan 

terminasi akhir. Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan 

antara perawat dengan pasien. Pada tahap ini pemberi pesan mendorong 

pasien untuk memberikan penilaian atas tujuan telah dicapai, agar tujuan 

yang tercapai adalah kondisi yang saling menguntungkan dan memuaskan 

sehingga kegiatan pada tahap ini sebagai penilaian pencapaian tujuan dan 

perpisahan (Damaiyanti, 2008, hal. 37) 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa fokus komunikasi 

terapeutik aadalah untuk kesembuhan pasien, namun juga disebutkan bahwa 

komunikasi terapeutik merupakan salah kegiatan yang direncanakan secara 

sadar sehingga mampu untuk mengetahui tindakan dan bentuk komunikasi 

seperti apa kepada pasien. 
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2.3 Pelayanan Spiritual dalam Praktik Komunikasi Terapeutik 

Pada praktik pelayanan spiritual, baik pikiran dan hati selalu berinteraksi 

saat kita melibatkan orang lain disekitar, yaitu penggabungan pengalaman naik 

dari tubuh dan turun dari roh (Armstrong, 2007). Oleh karena itu, pertukaran 

kekuatan spiritual dalam perawatan mampu memberdayakan pasien untuk 

memulihkan kesehatan melalui beberapa kegiatan yang melibatkan kegiatan 

komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan salah satu alat paling 

penting dan berharga yang harus dibangun perawat atau tenaga kesehatan untuk 

hubungan atau kepercayaan dalam kebutuhan pelayanan spiritual (Timothy, 

Irinoye, Yunusa dkk, 2017, hal 34).  

Dalam pandangan holistik keperawatan, pelayanan spiritual merupakan 

salah satu proses menciptakan suatu upaya penyembuhan yang melibatkan 

persepsi tentang bagaimana menemukan jati diri, hal ini mempunyai keterkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Timothy, Irinoye, Yunusa dkk (2017, hal. 

35) menunjukkan bahwa proses menciptakan dan berbagi makna melalui interplay 

yang berkelanjutan antara persepsi dan ekspresi disebut komunikasi. Komunikasi 

bukan hanya merupakan proses yang rasional atau salah satu pemikiran logis, 

namun juga merupakan proses menyaring apa yang kita rasakan melalui emosi 

yang merupakan ranah hati manusia (Timothy, Irinoye, Yunusa dkk, 2017, hal 

35). Melihat lebih jauh lagi, komunikasi terapeutik mempunyai beberapa elemen 

yaitu nilai holistik dan berpusat pada pasien, lingkungan, spiritual, psikologis 

serta elemen fisiologi merupakan beberapa hal dari lingkup komunikasi terapeutik 

(Rosenberg, 2014).  
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Dalam perkembangannya, komunikasi terapeutik dapat dilihat dalam dua 

perspektif yaitu perspektif barat dan timur. Pada perspektif barat lebih 

mengutamakan pada kemampuan atau keahlian seseorang, mengubah seseorang 

dan memenuhi kebutuhan seseorang (Ndaumanu, 2018). Hal ini dapat dilihat dari 

penelitian Pultchik dan Kellerman (1990) yang menggambarkan suatu model 

komunikasi terapeutik pada pasien gangguan jiwa yang diusulkan dan diikuti oleh 

deskripsi sembilan taktik umum psikoterapi, dapat disimpulkan pada penelitian ini 

menekankan pada penggunaan terapeutik pada proses evaluasi diri, penetapan 

tujuan, penyelesaian masalah, reinterpretasi. 

Selain itu terdapat penelitian Parameshwaran (2015) tentang praktik 

rohaniawan pada proses pelayanan spiritual melalui psikiater model. Pada 

penelitian ini penyedia perawatan rohani harus menunjukkan intervensi hasil yang 

nyata, dengan kata lain rohaniawan harus memahami perawatan spiritual 

menggunakan prinsip-prinsip neurologis sebagai hasil yang terbukti klinis. Kedua 

penelitian tersebut menganut komunikasi terapeutik dengan menggunakan 

perspektif barat. Dikarenakan gambaran penelitian tersebut condong untuk 

menekankan pada pola pikir budaya Barat yakni menekankan pada rasionalitas 

dan kepercayaan yang berasal dari dalam dirinya, mengenai dirinya sendiri 

maupun kepada lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Shaw (2000) bahwa 

sifat dasar manusia menggunakan kedua perspektif yakni barat dan timur, dimana 

orang barat cenderung untuk melihat sesuatu dari segi rasionalitas sedangkan 

orang timur lebih melihat kepada konsep ketidakpastian itu sendiri. 
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Sedangkan dalam perspektif timur lebih menekankan kepada pelayanan 

secara holistik dan patient centered yang mempunyai melibatkan totalitas 

pelayanan pada kondisi pasien, lingkungan, spiritual, psikologis, serta elemen 

fisiologis (Ndaumanu, 2018). Hal ini dapat dilihat dari penelitian oleh Ndaumanu 

(2018) tentang komunikasi terapeutik tenaga kesehatan pada klien penderita 

okultisme. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa okultisme bukan semata-mata 

gangguan mental seperti yang dipahami dalam perspektif barat, namun okultisme 

dipandang mengandung sisi spiritual sehingga proses terapi yang digunakan 

berbasis praktik religi. Hasil dari penelitian yang ditemukan di lapangan ada 

empat hal penting. Pertama, penderita okultisme berbeda dengan penderita 

gangguan jiwa. Kedua, komunikasi terapeutik yang paling utama melibatkan 

totalitas pelayanan pada kondisi penderita. Ketiga, peranan agustina sebagai 

seorang mentor mempengaruhi perilaku klien di Doulos. Keempat, kegiatan yang 

dilakukan di Doulos membentuk kebiasaan bagi klien atau penderita. Melalui 

penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perspektif timur melihat dari sisi 

spiritual dan holistik dalam suatu budaya akan berdampak pada suatu kepercayaan 

akan dunia spiritualitas.  

2.4 Fenomenologi untuk Mengungkap Makna Rohaniawan dalam 

Pandangan Budaya Kesehatan 

Studi fenomenologi mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah 

individu mengenai berbagai pengalaman hidup terkait dengan konsep atau 

fenomena (Creswell, 2013, hal. 105). Seorang Psikolog yaitu Jaspers (1972, hal 

53) menyakatakan bahwa fenomenologi merupakan studi yang menjelaskan 
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pengalaman-pengalaman subjektif pasien dan hal-hal lain yang ada atau muncul 

dari alam bawah sadar mereka. Tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk 

mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi 

atau intisari universal (Van Men dalam Cresswell, 2013, hal. 105). Fenomenologi 

tidak hanya deskripsi, tetapi juga merupakan proses penafsiran yang penelitinya 

menafsirkan, memediasi antara makna yang berbeda, tentang makna dari 

pengalaman-pengalaman hidup tersebut (Van Men dalam Cresswell, 2013, hal. 

110).  

Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada 

fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia (Moustakas dalam 

Hasbiansyah, 2008). Pendekatan fenomenologi digunakan sebagai landasan untuk 

memahami makna suatu gejala. Fenomenologi mengacu pada pengalaman 

sebagaimana yang muncul pada kesadaran, penjelasan lebih lanjut fenomenologi 

adalah ilmu yang menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan, dan 

ketahui di dalam kesadaran langsungnya pengalaman dan apa yang muncul dari 

kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena (Moustakas dalam Hasbiansyah, 

2008). 

Intisari fenomenologi menurut Stanley Deetz (dalam Littlejohn & Foss, 

2005, h. 38) adalah pertama, pengetahuan adalah hal yang disadari. Pengetahuan 

tidak disimpulkan dari pengalaman tetapi ditemukan langsung dalam pengalaman 

kesadaran. Kedua, makna dari sesuatu terdiri dari potensi-potensi dalam 

kehidupan seseorang. Bagaimana hubungan seseorang dengan suatu objek itu bagi 
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yang bersangkutan. Ketiga, bahasa merupakan sarana bagi munculnya makna. 

Individu mengalami dunia dan mengekspresikannya melalui bahasa. 

Dalam memahami fenomenologi, terdapat beberapa konsep dasar yang 

perlu dipahami, antara lain, konsep fenomena, epoche, konstitusi, kesadaran dan 

reduksi (Hasbiansyah, 2008).  

a. Fenomena 

Fenomena menurut Moustakas (dalam Hasbiansyah, 2008) adalah 

apa saja yang muncul dalam kesadaran. Obyek yang muncul dalam 

kesadaran berbaur dengan objek yang ada secara alamiah, sehingga 

makna diciptakan dan pengetahuan dikembangkan. Suatu hubungan 

berada antara yang ada dalam kesadaran yang disadari dan apa yang 

berada dalam dunia. Apa yang muncul dalam kesadaran adalah realitas 

absolut sedangkan apa yang muncul di dunia adalah suatu produk 

belajar (Moustakas dalam Hasbiansyah, 2008).  

b. Kesadaran 

Kesadaran adalah pemberian makna yang aktif. Individu selalu 

mempunyai pengalaman tentang diri individu sendiri, tentang 

kesadaran yang identik dengan diri individu sendiri. Kesadaran tak 

lain, adalah keterbukaan dan kelangsungan hubungan yang lain di 

mana dirinya dengan yang lainnya tidak memiliki pemisahan yang 

tegas (Hasbiansyah, 2008).  

c. Konstitusi  
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Konstitusi merupakan proses konstruksi dalam kesadaran manusia. 

Ketika melihat suatu bentuk benda, yang tampak pada indera selalu 

hanya sebagian. Tetapi kesadaran melakukan konstitusi, sehingga 

kemungkinan bentuk dari sisi lain dapat disadari. Konstitusi adalah hal 

yang dilihat dari sudut pandang subjek, memaknakan dunia dan alam 

semesta yang dialami (Hasbiansyah, 2008). 

d. Epoche 

Epoche merupakan konsep yang dikembangkan oleh Husserl, yang 

terkait dengan upaya mengurangi atau menunda penilaian (bracketing) 

untuk memunculkan pengetahuan di atas setiap keraguan yang 

mungkin (Hasbiansyah, 2008).  

e. Reduksi 

Reduksi merupakan kelanjutan dari epoche. Manusia memiliki sikap 

alamiah yang mengandaikan bahwa dunia ini sungguh sebagaimana 

diamati dan dijumpai. Dalam reduksi terdapat dua macam reduksi 

yaitu, reduksi fenomenologis, dan reduksi-fenomenologis-transedental 

Sehingga seorang peneliti fenomenolog sebaiknya menanggalkan teori, 

prasangka, agar dapat memahami sebuah fenomena sebagaimana 

adanya (Hasbiansyah, 2008).  

Dengan menggunakan metode ini, seorang tenaga kesehatan mengarahkan 

komunikasi dengan baik sehingga pasien dihadapkan pada situasi dan pertukaran 

pesan yang dapat menimbulkan hubungan sosial yang bermanfaat (Sobur, 2014, 

hal. 13). Ciri utama dari konseptualisasi dari komunikasi terapeutik ini adalah jika 
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para pasien mempersepsikan bahwa ahli terapi memiliki unconditional positive 

regard (penghargaan positif tanpa syarat) terhadap mereka dan suatu pemahaman 

empati terhadap kerangka acuan internal mereka merupakan proses perubahan 

yang mulai bergerak (Sobur, 2014, hal. 13). Bisa dilihat bahwa selama proses 

pelayanan spiritual membuat pasien semakin menyadari perasaan dan pengalaman 

mereka yang sebenarnya serta konsep diri mereka menjadi kurang lebih sama 

dengan seluruh pengalaman organisme yang memberi (rohaniawan). 

Melihat lebih jauh lagi, pekerjaan individu penyedia layanan kesehatan 

dipertimbangkan sebagai salah satu sub budaya sebagai kontras seperti perbankan, 

artis, ilmuan, dan politisi (Mulyana, 2016). Oleh karena itu dalam istilah 

kesehatan secara umum, dokter medis, suster, siswa kesehatan, manajer rumah 

sakit, karyawan dan pasien dibedakan menjadi beberapa bagian subsistem 

tersendiri (Mulyana, 2016, hal. 85). Hal ini yang mendasari perbedaan sikap 

tenaga kesehatan yang berbeda terhadap pasien dan fokus perhatian yang berbeda 

pada seluruh keperawatan medis (Sullivan, dalam Mulyana, 2016). Budaya 

kesehatan dapat dikategorikan menjadi 3 bagian dasar meliputi sistem biomedical, 

sistem personalistik, dan sistem naturalistik.  

Sistem biomedical adalah sistem yang tertanam pada munculnya ilmu 

alam yang dapat dihubungkan dengan fenomena secara ilmu alam di laboratorium 

(Hardey, 1998, hal. 5). Setelah itu sistem naturalistik, sistem ini memandang 

tubuh manusia terdiri dari beberapa elemen yang harus seimbang untuk mencapai 

kesehatan (Mulyana, 2016, hal 94-95), dalam pandangan ini keadaan sakit 

disebabkan adanya ketidak seimbangan elemen dalam tubuh, salah satu contohnya 
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adalah ketika keadaan sekitar terlalu dingin, terlalu panas, dan keadaan 

lingkungan sekitar (Sulliva dalam Mulyana, 2016). Ketiga adalah sistem 

personalistik, sistem ini menganggap bahwa keadaan sakit disebabkan oleh 

tindakan manusia lain atau kekuatan supranatural seperti sihir. Salah satu contoh 

penelitian personalistik adalah penelitian yang dilakukan Simatauw (2015),  hasil 

dari penelitian ini menjelaskan bahwa perawat menggap penyebab pasien 

gangguan jiwa adalah kutukan dan gangguan spiritual.  

Praktik pelayan spiritual pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat merupakan salah satu kegiatan keagamaan seperti sholat, 

melakukan ritual melalui benda-benda, dan berdoa. Hal ini mempunyai 

keterkaitan dengan penggunaan sistem personalistik yang mempunyai definisi 

tenaga penyembuh berusaha untuk membawa penyakit, menjelaskan alasan 

datangnya penyakit dan mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi 

(Mulyana, 2016, hal. 91). Ditambahkan lagi oleh Mulyana bahwa pasien pada 

sistem personalistik seringkali mencari beberapa orang yang disebut sebagai 

rohaniawan.  

Melalui data wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Prof. Deddy 

Mulyana. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang menganut sistem biomedis, 

jika perawat melakukan pelayanan spiritual atau layanan religi maka individu 

tersebut juga harus menganut sistem personalistik (Mulyana, 2018). Namun 

melihat latar belakang rohaniawan adalah seorang perawat, tidak menutup 

kemungkinan rohaniawan juga mempunyai pandangan biomedical yang sangat 

identik dengan bidang keilmuan medis.  
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Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini merujuk pada 

penelitian menggunakan metode fenomenologi yang bertujuan menggambarkan 

pengalaman sadar tim layanan rohani (rohaniawan) di Rumah Sakit Jiwa Dr. 

Radjiman Wediodiningrat dalam melakukan komunikasi terapeutik pada 

pelayanan spiritual dalam proses penyembuhan pasien gangguan jiwa melalui 

sistem personalistik. Oleh karena itu, pengalaman sadar dan beberapa hal terkait 

dari tim layanan rohani (rohaniawan) dalam melakukan pelayanan spiritual 

merupakan beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini, 

sehingga metode fenomenologi menjadi metode yang tepat dalam mengungkap 

makna objek yang akan dikaji. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini, peneliti menganggap terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang releva atau sesuai dan dapat digunakan sebagai referensi sehingga 

memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada peneliti yaitu;  

1. Proses Komunikasi Terapeutik Perawat Dalam Mempersuasi Pasien 

Untuk Beraktivitas (Studi Deskriptif kualitatif pada Perawat dengan 

Pasien Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur) 

Pada penelitian ini merupakan skripsi yang dilakukan oleh Luki 

Ritanto jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya pada tahun 2015. 

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses komunikasi terapeutik 

perawat dalam menangani pasien gangguan jiwa. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan proses komunikasi yang dilakukan oleh 
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perawat. Kesimpulan dari penelitian ini perawat menggunakan komunikasi 

terapeutik dalam berkomunikasi dengan pasiennya yang terdiri dari proses 

tahap pra interaksi, orientasi, tahap kerja, dan terminasi. Perawat 

menggunakan cara-cara komunikasi yang berbeda terhadap pasien untuk 

mempersuasi pasiennya yang disesuaikan dengan kondisi permasalahan 

pasien yang dirawatnya, seperti perawat memberikan pesan-pesan yang 

mengandung unsur terapi secara psikologis seperti memberikan kalimat 

yang mengandung motivasi, support atau dukungan dan pujian. Selain itu 

perawat juga menggunakan sikap empati, sikap positif, mendukung, 

terbuka dan juga kesetaraan terhadap pasiennya.  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penilitian yang dilakukan 

oleh peneliti, yaitu secara garis besar membahas masalah komunikasi 

terapeutik. Metode yang digunakan oleh Luki adalah deskriptif kualitatif 

sedangkan peneliti menggunakan fenomenologi, karena dalam penelitian 

ini ingin menggali lebih dalam makna peran, budaya spiritual dan 

penggambaran komunikasi terapeutik. Penelitian ini juga mempunyai 

persamaan tempat yaitu Rumah Sakit Jiwa. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Luki adalah komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh 

perawat dimaksudkan untuk mempersuasi pasien gangguan jiwa, 

sedangkan peneliti berfokus kepada proses komunikasi terapeutik, serta 

peran dan makna pelayanan spiritual yang dilakukan oleh rohaniawan 

dalam proses penyembuhan pasien gangguan jiwa. 
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2. What Do Chaplains Really Do ? Intervensions in the New York 

Chaplains Study 

Pada penelitian ini merupakan jurnal dari Handzo, Flanelly, dkk 

(2008) yang mengkaji apa peran sebenarnya rohaniawan bagian kedua 

(studi campur tangan rohaniawan di New York). Dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa campur tangan rohaniawan yang bersifat religius dan 

spiritual ini merupakan peran unik dari rohaniawan sebagai tim kesehatan 

dan keinginan dari berbagai macam pasien, hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa persepsi yang mampu mengerti kondisi yang dialami 

oleh pasien merupakan hasil terapeutik. Memahami dari pengalaman klinis 

pasien lalu memberikan penegasan iman, melakukan ritual keagamaan, 

menawarkan keberkahan agama, dan berdoa memiliki efek terapeutik 

terhadap pasien. 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa rohaniawan selalu 

membuat penilaian terhadap enam poin yaitu, kunjungan awal dan 

selanjutnya, prevalensi penggunaan afiliasi agama, afiliasi agama secara 

spesifik, status medis, campur tangan spiritual dengan status medis, dan 

campur tangan dengan masalah pasien secara general. Oleh karena itu 

rohaniawan juga mampu mengetahui kondisi spiritual secara keseluruhan 

setiap kondisi pasien karena perbedaan kebutuhan pasien berbeda-beda 

pula. 

3. Religion and Mental Health: evidence for an association 
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Penelitian ini dilakukan oleh Harold G. Koenig dan David B. 

Larson pada tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

hubungan positif dari keterlibatan agama dan kesehatan mental melalui 

beberapa tahapan. Dalam penjelasannya, psikiater mempunyai peran untuk 

mengetahui dan memahami lebih lanjut beberapa tipe, yaitu latar belakang 

agama, apakah religi mampu mendukung, peran religi di masa kecil dan 

bagaimana perbedaan dengan sekarang, dll. Setelah itu koordinasi terkait 

kebutuhan pasien dan mendukung kepercayaan yang dipercayai oleh 

pasien. Pada puncaknya psikiater berpartisipasi secara langsung di dalam 

praktik religi yang telah disampaikan sebelumnya dengan pasien. Hasil 

dari penelitian ini adalah bahwa keterlibatan agama umumnya akan 

meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik, mengurangi depresi dan 

kecemasan, dukungan sosial yang lebih besar.  

Agama mengembangkan tradisi yang stabil untuk menggambarkan 

dunia yang penuh dengan harapan dan perasaan optimis, mendorong sifat 

manusia untuk meminta ampunan dan serta selalu diberikan kebaikan, 

beberapa paparan di atas dapat berkontribusi untuk kesehata mental yang 

lebih baik.  
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2.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Keterangan : Penelitian ini berfokus pada komunikasi terapeutik pelayanan 

spiritual yang dilakukan oleh rohaniawan dalam proses penyembuhan pasien 

gangguan jiwa, sehingga hasil dari proses komunikasi terapeutik akan 

memberikan penggambaran pemaknaan secara sadar penyebab pasien gangguan 

jiwa oleh rohaniawan. Namun, pada penelitian ini tidak melihat terlalu dalam 

unsur keagamaan sehingga hanya penggambaran proses komunikasi terapeutik 

Pelayanan Spiritual Rumah Sakit Jiwa Dr. 

Radjiman Wediodininrat 
 

Komunikasi Terapeutik Rohaniawan pada 

pelayanan spiritual 

Pasien gangguan jiwa Perawat Medis Tim Layanan Rohani 

1. Pengalaman sadar rohaniawan dalam 

melakukan pelayanan spiritual 

2. Tahapan komunikasi terapeutik dalam 

pelayanan spiritual 

3. Hambatan komunikasi terapeutik dalam 

pelayanan spiritual Rumah Sakit Jiwa Dr. 

Radjiman Wediodiningrat. 
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pada pelayanan spiritual. Dalam proses pelayanan spiritual, tim layanan rohani 

yang juga merupakan perawat medis secara langsung melakukan peran berbeda 

sehingga penelitian ini juga berfokus tahapan komunikasi terapeutik. Sehingga 

melalui penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui lebih lanjut tahapan 

komunikasi terapeutik, hambatan komunikasi terapeutik, dan pengalaman sadar 

yang dibentuk oleh rohaniawan pada pelayananan spiritual dalam proses 

penyembuhan pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat menggunakan desain penelitian fenomenologi 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, Paradigma 

konstruktivis merupakan salah satu cara pandang pada penelitian kualitatif 

terhadap sebuah fenomena dari sudut pandang objektivitas dalam menemukan 

sebuah realitas atau ilmu pengetahuan. Individu-individu berusaha memahami 

dunia tempat mereka hidup dan bekerja (Creswell, 2015, hal. 32). Paradigma ini 

memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap social meaningful 

action, pengamatan langsung dan terperinci terhadap individu sebagai pelaku 

sosial yang memahami kejadian sebagai pengalaman yang diinterpretasi (Hidayat, 

2003). 

Penelitian ini tidak melihat jumlah sampling yang digunakan dalam 

pengambilan data, akan tetapi mengarah kepada kedalaman data yang diperoleh 

untuk dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Sehingga penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif, pada penelitian kualitatif lebih ditekankan pada 

keadalaman (kualitas) data bukan pada banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 

2012). 

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif menggambarkan detail khusus dari suatu keadaan, situasi sosial, atau 

hubungan sosial dengan menggunakan kata-kata serta menyajikan persoalan, 

klasifikasi jenis, atau garis besar untuk menjawab pertanyaan seperti apa, kapan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 
 

siapa dimana dan bagaimana (Neuman, 1977, hal. 329). Sedangkan Bungin (2007, 

hal. 68) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yangmempunyai tujuan untuk menggambarkan, berbagai situasi maupun suatu 

kondisi, atau fenomena realitas sosial dalam masyarakat. Menurut Faisal (2003, 

hal. 20) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif tidak sampai mempersoalkan 

jalinan hubungan antarvariabel yang ada. Oleh karena itu pada suatu penelitian 

deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis yang 

mana tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan 

teori (Ardial, 2014, hal. 262).  

