DAFTAR LAMPIRAN

Wawancara Perawat vivi

Wawancara Perawat Nafsan

Wawancara perawat Abdi

xviii

Wawancara Pasien

xviii

Pedoman wawancara untuk pihak perawat:
A.Nama

:

B. Umur

:

C Jebatan

:

Pedoman wawancara Bagi perawat
A. mendengarkan
1. Bagaimana cara perawat mendengarkan yang di sampaikan pasien?
2. Bagaimana perawat mendengarkan keluhan pasien ?
3. Bagaimana perawat mendengar pasien menyampaikan pesan verbal?
4. Bagaimana perawat mendengar pasien menyampaikan pesan non-verbal?
5. Trik trik apasaja yang perawat lakukan agar pasien mendengarkan apa yang
dibicarakan?
B. Menanyakan
1. Keterampilan apasaja yang dimiliki perawat pada saat pasien berbicara?
2. Bagai mana sikap perawat dalam merespon pasien?
3. Bagaimana sikap perwat yang benar pada saat berkomunikasi dengan pasien?
4. Bagaimana mengatasi omongan psien egosi atau emisi?
5. Ketrampilan komunikasi apasaja yang dimiliki perawat dalam mengatasi
konflik?
6. Bagai mana menumbuhkan rasa kepercayaan pasien kepada anda?
C. Menyampaikan
1. Bagaimana cara perawat menyampaikan penyakit yang diderita pasien?
2. Bagaiman cara perawat menyampaikan penyakit yangdiderita pasien kepada
keluarga pasin?
3. Bagaimana cara perawat menyampaikan apa yamg harus dilakukan pasien?
4.Bagaimana perawat mengaplikasikan menyapaikan pesan kepada pasien pada
saanat pesikologi pasien terganggu ?
D Klarifikasi
1. bagai mana cara perawat menangani jika ada komplen dari pasien?
2. Bagaimana cara perawat berkomunikasi jika ada kesalahan teknis pada saat
perawatan ?
3. bagaimana peran komunikasi pada saat ada komplin dari pihak kluarga pasien ?

4. bagaimana cara perawat mengklarifikasi jika ada kekurangan peralatan medis ?
1. Pedoman wawancara untuk pasien
1. Identitas anda (nama,alamat,umur,agama)
2. Sudah berapalama anda di rawat di klinik restu ibu?
3. Apakah anda nyaman atau suka bercerita pada perawat?
4. Apakah penangaan perawat atau cara berbicara perawat membuat anda
nyaman?
5. Apakah anda percaya dngan perawat anda?
6. Bagaimana sikap perawat kebada anda?
A. mendengarkan
1. Apakah anda mendengar yang di bicrakan atau disampaikan perawat?
2. Setiap yang anda keluhkan apakah didengar dan di tindak oleh perawat?
3. Apakah perawat menanggapi pesan verbal anda?
4. Apakah perawat menangani pesan nonverbal anda?
5. stiap apa yang di bicarakan perawat apakah anda mendengar dan memahaminya?
B. Menanyakan
1. Setiap perawat apakah memiliki ketrampilan menurut anda ?
2. Setiap perawat apakah memiliki sikam yang baik atau buru kepada amda ?
3. omongan perawat egois apa tidak menurut anda?
4. menurut anda setiap ada konflik apakah perawat bisa mengatasinya dengan
komunikasi terapiutik?
5. Apakah perawat memiliki kepercayaan kepada anda dan apakah anda
mempercayai perawat?
C. Menyampaikan
1. Apakah perawat bisa menyampaikan penyakit yang anda derita?
2. Cara perawat berkomunikasi dengan keluarga ada dengan cara yang baik atau
tidak?
3. Apakah perawat selalu mengarahkan dan menyapaikan apapun dengan anda?
4. pada saat anda drop apa yang di sampaikan dan dilakukan perawat dengan
komunikasinya?
D Klarifikasi
1. pada saat and koplen apakah perawat bisa mengatasi apa yang anda omongkan?
2.pada saat perawatan jika ada kegagalan apakah perawat bisa mengatasi nya dan
dengan cara apa perawat mengkomunikasikan ?

3. menurut anda bagaimana komunikasi perawat dengan keluarga anda ?
4. jika ada kekurangan alat medis apayang dilakukan perawat dan bagaimana
mengkomunikasikan kepada anda?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Saya Sandi Zulfikar Lahir dari seorang ibu
bernama jumiyah dan dari seorang ayah misnadi. Saya di
lahirkan di kota jember kecamatan ambulu desa andongsari
dusun watukebo, tepatnya selasa 16 juli 1996 anak terakhir
dari 4 bersaudara kakak saya yang pertama perempuan
namanya Siti Munawaroh kakak saya yang kedua Adi
susanto Dan kakak saya yang ketiga Arif Ferdian
Pendidikan pertama saya di TK ABBA 1 Watukebo
lulusan Tahun 2003, sedngkan sekolah dasar saya di MI Muhammadiyah 01
Watukebo lulus Tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMP Muhammadiyah 09
Watukebo lulus tahun 2011 selanjutnya ke MA Muhammadiyah 01 Jember lulus
tahun 2014 kemudian ke Universitas Muhammadiyah Jember di Fakultas Fisipol
Prodi Ilmu nkomunikasi Angkatan 2015 dan lulus 2019.
Pada saat masih di taman kanak saya tidak sedikt tahu tentang diri saya sejak
saya sd saya termasuk siswa yang nakal dan murit biasah biasah selalu di urutan
ringking 23 sedangkan di smp masih sama kayak di sd tetapi semakin dewasa
kemajuan saya pada saat sma sering belajar jadi preingkatsaya di 15 besar dan saya
ikut dalam Seni beladiri Tapak suci, sudah mengikuti kejuaraan dari tingkat ranting
hingga nasional sampai akhirnya saya mendapatkan juara 2 tingkat nasional. setelah
saya lulus sma tahun 2014 saya langsung bekerja bersama kakak saya usaha sablon
untuk tambahan dana kuliyah nantinya