Penelitian kualitatif deskriptif cocok digunakan sebagai jenis dalam 

penelitian ini karena dapat menjelaskan tujuan penelitian lebih mendalam yaitu 

komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh tim layanan rohani yang sekaligus 

perawat pada pelayanan spiritual dalam penyembuhan pasien gangguan jiwa. 

Penelitian kualitatif dapat membantu peneliti mengeksplorasi dan memahami data 

secara lebih mendalam yang berkaitan dengan makna dari setiap ungkapan 

mengenaimasalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan 

(Bandur, 2014, hal. 16).   

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian fenomenologi. Fenomenologi digunakan sebagai pendekatan untuk 

mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai 

berbagai pengalaman individu terkait dengan konsep atau fenomena. Pendekatan 

ini memfokuskan untuk mendeskripsikan apa yang sama atau umum dari semua 
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informan ketika mengalami fenomena. Tujuan utama dari fenomenologi adalah 

untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang 

pengalaman manusia. Deskripsi ini terdiri dari apa yang dialami oleh mereka dan 

bagaimana mereka mengalaminya (Moustakas dalam Creswell, 2015, h. 105). 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini terletak di Jl. A. Yani, Kec. Lawang, Kab. Malang  

65216. Alasan peneliti memilih rumah sakit jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat 

didasar pada pertimbangan pelayanan spiritual merupakan salah satu kegiatan 

yang rutin dilakukan dan sudah menjadi tugas pokok tim rohaniawan dari Rumah 

Sakit Jiwa. Serta ketentuan dari pihak Rumah Sakit Jiwa untuk tidak melakukan 

penlitian di luar rumah sakit. Faktor jarak dan akses untuk melakukan penelitian 

juga merupakan alasan lain peneliti dalam memilih lokasi penelitian. 

3.4 Fokus Penelitian  

 Fokus dalam penelitian ini adalah proses komunikasi terapeutik yang 

dilakukan oleh rohaniawan kepada pasien gangguan jiwa dalam proses 

penyembuhan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat. Fokus 

penelitian ditujukan untuk membatasi studi pada penelitian kualitatif, sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih data relevan dan yang dibutuhkan (Moleong, 

2016, hal. 93). Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:  

1. Pemaknaan secara sadar rohaniawan terhadap pasien gangguan jiwa 

dan pelayanan spiritual. 

2. Tahapan komunikasi terapeutik dalam pelayanan spiritual pada pasien 

gangguan jiwa. 
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3. Hambatan komunikasi terapeutik dalam pelayanan spiritual serta cara 

dalam menyelesaikan hambatan tersebut. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melibatkan pasien sama sekali karena 

terdapat batasan gangguan jiwa pada pasien, selain itu pasien tidak digunakan 

sebagai fokus masalah. 

3.5 Sumber Data 

 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, sumber data 

tertulis, dokumen, foto dan lain-lain (Moleong, 2016, hal. 157). Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer merupakan 

data yang membawa peneliti terhadap wawasan fenomena penelitian secara 

langsung, hal ini sesuai dengan pendapat Yin (2011) bahwa data primer 

merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan ikut 

langsung dalam fenomena tersebut. Oleh karena itu data primer yang diperoleh 

peneliti merupakan hasil dari wawancara mendalam dengan rohaniawan yang 

terlibat dan berpartisipasi langsung pada pelayanan spiritual di Rumah Sakit Jiwa 

Dr. Radjiman Wediodiningrat. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 

wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam menurut Kriyantono 

(2006, hal. 102) adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan 

langsung bertatap muka dengan informan agar mendapat data lengkap dan 

mandalam. Wawancara dilakukan peneliti kepada subyek penelitian yaitu tim 

rohaniawan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat untuk memperoleh 
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data berupa komunikasi terapeutik yang dilakukan tim rohaniawan pada 

pelayanan spiritual.  

Penelitian ini menggunakan wawancara dengan cara mengajukan 

pertanyaan terstruktur kepada rohaniawan di Rumah Sakit Dr. Radjiman 

Wediodiningrat karena peneliti menggunakan pedoman wawancara (interview 

guide) yang disusun sistematis untuk mengumpulkan data tentang proses 

komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh rohaniawan dalam proses 

penyembuhan pasien gangguan jiwa. 

 Selain itu teknik observasi difokuskan untuk mendeskripsikan dan 

mnjelaskan suatu fenomena penelitian. Fenomena meliputi interaksi secara 

langsung dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang sedang diteliti 

(Kriyantono, 2006, hal. 106). Kegiatan yang diamati oleh peneliti adalah proses 

komunikasi terapeutik yang digunakan rohaniawan dalam penyembuhan pasien 

gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat. 

3.7 Teknik Pemilihan Informan 

Teknik ini merupakan teknik dengan memilih informan yang diseleksi 

dengan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti oleh peneliti berdasarkan 

tujuan penelitian (Kriyantono, 2012). Informan yang ditentukan merupakan salah 

satu cara untuk mencapai tujuan penelitian, yang memiliki kajian lebih spesifik 

sehingga dapat mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian (Yin, 

2011). 

Berdasarkan uraian di atas, penentuan informan melalui teknik purposive 

sampling dapat memberikan data yang relevan serta pemahaman yang mendalam 
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sehingga peneliti mampu mendeskripsikan komunikasi terapeutik pada pelayanan 

spiritual. Beberapa kriteria atau pertimbangan yang digunakan peneliti dalam 

pemilihan informan berdasarkan studi pendahuluan dalam bentuk wawancara 

rohaniawan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat, yaitu: 

1. Rohaniawan yang telah ditugaskan oleh direktur dengan SK Direktur 

nomor HK.02.04/III/3553/2015. 

2. Rohaniawan yang sudah pernah minimal 5 kali memberikan pelayanan 

spiritual kepada pasien gangguan jiwa. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2016, hal. 245) menyatakan bahwa analisis data 

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari setelah selesai 

pengumpulan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian 

fenomenologi, penelitian fenomenologi bertujuan untuk mendeskripsikan 

pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman 

hidup yang berkaitan dengan konsep atau fenomena (Creswell, 2015, h. 105). 

Oleh karena itu, untuk mengetahui dan menganalisis data yang telah diperoleh 

dan mencapai tujuan akhir dari penelitian. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian fenomenologi menurut pendekatan Creswell yang merupakan 

versi lebih mudah dipahami dari metode Moustakas ( dalam Creswell, 2015, h. 

268) adalah sebagai berikut:  

1. Pada tahap awal peneliti mendeskripsikan pengalaman personal dengan 

fenomena yang sedang dipelajari tersebut. Peneliti mulai dengan deskripsi 

utuh tentang pengalamannya dengan fenomena tersebut yang bertujuan 
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untuk menyingkirkan pengalaman pribadi peneliti (yang tidak dapat 

dilakukan sepenuhnya) sehingga fokus dapat diarahkan pada partisipan 

dalam studi tersebut.  

2. Membuat daftar pernyataan penting. Peneliti kemudian menemukan 

pernyataan (dalam wawancara atau sumber data yang lain) tentang 

bagaimana individu mengalami topik tersebut, mendaftar pernyataan 

penting ini (horizontalisasi data) dan menganggap masing-masing 

pernyataan memiliki nilai yang setara, dan bekerja untuk menyusun daftar 

pernyataan yang tidak berulang dan tidak tumpang-tindih.  

3. Mengambil pernyataan penting tersebut, kemudian mengelompokkannya 

menjadi unit informasi yang lebih besar, yang disebut unit makna atau 

tema (tahap cluster of meaning).  

4. Menulis deskripsi tentang apakah yang dialami oleh partisipan dengan 

fenomena tersebut. Hal ini disebut deskripsi tekstural (textural 

description) dari pengalaman tersebut apa yang terjadi dan mencakup 

contoh verbatim.   

5. Menulis deskripsi tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Hal ini 

disebut dengan deskripsi struktural (structural description) dan peneliti 

membahas tentang latar dan konteks dimana fenomena tersebut dialami.  

6. Menulis deskripsi gabungan tentang fenomena tersebut dengan 

memasukkan deskripsi tekstural dan deskripsi struktural. Bagian ini 

merupakan esensi dari pengalaman tersebut dan menampilkan aspek 

puncak dari studi fenomenologis. Hal ini biasanya berupa paragraf panjang 
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yang menuturkan pada pembaca apa yang dialami oleh partisipan dengan 

fenomena tersebut dan bagaimana mereka mengalaminya, yaitu 

konteksnya.  

3.9 Keabsahan Data 

Keabsahan data pada penelitian kualitatif mengacu kepada kebenaran dan 

keakuratan data yang dikumpulkan serta disesuaikan dengan masalah dan fokus 

penelitian (Yusuf, 2014). Neuman (2013) mengemukakan bahwa untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Penelitian ini 

menggunakan keabsahan data yang merujuk pada kriteria yang disebut dengan 

goodness criteria yang ditawarakan oleh LincoIn dan Guba dalam Bryman (2012, 

hal.39) yakni kepercayaan (trustworthiness) dan keaslian (authenticity). 

Dalam aspek kepercayaan (trustworthiness) terdapat empat kriteria, yaitu 

(Bryman, 2012, hal.39) : 

a.  Kredibilitas (Credibility) 

Fungsi dari kriteria ini yaitu untuk menunjukkan derajat 

kepercayaan dari hasil temuan dalam peneltian dengan memperhatikan 

bagaimana temuan hasil penelitian dapat diterima oleh masyarakat. Pada 

hal ini peneliti menunjukkan dengan kredibilitas dari pemilihan informan 

yaitu sebagai tim layanan rohani (rohaniawan) dibuktikan dengan SK 

direktur yang telah melaksanakan pelayanan rohani secara langsung 

kepada pasien gangguan jiwa 

b. Keteralihan (Transferability) 
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Fungsi dari kriteria ini yaitu untuk mengetahui apakah hasil 

penelitian yang diperoleh dapat diterapkan pada situasi yang lain. Oleh 

karena itu peneliti melakukan penelitian terhadap kajian terdahulu 

sehingga meyakinkan penulis untuk dapat mengembangkan konsep 

komunikasi pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan konsep 

komunikasi terapeutik yang dapat dikembangkan untuk membantu proses 

penyembuhan pasien gangguan jiwa melalui pelayanan spiritual. 

c.  Konsistensi (Dependability) 

Fungsi dari kriteria ini adalah untuk membahas mengenai 

konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, serta 

menggunakan konsep dalam upaya membuat interpretasi untuk penarikan 

kesimpulan. Pada hal ini peneliti berdiskusi dan meminta saran kepada 

dosen pembimbing sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan 

ketika diuji. 

d.  Kepastian (Confirmabilty) 

Jika sesuatu bersifat objektif, artinya bahwa dapat dipercaya, 

faktual, dan dapat dipastikan. Fungsi dari kriteria ini adalah untuk 

mengetahui apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya yang 

mana hasil penelitian harus sesuai dengan data yang dikumpulkan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan paradigma 

konstruktivis yang juga dilengkapi dengan data yang diperoleh langsung 
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dari tempat penelitian serta didukung dengan penelitian terdahulu berupa 

skripsi. 

Lebih lanjut lagi dalam aspek authencity, Bryman (2012, hal. 393) 

menjelaskan bahwa authencity atau keaslian adalah kriteria yang dapat 

memunculkan persoalan yang lebih luas berkaitan dengan dampak politis dari 

penelitian yang meliputi sebagai berikut:    

a. Fairness 

Menekankan pada kejujuran dalam penelitian ini. Apakah data dari 

wawancara dari penelitian bersumber dari hanya satu informan atau 

lebih. Pada penelitian ini data wawancara tidak bersumber dari satu 

informan, melainkan ( 4 informan) dan data didukung pula oleh data 

dokumentasi berupa SK Direktur tahun 2015. 

b. Ontological Aunthencity 

Memiliki pengertian apakah penelitian yang dilakukan dapat 

membantu masyarakat untuk memahami lingkungan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menyebarluaskan data dan hasil penelitian pada 

perpustakaan Universitas Brawijaya dan mengirimkan kepada tokoh 

atau instansi yang diteliti. 

c. Educative Authencity 

Menekankan pengertian apakah penelitian yang dilakukan dapat 

membantu masyarakat untuk dapat lebih menghargai pandangan atau 

perspektif lain di masyarakat. Dari hal ini dapat memberikan gambaran 

secara tidak langsung mengenai pentingnya komunikasi terapeutik 
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pada pelayanan spiritual sehingga dapat membantu melakukan 

perawatan holistik dengan baik. 

d. Calatyc Aunthencity 

Menekanka pada apakah penelitian ini dapat mendorong masyarakat 

dapat terlibat dalam mengubah lingkungan. Melalui fakta pada 

permasalahan penelitian, maka diharapkan penelitian ini diharapkan 

mendorong masyarakat untuk terlibat dalam memberikan pelayanan 

spiritual pada pasien gangguan jiwa 

e. Tactical Authencity 

Menekankan apakah penelitian ini mengikutsetakan masyarakat untuk 

mengambil langkah yang diperlukan untuk terlibat dalam melakukan 

tindakan terapan dalam penelitian.  

Berdasarkan metode fenomenologi yang sudah dijelaskan oleh peneliti, 

penelitian ini juga menggunakan membercheck dalam menguji keabsahan data. 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data (Moleong, 2005). Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

informan. Apabila data yang ditemukan telah disepakati oleh para informan 

berarti data yang diperoleh bersifat valid, sehingga semakin kredibel atau 

dipercaya, sebaliknya apabila data tidak disepakati oleh informan, maka peneliti 

perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan harus menyesuaikan dengan 

apa yang diberikan oleh informan (Sugiyono, 2016, hal. 276).  
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pada penelitian ini, peneliti melakukan membercheck melalui pendekatan 

individual, peneliti menghampiri informan secara personal atau jika 

memungkinkan melalui forum diskusi kelompok. Setelah itu peneliti 

menyampaikan hal apa saja yang menjadi temuan kepada informan. Jika data 

sudah disepakati, peneliti akan meminta tanda tangan informan sebagai tanda 

persetujuan dari informan sehingga menunjukkan data informan semakin kredibel, 

selain itu juga menjadi bukti bahwa peneliti sudah melakukan membercheck. 

3.10 Etika Penelitian 

Glesne & Peshkin dalam (Creswell, 2007) menyatakan bahwa peneliti 

harus melindungi anonimitas informan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga 

kerahasiaan, ketika informan menolak mencantumkan nama asli pada 

pengumpulan data dalam penelitan ini. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan 

peneliti menerapkan prinsip etik untuk melindungi informan, mengingat 

penelitian ini dilakukan dengan individu yang memiliki hak yang harus 

dilindungi. Selain itu, peneliti ini juga menyertakan lampiran berupa Lembar 

Kesediaan Informan sebagai bukti fisik persetujuan antara peneliti dengan 

partisipan yang berisikan subyek penelitian menjadi informan dalam penelitian 

ini. Maka dari itu, etika  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pernyataan setuju dari informan, dan penyataan secara langsung 

informan bahwa peneliti akan melakukan wawancara beserta rekam 

suara. 
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2. Menghormati keterbukaan seluruh informasi informan, jika informan 

hanya memberikan sedikit informasi dan cenderung tertutup maka 

peneliti tidak boleh memaksa. 

3. Membuat batasan-batasan dengan informan agar proses wawancara 

tetap bersifat professional demi menjaga hubungan baik dengan 

informan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Gambaran umum profil Tim Layanan Rohani  

Tim layanan rohani rumah sakit jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat 

merupakan tim yang bertugas untuk memberi pelayanan spiritual pada pasien 

gangguan jiwa. Tim layanan rohani resmi dibentuk dan disahkan oleh Direktur 

rumah sakit jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat dengan nomor 

HK.02.04/III/3553/2015 mempunyai peranan cukup penting dalam meraih 

akreditasi PARIPURNA. Tim layanan rohani rumah sakit jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat sampai sekarang masih aktif melakukan pelayanan spiritual 

untuk 30 ruangan yang ada di lingkup rumah sakit.  

Dalam melakukan tugasnya, tim layanan rohani siap melayani jika 

diperlukan oleh pasien, keluaga pasien dan perawat. Namun tak jarang 

rohaniawan memberikan pelayanan spiritual secara sukarela tanpa diminta oleh 

pasien, keluarga, dan perawat. Hal ini dikarenakan rohaniawan juga merupakan 

perawat pada ruangan pasien berada, sehingga tim layanan rohani juga 

memahami kondisi pasien setiap harinya.  
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Tim layanan rohani Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat 

mempunyai anggota 27 orang. Pada tahun 2015, banyak rohaniawan senior yang 

sudah purna tugas atau pensiun. Selain bertugas untuk memberikan pelayanan 

spiritual, anggota tim layanan rohani rumah sakit jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat juga sering mengikuti kegiatan keagamaan untuk 

mengembangkan pengetahuan spiritual dalam bidang spiritual. 

4.1.2 Gambaran Umum Informan Penelitian 

Berdasarkan hasil penjelasan yang telah disampaikan pada bab III, maka  

peneliti memilih 4 informan yang sesuai dengan kriteria penelitian yang terdiri 

dari 2 rohaniawan Islam, 1 Rohaniawan Kristen, 1 Rohaniawan Katolik. 

Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan saat melakukan wawancara, maka 

identitas setiap informan tidak dirahasiakan pada penelitian ini. Oleh karena 

itu peneliti akan menjelaskan gambaran umum setiap rohaniawan sebagai 

berikut : 

1. Abdul Kodir 

Abdul Kodir sebagai informan pertama merupakan salah satu 

perawat senior di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat. Latar 

belakang pendidikan Kodir adalah D3 Keperawatan yang dilanjutkan S1 

Keperawatan. Pada tahun 2015 Kodir ditunjuk oleh pimpinan Rumah Sakit 

Jiwa sebagai salah satu anggota tim layanan rohani yang dipersiapkan 

untuk program Rumah Sakit Jiwa. Oleh karena itu, selain tugas utama 

menjadi perawat pada ruang Betet, Kodir juga mempunyai tugas sebagai 

rohaniawan. Berdasarkan ilmu pengetahuan bidang agama yang 
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dimilikinya, Kodir sering kali diberi label sebagai ustadz dan menjadi 

salah satu rohaniawan favorit pada beberapa ruangan. 

2. Saiful Anwar 

Saiful Anwar sebagai informan kedua merupakan koordinator tim 

layanan religi yang bertugas sebagai perawat di ruang Jalak. Saiful 

merupakan rohaniawan yang mempunyai latar belakang pendidikan S1 

Keperawatan. Dalam pemaparannya, Saiful dipercaya oleh masyarakat 

untuk memimpin beberapa kegiatan religi seperti imam sholat, 

penceramah, dan memimpin ritual keagamaan. Saiful juga menjadi 

sekretaris Cabang Ranting NU Lawang sehingga semakin mendekatkan 

Saiful pada kegiatan keagaaman. Menjadi perawat, rohaniawan sekaligus 

sekretaris ormas merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Saiful 

mengingat tupoksi yang diberikan adalah sebagai perawat medis. 

3. Arista Wulandari 

Arista Wulandari sebagai informan ketiga merupakan ketua tim 

layanan rohani agama Katolik yang bertugas sebagai perawat sekaligus 

rohaniawan. Arista merupakan salah satu rohaniawan yang mempunyai 

latar belakang pendidikan D3 Keperawatan. Dalam menjalani profesi 

sebagai rohaniawan, Arista merasa sangat senang karena dapat berinteraksi 

dengan pasien yang mempunyai agama yang sama. Hal ini tidak terlepas 

dari pengalamannya yang sering mengikuti kegiatan komunitas Orang 

Muda Katolik. 
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4. Mudjiati  

Mudjiati sebagai informan keempat merupakan salah satu perawat 

senior semenjak tahun 1997 yang mempunyai latar belakang pendidikan 

D3 Keperawatan dan dilanjutkan S1 Ilmu Kesehatan Jiwa. Mudjiati sangat 

aktif melakukan kegiatan pelayanan di gereja, sehingga Mudjiati semakin 

mendalami spiritual dengan terjun langsung sebagai pembicara, pemberi 

firman Tuhan pada beberapa kegiatan keagamaan. Untuk memperdalam 

pengetahuan dan ilmu spiritual, Mudjiati menempuh pendidikan informal 

di bawah bimbingan Prof. Henoh dari Teologia Malang pada kurun waktu 

1994-1996. Setelah menempuh pendidikan bersama Prof. Henoh, Mudjiati 

berhasil melakukan riset yang diakui oleh Kemenkes yang membahas 

tentang pentingnya terapi religi pada kesembuhan pasien gangguan jiwa. 

4.2 Penyajian Data 

4.2.1 Significant statement  

Melalui beberapa hasil pengumpulan data ditemukan beberapa 

significant statement seperti yang tertera pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Significant statement informan 1 (Abdul Kodir) 

Significant statements 

1. Motif rohaniawan dalam melakukan pelayanan spiritual adalah 

ketertarikan pada kegiatan spiritual. Hal ini membuat rohaniawan 

menempuh pendidikan di pesantren selama 3 tahun yang kemudian 

menjadikan kegiatan tersebut sebagai hobi. Ditambakan juga 

dengan adanya surat tugas PNS. 
2. Tugas rohaniawan adalah membantu ketenangan jiwa pasien yang 

bertujuan mengubah perilakunya agar lebih tenang dengan cara 

membimbing dan mengajak. 
3. Secara umum, gangguan jiwa disebabkan karena tiga hal yaitu, 

gangguan saraf neurotransmitter, gangguan organik (gen dan 

keturunan) dan atau gangguan fungsional (konflik sosial). Namun 
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penyebab utama gangguan jiwa adalah ketidakmampuan pasien 

mengatasi permasalahan hidup (hubungan sosial dan ekonomi). 
4. Materi pelayanan spiritual disampaikan dan dijelaskan dengan  

metode muhasabah
1
. 

5. Bentuk pelaksanaan pelayanan spiritual ada dua, yaitu komunikasi 

interpersonal dan diskusi kelompok. 
6. Praktik pelayanan spiritual mengacu pada kegiatan ritual 

keagamaan. 
7. Pemilihan materi pelayanan spiritual disesuaikan dengan kebutuhan 

pasien berdasarkan pengamatan rohaniawan, permintaan pasien, 

atau keinginan dari rohaniawan sendiri. 
8. Tahapan komunikasi terapeutik dalam pelayanan spiritual terdiri 

dari tahap orientasi yang cenderung basa-basi, setelah itu 

dilanjutkan tahap penyampaian materi pelayanan spiritual seperti 

praktik sholat, permainan menggunakan bola, dan membaca kitab 

suci. Serta tahap terminasi yang menentukan rencana tindak lanjut 

bagi pasien gangguan jiwa. 
9. Hambatan dari pelayanan spiritual adalah pasien yang tidak 

memiliki titik sadar serta jam kerja yang terbatas. 
10. Umpan balik yang diberikan oleh pasien berupa respon senang 

dengan pelayanan spiritual yang diberikan oleh rohaniawan. 
11. Informan berharap pelayanan spiritual dapat dilakukan pada 

institusi kesehatan yang lain. Tujuannya, agar individu dapat 

mencapai kesehatan seutuhnya jika kondisi spiritualnya sehat. 
Sumber : data hasil olah peneliti, 2018 

Berdasarkan hasil temuan significant statements  pada informan 

yang pertama, selanjutnya peneliti akan membuat deskripsi tentang poin-

poin penting pada tabel di atas. Pada poin pertama tentang motif dari 

rohaniawan dalam melaksanakan pelayanan spiritual. Kodir mengatakan 

bahwa adanya ketertarikan dengan kegiatan spiritual membuatnya 

menjadikan kegiatan spiritual sebagai hobi, ditambahkan lagi bahwa jika 

setiap individu pasti memiliki ketertarikan yang identik dengan citra diri 

masing-masing. Kodir juga menjelaskan bahwa surat tugas PNS dari 

                                                           
1
 Muhabasah secara etimologis adalah bentuk mashdar (bentuk dasar) dari kata hasaba-yuhasibu 

yang kata dasarnya hasaba-yahsibu atau yahsubu yang berarti menghitung. Muhasabah juga 
diartikan introspeksi, mawas, atau meneliti diri. Yakni menghitung-hitung perbuatan pada tiap 
tahun, tiap bulan, tiap hari, bahkan setiap saat (Syukur, 2006, hal. 83) 
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pimpinan merupakan suatu keputusan yang sesuai dengan ketertarikannya. 

Berikut kutipan wawancara dengan Kodir: 

“Saya yang jelas ya memang biasa ya PNS surat tugas, 

yang kedua mungkin latar belakang saya memang lebih 

seneng di aktivitas-aktivitas spiritual atau kerohaniawanan 

sehingga mungkin itu lebih pas seandainya orang itu 

okenya memang disitu, dan itu dibaca oleh pembuat 

keputusan” (Kodir, 7 Juni 2018). 

“pernah mondok sih. Ga lama, kira-kira kisaran 3 tahun 

lah.” (Kodir, 28 Juli 2018). 

“saya sampai saat ini tetep berproses dalam hal beragama, 

hobi saya disitu. Setiap hari tidak lepas mengkaji hidup, 

mengkaji dengan orang lain lalu membaca kitab-kitab. Biar 

pengetahuannya tidak mengendap, lalu di masyarakat saya 

juga masih disering dimintai tolong untuk membantu 

masyarakat.” (Kodir, 7 Juni 2018). 

Pada poin kedua tentang tugas rohaniawan  pada pelayanan 

spiritual. Kodir mengatakan bahwa tugas rohaniawan adalah membantu 

dalam ketenangan jiwa pasien. Berkaitan dengan hal tersebut, budaya 

layanan kesehatan rohani di rumah sakit jiwa cenderung pada model 

perilaku yang diberikan melalui bimbingan dan mengajak terjun secara 

langsung. Berikut kutipan wawancara dengan Kodir: 

“….membantu dalam ketenangan kejiwaan, ketika 

seseorang mendapatkan kekuatan ini harapannya memang 

akan lebih bisa mampu mengontrol emosi” (Kodir,7 Juni 

2018. 

“ disini harapannya adalah perilaku yang dikendalikan, 

jadi pasien lebih bisa memberi coping yang bagus dengan 

membimbing dan mengajak.” (Kodir, 7 Juni 2018) 

Pada poin ketiga tentang pemaknaan tentang penyakit gangguan 

jiwa. Kodir menjelaskan bahwa penyakit gangguan jiwa secara medis 
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merupakan gangguan neurotransmitter. Dijelaskan lebih lanjut bahwa 

penyebab gangguan jiwa juga bisa berasal dari sakit fisiologis yang 

berkepanjangan. Selanjutnya, adanya gangguan fungsional pada tingkah 

laku kenapa tiba-tiba seseorang berperilaku seakan-akan apa yang 

dilakukan diyakini benar, gangguan fungsional ini menyebabkan pasien 

gangguan jiwa tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Namun 

berdasarkan penjelasan lebih lanjut, Kodir memapakarkan bahwa 

penyebab utama gangguan jiwa adalah ketidakmampuan menyelesaikan 

masalah keluarga, ekonomi, dll. Berikut kutipan  wawancara dengan 

Kodir:  

“Kalo secara medis sih adanya ketidak seimbangan 

neurotransmitter gitu ya. Sehingga dia baik dalam 

persepsi, baik dalam proses fikir itu mengalami 

perubahan” (Kodir, 7 Juni 2018). 

“memang gangguan organik karena penyakit. Anda 

mungkin pernah mengalami tipes panas tinggi gitu ya, 

kayak-kayak kesadaran itu terganggu, gangguan mental 

yang mengganggu fungsi organik. Atau yang fungsional, 

yang fungsional ini batasnya belum jelas sampai saat ini 

garis merahnya itu belum ketemu. Sebenarnya dimana 

garis merahnya. Kenapa tiba-tiba seseorang ini punya 

kepribadian seperti itu sehingga melihat sesuatu seperti 

halusinasi atau proses fikirnya bermasalah atau hal-hal 

khusus,dia yakin sekali, pasien ini yakin sekali bahwa apa 

yang dilakukan benar. Tapi anehnya, secara medik itu 

neurotransmitternya yang terganggu, namun garis 

merahnya belum ketemu.” (Kodir, 7 Juni 2018) 

“Cara mengatasi masalah individu yang nggak bagus. 

Contohnya ya masalah keluarga, ekonomi dll.” (Kodir, 28 

Agustus 2018). 

Pada poin keempat bahwa posisi spiritual sangat penting karena 

mampu mengembalikan fitrah manusia. Kodir cenderung mengarahkan 
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pasien gangguan jiwa pada muhasabah atau introspeksi diri. Dalam 

metode muhasabah, Kodir mengajak pasien untuk lebih memahami bahwa 

manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang mempuyai fitrah sebagai 

kebutuhan dasar melalui interaksi semenarik mungkin. Berikut ini adalah 

hasil kutipan wawancara Kodir sebai berikut :  

“Posisinya penting sekali, karena memang spiritual itu 

adalah hal yang fitrah yang dimiliki manusia yaaa, fitrah 

memang dari dasarnya setiap manusia butuh itu.” (Kodir, 

7 Juni 2018). 

“….seorang individu dikembalikan lagi kepada tujuan 

hidupnya, tujuan penciptaannya, tujuan hakikat 

kehidupannya dia akan mampu introspeksi diri, terus 

dalam agama Islam itu sebutannya muhasabah. “ (Kodir, 7 

Juni 2018). 

Pada poin kelima tentang bentuk dalam melakukan pelayanan 

spiritual adalah komunikasi interpersonal dan diskusi kelompok. Kodir 

memaparkan bahwa ada dua bentuk yang digunakan yaitu bentuk 

komunikasi interpersoal secara pribadi dengan pasien, yang kedua ada 

diskusi kelompok kecil dengan membentuk sebuah forum. Berikut kutipan 

wawancara dengan Kodir:  

“…saya sendiri mempunyai dua metode yang saya 

laksanakan misalnya seperti ini ya face to face dan metode 

bersama atau metode diskusi modelnya macem-macem…” 

(Kodir, 7 Juni 2018). 

Pada poin keenam tentang praktik pelayanan spiritual yang 

mengacu pada kegiatan ritual keagamaan. Kodir menjelaskan bahwa 

penggunaan ritual keagamaan (praktik religi) adalah salah satu cara 

implementasi dari pelayanan spiritual. Hal ini dilakukan agar penerapan 
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metode dan bentuk dapat dilakukan dengan baik melalui praktik religi. 

berikut kutipan wawancara dengan Kodir:  

“…kalo rohaniawan ya arahnya tetep kesana, pendekatan 

diri kepada sang Kholiq dengan cara ya ritual keagaaman 

yang dilakukan dulu.” (Kodir, 7 Juni 2018). 

Pada poin ketujuh tentang pemilihan materi pelayanan spiritual. 

Kodir menjelaskan bahwa dalam pembuatan materi pelayanan spiritual 

mengacu pada kondisi pasien terlebih dahulu, namun tidak jarang juga ada 

permintaan tersendiri dari pasien. Kodir menambahkan bahwa sering kali 

dalam pembuatan materi merupakan keinginan dari Kodir sendiri. Berikut 

kutipan wawancara dengan Kodir:  

“kalo kalo materinya ya saya sendiri, menyesuaikan 

dengan audiensnya. Ada yang pasien minta sendiri, kadang 

saya sendiri inginnya nyampein seperti ini.” (Kodir, 7 Juni 

2018). 

Pada poin kedelapan tentang tahapan penyampaian pelayanan 

spiritual, Kodir menjelaskan bahwa dirinya menggunakan materi masing-

masing rohaniawan sesuai dengan permintaan dari pasien dan keputusan 

rohaniawan tersendiri. Namun, rohaniawan juga melihat latar belakang, 

kondisi, dan kesiapan pasien gangguan jiwa dalam menentukan materi 

yang akan disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, 

tahap pelaksanaan pelayanan rohani terhadap pasien gangguan jiwa terbagi 

menjadi tiga tahap. Pertama perkenalan, tahap kerja, dan terminasi. Seperti 

pada pernyataan informan pada berikut ini :  

“setiap individu, seorang perawat sudah melekat. Jadi 

ketika bertemu dengan pasien jelas ada kegiatan validasi 
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dengan pasien, perkenalan, sapa, salam gimana 

perasaannya istilahnya basa-basi yaaa. Setelah itu masuk 

ke tahap kerja, ketika masa kerja selesai maka masuk 

terminasi ya…” (Kodir, 7 Juni 2018). 

Selanjutnya Kodir menjelaskan bahwa tahap pertama dalam 

melakukan pelayanan spiritual adalah dengan melakukan perkenalan, 

salam sapa atau basa-basi dengan pasien. Dalam tahap pertama ini juga 

dilakukan penyampaian informasi terkait keadaan gangguan jiwa yang 

dialami oleh pasien. Hal tersebut dilakukan agar pasien menyadari 

keadaan gangguan jiwa yang dialami masing-masing pasien. Setelah 

pasien memiliki kesadaran terkait keadaan gangguan jiwa tersebut akan 

memungkinkan kemauan pasien untuk sembuh dari gangguan jiwa yang 

dialaminya. Seperti pada ungkapan Kodir yang menyatakan bahwa : 

“kalo komunikasinya spiritual tetep ada 3 tahapan ya 

mas, orientasi itu berupa seperti salam, 

assalamualaikum, selamat pagi, validasi kalo belum 

kenal ya kenalan dulu, gimana kabarnya, kontrak 

waktu dan tempat, topik kita membicarakan apa, itu 

orientasi”. (Kodir, 28 Agustus 2018) 

 

“stepnya gini, stepnya kalo itu anu mengenal dulu 

secara kognitif itu diberitau dulu kalo dia sadar. 

Bahwasanya itu gangguan, kalo kognitifnya belum 

jalan terus dikasih cara anu gabisa,mangkanya step 

by step. Nah kalo kognitifnya udah paham, maka 

afektifnya bisa mengikuti. Kalo kognitifnya belum 

kena ya gabisa.” (Kodir, 28 Agustus 2018) 
 

 Selanjutnya masuk pada tahap kerja atau penyampaian materi. 

Pemberian materi dilakukan ketika pasien memiliki kesadaran bahwa 

dirinya merupakan seorang individu yang megalami gangguan jiwa. 

Sehingga pada saat rohaniawan memberikan materi, pasien juga memiliki 
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keinginan untuk sembuh dari gangguan jiwa. Pada tahap ini, Kodir 

mengajak pasien melakukan praktik religi seperti sholat.  

“Kalo saya langsung tahap perkenalan dan langsung 

masuk tahap kerja itu sembari memvalidasi sejauh mana 

dia, latar belakang masaalah dia yang timbul sampai dia 

marah kesini seperti pengkajian dulu gitu” (Kodir, 7 Juni 

2018). 

“…misalnya sholat, kita buat sholat ini dibuat semenarik 

mungkin, contonya ya diajak seperti anak kecil lalu kita 

gali.” (Kodir, 7 Juni 2018). 

“Kelompok massanya lebih banyak, contoh membentuk 

kelompok lalu dikasih bola, jadi nanti ketika bolanya 

berhenti yang dapat bola baca surat Al-Fatihah, ya seperti 

anak-anak.” (Kodir, 7 Juni 2018). 

Tahap terakhir yaitu terminasi yang merupakan rencana tindak 

lanjut dari kegiatan pelayanan spiritual. Tahap ini, rohaniawan 

memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan dalam kegiatan 

spiritual kepada pasien. Dalam hal ini, rohaniawan berharap adanya 

perubahan sikap atau perilaku pasien untuk lebih baik lagi. 

“Kalo untuk terminasi satu memvalidasi tentang pertemuan 

gimana anda senang bertemu dengan saya? Perasannya 

gimana ?  seneng apa engga ? tadi yang kita bicarakan 

tentang apa  ? bisa ngulangi ? harapannya saya pasien 

saya tidak mengulangi apa yang sudah dibicarakan. Besok 

ketika saya kesini lagi saya ingin melihat kamu sudah 

melakukan, mungkin saya juga Tanya kepada perawat yang 

dekat dengan pasien itu.” (Kodir, 7 Juni 2018). 

Pada poin kesembilan tentang hambatan dalam berkomunikasi 

dengan pasien gangguan jiwa. Kodir menyatakan bahwa pasien gangguan 

jiwa ini belum memiliki titik kesadaran diri bahwa dirinya sendiri 

mengalami gangguan jiwa. Kodir menambahkan bahwa jadwal dinas yang  
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berbenturan dengan profesi perawat merupakan salah satu hambatan yang 

sering terjadi. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Kodir: 

“Kesulitan komunikasi pasien gangguan jiwa itu ketika 

memang pasien beum memiliki daya titik diri bahwasanya 

dia mengalami ganggua jiwa” (Kodir, 7 Juni 2018). 

“ya susahnya ketika dua-duanya membutuhkan diruangan 

sendiri ya membutuhkan tenaga,terus disatu sisi jadwalnya 

sudah tersusun.” (Kodir, 7 Juni 2018). 

Poin kesepuluh tentang umpan balik yang diberikan oleh pasien. 

Kodir menjelaskan bahwa pasien cenderung senang dalam mengikuti 

kegiatan pelayanan spiritual, hal ini dikarenakan pasien akan merasa jenuh 

ketika 24 jam berada di rumah sakit dengan tidak melakukan kegiatan 

apapun. Berikut kutipan wawancara dengan Kodir:  

 “Kalo pasien pasien kayak gini dikasih kegiatan seneng 

dan cenderung menerima, karena dari 24 jam waktunya 

kan ya disini gitu kan jenuh. Mangkanya kalo ada kegiatan 

banyak yg seneng” (Kodir, 7 Juni 2018). 

Poin kesebelas tentang harapan dari Kodir terkait pelayanan 

spiritual agar diterapkan pada institusi kesehatan yang lain. Kodir 

mengungkap bahwa pelayanan spiritual merupakan hal yang penting. Jika 

spiritual dari manusia itu sehat, maka kondisi fisiknya juga akan sehat. 

Berikut pernyataan Kodir dalam wawancara dengan peneliti: 

“Perlu sekali, spiritual ini kan kebutuhan yang fitrah untuk 

manusia. Seseorang itu akan membangun kesehatannya 

apabila spiritualnya sehat. Ketika spiritualnya sehat saya 

yakin fisiknya juga akan sehat. Saya yakin sekali mas.” 

(Kodir, 7 Juni 2018). 
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Deskripsi tersebut merupakan penjelasan tentang significant 

statements dari informan pertama. Setelah peneliti melakukan wawancara 

dengan informan yang pertama dan melakukan pengolahan data, maka 

ditemukan significant statement dari informan kedua seperti yang tertera 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Significant statement informan 2 (Saiful Anwar) 

Significant statements 
1. Motif dalam melakukan pelayanan spiritual adalah surat tugas dari 

pimpinan, keterbiasaan menjadi imam sholat, dan keinginan untuk 

memberikan contoh akhlaqul karimah. 

2. Saat menjalani dua profesi sekaligus, rohaniawan berusaha untuk 

menggabungkan pengetahuannya di bidang kesehatan dan agama. 

3. Rohaniawan memaknai pasien gangguan jiwa sebagai seseorang 

yang memiliki ketidakmampuan untuk memecahkan permasalahan 

yang dihadapinya.  

4. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa membutuhkan 

regenerasi sel-sel saraf neurotransmitter agar mampu berfikir lebih 

jernih dalam menghadapi permasalahannya. 

5. Pelayanan spiritual adalah salah satu cara kembali ke fitrah
2
 

melalui kegiatan keagamaan yang berguna untuk mengaktifkan 

kembali sel-sel di dalam tubuh.  

6. Kesehatan holistik terdiri dari bio, psiko, sosio dan spiritual. 

Apabila terdapat gangguan pada salah satu unsur tersebut, maka 

akan memengaruhi unsur yang lain. 

7. Unsur spiritual memiliki tingkat keberhasilan 30% dalam 

kesembuhan pasien. 

8. Tahap pertama pada pelayanan spiritual yang dilakukan 

rohaniawan adalah perkenalan dan pembuatan kontrak dengan 

pasien. Kedua, penyampaian materi pelayanan spiritual seperti 

membaca bersama surat Yasin, melakukan Tahlil, tata cara wudhu, 

dan sholawatan. Ketiga, adalah tahap pemberian evaluasi kepada 

pasien. 

9. Pasien gangguan jiwa cenderung bersikap pasif ketika memberikan 

umpan balik dalam pelayanan spiritual. 

10. Hambatan yang dialami rohaniawan terdapat pada pasien yang 

sulit untuk diberikan arahan. Hal ini disebabkan sikapnya yang 

tidak memerhatikan rohaniawan, salah satunya adalah celometan
3
. 

Maka dari itu usaha rohaniawan untuk mengurangi hambatan 

                                                           
2 Fitrah berasal  dari akar kata al-fathr yang berarti belahan. Dan dari makna ini, lahir 

makna-makna lain, seperti “penciptaan” dan “kejadian”. Dengan demikian, secara 
sederhana, fitrah manusia berarti kejadiannya sejak semula atau bawaannya sejak lahir 
(Shihab, 1996, hal. 284) 
3
  Celometan berasal dari bahasa Madura yang memiliki arti berteriak tak beraturan atau 

bersaut-sautan secara tidak jelas (Triyono, Budiono & Tahayu, 2016) 
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tersebut adalah dengan diam, menambah volume bicara, hingga 

memanggil perawat ruangan untuk mengeluarkan pasien tersebut 

dari kelompok. 

11. Penggunaan alat penunjang yang diperlukan dalam pelayanan 

spiritual adalah buku penunjang, LCD, papan tulis. 

Sumber : data hasil olah peneliti, 2018  

Berdasarkan hasil temuan significant statements pada informan 

yang kedua, selanjutnya peneliti akan membuat deskripsi tentang poin-

poin penting pada tabel di atas. Poin pertama menjelaskan tentang motif 

Saiful ikut tergabung dalam tim layanan religi. Pada tahun 2015, Pimpinan 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat membutuhkan anggota 

rohaniawan untuk salah satu syarat akreditasi Paripurna. Pimpinan Rumah 

Sakit Jiwa akhirnya memilih Saiful karena direkomendasikan oleh 

beberapa pihak. Setelah itu Saiful juga menjelaskan bahwa ada keinginan 

untuk memberikan contoh akhlaqul karimah sehari-hari agar pasien 

tergugah untuk melakukan kegiatan manusia pada umumnya. Berikut 

adalah kutipan wawancara dengan Saiful. 

 “pejabat struktural melihat butuh personil yang 

ditempatkan di instalasi ini jadi mungkin nama saya bisa 

direkomendasiin, tapi sebenernya saya ya biasa aja, tidak 

ada alasan khusus  mungkin sama seperti orang lain” 

(Saiful, 7 Juni 218). 

“ya saya coba untuk kasih contoh akhlaqul karimah sehari-

hari supaya pasien ini tergugah untuk melakukan 

kegiatan.” (Saiful 7 Juni 2018). 

“ya itu mungkin keterbiasaan jadi imam itu mas.” (Saiful, 

7 Juni 2018). 

Pada poin kedua tentang penggabungan dua profesi sekaligus, 

Saiful lebih menekankan bahwa rohaniawan harusnya mempunyai 

pendidikan ilmu spiritual secara mendalam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa 
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akan lebih baik jika rohaniawan yang melakukan pelayanan spiritual 

adalah individu yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang 

berhubungan dengan psikologi manusia. Saiful juga mencoba 

menggabungkan pengetahuan keperawatan dan pengalaman dari kegiatan 

keagamaan ketika menjadi rohaniawan. Berikut kutipan wawancara 

dengan Saiful. 

“sebetulnya kalo dari tugas saya sesuai dengan 

background dari pendidikan yang bersangkutan, jadi kalo 

apa ini istilahnya ada kerohanian kalo bisa itu yang punya 

latar belakang atau lulusan pendidikan keagamaan.” 

(Saifu, 7 Juni 2018). 

“Kalo latar belakang seperti itu kan lebih pas, kita yang 

latar belakangnya kesehatan yang di dalemnya ada 

psikologi perilaku manusia sehingga nanti bisa diambil 

dari sisi itunya. Berhubung disini mungkin belum ada, jadi 

ya dilihat orang yang sekiranya mampu untuk duduk disitu 

ya ditempatkan” (7, Juni 2018). 

“jadi ya saya gabung gitu aja. Ya setahu dari bidang 

kesehatan kayak gini terus yang dari keagamaan cuma dari 

pengetahuan sesaat ada pengajian-pengajian yang saya 

ikuti ya itu saja ga pernah sampek menguliti lebih…” (7, 

Juni 2018). 

Pada poin ketiga tentang pandangan rohaniawan terhadap pasien 

dengan gangguan jiwa. Saiful menyatakan sakit jiwa merupakan 

ketidakmampuan seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan. 

Saiful menekankan jika ada suatu permasalahan yang terdapat pada 

seseorang, alangkah lebih baik jika permasalahan tersebut dibicarakan 

dengan orang lain. Dengan demikian, Saiful yakin jika suatu permasalahan 

segera dibicarakan dan dicari jalan keluarnya, maka gangguan jiwa tidak 

akan terjadi. Berikut kutipan wawancara dengan Saiful. 
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“…gangguan jiwa itu mungkin ketidakmampuan untuk 

memecahkan masalah jadi artinya ada permasalahan yang 

muncul sehingga dipendem sendiri tidak di share, sehingga 

ya itu tadi bisa menyebabkan gangguan jiwa.” (Saiful, 7 

Juni 2018). 

Pada poin keempat tentang pandangan Saiful bahwa pasien 

gangguan jiwa adalah individu yang membutuhkan regenerasi sel-sel saraf 

neurotransmitter. Tujuan dari regenerasi sel-sel saraf neurotransmitter 

adalah membuat pikiran pasien gangguan jiwa lebih jernih dalam berfikir. 

Berikut kutipan wawancara dengan Saiful: 

“Tujuannya itu regenerasi sel-sel otaknya atau sel 

neurotransmitter, coba diperbaiki lagi ya kalo secara 

kontinu harapannya ya itu tadi bisa menggugah berpikir 

lebih jernih lagi.” (Saiful, 7 Juni 2018). 

Pada poin kelima tentang bagaimana Saiful memahami pelayanan 

spiritual itu sendiri. Saiful menyatakan bahwa pelayanan spiritual adalah 

salah satu bentuk terapi aktivitas yang menggunakan sisi spiritual yang 

mencoba kembali ke fitrah manusia. Lebih lanjut lagi kepercayaan Saiful 

pada salah satu hadis “innamal bini matika” membuat Saiful selalu 

menamkan harapan akan kesembuhan pada diri pasien . Berikut ini adalah 

kutipan wawancara dengan Saiful. 

“…rohaniawan itu menyasar sisi kereligiusan dari pasien, 

mencoba kembali ke fitrah manusia. mungkin nanti kita 

coba menggugah dari sisi spiritual mencoba untuk 

membuat kegiatan alternatif dengan harapan sesuai 

dengan apa yang kita tau, seiring dengan kegiatan 

keagamaan akan mengubah sel-sel yang ada di otak bisa 

membuat sel-sel aktif kembali jadi bisa untuk menggugah 

kesadaran dari pasien supaya bisa lebih baik lagi” (Saiful, 

7 Juni 2018). 
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“…cita-cita bisa terlaksana, kan juga ada hadits 

berusahalah dan nanti InsyaAlloh akan dikabulkan. Jadi 

sesuai dengan niatan kita “Innamal Bini”matika” jadi 

dengan niatan kita aplikasikan amal dan perbuatan itu” 

(Saiful, 7 Juni 2018). 

Pada poin keenam tentang konsep kesembuhan holistik, Saiful 

menjelaskan bahwa pelayanan spiritual sebagai pelengkap dari konsep 

kesembuhan yang holistik, hal ini meliputi bio-psiko-sosio dan spiritual. 

Sehingga jika ada salah satu elemen maka yang terganggu maka akan 

berpengaruh terhadap elemen yang lain. Berikut kutipan wawancara 

dengan Saiful: 

“…terapi ini sebagai pelengkap, ya gabungan dari terapi 

medis juga”(Saiful, 7 Juni 2018). 

“Melingkupi semua bio-psiko-sosio dan spiritual, jadi 

manusia itu tidak bisa terpecah belah ya itu tadi secara 

holistik. Kalo ada salah satu mungkin terganggu ya yang 

lain juga terganggu, misalkan fisik atau jantungnya sakit 

kan ya artinya bentuk psikisnya terganggu, sosialnya juga 

dan spiritual.” (Saiful, 7 Juni 2018). 

Pada poin ketujuh tentang porsi dan kurun waktu yang diperlukan 

oleh pasien. Saiful menjelaskan bahwa spiritual mempunyai porsi 30% 

dari total 100% kesehatan total. Spiritual ini digunakan sebagai kegiatan 

berserah diri kepada Tuhan dan menggugah alam sadar pasien. Namun 

proses penyembuhan pasien gangguan jiwa tidak bisa diprediksi karena 

harus berkolaborasi dengan tim medis terlebih dahulu, salah satu faktor 

untuk mendukung kesembuhan adalah komunikasi yang baik dengan 

lingkungan sekitar. Berikut  kutipan wawancara dengan Saiful: 

“kalo dianggap 100% ya mungkin 30%nya lah kira kira. 

Nanti kita menyusun perilakunya membentuk dia supaya 
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lebih religi jadi setiap ada kegiatan berserah diri kepada 

Tuhan dan menggugah alam sadarnya jadi berusaha 

supaya dia rel-rel yang diajarkan dalam agama kan 

macem-macem ya ada hubungan dengan Tuhan dan 

hubungan dengan manusia.”(Saiful, 7 Juni 2018). 

“nah, kalo menurut saya waktu untuk kesembuhan itu 

tergantung dari penemuan, kalo asalnya pasien itu lebih 

cepat dideteksi InsyaAlloh segera bisa, kan kalo di isolasi 

atau dikurung gitu ya jarang berkomunikasi, jarang tatap 

muka. Kan komunikasi hanya dia sendiri, nah itu mungkin 

yang membuat agak lamanya.” (Saiful, 7 Juni 2018). 

”lah ini kita juga kolaborasi dengan tim medis, jadi di jiwa 

itu kalo medis pengobatan jiwa secara rutin” (Saiful, 7 

Juni 2018). 

Poin kedelapan tentang tahap komunikasi terapeutik yang 

dilakukan Saiful saat melakukan pelayanan spiritual. Saiful menceritakan 

tahap pertama adalah tahap perkenalan sembari membuat kontrak terlebih 

dahulu, setelah itu masuk ke penyampaian materi dan menanyakan materi 

mana saja yang belum dipahami. Saiful mengungkapkan bahwa umpan 

balik yang diberikan oleh pasien sebagai salah satu indikator materi yang 

akan digunakan pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu Saiful melakukan 

evaluasi dengan bertanya kepada pasien tentang pemahaman materi yang 

telah disampaikan. Fase terakhir adalah penutupan. Berikut beberapa 

kutipan wawancara dengan Saiful:  

“ya secara umum sesuai dengan teori itu, mungkin ga 

saklek kayak gitu juga, ya perkenalan dulu, istilahnya 

kontrak dulu baru melakukan masuk ke materi.” (Saiful, 7 

Juni 2018). 

“jadi nanti saat bertemu melakukan kegiatan kerohanian 

seperti Yasin, Tahlil lalu mempelajari tata cara wudhu, 

sholawatan mungkin sebatas itu aja, ga sampek 

menyeluruh sampek ke dalam-dalam hanya sampai ke 

permukaannya aja. Istilahnya untuk saya ini supaya 
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dibangun kesadarannya oh ternyata kalo mau wudhu itu 

seperti ini, kalo mau sholat itu seperti ini nah sampek itu 

aja, jadi ga sampek secara dalam. Kalo misalkan ada 

sunnah ada wajib, ada rukun, makhruh, mubah ada haram 

itu kan ga saya hilangkan.” (Saiful, 7 Juni 2018). 

“Tapi kalo misal yang dari ruangan ya nanti kita Tanya, 

model bagaimana, ya nanti kalo saya misalkan belum 

nganu ya saya cari materinya dulu terus janjian ketemu 

lalu apa yang diminta bisa disampaikan.” (Saiful, 7 Juni 

2018). 

“ya itu di evaluasi saat mau ditutup nah pertemuannya 

kira-kira yang masih belum paham apa, esok depannya 

bisa diulangi lagi. Atau ganti materi kalo misalkan udah 

paham gitu ya. Habis itu ditutup.” (Saiful, 7 Juni 2918). 

Pada poin kesembilan tentang umpan balik yang diberikan oleh 

pasien gangguan jiwa ketika menerima pelayanan spiritual. Saiful 

mengungkapkan bahwa umpan balik yang diberikan pasien gangguan jiwa 

terkadang hanya diam saja. Namun ada pasien yang merasa penasaran, 

sehingga menanyakan kembali materi yang telah disampaikan. Hal 

tersebut merupakan salah satu indikator taraf kesembuhannya sudah 

mencapai 90%. Berikut kutipan wawancara dengan Saiful: 

“ Tapi kadang ya diem aja gitu.” (Saiful, 7 Juni 2018). 

 “…setelah saya sampaikan mereka penasaran. Jadi sudah 

ada kesadaran, sudah lebih baik lah , taraf kesembuhannya 

mungkin sudah 90% ke atas, sudah bisa memikir hal-hal 

yang lain.” (Saiful, 7 Juni 2018). 

Poin kesepuluh tentang hambatan dalam melakukan pelayanan 

spiritual dan usaha mengurangi hambatan tersebut. Saiful mengungkapkan 

bahwa hambatan bagi pasien gangguan jiwa merupakan tingkah laku yang 

celometan. Lebih lanjut lagi usaha yang dilakukan oleh Saiful untuk 

mengurangi hambatan adalah diam terlebih dahulu, jika tidak berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

maka Saiful terpaksa harus menambah sedikit volume suaranya ketika 

berbicara, ditambahkan lagi jika pasien membuat gaduh maka Saiful akan 

memanggil perawat ruangan setempat untuk mengeluarkan pasien 

pembuat gaduh. Berikut beberapa kutipan wawancara dengan Saiful: 

“hambatan saya rasa mungkin seringnya mainan, 

clometan, saat kegiatan itu banyak suara-suara yang gitu.” 

(Saiful, 7 Juni 2018). 

 “…ya sementara saya diam dulu, supaya mereka diam, 

kalo saya bentak nanti mereka tambah marah lagi, nanti 

kita yang tambah. Kalo ga mempan ya sementara dengan 

suara yang agak keras biar diam dulu, biar membangun 

kesadaran mereka bahwa materi ini juga penting bagi 

mereka.” (Saiful, 7 Juni 2018). 

“tapi kalo pas kegiatan ada yang ngisruh atau bikin onar 

ya  kita pending yang buat onar kita minta keluar dulu atau 

memanggil perawat ruangan supaya meminta yang ini 

keluar dari kelompok.” (Saiful, 7 Juni 2018). 

Poin kesebelas tentang penggunaan alat penunjang dalam 

melakukan pelayanan spiritual. Saiful menggunakan beberapa buku untuk 

menunjang materi yang akan disampaikan. Dalam kurun waktu tertentu, 

juga pernah menggunakan LCD dan papan putih. Berikut kutipan 

wawancara dengan Saiful: 

“ya cuman ini mungkin mencari materi atau buku apa gitu 

untuk disampaikan, memang pernah karena sudah kondisi 

jadi pakek slide, pakek whiteboard kayak gitu.” (Saiful, 7 

Juni 2018). 

Deskripsi di atas adalah penjelasan tentang significant statements 

yang diperoleh pada wawancara dengan informan kedua. Selanjutnya, 

setelah melakukan wawancara dengan informan ketiga pada tanggal 29 
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Juni 2018 serta dilakukan pengolahan data, maka ditemukan significant 

statement dari informan ketiga seperti apa yang ada di tabel berikut:  

Tabel 4.3 

Significant statement informan 3 (Arista Wulandari) 

Significant statements 
1. Motif yang dimiliki rohaniawan dalam melakukan pelayanan 

spiritual berasal dari pengalamannya semenjak bergabung dengan 

organisasi gereja. Hal itu menyebabkan ketertarikannya akan 

penyakit gangguan jiwa.  

2. Rohaniawan memaknai pelayanan spiritual sebagai dukungan  

dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut juga berperan membantu 

pasien agar rajin berdoa dan berserah diri pada Tuhan.  

3. Unsur spiritual memiliki tingkat keberhasilan 25% dalam 

kesembuhan holistik pasien. 

4. Rohaniawan memaknai pasien gangguan jiwa sebagai individu 

yang kehilangan arah dan tidak mampu mengontrol emosi. Hal ini 

adalah faktor utama penyebab gangguan jiwa. 

5. Faktor pendukung penyebab gangguan jiwa meliputi penyakit fisik 

dan permasalahan agama. 

6. Bentuk pelayanan spiritual yang dilakukan oleh rohaniawan 

meliputi komunikasi interpersonal, diskusi kelompok, dan diskusi 

bersama Romo
4
 atau Frater

5
 sebagai pihak yang memberikan 

ceramah. 

7. Materi pelayanan spiritual disampaikan dan dijelaskan dengan  

metode renungan
6
. 

8. Pembuatan materi dalam pelayanan spiritual merupakan gabungan 

ayat-ayat Alkitab dan pengalaman pribadinya sebagai rohaniawan. 

9. Tahap pertama pada pelayanan spiritual yang dilakukan rohaniawan 

adalah perkenalan dan kontrak dengan pasien. Kedua, memasuki 

tahap kerja dengan menyanyikan lagu-lagu rohani, berdoa, 

membaca kitab suci, komunikasi interpersonal dengan pasien, dan 

diskusi kelompok dengan sejumlah pasien gangguan jiwa. Ketiga, 

memasuki terminasi yaitu rohaniawan melakukan validasi kepada 

pasien untuk mengetahui pemahaman pasien terhadap materi yang 

diberikan dan pemberian nasehat dalam penutupan. 

10. Pasien gangguan jiwa cenderung merasa senang dan menikmati 

kegiatan pelayanan spiritual. 

11. Pelayanan spiritual memberikan dampak perubahan perilaku 

meliputi rajin berdoa, membaca kitab suci, dan pasien menjadi 

terbuka kepada rohaniawan untuk berbagi cerita. 

12. Hambatan yang sering ditemui rohaniawan dalam melakukan 

spiritual adalah disorientasi
7
, kesalahpahaman dalam  komunikasi, 

                                                           
4
 Romo atau bapak dalam bahasa jawa adalah individu yang berlaku sebagai imam atau gembala 

gereja Katolik (Haryawan, 2014). 
5
 Frater adalah seorang calon romo atau imam  gembala yang sedang menempuh pendidikan 

filsafat dan teologi (Haryawan, 2014). 
6
 Renungan menurut Harianto (2000) adalah cara menelaah sebuah ayat atau perikop yang 

disimpulkan dan direfleksikan ke konteks kehidupan sehari-hari. 
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dan jadwal kerja yang terbatas. Untuk mengurangi hambatan 

tersebut, rohaniawan menjelaskan materi secara lebih sederhana, 

serta memberikan materi tambahan di lain waktu. Apabila pasien 

tidak mau menerima pelayanan, rohaniawan membujuk pasien 

dengan pemberian reward agar pasien bersedia melakukan 

pelayanan spiritual. 

13. Alat penunjang yang digunakan dalam pelayanan spiritual adalah 

Alkitab, buku lagu dan Rosario.  

Sumber : data hasil olah peneliti, 2018 

Berdasarkan hasil temuan significant statements  pada informan 

yang ketiga, selanjutnya peneliti akan membuat deskripsi tentang poin-

poin penting pada tabel di atas. Pada poin pertama tentang motif 

rohaniawan dalam melakukan pelayanan spiritual. Arista menjelaskan 

bahwa rutinitas melakukan pelayanan, doa bersama, diskusi, bakti sosial, 

dan keikutsertaan dalam perkumpulan gereja membuat Arista tertarik 

melakukan pelayanan spiritual. Ditambahkan lagi, Arista juga mempunyai 

keinginan untuk melihat apakah pasien gangguan jiwa masih bisa 

menjalankan spiritual dengan baik atau malah membutuhkan bantuan 

spiritual. Berikut kutipan wawancara dengan Arista: 

“diperkumpulan anak muda itu kita bisa sharing gimana 

sih cara kita untuk membantu orang lain dengan ikhlas, 

dengan suka cita, lalu kita hubungkan dengan Al Kitab” 

(Arista, 29 Juni 2018). 

 “saya juga pengen tau kegiatan spiritual pasien selama di 

rawat disini, apakah mereka masih bisa, atau mereka butuh 

didampingi.” (Arista, 29 Juni 2018). 

Pada poin kedua tentang pemaknaan spiritual. Arista 

mengungkapkan bahwa pelayanan spiritual merupakan pemberian 

dukungan dan harapan bahwa sakit gangguan jiwa bukanlah cobaan yang 

                                                                                                                                                               
7
 Disorientasi menurut Baihaqi  dkk (2005) merupakan ketidaksanggupan seseorang untuk 

mengetahui posisi dirinya dalam hubungan waktu, tempat, dan benda-benda tertentu pada 
lingkungan sekitar. 
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tidak bisa dilewati. Lebih lanjut lagi Arista juga menyatakan bahwa 

pelayanan spiritual dapat membantu pasien agar rajin berdoa dan berserah 

diri kepada Tuhan. Berikut beberapa kutipan wawancara dengan Arista: 

“pelayanan spiritual ini kalo menurut saya kita memberi 

dukungan, memberi harapan bahwa sakit itu sebetulnya 

bukan cobaan yang gabisa dilewati, harapan itu masih 

ada.” (Arista, 29 Juni 2018). 

 

“perannya sih membantu dalam proses penyembuhan, kalo 

untuk pasien gangguan jiwa sendiri ya berusaha supaya 

dia ada teman untuk curhat. Bisa membantu untuk 

membuat rajin berdoa, lebih berserah pada Tuhan” 

(Arista, 29 Juni 2018). 

Pada poin ketiga tentang porsi pelayanan spiritual dalam 

kesembuhan holistik. Arista menjelaskan bahwa kesehatan spiritual 

mempunyai peran 25% dalam kesehatan secara holistik. Arista percaya 

bahwa jika pasien mampu beribadah dengan baik, maka hal itu 

menunjukkan bahwa spiritual pasien mulai sembuh secara holistik. Berikut 

kutipan wawancara dengan Arista: 

 “bisa jadi 25 % sih mas , soalnya kesehatan holistiknya 

pasien itu mereka bisa beribadah sesuai dengan 

kebiasaanya dulu” (Arista, 29 Juni 2018). 

Poin keempat tentang persepsi rohaniawan terhadap pasien 

gangguan jiwa. Dalam pemaparannya, Arista menjelaskan bahwa orang 

sakit jiwa itu adalah orang yang kehilangan arah, lebih jauh lagi penyakit 

gangguan jiwa akan menyebabkan emosi yang tidak stabil sehingga 

mempengaruhi fungsi kerja otak. Berikut kutipan wawancara dengan 

Arista: 

“orang sakit jiwa itu, mereka iu seperti orang yang 

kehilangan arah kalo menurut saya. Kalo untuk pasien 
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disini, sebenernya mereka dari segi pengetahuan bagus, 

cuman emosionalnya ya itu ketidakstabilan emosi” (Arista, 

29 Juni 2018). 

“Kalo menurut saya individu kehilangan arah dan tdk 

mampu mengontrol emosi” (Arista, 14 Agustus 2018). 

Pada poin kelima tentang faktor pendukung penyebab gangguan 

jiwa. Arista menjelaskan bahwa penyakit fisik yang diderita menimbulkan 

depresi, hal ini membuat pasien kurang menjaga kesehatan sehingga 

memicu penyakit gangguan jiwa. Setelah itu kecenderungan menyalahkan 

Tuhan atas sakit fisik yang diderita juga menjadi faktor pendukung 

penyebab gangguan jiwa. Berikut kutipan wawancara dengan Arista:  

“….sbg pendukung, biasanya karena sakit pasien menjadi 

depresi,atau pasien dengan gangguan jiwa sehingga 

kurang menjaga kesehatan atau merawat diri sehingga 

sakit fisik muncul memicu gangguan jiwa.” (Arista, 14 

Agustus 2018). 

 

“Ada yg cenderung menyalahkan Tuhan atas yg 

dideritanya” (Arista, 14 Agustus 2018). 

 

Pada poin keenam merupakan tentang bentuk pelayanan spiritual. 

Arista menjabarkan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan, beberapa 

cara tersebut adalah curhat atau komunikasi interpersonal, setelah itu ada 

diskusi bersama atau kelompok kecil yang biasanya terdiri dari lima pasien 

gangguan jiwa dan dua rohaniawan. Setelah itu ada kegiatan yang 

mendatangkan Romo atau Frater dengan kegiata seperti penyampaian 

firman Tuhan, doa bersama dan siraman rohani. Berikut kutipan 

wawancara dengan Arista. 

“face to face pernah, diskusi juga pernah. Seringnya sih 

face to face mas, pasiennya ada 5, rohaniawannya ada 

2…” (Arista, 29 Juni 2018). 
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“kalo rutin ya biasanya cuma doa bersama, tapi kalo 

mereka minta mendatangkan dari romo ya paling 2 minggu 

atau sebulan sekali. Kita nanti hubungi pihak gerejanya di 

Lawang situ, memang kita sudah lama kerja sama” (Arista, 

29 Juni 2018). 

 

Pada poin tujuh tentang materi pelayanan spiritual yang dijelaskan 

melalui metode renungan. Arista menjelaskan bahwa renungan adalah 

introspeksi atau melihat kembali kegiatan pasien sehari-hari sudah sesuai 

dengan ayat-ayat Alkitab. Berikut kutipan wawancara dengan Arista : 

“istilahnya itu biasanya renungan mas, kita bilangnya 

renungan. kita baca suci, setelah itu kita merenung, kita 

pahami dulu ayatnya, kita hubungkan dengan kegiatan 

sehari-hari, apasih di keseharian itu yang sesuai dengan 

ayat kita suci.” (Arista, 29 Juni 2018). 

 

Pada poin kedelapan tentang pembuatan materi pelayanan spiritual. 

Arista menjelaskan bahwa pembuatan materi pelayanan spiritual 

berdasarkan dari ayat-ayat Alkitab. Dalam menentukan ayat mana yang 

akan dipilih, Arista melihat terlebih dahulu kondisi pasien sehingga 

kemungkinan bergantinya materi yang akan disampaikan sangat mungkin 

terjadi. Arista juga memberikan contoh pengalaman selama menjadi 

anggota gereja yang dikemas secara sederhana agar mudah dipahami oleh 

pasien. Berikut kutipan wawancara dengan Arista: 

“kalo materi sih, sesuai dengan kitab suci. Umpanya 

Seperti ada ungkapan kitab suci anak domba yang hilang 

itu tidak akan ditinggalkan Tuhan tapi dia akan dicari, jadi 

kita ibaratkan mereka seperti itu” (Arista, 29 Juni 2018). 

 

“biasanya sudah kita siapkan dulu, kita liat kondisi pasien, 

kita tanyakan dulu pasiennya ini seperti apa. Kalo di jiwa 
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itu engga terlalu materi soalnya takut ga connect gitu lo” 

(Arista, 29 Juni 2018). 

Poin kesembilan tentang tahapan komunikasi terapeutik pada 

pelayanan spiritual. Arista menjelaskan bahwa tahap pertama merupakan 

pendataan pasien yang meminta bantuan rohaniawan, setelah itu Arista 

perkenalan dan bernegosiasi tentang waktu serta kegiatan atau kontrak. 

Kemudian Arista mengajak berdoa dulu, setelah itu bernyanyi bersama 

dan yang terakhir masuk pada penyampaian Alkitab dan penjelasan lebih 

lanjut ayat yang sudah dijelaskan. Setelah dijelaskan langsung diberi 

wejangan atau nasehat. Setelah itu Arista melakukan validasi dengan 

bertanya bagaimana perasaan pasien setelah melakukan pelayanan 

spiritual, apa yang sudah dijalani selama kurun waktu berapa menit yang 

lalu, dan kontrak waktu lagi jika pasien masih mau untuk kegiatan 

pelayanan spiritual. Berikut beberapa kutipan wawancara dengan Arista: 

“biasanya kita tanyakan dulu data-data dari pasien, kan 

mereka yang meminta kita data dulu, biasanya kita ke 

pasien itu minimal dua orang mas” (Arista, 29 Juni 2018). 

“disana ya kita perkenalan dulu,  setelah itu kita jelaskan 

kita kontrak waktu dulu kira-kira setengah jam itu sudah 

lama, kadang ada yang minta satu jam” (Arista, 29 Juni 

2018). 

“Kita mulai dulu berdoa, eh nyanyi dulu. Lalu baca kitab 

suci, lalu kita terus ngobrol. Kita biarkan mereka curhat 

apa yang mereka rasakan selama ini, apa yang jadi inti 

masalahnya, dari segi rohani apa masalahnya.” (Arista, 29 

Juni 2018). 

“kita validasi. Perasaannya gimana, dari yang sudah kita 

jalani selama rentang waktu setengah jam ini. Apa yang 

kamu dapatkan dari sana, terus harapanmu nanti kita. 

Terus biasanya kira kontrak waktu lagi, mau ada lagi 

enggak kira-kira kapan” (Arista, 29 Juni 2018). 
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“untuk terminasi, ya ini aja sih. Ini kamu sudah bagus, 

kamu harus tetep baca kitab suci, berdoa. Kita tinggal kok 

mas, jadi kita titipkan perawat disana, lalu evaluasinya kita 

juga titipkan disana” (Arista, 29 Juni 2018). 

Poin kesepuluh tentang umpan balik yang diberikan oleh pasien. 

Arista menyebutkan bahwa kebanyakan dari pasien gangguan jiwa merasa 

senang terhadap kegiatan pelayanan spiritual, namun ada juga respon 

penasaran terhadap beberapa materi yang disampaikan. Dalam keadaan 

seperti itu, Arista selalu memancing dengan jawaban ringan namun logis 

sehingga mampu memicu pikiran pasien. Berikut beberapa kutipan 

wawancara dengan Arista: 

“feedback mereka sih mereka seneng biasanya, mereka 

bercerita oh iya mbak berarti selama ini saya salah 

memusuhi ayah saya, ibu saya” (Arista, 29 Juni 2018). 

“…mereka cenderung mendengarkan. Pernah dulu dia 

respon loh ga begitu bu, itu tuh begini ya kira cari lagi 

alesan yang bagus” (Arista, 29 Juni 2018). 

 

Poin kesebelas tentang perubahan yang terjadi pada pasien 

gangguan jiwa setelah diberi pelayanan spiritual. Sejauh pengamatan 

Arista, dampak dari pelayanan spiritual ini adalah perubahan perilaku 

dalam berdoa dan membaca kitab suci. Lebih lanjut lagi Arista juga 

seringkali bertanya kepada pasien bagaimana mereka kalo ada masalah 

sehingga memicu otak agar bekerja.. Berikut beberapa kutipan wawancara 

denga Arista: 

“ada yang berubah, ada yang masih tetep sih ada juga. 

Kebanyakan kalo dari sisi spiritual kebanyakan berubah, 

kalo dari sisi spiritual mereka mau berdoa, mereka mau 

beribadah, terus kalo ada masalah gitu mereka mau 

curhat” (Arista, 29 Juni 2018). 
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Pada poin keduabelas tentang hambatan dan usaha Arista dalam 

melakukan pelayanan spiritual. Dijelaskan oleh Arista bahwa hambatan 

yang sering ditemui pada pasien gangguan jiwa adalah disorientasi atau 

miss komunikasi. Dalam rangka mengurangi hambatan tersebut, Arista 

menjelaskan kembali materi secara sederhana dan mencoba pada 

kesempatan yang lain. Arista juga menambahkan bahwa sering berbohong 

layaknya berbohong kepada anak kecil untuk kebaikan pasien. Berikut 

kutipan wawancara dengan Arista: 

 “hambatannya itu mungkin kalo di pasien jiwa ya 

disorentiasi atau miskom, jadi mereka tuh ga ngerti apa 

yang kita maksud” (Arista, 29 Juni 2018). 

“Terus ada yang ditengah-tengah dia sudah defend gitu, 

lalu kita nyoba lain waktu” (Arista, 29 Juni 2018). 

“kalo saya kan di geriatri ya mas, ya saya ngajaknya kayak 

anak kecil kan, jadi mbujuki gitu mas.” (Arista, 29 Juni 

2018). 

“…yang dirasakan ya, beban sih enggak. Saya liatnya 

kurang bisa maksimal gitu yang dipelayanan spiritual, kalo 

diruangan sebagai perawat kan itu sudah pekerjaan bagi 

saya. Kalo di pelayanan spiritual ya itu jadwal dinas, terus 

ruangan juga, kan mereka ada diruangan sana, ruangan 

sana” (Arista, 29 Juni 2018). 

Pada poin ketigabelas tentang alat penunjang yang digunakan 

dalam melakukan pelayanan spiritual. Arista menjelaskan selalu membawa 

Alkitab dan buku nyanyi atau buku pujian dan Rosario, hal ini dilakukan 

untuk membuat pelayanan spiritual lebih khidmat. Berikut beberapa 

kutipan wawancara dengan Arista: 

“propertinya buku menyanyi, buku puji syukur itu ada. 

Alkitab itu pasti, sama Rosario” (Arista, 29 Juni 2018). 
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“kalo curhat sesama dengan seagama itu menurut saya 

lebih enak gitu loh mas, lebih nyaman gitu kita ngasih 

dukungan atau apa gitu juga lebih enak” (Arista, 29 Juni 

2018). 

Deskripsi di atas adalah penjelasan tentang significant statements 

yang diperoleh pada wawancara dengan informan kedua. Selanjutnya, 

setelah melakukan wawancara dengan informan keempat pada tanggal 29 

Juni 2018 serta dilakukan pengolahan data, maka ditemukan significant 

statements dari informan keempat seperti yang ada di tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Significant statements informan 4 (Mudjiati) 

Significant statements 
1. Motif yang dimiliki rohaniawan dalam melakukan pelayanan 

spiritual berasal dari keyakinan atas takdir Tuhan dan kesiapan 

rohaniawan baik secara mental maupun keilmuan bidang agama 

yang dimiliki. 

2. Rohaniawan memaknai pelayanan spiritual sebagai kegiatan yang 

dapat merubah sikap perilaku seseorang agar menjadi lebih baik. 

3. Rohaniawan memaknai pasien gangguan jiwa sebagai individu 

yang landasan agamanya tidak kuat, gen, dan  konflik sosial. 

4. Bentuk pelayanan spiritual yang dilakukan rohaniawan adalah 

bernyanyi (puji-pujian), doa bersama, permainan, dan komunikasi 

interpersonal (sharing).  

5. Pembuatan materi dalam pelayanan spiritual berdasarkan firman 

Tuhan yang didapatkan melalui doa dan pembacaan Alkitab.  

6. Tahap pertama pada saat melakukan pelayanan spiritual adalah 

BHSP yang merupakan Stadar Operasional Prosedur (SOP). Kedua, 

memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengutarakan 

perasaan, setelah itu memberikan materi. Ketiga, tahap terminasi 

dengan melakukan evaluasi tehadap perubahan perilaku dan 

aktivitas keseharian dari pasien, misalnya seperti kemandirian 

pasien untuk makan, minum, mandi dan memberikan nasehat 

kepada pasien. 

7. Pasien gangguan jiwa cenderung senang dan menikmati kegiatan 

pelayanan spiritual. 

8. Hambatan rohaniawan dalam melakukan pelayanan spiritual 

terdapat pada sikap pasien yang menyalahkan Tuhan atas keadaan 

yang telah menimpa pasien. Untuk mengatasi hal tersebut, 

rohaniawan memberikan pengertian menggunakan tutur kata sopan, 

santun, dan senyuman kepada pasien. 

9. Alat penunjang yang digunakan dalam pelayanan spiritual adalah 

Alkitab dan buku kidung puji-pujian.  

Sumber : data hasil olah peneliti, 2018 
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Poin pertama menjelaskan tentang poin pertama tentang motif 

dalam melakukan pelayanan spiritual. Mudjiati memaparkan bahwa motif 

yang mendasar adalah terpanggil secara alami sehingga menggerakkan 

hati untuk menjadi seorang rohaniawan. Lebih lanjut Mudjiati 

menjelaskan bahwa gangguan jiwa merupakan individu yang kurang kuat 

dari segi agamanya, dengan mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa harus 

menyampaikan firman-Nya. Oleh karena itu, Mudjiati dalam melakukan 

pelayanan spiritual dengan suka cita tanpa paksaan. Berikut kutipan 

wawancara dengan Mudjiati: 

“itu berkah dari Tuhan ya mas, kalo tak pandang saya 

percaya kenapa kok saya dipercaya untuk membimbing itu 

gimana, kalo yang saya pandang itu orang yang sudah 

matang agamanya” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

“saya terpanggil mendalami terapi religius nasrani itu 

karena saya tergerak hati saya. Karena  di gangguan jiwa 

ini latar belakang dan pondasinya kurang kuat dari segi 

agamanya. Saya teliti itu kalo orang landasan agamanya 

kuat itu akan menerima serangan darimanapun akan lebih 

kuat, kalo memang landasan agamanya kuat badai model 

apapun, dari masalah ekonomi, masalah orang kan tidak 

pernah berhenti, selama kita hidup karena dilanda oleh 

masalah” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

Poin kedua tentang pemaknaan dan peran pelayanan spiritual yang 

mampu merubah perilaku pasien dan beberapa hal yang lain. Mudjiati 

memaparkan bahwa pelayanan spiritual adalah salah satu cara untuk  

merubah perilaku, sikap, karakter dan perbuatan dari yang jahat ke baik. 

Lebih lanjut lagi peran pelayanan spiritual ini sangatlah penting karena 

jika seseorang mempunyai pondasi agama yang kuat maka tidak akan 
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rawan goncangan sakit. Berikut beberapa kutipan wawancara dengan 

Mudjiati : 

“menurut saya yaaa untuk perubahan sikap perilaku 

seseorang, bisa membentuk karakter atau perbuatan dari 

yang jahat bisa ke baik” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

“loh sangat penting sekali, ya itu tadi ya saya kembalikan. 

Kalo agamanya mateng otomatis dia pendewasaan 

imannya kuat, penyerahan diri, sabar, narimo untuk takut 

akan Tuhan” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

Poin ketiga tentang pemaknaan dengan pasien gangguan jiwa dan 

faktor pemicu dari internal dan eksternal. Mudjiati menjelaskan bahwa 

pasien gangguan jiwa merupakan orang dengan landasan agamanya 

kurang kuat, sehingga ketika ada goncangan maka akan rawan gangguan 

jiwa. Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang tidak bisa 

mengevaluasi dirinya sendiri namun pintar untuk berkomentar karena 

neurotransmitternya terganggu. Faktor pemicu pasien gangguan jiwa ada 

dua yaitu faktor internal yang berarti keturunan dan dalam diri sendiri, lalu 

faktor eksternalnya adalah konflik sosial yang terjadi di masyarakat. 

Berikut kutipan wawancara dengan Mudjiati : 

“orang yang sakit jiwa itu ada banyak faktor pencetusnya 

mas, ada keturunan, ada konflik sosial, gangguan dari 

dalam dan ada juga gangguan dari luar. Ada yang 

keturunan gen, kalo gen ketika ada masalah  kan sudah 

gen, rawan untuk sakit jiwa. Tetapi kalo orang bukan gen 

ada goncangan, tapi dengan landasan agama yang kurang 

kuat, itu juga akan rawan gangguan jiwa, tapi kalo pondasi 

kuat agamanya mateng tidak ada gen, InsyaAlloh kuat” 

(Mudjiati, 29 Juni 2018). 

“…gangguan jiwa itu kan bisa mengevaluasi orang lain, 

pintar mengomentari. Tapi gabisa menilai diri sendiri 

akhirnya dia butuh bantuan kita, neurotranssmiternya 
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terganggu, jadi kita harus bisa mensiasati dari komunikasi 

kita” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

Poin keempat tentang bentuk pelayanan spiritual melalui beberapa 

kegiatan. Mudjiati menggunakan empat bentuk dalam menyampaikan 

pelayanan spiritual yaitu puji-pujian, berdoa, permainan dan sharing. Cara 

melakukannya diacak, pada dasarnya Mudjiati dan tim melihat kondisi 

pasien terlebih dahulu, lalu menentukan satu cara yang digunakan, jika 

cara tersebut tidak berhasil maka Mudjiati dan tim langsung mengganti 

cara yang lain. Lebih jauh lagi, Mudjiati juga menjelaskan bahwa ada dua 

kegiatan dalam melakukan beberapa bentuk yaitu komunikasi 

interpersonal dan diskusi kelompok kecil. Namun Mudjiati lebih suka 

untuk melakukan kegiatan diskusi kelompok karena akan semakin banyak 

temuan dari pasien sehingga akan menemukan permasalahan yang 

menarik untuk dibahas. Berikut kutipan wawancara dengan Mudjiati : 

“iya ada metodenya, metode satu puji-pujian, metode 

berdoa, metode permainan, metode sharing” (Mudjiati, 29 

Juni 2018). 

“cara melakukannya kami acak, sesuai kondisi. Kalo hari 

ini saya ingin memberikan firman Tuhan tidak diterima 

saya ganti permainan, namun permainan yang 

mengandung terapi religius. Misalkan permainan yang ada 

lingkaran, ini Tuhan ini kamu harus dimana posisinya. Itu 

kan permainan gitu yang dilakukan dalam kelompok, saat 

ini mungkin tidak tepat untuk melakukan puji-pujian karena 

pasiennya ingin sharing ya kita sharing. Kalo sharing itu 

cuma berdua, curhat sampai kataksis, sampai dia 

menangis, sampai dia plong.” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

“saya suka yang berkelompok, jadi pada intinya 

masalahnya topik yang mana yang lebih menonjol, faktor 

ekonomi, faktor kehilangan, faktor sakit penyakit mana 

yang dia yang belum paham. Itu sharing, jadi akhirnya 
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pada hari ini temanya tentang penyakit, saya bersiap 

sharing tentang penyakit. Penyakit itu bisa disembuhkan, 

mukjizat Tuhan pasti terjadi, jadi begitu” (Mudjiati, 29 

Juni 2018). 

Poin kelima tentang pembuatan materi yang berlandaskan hasil 

dari berdoa sebelum melakukan pelayanan spiritual. Mudjiati menjelaskan 

bahwa setiap melakukan pelayanan spiritual selalu berdoa kepada Tuhan 

apa yang harus disampaikan kepada pasien, lalu Mudjiati membuka 

Alkitab dan selalu menemukan ayat yang bisa dijadikan sebagai materi. 

Mudjiati juga menekankan berdoa untuk pelepasan dosa untuk agar selalu 

memohon agar diberi pelepasan. Berikut kutipan wawancara dengan 

Mudjiati:  

“saya berdoa, berdoa dulu dirumah. Tuhan apa yang harus 

saya sampaikan pada pasien jiwa, sebelumnya saya 

melakukan atau memberikan firman Tuhan saya berdoa 

meminta petunjuk, setelah itu saya buka-buka Alkitab loh 

kok nemu yang bagus untuk pasien” (Mudjiati, 29 Juni 

2018). 

“Misalnya yang mempunyai kesalahan terus akhirnya 

disebut pelepasan dosa namanya. Itu betul kita sudah 

dihapus dosa kita, tapi kita tetep memohon pelepasan dosa, 

ada doanya sendiri.” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

Poin keenam adalah tahapan komunikasi terapeutik pada pelayanan 

spiritual. Mudjiati menjelaskan bahwa hal yang pertama dilakukan adalah 

BHSP (Bina Hubungan Saling Percaya). Ini ada di SOP asuhan 

keperawatan dan memuat beberapa hal yaitu penyerahan form, perkenalan, 

pengamatan secara sederhana, penggunaan kontak mata, bahasa tubuh, 

tutur kata yang halus sudah merupakan BHSP. Lalu masuk ke dalam tahap 

kerja yaitu memberi kesempatan pasien untuk mengungkapkan isi hatinya, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 
 

setelah itu memberikan timbal balik serta melakukan bentuk yang sudah 

dijelaskan diawal yaitu puji-pujian, berdoa, sharing dan permainan. Lebih 

jauh lagi Mudjiati menjelaskan adanya pengamatan secara individu, 

rohaniawan harus melihat kondisi (raut wajah dan ekpresi) dari pasien 

sebelum dan sesudah pelayanan spiritual. Tahap terakhir yaitu terminasi 

dengan memberikan nasihat bahwa jangan lupa harus selalu berdoa dan 

mengucap syukur sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan 

ini. Mudjiati menerangkan ada penilaian secara subjektif dari rohaniawan 

dari segi perubahan perilaku pasien yang mampu melakukan aktifitas 

sendiri seperti makan dan mandi, setelah itu Mudjiati juga melakukan 

penilaian dari raut wajah dan respon bicara yang setelah dilakukan 

pelayanan spiritual pasien merasa lebih senang dengan menggunakan nada 

centil ketika Mudjiati berpamitan. Berikut ini beberapa kutipan wawancara 

dengan Mudjiati: 

“tahap yang saya lakukan pertama BHSP (bina hubungan 

saling percaya), ini ada di SOP dalam pemberian askep, ini 

ada formnya juga.” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

“BHSP itu mas, kontak mata dan bahasa tubuh kita, bukan 

kontrak waktu kalo itu semayanan. Rohaniawan tidak boleh 

mengintrogasi orang gangguan jiwa itu tidak boleh, kalo 

anung ceritakan panjenengan tadi kesini apa yang bisa 

saya bantu ? (dengan nada pelan), keliatannya kok penting 

sekali nah itu kan sudah BHSP dan mas kan langsung 

mengeluarkan semuanya hehehe” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

“setelah itu saya harus bagaimana, saya harus membantu 

apa yang pasien butuhkan. Aku tolong (pasien minta saran) 

dia minta saran mas, pasien bertanya kalo Ibu mengalami 

seperti ini apa yang akan Ibu lakukan ? timbal balik gitu, 

lalu dia kan akan menemukan jalan keputusan sendiri, 

menemukan titik temu permasalahanya, kalo saya giring 
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terus itu mereka tidak akan bisa berpikir” (Mudjiati, 29 

Juni 2018). 

“saya bekali ya untuk planning selanjutnya dirumah tetep 

harus rajin berdoa, jangan lupa setiap saat berdoa, harus 

seperti apa yang dilakukan ini. Terminasi ya kalo sudah 

selesai untuk tindak RTLnya dirumah harus tetep rajin 

berdoa, untuk mengucap syukur dalam segala hal, tetep 

harus” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

“betul, evaluasinya nilainya cukup, ada nilainya baik ada 

nilainya kurang. Itu yang menjadi tingkat gangguan 

kejiwaanya yang sudah kronis maupun yang akut. Kalo 

sudah kronis nilainya kurang, hanya dia mungkin mau 

mandiri sendiri, makan sendiri itu aja” (Mudjiati, 29 Juni 

2018). 

Pada poin ketujuh tentang umpan balik yang diberikan oleh pasien 

gangguan jiwa. Mudjiati menjelaskan bahwa setelah dilakukan pelayanan 

spiritual pasien merasa senang, hal ini nampak dari raut wajah pasien yang 

gembira dan nada bicara yang riang. Berikut kutipan wawancara dengan 

Mudjiati:  

“…wajahnya menunjukkan ceria, mau senyum, mau 

berbicara mengenai apapun. Akhirnya setelah kegiatan 

mau (dengan memberi contoh yang diucapkan pasien 

gangguan jiwa “Ibu Muji saya pulang dulu ya besok 

ketemu lagi” dengan nada centil).” (Mudjiati, 29 Juni 

2018). 

Pada poin kedelapan tentang hambatan dan upaya yang dilakukan 

oleh rohaniawan. Hambatan yang dialami adalah rasa kesal dan marah 

terhadap Tuhan atas penyakit yang diderita. Pasien mencaci maki Tuhan 

yang dianggap pembawa berkah dan merasa tidak memerlukan agama 

sebagai pedoman hidup. Setelah itu upaya yang dilakukan Mudjiati adalah 

tersenyum dan diberi pengertian menggunakan tutur kata yang sopan dan 

santun. Berikut kutipan wawancara dengan Mudjiati:  
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“pasien yang diajak puji-pujian marah marah. Terus dia 

mencaci-mencaci Tuhannya ya itu. “gae opo aku berdoa 

kambek Tuhan Yesus, aku dikeki loro, wes gausah ga perlu 

agama-agamaan” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

“kita senyum kita kasih pengertian, kalo marah-marah 

nanti Tuhan juga tidak senang dengan orang yang marah-

marah” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

Poin kesembilan tentang properti yang digunakan dalam 

melakukan pelayanan spiritual. Mudjiati mengungkapkan bahwa Alkitab 

dan kidung pujian adalah salah satu benda yang harus dibawa setiap 

melakukan pelayanan spiritual. Untuk pakaian yang digunakan pada saat 

pelayanan spiritual Mudjiati hanya menggunakan pakaian dinas, hal ini 

dilakukan karena Mudjiati tidak ingin menunjukkan bahwa dia seorang 

rohaniawan sehingga pasien akan lebih nyaman untuk mengungkapkan isi 

hatinya. Berikut kutipan wawancara dengan Mudjiati: 

“Alkitab dan buku kidung pujian, itu dibelikan dari rumah 

sakit. Jadi nanti pas nyanyi bareng mereka  bawa sendiri, 

Alkitabnya juga diberikan satu-satu” (Mudjiati, 29 Juni 

2018). 

“oh pakaiannya, pakaian dinas. Tidak pakek seperti seperti 

itu, tidak perlu menunjukkan, mari kita berdoa bersama. 

Bukan saya menggurui mari kita berdoa bersama memohon 

pada Tuhan meminta pertolongan supaya kita cepat 

sembuh dan pulang ke keluarganya seakan-akan saya 

menjadi pembimbing” (Mudjiati, 29 Juni 2018). 

Deskripsi di atas merupakan penjelasan tentang significant 

statements yang diperoleh pada wawancara informan keempat. 

Keseluruhan deskripsi tersebut adalah penjelasan yang diperoleh dari 

keempat informan melalui wawancara. 
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4.2.2 Formulated Meanings of Informan Statements 

Berdasarkan paparan penjelasan setiap informan dalam deskripsi 

tekstural yang telah diuraikan di atas, diperoleh beberapa formulated 

meanings of significant statements yang tertera pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4.5 

Formulated Meanings of Significant Statements 

Significant statements 
1. Motif rohaniawan dalam melakukan pelayanan spiritual adalah 

ketertarikan dengan hal spiritual, surat tugas PNS, sifat alami dari 

ikut tergabung dengan perkumpulan agama, dan mendapat wahyu 

dari Tuhan. 

2. Peran dan tugas rohaniawan dalam memberikan pelayanan spiritual 

adalah membantu ketenangan jiwa, misalnya dengan cara kembali 

ke fitrah, memberi dukungan harapan hidup pasien, membuat 

pondasi agama individu menjadi matang. 

3. Pemaknaan rohaniawan terhadap pasien gangguan jiwa adalah 

individu yang memiliki gangguan pada saraf neurotransmitter, 

gangguan organik (gen dan keturunan), gangguan fungsional 

(konflik sosial), kehilangan arah tujuan hidup, dan tidak bisa 

mengontrol emosi. Namun penyebab utama gangguan jiwa adalah 

ketidakmampuan memecahkan masalah. 

4. Metode palayanan spiritual yang dilakukan rohaniawan berupa 

muhasabah (intropeksi diri), pengembalian fitrah manusia, 

renungan dan pelepasan dosa. 

5. Bentuk pelayanan spiritual yang digunakan rohaniawan yaitu 

komunikasi interpersonal, diskusi kelompok kecil meliputi berdoa 

dan puji-pujian, permainan, dan mengundang tokoh agama seperti 

Romo untuk datang memberikan pelayanan spiritual. 

6. Tahapan komunikasi terapeutik yang pertama kali dilakukan oleh 

rohaniawan adalah tahap orientasi (perkenalan, validasi, dan 

kontrak), kedua adalah tahap kerja yang menggunakan praktik 

religi, ketiga terminasi yang menentukan rencana tindak lanjut. 

7. Pembuatan materi pelayanan spiritual berdasarkan ayat-ayat kitab 

suci, kidung lagu pujian. Serta adanya kegiatan doa terlebih dahulu 

sebelum menentukan ayat yang ingin disampaikan. 

8. Pasien cenderung senang dalam menerima pelayanan spiritual oleh 

rohaniawan, namun juga terdapat sedikit pasien yang pasif dan 

marah kepada Tuhan ketika diberikan pelayanan spiritual. 

9. Hambatan yang dihadapi dalam penyampaian pelayanan spiritual 

adalah pasien yang tidak fokus (misalnya celometan), disorientasi, 

miss komunikasi, emosi pasien yang tidak terkontrol dan jam dinas 

yang tidak sesuai dengan permintaan pasien. 

Sumber : data hasil olah peneliti, 2018 
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Kemudian selanjutnya, berdasarkan formulated meanings of 

significant statements tersebut, peneliti menyusun beberapa tema kunci 

untuk kemudian mendeskripsikan secara struktural pengalaman informan 

sekaligus merumuskan esensi dari pengalaman informan mengenai 

komunikasi terapeutik pada pelayanan spiritual dalam proses 

penyembuhan pasien gangguan jiwa. Berikut hasil identifikasi tema yang 

disusun oleh peneliti: 

Tabel 4.6 

Identifikasi Tema 

Tema 
Formulated meanings of 

significant statements 
Kode 

 

 

Motif 

Rohaniawan 

dalam 

melakukan 

Pelayanan 

Spiritual 

Latar belakang pendidikan 

rohaniawan secara formal  

1. Latar belakang pendidikan seluruh informan merupakan 

pendidikan Keperawatan 

Motif beragam rohaniawan 

dalam melakukan pelayanan 

spiritual. 

1. Ketertarikan dengan hal-hal dan kegiatan spiritual. 

2. Sifat alami yang muncul dari seorang pemimpin praktik religi. 

3. Ikut tergabung dengan perkumpulan gereja. 

4. Wahyu dari Tuhan. 

5. Menempuh pendidikan di pondok pesantren. 

6. Mengikuti dan aktif pada perkumpulan gereja. 

7. Menjadi pengisi acara keagamaan pada masyarakat. 

8. Dibimbing langsung oleh ahli Teologia. 

Pemaknaan 

rohaniawan 

terhadap pasien 

gangguan jiwa 

Pemaknaan rohaniawan 

terhadap pasien gangguan 

jiwa. 

 

1. Adanya gangguan saraf neurotransmitter. 

2. Kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. 

3. Tidak bisa mengontrol emosi. 

4. Pengaruh gen dan faktor internal dari dalam tubuh pasien. 

5. Dampak dari kehidupan sosial meliputi faktor kehilangan, 

faktor ekonomi dan konflik sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

Mengungkap 

metode 

pelayanan 

spiritual dalam 

proses 

penyembuha 

pasien 

gangguan jiwa 

Peran dan tugas rohaniawan 

dalam memberikan 

pelayanan spiritual. 

1. Membantu dalam ketenangan kejiwaan pasien. 

2. Menggugah sisi spiritual sehingga menciptakan pikiran 

positif. 

3. Memberi dukungan bahwa keadaan sakit merupakan cobaan 

yang tidak bisa dilewati. 

4. Mengajak untuk tidak menyalahkan Tuhan. 

5. Merubah sikap dan perilaku serta karakter dari jahat ke baik. 

Menggunakan beberapa 

metode dalam pelayanan 

spiritual yaitu muhasabah, 

pengembalian ke fitrah 

manusia, renungan dan 

pelepasan dosa. 

1. Cara muhasabah atau introspeksi diri sehingga pasien diajak 

untuk melihat sakit dari sudut pandang diri sendiri. 

2. Menekankan pada kembali ke fitrah manusia. 

3. Melakukan renungan untuk mendalami apa yang sudah 

dilakukan pada masa lalu sehingga berdampak pada masa 

sekarang. 

4. Meminta pelepasan dosa, meskipun umat kristiani percaya 

bahwa dosa telah diampuni namun tidak lepas dari meminta 
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pelepasan dosa setiap berdoa. 

Bentuk pelayanan spiritual 

adalah komunikasi 

interpersonal atau curhat, 

diskusi kelompok kecil dan 

permainan. 

1. Pendekatan lebih dalam dengan komunikasi interpersonal atau 

sharing pengalaman secara individu. 

2. Membuat kelompok diskusi kecil untuk membahasa 

permasalahan yang terjadi tiap-tiap individu. 

3. Diskusi kelompok menjadi sarana dalam melakukan doa dan 

puji pujian. 

4. Permainan sebagai salah satu kegiatan ketika materi dirasa 

bosan oleh pasien namun tetap dikaitkan dengan materi 

Ketuhanan. 

Pembuatan materi 

pelayanan spiritual yang 

berdasarkan beberapa 

sumber. 

1. Mengambil beberapa firman Tuhan dari kitab suci . 

2. Menggunakan buku kidung puji-pujian atau buku lagu doa 

bersama. 

3. Mempraktikan materi dengan peralatan sholat. 

4. Rosario sebagai salah satu benda yang mempunyai hubungan 

kepada Tuhan. 

 

 

 

 

 

Tahapan 

komunikasi 

terapeutik pada 

pelayanan 

spiritual oleh 

rohaniawan 

Tahapan komunikasi 

terapeutik berdasarkan sudut 

pandang rohaniawan yang 

bertindak sebagai perawat. 

1. Tahap perkenalan, tahap kerja, dan tahap terminasi. 

2. Tahap perkenalan yang disertai validasi dan kontrak 

3. Perkenalan dan rekap data pasien (BHSP) – melakukan 

pelayanan spiritual dengan metode – melihat feedback.  

4. Membiarkan pasien mengungkapkan seluruh isi hati, 

menggunakan sentuhan lembut dan tutur kata yang halus, dan 

menambah kesabaran. 

5. Sebelum melakukan Rencana Tindak Lanjut, rohaniawan 

bertanya kepada pasien bagaimana perasaan pasien terhadap 

kegiatan pelayanan spiritual. 

Tanggapan atau umpan 

balik yang diberikan oleh 

pasien gangguan jiwa. 

1. Tanggapan kebanyakan senang dalam menerima pelayanan 

spiritual. 

2. Beberapa pasien cenderung pasif dan diam saja ketika 

diberikan pelayanan spiritual 

3. Beberapa pasien merasa marah kepada Tuhan dengan kondisi 

sakit yang dialami. 

 

 

Hambatan dan 

upaya pada 

pelayanan 

spiritual 

Hambatan yang dihadapi 

dalam melakukan pelayanan 

spiritual dan upaya untuk 

menangani hambatan 

1. Seringnya tidak fokus dan main sendiri. 

2. Celometan. 

3. Tidak mengerti apa yang disampaikan atau miss komunikasi 

4. Jam dinas yang terbatas. 

5. Belum memiliki titik sadar bahwa pasien mengalami 

gangguan jiwa. 

6. Menggunakan strategi diam terlebih dahulu. 

7. Mengarahkan dan mengajak seperti anak kecil. 

 

Setelah dikelompokkan berdasarkan tema, maka selanjutnya 

peneliti menjabarkan data-data yang diperoleh dari wawancara kepada 

empat informan. Berikut ini merupakan penjabaran dari data-data tersebut: 
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4.2.3 Motif rohaniawan dalam melakukan pelayanan spiritual 

Rohaniawan sebagai individu yang melakukan pelayanan spiritual 

mempunyai motif dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

pelayanan spiritual. Informan pertama yaitu Kodir, mengungkapkan bahwa 

adanya surat tugas dari profesinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

merupakan hal utama yang membuat dirinya melakukan tugas sebagai 

rohaniawan pada tim layanan religi. Selain itu, Kodir menambahkan 

bahwa ketertarikan di bidang spiritual membuatnya mengikuti aktivitas-

aktivitas kerohanian semenjak kecil. 

Informan kedua yaitu Saiful, menyebutkan bahwa motif menjadi 

rohaniawan dalam pelayanan spiritual adalah keinginannya untuk 

menggugah pasien gangguan jiwa agar dapat melakukan kegiatan sehari-

hari melalui pemberian contoh akhlaqul karimah pada pasien. Selain itu, 

Saiful juga memiliki kemampuan dalam bidang religi berupa bacaan sholat 

yang menarik perhatian masyarakat, sehingga ia dipercaya untuk menjadi 

imam di beberapa masjid. Pada tahun 2015, pimpinan Rumah Sakit Jiwa 

membutuhkan anggota tim religi untuk memberikan pelayanan spiritual 

kepada pasien gangguan jiwa. Setelah direkomendasikan oleh beberapa 

pihak, akhirnya Saiful diminta bergabung dalam tim pelayanan spiritual 

Rumah Sakit Jiwa. 

Informan ketiga yaitu Arista, menyebutkan motif menjadi 

rohaniawan adalah rasa penasaran terhadap pasien gangguan jiwa. Rasa 

penasaran itu didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat 
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menjadi anggota perkumpulan Gereja. Kegiatan meliputi kegiatan 

pelayanan rohani, diskusi bersama, bernyanyi, berdoa, dan bakti sosial 

yang dilakukan secara rutin. Oleh karena itu, Arista memiliki keyakinan 

bahwa pasien gangguan jiwa dapat disembuhkan melalui pedampingan 

pasien yang berhubungan dengan pelayanan spiritual.  

Informan keempat yaitu Mudjiati, memaparkan bahwa menjadi 

rohaniawan merupakan sebuah berkah. Selanjutnya informan merasa 

diriya telah memiliki kemampuan dalam bidang keagamaan yang dapat 

membimbing pasien gangguan jiwa untuk dapat disembuhkan. Dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai rohaniawan, Mudjiati mempercayai 

adanya campur tangan Tuhan daam firman-firman yang ditemuinya 

melalui Al-Kitab. 

Berdasarkan penjelasan rohaniawan tentang motif, dapat diketahui 

bahwa informan memiliki penggerak, hasrat, dan dorongan tertentu dalam 

melakukan pelayanan spiritual. Hal ini mempunyai keterkaitan dengan 

pendapat Sunaryo (2004, hal. 135) yang menyatakan bahwa motif adalah 

hal abstrak yang selalu dikaitkan dengan perilaku yang menyangkut 

penggerak, keinginan, rangsangan, hasrat, pembangkit tenaga dan alasan 

serta dorongan dalam diri manusia sehingga mendorong suatu perbuatan. 

Motif juga diartikan sebagai segala macam dan bentuk tingkah laku 

yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu (Baihaqi, dkk, 2005, hal.43). 

Motif merupakan tahap awal dari motivasi, sehingga motif baru 
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merupakan suatu kondisi internal atau kesiapsiagaan saja. Apabila suatu 

keadaan dirasakan mendesak untuk dipenuhi, maka motif dan daya 

penggerak menjadi aktif yang sering disebut motivasi (Nurul, 2008, hal. 

45). Banyak ahli yang sudah memaparkan tentang motivasi dengan 

berbagi sudut pandang, namun intinya sama yakni sebagai suatu 

pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk 

aktivitas nyata utuk mencapai suatu tujuan tertentu (Djamarah, 2002, hal. 

114).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat rohaniawan, dapat 

disimpulkan bahwa rohaniawan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat mempunyai motif dasar yang sama yaitu dipilih oleh 

pimpinan rumah sakit jiwa. Pembentukan tim layanan rohani ini 

merupakan salah satu syarat Akreditasi Paripurna yang dicapai oleh pihak 

Rumah Sakit Jiwa pada tahun 2015. Motif tambahan yang melatar 

belakangi informan menjadi rohaniawan dapat diketahui melalui riwayat 

pendidikan di pesantren, kegiatan sehari-hari yang terlibat dengan praktik 

spiritual, serta keterlibatan rohaiawan dalam kelompok religi. Secara lebih 

lanjut, kegiatan keagamaan yang dilakukan rohaniawan berulang dari masa 

kecil hingga saat ini memiliki dampak positif yang akan berlaku jika 

diterapkan kepada pasien gangguan jiwa. 

4.2.4 Pemaknaan rohaniawan terhadap pasien gangguan jiwa 

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, keempat 

informan menceritakan pemaknaan mereka terkait pasien gangguan jiwa. 
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Informan pertama yaitu Kodir, menjelaskan bahwa pasien gangguan jiwa 

merupakan seseorang yang memiliki gangguan saraf neurotransmitter pada 

otak. Kodir juga menjelaskan bahwa penyakit fisik seperti tifus dengan 

suhu badan yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi fungsi organik yang 

ada di dalam otak. Namun Kodir menambahkan bahwa penyebab utama 

yang sering muncul adalah ketidakmampuan pasien dalam menghadapi 

masalah (sosial dan ekonomi).  

Informan kedua yaitu Saiful, menjelaskan bahwa terjadinya 

gangguan jiwa merupakan ketidakmampun seseorang dalam memecahkan 

permasalahan seperti masalah ekonomi, pekerjaan dan kondisi fisik yang 

sedang terjadi. Saiful juga menjelaskan bahwa pasien gangguan jiwa perlu 

untuk meregenerasi sel neurotransmitter agar mampu berfikir lebih jernih. 

Informan ketiga yaitu Arista, mengatakan bahwa pasien gangguan jiwa 

adalah orang yang kehilangan arah tujuan hidup. Hilangnya arah tujuan 

hidup merupakan dampak dari penyakit fisik yang diderita dan 

ketidakstabilan emosi. 

Informan keempat yaitu Mudjiati, menjelaskan bahwa gangguan 

jiwa terjadi akibat beberapa penyebab. Mudjiati menjelaskan bahwa 

penyebab pertama dari gangguan jiwa adalah gen atau keturunan yang 

didapatkan dari garis keturunan pada tiap individu. Hal tersebut menjadi 

salah satu penyebab dari gangguan jiwa, karena sifat genetik yang bisa 

muncul kapan saja oleh suatu kejadian. Dalam pemaparan tentang gen, 
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Mudjiati juga menambahkan bahwa gangguan jiwa terjadi akibat 

terganggunya sel neurotransmitter.  

Penyebab kedua adalah konflik sosial. Adanya konflik sosial 

dengan lingkungan sekitar juga mampu memicu timbulnya gangguan jiwa. 

Penyebab ketiga adalah landasan atau pondasi iman yang kurang kuat. 

Mudjiati menjelaskan bahwa jika individu yang tidak mempunyai gen 

gangguan jiwa namun memiliki landasan iman yang kurang kuat, maka 

individu tersebut akan rawan terkena gangguan jiwa. Mudjiati juga 

menjelaskan bahwa individu dengan landasan atau pondasi iman yang kuat 

maupun individu yang tidak memiliki gen gangguan jiwa, memiliki 

kemungkinan kecil untuk mengalami gangguan kejiwaan. 

Berdasarkan pemaparan dari seluruh rohaniawan, dapat diketahui 

bahwa gangguan jiwa menurut rohaniawan bukan berasal dari penyebab 

tunggal. Faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa mempunyai 

posisi yang sama, sehingga tidak ada faktor yang dominan yang 

menyebabkan munculnya gangguan jiwa. Hal ini mempunyai keterkaitan 

dengan penelitian Kurniawan (2016) yang menyebutkan bahwa suatu 

gangguan jiwa jarang disebabkan oleh penyebab tunggal, bukan sebagai 

hubungan sebab akibat melainkan hubungan antara satu faktor penyebab 

dengan faktor penyebab yang lain. 
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4.2.5 Mengungkap Metode Pelayanan Spiritual dalam Proses 

Penyembuhan Pasien Gangguan Jiwa 

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, keempat 

informan memberikan pernyataan bahwa pelayanan spiritual mempunyai 

penekanan terhadap materi yang berbeda-beda pada setiap agama. 

Burkhardt dan Nagai-Jacobson (2005) menjelaskan bahwa spiritual 

bersifat personal atau individual sehingga terdapat berbagai hal yang 

melatar belakanginya. Perbedaan konsep spiritual dipengaruhi oleh 

budaya, perkembangan, pengalaman hidup dan persepsi seseorang tentang 

hidup dan kehidupan.  

Informan pertama yaitu Kodir menjelaskan bahwa pelayanan 

spiritual pada agama Islam merupakan hal yang fitrah, sehingga seorang 

individu harus dikembalikan pada tujuan hidup, penciptaan, hakikat 

kehidupan yang dalam agama Islam disebut muhasabah. Informan kedua 

yaitu Saiful mengungkapkan bahwa tim layanan rohani menyasar pada sisi 

kereligiusan dengan melakukan doa bersama. Kegiatan ini merupakan 

terapan dari salah satu hadis yaitu “innamal a’malu binniyat” yang 

mempuyai makna bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang 

diinginkan jika sesuai dengan niatnya. Sedangkan informan ketiga yaitu 

Arista mengatakan bahwa pelayanan spiritual juga bisa digunakan sebagai 

renungan. Renungan pada pelayanan spiritual mempunyai makna untuk 

peneguhan iman terhadap kesembuhan yang akan dicapai oleh pasien 
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gangguan jiwa. Renungan ini dapat dilakukan setiap hari, dilakukan secara 

individu maupun bersama-sama.  

Informan keempat yaitu Mudjiati memaparkan bahwa pelayanan 

spiritual merupakan salah satu sarana sebagai pelepasan dosa. Setiap 

manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Umat Kristiani percaya bahwa 

dosa yang telah dilakukan oleh tiap individu akan diampuni Tuhan. 

Meskipun deminikan, Umat Kristiani tetap diwajibkan berdoa untuk 

pelepasan dosa atas perbuatan yang telah dilakukan. Mudjiati 

menambahkan bahwa metode pelepasan dosa dapat melatih meningkatkan 

keimanan seseorang. Melalui hal tersebut, diharapkan agar pasien percaya 

akan banyak hal yang tidak mustahil jika Tuhan berkehendak. Contohnya 

adalah kesembuhan penyakit gangguan jiwa. 

Berdasarkan pendapat dari keempat informan, peneliti menyusun 

beberapa cara rohaniawan dalam melakukan pelayanan spiritual yang telah 

dipaparkan oleh keempat informan ke dalam tabel. Berikut adalah hasil 

pemaparan terkait metode pelayanan spiritual dalam proses penyembuhan 

pasien gangguan jiwa yang disusun oleh peneliti:  

Tabel 4.7 

Pelayanan Spiritual dalam Proses Penyembuhan Pasien Gangguan Jiwa 

No. Label Keterangan 

1. Muhasabah - Introspeksi diri. 

- Menghitung amal baik dan buruk 

yang telah dilakukan di masa yang 

lalu. 

- Mengetahui kelemahan, kekurangan 

dan kesalahan. 
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2. Fitrah - Membuka kejadian masa lalu. 

- Keadaan ruh jiwa yang mengakui 

ketuhanan dan siap mengamalkannya. 

3. Renungan - Memahami makna lebih lebih dalam 

ayat-ayat Alkitab. 

- Peneguhan iman lewat renungan 

harian. 

4. Pelepasan dosa - Melatih iman agar percaya bahwa 

banyak hal yang tidak mustahil. 

- Kepercayaan bahwa harus tetap 

meminta ampun terhadap dosa 

meskipun dosa manusia sudah 

ditebus. 

 

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan metode pelayanan spiritual 

seperti musahabah, fitrah, renungan, dan pelepasan dosa merupakan 

kegiatan untuk mengajak pasien agar berkomunikasi dengan diri sendiri 

melalui pikiran dan hati, berkomunikasi dengan individu lain, dan Tuhan. 

Hal tersebut mempunyai keterkaitan dengan pendapat Armstrong (2007) 

yang menyatakan bahwa pada praktik pelayanan spiritual, baik pikiran dan 

hati selalu berinteraksi saat kita melibatkan orang lain di sekitar, yaitu 

penggabungan pengalaman dari tubuh dan roh dengan melakukan kegiatan 

berdoa, melakukan puji-pujian, komunikasi interpersonal atau curhat, 

diskusi dalam kelompok dan melakukan permainan. 

Penggunaan metode dalam pelayanan spiritual tidak terlepas dari 

peran rohaniawan sebagai pendukung spiritual. Rohaniawan dapat 

membantu pasien untuk menemukan kedamaian dari Tuhan dan 

memelihara kualitas hidup pasien dengan menyediakan kesempatan untuk 

mengekspresikan diri terhadap keyakinan spiritualnya dan menerima 
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bimbingan spiritual (Balboni et al, 2007). Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa peran rohaniawan secara tidak langsung membantu 

pasien untuk menemukan kedamaian dalam pelayanan spiritual. Dukungan 

spiritual ini juga berfungsi sebagai sumber kekuatan dalam mengatasi 

masalah emosional (Tanyi & Werner, 2007). Hal ini sesuai dengan apa 

yang disampaikan informan pertama dan kedua bahwa emosi pasien 

gangguan jiwa sangat sulit untuk dikendalikan, sehingga perlu suatu 

dukungan untuk membuat emosi pasien gangguan jiwa stabil. 

4.2.6 Tahapan komunikasi terapeutik pada pelayanan spiritual  

Sebelum melakukan komunikasi terpaeutik pada pelayanan 

spiritual, rohaniawan melakukan analisis pasien secara sederhana. 

Sehubungan dengan tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang 

diperuntukkan bagi setiap rohaniawan, maka penyampaian komunikasi 

terapeutik kurang lebih sama dengan pemahaman masing-masing 

rohaniawan. Rohaniawan mulai mencari informasi tentang pasien. 

Dilanjutkan tahap perkenalan yaitu tentang membangun cara 

berkomunikasi melalui sapaan halus, sopan santun dan tutur kata yang 

menggunakan diksi pilihan sehingga mampu membuat pasien merasa 

nyaman ketika sedang bersama rohaniawan.  

Kemudian masuk ke tahap kerja, pada tahap ini rohaniawan 

memberikan materi penyampaian firman Tuhan dengan bentuk 

komunikasi interpersonal, diskusi bersama, doa bersama dan permainan. 

Setelah itu masuk pada tahap terminasi, tahapan ini adalah tahapan 
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evaluasi yang melihat kembali timbal balik dari pasien, apa yang dirasakan 

oleh pasien, dan kontrak lanjut jika pasien meminta untuk dilakukan 

pelayanan spiritual lagi. Namun, tidak jarang dengan kondisi pasien dan 

rohaniawan yang berbeda-beda membuat rohaniawan tidak menyampaikan 

komunikasi terapeutik sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan. 

Informan pertama yaitu Kodir mengatakan bahwa hal yang 

pertama kali dilakukan adalah validasi dengan pasien. Pada tahapan ini 

Kodir menjelaskan bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan 

sebelum melakukan pelayanan spiritual, Kodir membuka kegiatan dengan 

salam, sapa dan perkenalan diri dengan pasien. Dalam hal ini, Kodir 

memperbanyak basa-basi untuk melihat kondisi pasien sehingga mampu 

untuk mengetahui kondisi pasien. Selanjutnya, Kodir memberikan 

pengetahuan kepada pasien terkait keadaan gangguan jiwa yang dialami 

oleh pasien. Hal tersebut untuk menyadarkan pasien akan keadaan 

tersebut, sehingga pasien diharapkan memiliki kemauan untuk sembuh 

dari gangguan jiwa. Setelah itu, Kodir menyampaikan beberapa materi, 

seperti tata cara sholat, membaca surat pada Kitab Suci Al-Quran dan 

membaca shalawat dengan cara mengajak seperti anak kecil. Kemudian 

Kodir mengamati timbal balik dan respon dari setiap pasien. Setelah itu, 

Kodir membuat rencana tindak lanjut sebagai indikator keadaan pasien. 

Kodir juga mengamati pasien yang timbal baliknya hanya diam, sehingga 

perlu penanganan lebih lanjut untuk mengetahui permasalahan yang terjadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
 

pada pasien sehingga menyebabkan respon yang berbeda dengan pasien 

yang lain. 

Informan kedua, yaitu Saiful mengatakan bahwa tahap pertama 

langsung menuju tahap perkenalan, pada tahapan ini Saiful menjelaskan 

kontrak terlebih dahulu mengenai waktu dan materi yang akan 

disampaikan, namun ketika melakukan tahap perkenalan Saiful tidak lupa  

melihat keadaan pasien sehingga kontrak yang ditawarkan akan lebih 

mudah disetujui. Lalu Saiful masuk pada tahap kerja, pada tahap ini 

rohaniawan melakukan kegiatan kerohanian seperti Yasin, Tahlil lalu 

mempelajari tata cara wudhu, sholawatan sesuai dengan yang sudah 

disepakati oleh pasien dan rohaniawan. Lebih lanjut lagi, pada tahap ini 

Saiful selalu bertanya kembali apa yang belum dipahami oleh pasien. 

Sehingga jika ada pasien yang belum atau sulit untuk memahami, maka 

Saiful akan membuat kesepakatan untuk bertemu kembali di lain waktu. 

Setelah itu Saiful melakukan terminasi dengan membuat rencana tindak 

lanjut dengan menawarkan kembali kepada seluruh pasien apakah bersedia 

untuk mengikuti kegiatan pelayanan spiritual kembali atau tidak. Apabila 

pasien bersedia melakukan kembali, rohaniawan mennyesuaikan keinginan 

materi oleh pasien. 

Informan ketiga yaitu Arista, memaparkan bahwa komunikasi 

terapeutik yang dilakukan pertama kali adalah menanyakan kembali data-

data dari pasien, hal ini dikarenakan banyak permintaan pelayanan 

spiritual berasal dari pasien atau keluarga pasien. Setelah itu Arista 
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berkoordinasi dengan rohaniawan yang lain untuk menentukan materi 

yang akan diberikan. Selesai mempersiapkan materi, Arista bertemu 

dengan pasien dan memperkenalkan diri beserta rohaniawan yang lain 

sembari membawa Alkitab, buku pujian dan Rosario.  

Selesai menjelaskan apa yang ingin dilakukan ditambah dengan 

pembuatan kontrak waktu, Arista langsung memasuki tahap kerja, diawali 

dengan doa bersama agar seluruh rangkaian kegiatan pelayanan spiritual 

diberikan berkah oleh Tuhan. Selanjutnya, menyanyikan lagu pujian 

bersama. Kemudian masuk pada kegiatan penyampaian firman Tuhan dari 

Alkitab, dilanjutkan dengan memberikan kesempatan pasien untuk 

menceritakan yang selama ini mereka rasakan. Dengan timbal balik seperti 

itu Arista menjelaskan lagi firman Tuhan yang dikaitkan dengan hal-hal 

yang sederhana serta pengalaman pribadi dalam menanggapi curatan hati 

dari pasien. Tahap terminasi, Arista melakukan validasi dengan bertanya 

kembali kepada pasien apa yang sudah dirasakan selama kegiatan 

pelayanan spiritual sembari memberi wejangan untuk tetap selalu  

membaca Alkitab dan berdoa.  

Informan keempat, yaitu Mudjiati yang mengatakan bahwa 

pertama kali yang dilakukan pada tahap perkenalan adalah BHSP (Bina 

Hubungan Saling Percaya). Ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah 

diatur pada SOP dalam pemberian askep. Hardhiyani (2013) menyatakan 

bahwa terbinanya percaya merupakan media dalam mengembangkan 

hubungan antara perawat dan klien maupun keluarga untuk melakukan 
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suatu tindakan penolongan yang nyaman bagi klien. Dalam BHSP ini, 

Mudjiati melakukan kontak mata dan bahasa tubuh sehingga membuat 

pasien merasa nyaman. Setelah itu Mudjiati memperkenalkan diri dengan 

tutur kata yang halus sehingga menambah kenyamanan pasien. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Keliat (1998, hal. 29) yang menyatakan bahwa 

tindakan membina hubungan saling percaya adalah perkenalkan diri, 

jelaskan tujuan, ciptakan lingkungan  yang tenang, kontrak jelas (waktu , 

tempat, dan topik).  

Pada tahap kerja, Mudjiati membuka dengan doa bersama dan 

menyanyi puji-pujian terlebih dahulu. Setelah itu, Mudjiati membuka 

dengan memberikan pasien kesempatan untuk berbicara tentang apa yang 

dirasakan. Pada waktu bercerita, Mudjiati melakukan timbal balik 

sehingga memancing pasien untuk befikir dan menemukan solusi dari 

permasalahan yang dihadapi. Setelah itu tahap terminasi, Mudjiati 

menekankan untuk rencana selanjutnya adalah harus rajin berdoa dan 

mengucap syukur dalam segala hal. Berdasarkan pendapat dari keempat 

informan, peneliti menyusun beberapa tahapan dan kegaiatan komunikasi 

terapeutik pada pelayanan spiritual. Berikut adalah hasil pemaparan 

tahapan komunikasi terapeutik pada pelayanan spiritual: 

Tabel 4.8 

Tahapan Komunikasi Terapeutik Pada Pelayanan Spiritual 

Tahapan Pembagian tahapan Kegiatan 

Tahap 

Orientasi 

- Perkenalan 

- Validasi Awal 

- BHSP 

- Bertemu secara langsung 

- Mengucap salam 

- Basa - basi 
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- Kontrak - Memperkenalkan diri dan 

berjabat tangan 

- Menanyakan perasaan 

klien, mengevaluasi 

kembali materi yang akan 

dibawakan 

- Alokasi waktu yang 

disetujui bersama 

- Tempat dilaksanakannnya 

interaksi sesuai 

kesepakatan 

 

Tahap 

Kerja 

- Komunikasi 

interpersonal 

- Diskusi kelompok 

- Doa bersama 

- Mendatangkan 

tokoh agama 

- Penyampaian materi 

- Melakukan interaksi 

dengan semua pasien 

- Menghimbau untuk 

melakukan doa bersama 

- Mempersilahkan pasien 

meluapkan keluh kesah 

- Menyiapkan fasilitas untuk 

tokoh agama yang akan 

datang 

 

 

 

 

 

Tahap 

Terminasi 

 

 

 

 

- Rencana tindak 

lanjut 

- Evaluasi objektif 

- Evaluasi subjektif 

- Evaluasi nilai 

- Melakukan koordinasi 

dengan pasien dan perawat 

ruangan pasien untuk 

memasukkan jadwal 

kegiatan selanjutnya 

- Rencana yang akan 

dilakukan jika bertemu 

kembali 

- Hal yang akan dibicarakan 

pada pertemuan selanjutnya 

- Waktu yang disepakati 

untuk pertemuan 

selanjutnya 

- Menanyakan kembali 

kepada pasien apa yang 

sudah di dapat pada 

pelayanan spiritual 

Sumber: data olah peneliti, 2018. 

Keempat informan tersebut menunjukkan bahwa tahapan 

komunikasi terapeutik yang dilakukan pada saat pelayanan spiritual 

melalui tiga tahapan yaitu tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. 
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Hal ini sesuai dengan strategi komunikasi dalam pelaksanaan tindakan 

keperawatan oleh Afnuhazi (2015, hal.39) yang menjelaskan bahwa 

komunikasi terapeutik mempunyai strategi pelaksanaan tindakan 

keperawatan yang terstruktur dengan baik. Hal tersebut bertujuan 

mengurangi beban dan memberikan pemahaman akan pentingnya landasan 

agama agar percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan dan 

mukjizat.  

Purwanto dalam (Trikaloka dan Achmad, 2013) menjelaskan 

bahwa komunikasi terapeutik adalah upaya untuk membantu pasien  

memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat 

mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya 

pada hal yang diperlukan. Maka dari itu, komunikasi terapeutik yang 

dilakukan pada pelayanan spiritual agar pasien dapat mengontrol emosi 

dan membantu pasien menemukan kembali titik sadar dan jati dirinya 

dengan memberikan pengalaman-pengalaman spiritual yang dahulu rutin 

dilakukan oleh pasien bahkan materi baru yang pasien belum pernah 

dapatkan. Oleh karena itu, jika pasien sudah dinyatakan sembuh. 

Rohaniawan tetap berharap bahwa kerajinan dalam berdoa, membaca kitab 

suci dan praktik religi yang senantiasa dilakukan oleh pasien akan 

memperkuat pondasi iman pasien gangguan jiwa. 

4.2.6 Hambatan dan upaya pada pelayanan spiritual 

Komunikasi terapeutik dalam pelayanan spiritual yang berlangsung 

antara rohaniawan dan pasien gangguan jiwa juga tidak terlepas dari 
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hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, 

hambatan ini timbul dari berbagai alasan dan terjadi pada waktu yang 

berbeda. Sejauh pengalaman terkait hambatan, keempat informan 

menjelaskan beberapa hambatan dari pelayanan spiritual. Adapun 

hambatan yang paling sering muncul adalah tidak sampainya pesan materi 

kepada pasien atau miss komunikasi, terganggu saraf neurotransmitter, 

emosi dan perilaku yang tidak bisa diprediksi, serta celometan. Informan 

pertama yaitu Kodir mengatakan bahwa hambatan pada pelayanan 

spiritual adalah pasien belum memiliki daya titik diri bahwa pasien 

tersebut mengalami gangguan jiwa dan jam dinas yang terbatas. Hal ini 

serupa juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Arista yang 

menyatakan bahwa hambatan yang sering muncul adalah miss komunikasi 

sehingga pasien kerap kali tidak mengerti apa yang disampaikan oleh 

rohaniawan. Informan pertama dan ketiga juga menjelaskan bahwa 

keterbatasan waktu kerja juga merupakan salah satu hambatan, waktu 

kerja antar rohaniawan yang di atur oleh kepala ruangan masing-masing 

sering kali membuat rohaniawan sulit untuk berkoordinasi lebih lanjut jika 

ada pasien dari ruangan lain yang membutuhkan pelayanan spiritual. 

Informan kedua yaitu Saiful menjelaskan bahwa hambatan yang 

sering muncul adalah celometan. Dipaparkan lebih lanjut bahwa pasien 

gangguan jiwa kerap kali melakukan kegiatan bermain sendiri ketika 

sedang diberikan materi pelayanan spiritual, hal ini menyebabkan reaksi 

dari pasien gangguan jiwa yang lain sehingga akan membuat ruangan 
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gaduh. Informan keempat yaitu Mudjiati memaparkan bahwa hambatan 

dalam melakukan pelayanan spiritual adalah emosi pasien yang sering kali 

diluapkan dengan tindakan menghina terhadap materi pelayanan spiritual.  

Dalam pelaksanaan pelayanan spiritual, keempat informan harus 

siap menerima berbagai jenis respon dari pasien agar komunikasi 

terapeutik yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Informan pertama 

yaitu Kodir, menyebutkan bahwa upaya untuk mengurangi hambatan 

adalah lebih membimbing pasien dengan mengajak seperti anak kecil. Hal 

ini dilakukan Kodir karena perlakuan seperti anak kecil kerap kali mampu 

menarik perhatian dari pasien gangguan jiwa. Informan kedua yaitu Saiful, 

menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi hambatan 

adalah diam. Jika diam tidak berhasil, maka Saiful akan berbicara dengan 

suara yang lebih keras. Informan ketiga yaitu Arista, memaparkan hal 

yang serupa dengan informan pertama. Pasien gangguan jiwa harus 

dibimbing dengan cara sederhana sehingga mampu untuk menarik 

perhatian dari pasien, Arista kerap kali menggunakan ajakan seperti anak 

kecil dan memberikan penghargaan jika pasien tersebut mau melakukan 

ajakan Arista.  

Informan keempat yaitu Mudjiati memaparkan bahwa hal yang 

sering dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah diam serta senyum, 

lalu diberi pengertian dengan menggunakan tutur kata yang santun bahwa 

jika menggunakan emosi maka Tuhan tidak senang, dalam menyampaikan 

pengertian kepada pasien gangguan jiwa Mudjiati juga selalu mengaitkan 
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dengan materi sehingga hambatan yang terjadi sering menjadi salah satu 

hal introspeksi diri. Hambatan dan solusi pada pelayanan spiritual kepada 

pasien gangguan jiwa adalah salah satu tantangan bagi rohaniawan dalam 

memberikan pemahaman. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa 

rohaniawan sebagai individu yang melakukan komunikasi terapeutik pada 

pelayanan spiritual harus mempunyai pengetahuan tentang hambatan yang 

sering terjadi dan mencari cara tersendiri untuk menyelesaikan hambatan 

tersebut. 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti memperoleh beberapa temuan 

menarik yang dapat didiskusikan lebih lanjut. Berikut adalah hasil temuan yang 

didapat peneliti :  

4.3.1 Pandangan Rohaniawan terhadap Pasien Gangguan Jiwa 

Berdasarkan Perspektif Sistem Biomedis dan Personalistik 

Gangguan jiwa menurut Depkes (2010) adalah suatu perubahan pada 

fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang 

menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan melakukan peran sosial. 

Penyakit ini juga bisa dikategorikan sebagai kesulitan yang harus dihadapi oleh 

seseorang karena hubungannya dengan orang lain terganggu. Lebih lanjut lagi  

Maramis (2010) menjelaskan bahwa gangguan jiwa adalah gangguan alam 

meliputi cara berfikir (cognitive), kemauan (volition), emosi (affective), tindakan 

(psychomotor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 
 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, rohaniawan menyebutkan 

bahwa pasien gangguan jiwa adalah individu yang mengalami gangguan 

neurotransmitter. Selain itu, rohaniawan juga menyebutkan bahwa konflik 

sosial, ketidakmampuan dalam menghadapi masalah hidup, faktor kehilangan 

orang yang disayangi, serta menutup diri merupakan penyebab dari gangguan 

jiwa. Hal ini mempunyai keterkaitan dengan pandangan biomedis yang melihat 

bahwa kesehatan dan kesakitan adalah dampak dari fenomena objektif oleh 

faktor tertentu sehingga dapat dipelajari secara ilmiah (Mulyana, 2017, hal. 87). 

Definisi sistem biomedis atau biomedical system adalah sistem yang tertanam 

pada munculnya ilmu alam yang dapat dihubungkan dengan fenomena-

fenomenan secara ilmiah di laboratorium (Hardey, 1998, hal. 5).  

Penjelasan sistem biomedis mempunyai keterkaitan dengan pendapat 

Freud (1991) yang menyebutkan bahwa sistem biomedis memiliki lima asumsi, 

pertama adalah adanya perbedaan yang nyata antara tubuh jiwa sehingga 

penyakit diyakini berada pada suatu bagian tubuh tertentu. Kedua adalah 

penyakit dapat direduksi pada gangguan fungsi tubuh baik secara biokimia atau 

neurofisiologis. Ketiga adalah setiap penyakit disebabkan oleh suatu agen 

khusus yang berpotensi untuk dianalisis. Keempat adalah melihat tubuh sebagai 

mesin. Kelima adalah konsep tubuh sebagai objek yang perlu diatur dan 

dikontrol. Di sisi lain, sistem ini juga menganggap bahwa spiritual atau 

keimanan dan supernatural bukanlah penyebab dari suatu penyakit, namun 

sistem ini masih mempertimbangkan faktor psikologi, sosial, budaya menjadi 

faktor penyebab (Mulyana, 2017).  
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Berdasarkan hasil temuan lebih lanjut dalam penelitian ini, rohaniawan 

menyebutkan bahwa pasien gangguan jiwa memiliki pondasi iman yang kurang 

kuat dan menyalahkan Tuhan atas penyakit yang pasien derita turut berperan 

dalam menyebabkan penyakit gangguan jiwa. Hal ini mempunyai keterkaitan 

dengan perspektif personalistik, Foster dan Anderson (hal. 63, 1989) 

menjelaskan bahwa sistem personalistik adalah sebutan untuk sistem penyakit 

yang disebabkan oleh campur tangan dari suatu agen yang aktif berupa makhluk 

supranatural, roh leluhur, dan tukang sihir. Lebih jauh, pandangan personalistik 

juga menganggap bahwa pasien mempunyai permasalahan iman kepada Tuhan 

atau hasil campurtangan ketidaksenangan terhadap Tuhan (Mulyana, 2017, hal. 

90).  

Gangguan jiwa merupakan penyakit yang bisa terjadi karena beberapa 

faktor yang saling mempengaruhi. Secara umum, rohaniawan memaknai 

penyebab utama gangguan jiwa adalah ketidakmampuan individu dalam 

menghadapi permasalahan hidup. Hal ini mempunyai keterkaitan dengan 

penelitian Rinawati & Alimansur (2016) yang menganalisis faktor penyebab 

gangguan jiwa. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pasien 

gangguan jiwa terbanyak adalah orang yang tidak mampu menyelesaikan 

permasalahan pekerjaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Yanuar (2011), 

berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden 86,67% atau 26 orang memiliki tipe konsep diri negatif dalam 

kesehariannya. Pasien memiliki permasalahan yang merata di setiap item konsep 
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diri, baik dibagian citra diri, ideal diri, harga diri, penampilan peran dan di 

identitas personal.  

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa penyebab utama 

pasien gangguan jiwa bisa terjadi pada ketidakmampuan menyelesaikan masalah 

yang terjadi dalam diri sendiri dan lingkungan sosial. Hal ini mempunyai 

keterkaitan dengan pendapat Maramis (2009) yang menjelaskan bahwa gejala 

utama atau gejala yang paling menonjol pada gangguan jiwa terdapat pada unsur 

kejiwaan. Tetapi, penyebab utamanya bisa saja terjadi pada unsur badan, 

lingkungan sosial, atau psikis. Hasil temuan lebih lanjut dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor pendukung gangguan jiwa seperti genetik, penyakit 

fisik, dan pondasi iman yang kurang kuat, dapat mempengaruhi penyebab utama 

penyakit gangguan jiwa menjadi bertambah parah. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Wahyu dalam (Kurniawan, 2016) yang menyebutkan bahwa dalam 

kenyataannya suatu gangguan jiwa jarang disebabkan oleh satu penyebab, 

melainkan pengaruh antara satu faktor penyebab dengan faktor penyebab 

lainnya. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pandangan biomedis dan 

personalistik merujuk pada kesatuan konsep yang kompleks yaitu fisik, psikis, 

sosio dan spiritual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rohaniawan 

mempunyai pandangan terhadap kesehatan holistik pasien gangguan jiwa 

meliputi unsur kompleks yaitu kesehatan biologis, psikologis, sosial, dan 

spiritual. Penyataan ini diperkuat oleh pendapat Stuart & Sundeen (2008) yang 
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menyatakan bahwa faktor penyebab gangguan jiwa adalah faktor biologis atau 

jasmaniah, ketakutan, psikologis, sosio-kultural, dan presitipasi.  

Hal ini juga mempunyai keterkaitan dengan pandangan Islam yang 

memandang kesehatan jiwa sebagai satu kesatuan psikofisik kompleks yang 

lebih mengarah kepada kehidupan kerohanian seseorang (Sholeh, 2005, hal. 21). 

Pendapat serupa juga terdapat pada agama Kristen dan Katolik, Price (1997, hal. 

159) menyatakan bahwa tubuh, jiwa dan roh adalah tritunggal dalam diri 

seseorang yang harus mengenal Tuhan sebagai juru selamat, ketika salah satu 

unsur mati maka terjadi ketidakharmonisan, keseimbangan pikiran, tubuh 

terganggu dan kemungkinan jadi sakit. Hal ini diperjelas oleh Franky (2016) 

yang menyatakan bahwa dalam kalangan Injil, masalah gangguan mental 

menjadi isu kompleks. Melalui beberapa pernyataan tersebut, dapat diketahui 

bahwa pemaknaan penyakit gangguan jiwa oleh Islam, Kristen, dan Katolik 

merupakan suatu permasalahan kompleks meliputi fisik, psikis, sosial dan 

spiritual dari manusia. Oleh karena itu, perspektif sistem biomedis dan 

personalistik yang sudah dijelaskan sebelumnya menyebabkan rohaniawan 

memulai terapi terapeutik yang relevan dengan pelayanan spiritual dalam proses 

penyembuhan pasien gangguan jiwa. 

4.3.2 Analisis Tahapan Komunikasi Terapeutik pada Pelayanan Spiritual 

dalam Proses Penyembuhan Pasien Gangguan Jiwa 

Komunikasi terapeutik dalam praktik kesehatan merupakan kegiatan 

yang tidak bisa disampingkan. Komunikasi terapeutik harus direncanakan, 
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disengaja, dan merupakan rangkaian tindakan profesional tanpa melupakan 

kondisi pasien sebagai manusia dengan berbagai latar belakang sosial budaya 

dan masalah medis yang dihadapi (Komalasari, 2002, hal. 79). Pelaksanaan 

komunikasi terapeutik juga merupakan tindakan profesional rohaniawan yang 

harus direncanakan agar tujuan pelayanan spiritual tercapai dengan baik. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi terapeutik adalah cara membentuk 

hubungan terapeutik yang diperlukan untuk pertukaran informasi, perasaan dan 

pikiran agar membentuk keintiman yang bermanfaat. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari 

pelayanan spiritual adalah untuk membantu ketenangan jiwa pasien, menggugah 

sisi spiritual agar menciptakan pikiran positif dan memberikan dukungan bahwa 

penyakit merupakan cobaan yang dapat dilewati manusia. Hal tersebut didukung  

dengan pendapat Anjaswarni (2016, hal 15) yang menyatakan bahwa 

komunikasi terapeutik merupakan salah satu cara mengatasi masalah klien, 

memperbaiki pengalaman emosional klien, dan mencapai tingkat kesembuhan 

yang diharapkan. 

Dalam pelayanan spiritual pada proses penyembuhan pasien gangguan 

jiwa, pelaksanaan komunikasi terapeutik harus direncanakan dan terstruktur 

dengan baik melalui strategi pelaksanaan. Terdapat penelitian serupa yang 

mengkaji komunikasi terapeutik pada pelayanan spiritual, yaitu penelitan 

Timothy, Irinoye, Yunusa dkk (2017) yang mengkaji tentang pemanfaatan 

komunikasi terapeutik sebagai widget untuk perawatan spiritual dan energi. 

Tahapan komunikasi terapeutik pada penelitian tersebut  adalah  tahap orientasi, 
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kerja, dan terminasi. Fase orientasi pada penelitian tersebut menggunakan teknik 

pengaturan sentral, pengaturan sentral yang dimaksud dalam penelitian tersebut 

adalah perawat merupakan individu yang harus fokus kepada pemilihan jenis 

perhatian yang cocok untuk setiap pasien, ditambah penggunaan teori 

penyembuhan peduli transpersonal yang menganggap bahwa keperawatan 

merupakan latihan akan hal-hal spiritual.  

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan awal 

komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh rohaniawan meliputi  BHSP (Bina 

Hubungan Saling Percaya). Para rohaniawan mengucapkan beberapa ungkapan 

seperti salam, menanyakan kabar, menggunakan tutur kata lemah lembut, dan 

memberikan kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu dalam membuka 

kegiatan pelayanan spiritual. Menurut Chaer dan Agustina (2014, hal. 16) 

menjelaskan bahwa ungkapan salam pada saat berjumpa atau pamit, 

membicarakan cuaca, serta menanyakan kondisi merupakan ungkapan basa-

basi. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, rohaniawan berbasa-basi 

terlebih dahulu pada fase orientasi agar terhubung dengan perasaan pasien. 

Rohaniawan mencoba mengorientasikan dirinya dengan pasien sebagai keluarga 

dan anggota kelompok sehingga bisa menyasar sisi spiritual dari pasien 

gangguan jiwa. Hal ini didukung oleh pendapat Mas’amah (dalam Asmara, 

2015) yang menjelaskan bahwa basa-basi berfungsi sebagai pembuka atau 

penutup agar mempertahankan hubungan sosial yang lebih baik di antara 

penuturnya. 
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Berdasarkan temuan hasil dalam penelitian ini, setelah melakukan 

perkenalan rohaniawan melanjutkan dengan melakukan validasi terhadap 

perasaan pasien dan kontrak waktu terhadap kegiatan pelayanan spiritual yang 

akan dilaksanakan. Pada tahapan awal ini rohaniawan menanyakan kabar,  

membiarkan pasien mengungkap isi hatinya, dan menawarkan materi dan durasi 

terlebih dahulu yang menunjukkan sikap mengasihi rohaniawan terhadap pasien 

gangguan jiwa. Subandi (2015) menjelaskan bahwa sikap mengasihi termasuk 

dimensi high context level yang menunjukkan sikap toleran, penuh perhatian, 

penuh kasih sayang, dan penerimaan positif atas perilaku agresif dan impulsif 

pada pasien gangguan jiwa. 

Setelah rangkaian tahapan orientasi selesai, maka tahapan selanjutnya 

adalah tahapan kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan kerja 

pada penyampaian spiritual meliputi penyampaian materi menggunakan metode 

muhasabah, fitrah, renungan dan pelepasan dosa. Pada tahapan ini, rohaniawan 

memulai kegiatan pelayanan dengan berdoa terlebih dahulu (agama Kristen dan 

Katolik dilanjutkan dengan bernyanyi puji-pujian). Kegiatan serupa juga 

dilakukan dalam tahap kerja pada penelitian Timothy, Irinoye, Yunusa dkk 

(2017, hal. 38). Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa perawat 

memulai kegiatan pelayanan spiritual dengan praktik spiritual (diam sejenak dan 

mengucap syukur atas kehidupan yang telah diberikan) ketika mengunjungi 

pasien setiap harinya. Setelah rangkaian doa dan bernyanyi selesai, tahap kerja 

dilanjutkan dengan kegiatan interaksi melalui komunikasi interpersonal atau 
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komunikasi kelompok dengan cara mendatangkan tokoh agama dan praktik 

kegiatan religi (tata cara wudhu, sholat, dzikir, yasinan, dan sholawatan).  

Penggunaan praktik religi dalam tahapan kerja pelayanan spiritual 

merupakan inti dari komunikasi terapeutik yang berbasis religi, hal ini membuat 

komunikasi terapeutik nuansa spiritual memiliki inti tahapan kerja yang berbeda 

dengan tahapan kerja yang terjadi pada komunikasi terapeutik ranah medis. 

Pemberian energi positif melalui pelayanan spiritual merupakan salah satu unsur 

pada tahap kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rohaniawan 

menggunakan ayat-ayat kitab suci sebagai salah satu cara memberikan energi 

positif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aeni (2008) 

yang menyebutkan bahwa Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dan Rumah Sakit 

Mardi Rahayu Kudus dalam menjalankan model bimbingan rohani sama-sama 

berlandaskan pada doktrin kitab suci masing-masing, dimana kegiatan tersebut 

merupakan implementasi teks suci yang merupakan bagian yang saling 

berhubugan dari doktrin kedua agama.  

Rohaniawan dalam penelitian ini juga menggunakan praktik religi 

seperti praktik sholat, membaca sholawat, doa bersama, dzikir, dan tahlil secara 

sederhana agar pasien terbiasa kembali dengan rutinitas spiritual sebelum 

menjadi pasien gangguan jiwa. Oleh karena itu, tahapan kerja pada komunikasi 

terapeutik harus direncanakan dengan menggunakan stategi sesuai dengan 

kebutuhan pasien. hal ini sesuai dengan pendapat Afnuhazi (2015, hal. 40) yang 

menyatakan bahwa tahap kerja berisi berbagai tindakan keperawatan terhadap 

keperluan yang direncanakan sesuai dengan strategi pelaksanaan. 
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahap kerja mampu untuk 

membentuk memperkuat pondasi iman dan aqidah dari pasien. Rohaniawan 

mencoba memberikan refleksi dari pengalaman spiritual yang mampu 

memberikan contoh keteladanan melalui praktik religi yang dilakukan. Sejalan 

dengan hal tersebut, terdapat penelitian yang dilakukan Timothy, Irinoye, 

Yunusa dkk (2017) yang menjelaskan bahwa tahap kerja pada pelayanan 

spiritual meliputi kebutuhan klien, menilai kembali masalah klien, mendukung 

alternatif ketrampilan spiritual agar membentuk koping bagus, dan mendorong 

pasien memecahkan masalah sesuai dengan fokus bidang masing-masing. 

Setelah rangkaian kerja selesai, tahap terakhir pada kegiatan pelayanan 

spiritual adalah terminasi. Hasil penelitian pada tahapan ini, rohaniawan 

melakukan evaluasi terlebih dahulu dengan bertanya kepada pasien tentang 

pendapatnya terhadap kegiatan pelayanan spiritual. Hal ini sesuai dengan 

terminasi pada penelitian Ali (2013) yang menjelaskan bahwa pada fase 

terminasi, rohaniawan melakukan evaluasi subjektif dengan cara memberikan 

pertanyaan terbuka, me-review apa yang telah dilakukan, perasaan yang dialami 

setelah melakukan pelayanan spiritual. Dalam penelitian tersebut, seorang 

terapis tidak boleh terkesan menguji kemampuan pasien gangguan jiwa, akan 

tetapi sekedar megulang atau menyimpul hasil pembicaraan.  

Hasil lebih lanjut dalam tahap terminasi adalah menunjukkan bahwa 

rohaniawan menawarkan kontrak baru jika pasien masih ingin melakukan 

pelayanan spiritual di lain waktu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Bambang (2011) yang menyatakan bahwa fase terminasi merupakan fase yang 
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sulit namun penting, penelitian tersebut menunjukkan bahwa 95% perawat 

menawarkan kontrak kembali kepada pasien, 90% perawat menciptakan realitas 

perpisahan, dan 80% melakukan rencana tindak lanjut. Di sisi lain, meskipun 

tahapan komunikasi terapeutik pelayanan spiritual tidak sesuai dengan tahapan 

komunikasi terapeutik pada ranah biomedis, rohaniawan tetap mampu 

melaksanakan pelayanan spiritual sesuai dengan pemaknaan spiritual agama 

masing-masing secara maksimal. 

Pada kenyataannya, kegiatan pelayanan spiritual tidak akan lepas dari 

hambatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang paling 

sering muncul adalah tidak sampainya pesan materi kepada pasien atau miss 

komunikasi, emosi yang tidak stabil, perilaku yang tidak bisa diprediksi, serta 

celometan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Meliza & Anisah (2017) yang 

menunjukkan bahwa perawat pada Rumah Sakit Jiwa Aceh mengalami 

hambatan berupa halusinasi yang menolak berinteraksi, bertingkah laku tidak 

teratur, dan menyangkal dengan melontarkan jawaban tidak sesuai dengan 

konteks. Hambatan perilaku yang tidak bisa diprediksi sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Rosalina (2017) yang menyebutkan bahwa hambatan 

dalam melakukan asuhan keperawatan pada RSJ Dadi Makassar adalah umpan 

balik dari pasien yang sulit untuk dipahami sehingga pesan yang disampaikan 

tidak sampai. 

Melihat lebih jauh lagi, rohaniawan juga berupaya untuk mengatasi 

hambatan yang muncul dengan beberapa cara. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa rohaniawan lebih menjaga emosi dan menggunakan tutur 
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kata yang sopan dan santun. Hal ini sejalan dengan penelitan Meliza & Anisah 

(2017) yang menjelaskan bahwa perawat dalam mengatasi hambatan melakukan 

hubungan saling percaya dengan sering menyapa pasien secara teratur 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Upaya selanjutnya yang sering 

dilakukan oleh rohaniawan adalah diam untuk memelihara ketenangan, hal ini 

juga dijelaskan oleh Aisah (2015) bahwa memelihara ketenangan akan 

memberikan kesempatan kepada tenaga medis dan pasien untuk mengorganisir 

pikirannya. Memelihara ketenangan memungkinkan pasien untuk 

berkomunikasi dengan dirinya sendiri dalam mengorganisir pikiran dan 

memproses informasi terutama pada saat pasien harus mengambil keputusan.  

Berdasarkan penjelasan tentang tahapan komunikasi terapeutik, dapat 

diketahui bahwa tahapan komunikasi terapeutik yang terjadi pada pelayanan 

spiritual Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat dimulai oleh tahapan 

orientasi, dilanjutkan tahap kerja yang mempunyai keterkaitan dengan praktik 

religi, dan tahapan terminasi. Oleh karena itu, penjabaran tahapan komunikasi 

terapeutik pada pelayanan spiritual memunculkan pemaknaan lebih jauh 

terhadap metode dan bentuk pelayanan spiritual.  

4.3.3 Konstruksi Makna Pelayanan Spiritual Pada Pasien Gangguan Jiwa 

Tim layanan rohani Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat 

memandang bahwa pelayanan spiritual merupakan kebutuhan dasar dari 

manusia. Lebih lanjut lagi, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelayanan spiritual merupakan kegiatan yang dapat membantu pasien dalam 

mencapai ketenangan jiwa, memperkuat landasan keagamaan, dan membentuk 
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sikap berserah diri kepada Tuhan sehingga membentuk hubungan yang lebih 

baik lagi dengan manusia dan Tuhan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan 

definisi kebutuhan spiritual yang merupakan salah satu kebutuhan fundamental 

yang dibutuhkan individu agar mampu mempertahankan keharmonisan dan 

keselarasan dengan dunia luar (Sujana, Fatimah, & Hidayati, 2017, hal. 3). 

Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan meliputi religi atau keagamaan, 

kebutuhan mendapat kedamaian, eksistensi, serta kebutuhan untuk memberi 

(Bussing, et al, 2010).  

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan 

spiritual meliputi praktik religi seperti doa bersama, bernyanyi bersama, tata 

cara wudhu, tata cara sholat, membaca kitab suci, dan mendatangkan tokoh 

agama. Penggunaan praktik religi dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nuraeni, Nurhidayah, Hidayati, & dkk (2015) yang 

menjelaskan bahwa spiritual mengacu ke arah religi karena dianggap paling 

penting dan paling dibutuhkan oleh pasien. Dalam praktik religi, rohaniawan 

cenderung merefleksikan pengalaman rohaniawan pada masa lampau yang 

memiliki dampak positif sehingga mempengaruhi penerapan pelayanan spiritual. 

Hal ini didukung dengan pendapat Kozier, et.al. (2004) yang menyatakan bahwa 

spiritual adalah refleksi pengalaman pribadi yang kemudian diekspresikan 

melalui banyak aspek dalam diri manusia antara lain agama, 

keyakinan/keimanan, harapan, dan pengampunan. 

Hamid (2000) memaparkan bahwa seorang tenaga medis profesional 

harus memiliki pengetahuan yang dikembangkan melalui peningkatan 
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pendidikan, penelitian, maupun pelatihan sehingga dapat memberikan pelayanan 

perawatan terbaik. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

rohaniawan memiliki pengetahuan bidang agama yang dikembangkan secara 

mandiri seperti mengikuti bimbingan Professor Teologia, mengikuti pendidikan 

Pondok Pesantren, dan ikut tergabung dalam organisasi agama. Melalui 

pengembangan secara mandiri, rohaniawan mampu menambah pengetahuan dan 

mengenal jati dirinya sendiri agar dapat melaksanakan tugas rohaniawan dengan 

baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Purwanto (1994) yang menyatakan bahwa 

tenaga kesehatan yang mampu mengenal dirinya, memahami keterbatasan 

dirinya, serta menerima diri apa adanya akan mampu memahami orang lain dan 

memiliki rasa empati tinggi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rohaniawan memaknai praktik 

religi dalam pelayanan spiritual sebagai salah satu cara untuk memberikan 

ketenangan jiwa pasien gangguan jiwa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sari (2015) yang menjelaskan hasil kegiatan religi (dzikir) 

mampu dijadikan strategi dalam mengurangi stress. Selain itu, frekuensi dzikir 

yang bagus mampu memberikan ketenangan jiwa secara signifikan. Berdasarkan 

hasil penelitian ini, bentuk ketenangan jiwa dari pasien gangguan jiwa adalah 

hasil dari pondasi iman yang kuat, mampu kembali ke fitrah manusia dan 

tercapainya titik kesadaran pasien agar pasien tidak merasa depresi dan frustasi. 

Ketenangan jiwa dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri 

sendiri, orang lain dan masyarakat sehingga dapat menguasai faktor dalam 
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hidupnya dan menghindarkan tekanan-tekanan perasaan yang membawa faktor 

frustasi (Zakiah, 1982, hal. 11).  

Ketenangan jiwa diharapkan mampu mengembalikan hakikat penciptaan 

seseorang, sehingga jiwa pasien tidak lagi gelisah dalam menghadapi berbagai 

permasalahan kehidupan. Jiwa yang tenang atau tidak gelisah adalah jiwa yang 

senantiasa mengajak kembali ke fitrah Ilahiyah Tuhannya (Rifa’ah, 2013). 

Indikasi hadirnya jiwa yang tenang melalui pelayanan spiritual dapat dilihat dari 

perilaku dan gerak-gerik yang selalu menelusuri hikmah yang terkandung dari 

setiap peristiwa, kejadian, dan eksistensi yang terjadi (Adz-Dzaky, 2006, hal. 

458). Rohaniawan menggunakan simbol dan objek keagamaan untuk membuat 

pasien memaknai kegiatan pelayanan spiritual melalui hubungan vertikal dengan 

Tuhan dan horizontal dengan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Langer 

dalam Morisson (2013) yang memandang bahwa suatu hubungan yang 

kompleks di antara simbol, objek, dan orang merupakan hubungan spiritual. 

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan spiritual 

dimaknai sebagai pemenuhan salah satu hubungan yang kompleks antara 

manusia dan ketuhanan. 

Pembentukan hubungan spiritual dipraktikkan rohaniawan melalui 

beberapa metode. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rohaniawan 

menggunakan metode muhasabah, fitrah, renungan dan pelepasan dosa dalam 

melakukan pelayanan spiritual. Pertama, metode muhasabah yang melihat 

bagaimana individu melakukan introspeksi diri, menghitung amal baik dan 

buruk, serta mengetahui kelemahan dan kekurangan. Kedua adalah fitrah, yang 
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memiliki makna kembali pada tujuan penciptaan dan tujuan hidup dari manusia. 

Hal ini mempunyai keterkaitan dengan landasan agama Islam bahwa setiap 

manusia harus kembali pada fitrah-Nya.  

Metode ketiga yaitu Renungan. Metode yang digunakan oleh 

rohaniawan Katolik ini mempunyai makna bahwa melakukan renungan setiap 

hari merupakan salah satu cara untuk meneguhkan iman. Renungan ini meliputi 

introspeksi diri dan memikirkan kembali sesuatu yang telah dilakukan. Metode 

ini mempunyai keterkaitan dengan pemaknaan metode pelepasan dosa yang 

telah disebutkan oleh rohaniawan Kristen. Pelepasan dosa merupakan salah satu 

cara untuk melatih pondasi iman agar percaya bahwa tidak ada sesuatu yang 

mustahil. Selain itu, rohaniawan menekankan bahwa manusia harus tetap 

introspeksi diri atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga tidak lepas dari 

meminta ampunan kepada Tuhan. 

Pada hakikatnya, metode muhasabah, fitrah, renungan, dan pelepasan 

dosa mengacu pada beberapa nilai yang sama, yaitu nilai peneguhan pondasi 

spiritual pada diri pasien dan nilai introspeksi diri atas perbuatan yang telah 

dilakukan. Mencermati metode muhasabah dan fitrah yang telah dilakukan oleh 

rohaniawan islam, nampak dari metode tersebut mempunyai landasan atau 

pandangan hidup yang di agama islam disebut aqidah. Definisi aqidah menurut 

Hasan Al-Banna (dalam Maulana, 2013, hal. 2) menyebutkan bahwa aqidah 

merupakan perkara wajib yang diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan 

ketentraman jiwa sehingga menjadi keyakinan yang tak bercampur sedikitpun 

dengan keraguan. Secara garis besar aqidah adalah iman yang teguh dan pasti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

dalam hal ini tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya 

dengan melakukan segala pelaksanaan kewajiban-Nya, taat kepada-Nya baik 

secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapka Al-Quran, Sunnah 

Shahih dan Ijma’ Salafush. 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, rohaniawan membentuk 

keyakinan tanpa keraguan melalui metode yang disampaikannya. Peneguhan 

pondasi spiritual pada diri pasien meliputi kegiatan doa bersama, membaca kitab 

suci,  serta praktik religi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Maulana (2013) yang menjelaskan bahwa pendidikan aqidah pada pasien rumah 

sakit meliputi nilai rajin beribadah dan rasa syukur merupakan implementasi 

iman kepada Alloh SWT. Penyampaian aqidah melalui beberapa cara 

merupakan tugas peranan petugas kerohanian Rumah Sakit Pembina 

Kesejahteraan Ummat (PKU) Muhammadiyah Surakarta untuk menjaga 

keimanan pasien agar berpegang teguh pada koridor agama Islam. 

Mencermati metode renungan dan pelepasan dosa yang telah dilakukan 

oleh rohaniawan Kristen dan Katolik, nampak dari metode tersebut mempunyai 

landasan atau pandangan hidup yang dalam kalangan Injil disebut Penginjilan. 

Berasal dari kata dasar “Injil” yang membawa dua arti yaitu berita gembira dan 

kitab suci agama Kristen Katolik. Penginjilan mempunyai definisi penyebaran 

agama Kristen Katolik secara lebih mendalam melalui penginjil (Zakaria, 2010, 

hal. 8). Dalam penginjilan, rohaniawan kalangan injil memilih metode yang 

cocok yang dapat dipedomani baik membentuk keimanan yang lebih kuat serta 

sikap hidup yang lebih baik. Zakaria (2010, hal. 4) menjelaskan bahwa tujuan 
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dari peginjilan adalah untuk memantapkan kekristenan orang-orang Kristen 

Katolik sehingga mampu memperkokoh iman. Hal ini sesuai dengan peran 

rohaniawan yang mendukung untuk menemukan kedamaian dan peneguhan 

iman melalui introspeksi diri terhadap kejadian pada masa lalu.  

Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi bahwa pelayanan 

spiritual Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat berbasis praktik religi 

yang mengacu pada nilai peneguhan iman. Hal ini mempunyai keterkaitan 

dengan perspektif timur dalam memandang pelayanan spiritual, Nanzhao dalam 

Walker (2010, hal. 7) menjelaskan bahwa perspektif Asia pada interaksi dalam 

agama menekankan nilai spiritual daripada dimensi materi pengembangan 

klinis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rohaniawan melihat bahwa 

pelayanan spiritual yang menggunakan praktik religi merupakan suatu kesatuan 

daripada hanya fokus kepada satu elemen kesehatan holistik. Hal ini didukung 

oleh pernyataan Walker (2010, hal. 7) yang menjelaskan bahwa perspektif Asia 

melihat keseluruhan gambaran ketika dihadapkan dengan suatu masalah, ketika 

ada ketidaksesuaian mereka lebih memeriksa konteks masalah daripada 

menyalahkan satu elemen saja.  

Pernyataan serupa juga dijelaskan oleh Ndaumanu (2018) yang 

memandang bahwa perspektif timur adalah holistik dan patient centered, berarti 

melibatkan totalitas pelayanan pada kondisi penderita, lingkungan, spiritual, 

psikologis, serta elemen fisiologis. Penelitian Ndaumanu (2018) menunjukkan 

bahwa okultisme bukan semata-mata gangguan mental seperti yang dipahami 

dalam perspektif barat, namun okultisme dipandang mengandung sisi spiritual 
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sehingga proses terapi yang digunakan berbasis praktik religi. Melalui penelitian 

tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi terapeutik dalam menyembuhkan 

pasien okultisme juga melalui perspektif timur yaitu penggunaan praktik religi. 

Keterkaitan pemaknaan spiritual yang mengacu pada nilai religi sangat 

erat dengan keyakinan yang dipahami oleh rohaniawan. Religi sebagai suatu 

sistem keyakinan ibadah terorganisasi yang dipraktikkan seseorang secara jelas 

menunjukkan spiritual mereka (Hawari, 2002). Rohaniawan menggunakan 

praktik religi untuk mengembalikan manusia kepada fitrah, memenuhi 

kewajiban agama, rasa untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, 

serta menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan agar dapat 

memperkokoh iman. Rohaniawan meyakini apabila iman sudah kokoh dan 

matang, maka pasien tidak akan mudah tergoncang oleh suatu permasalahan, 

sehingga membuat proses penyembuhan akan lebih cepat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Rohaniawan memaknai pasien gangguan jiwa dari sisi kombinasi 

antara pandangan biomedis dan personalistik. Rohaniawan 

menganggap bahwa pasien tidak mampu mengatasi masalah dalam 

kehidupan sehingga hal ini menjadi penyebab utama gangguan jiwa. 

Melihat lebih jauh lagi, rohaniawan juga meyakini bahwa penyebab 

utama didukung oleh beberapa faktor, yaitu adanya genetik gangguan 

jiwa, konflik sosial, faktor kehilangan orang yang disayangi, dan 

pondasi iman atau spiritual yang kurang kuat.  

2. Dalam melakukan pelayanan spiritual, rohaniawan agama Islam 

menggunakan metode muhasabah dan pengembalian ke fitrah, 

rohaniawan agama Katolik menggunakan metode renungan, dan 

rohaniawan Kristen menggunakan metode pelepasan dosa. Meskipun 

mempunyai istilah yang berbeda, seluruh metode mengacu pada nilai 

intropeksi diri pasien gangguan jiwa dan peneguhan aqidah dan 

penginjilan. Hal ini bertujuan agar mengembalikan pondasi iman agar 

lebih kuat, mencapai ketenangan jiwa, dan menjaga emosi pasien 

gangguan jiwa. 
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3. Komunikasi terapeutik pada pelayanan spiritual meliputi tahap 

perkenalan yang cenderung pada dimensi high context level, 

dilanjutkan tahap kerja menggunakan metode dan bentuk yang sudah 

direncanakan sesuai dengan praktik religi agama Islam, Katolik dan 

Kristen. Metode tersebut digunakan untuk memberikan nilai positif 

kepada pasien sehingga mampu untuk memfasilitasi penyembuhan 

secara menyeluruh. Serta tahap terminasi yang berisi evaluasi  

subjektif sehingga menentukan rencana tindak lanjut bagi pasien 

gangguan jiwa. 

4. Hambatan yang dihadapi oleh rohaniawan dalam melakukan pelayanan 

spiritual adalah tidak tercapainya tujuan komunikasi atau miss 

komunikasi, marah, perilaku yang tidak bisa diprediksi, serta 

celometan. Dalam menangani hambatan, rohaniawan lebih menjaga 

emosi, diam sejenak, mengajak pasien layaknya anak kecil, berbohong 

demi kebaikan, dan penggunaan tutur kata yang sopan dan santun. 

5.2 Limitasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun 

demikian masih memiliki limitasi penelitian sebagai berikut:  

a. Penelitian ini hanya menggunakan data dari pengalaman perawat 

sekaligus rohaniawan sebagai informan, sehingga penelitian ini belum 

mampu mengungkap dampak dari komunikasi terapeutik pada 

pelayanan spiritual tersebut kepada pasien gangguan jiwa. 
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b. Penelitian ini belum bisa mencakup agama Hindu dan Budha, 

sehingga penelitian ini belum mampu mengungkap dari sisi agama 

yang lebih luas. 

1.2 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran 

bagi penelitian selanjutnya untuk lebih lengkapnya kajian komunikasi kesehatan 

terutama pada ranah komunikasi terapeutik sebagai berikut: 

a. Penelitian ini menggunakan sudut pandang perawat yang merangkap 

sekaligus menjadi rohaniawan, maka akan menarik bila penelitian 

selanjutnya menambahkan sudut pandang dari tokoh agama murni 

b. Penelitian ini hanya menggunakan 3 agama dikarenakan rohaniawan 

agama Budha sudah purna tugas dan rohaniawan agama Hindu tidak 

pernah melayani pasien karena memang belum ada pasien gangguan 

jiwa yang beragama hindhu semenjak tahun 2015. Maka akan menarik 

jika penelitian selanjutnya membahas dari sisi 5 agama. 

c. Penelitian ini membahas pelayanan spiritual beberapa agama secara 

general, akan lebih menarik jika fokus pada salah satu agama yang 

membahas sampai makna yang terdalam. 
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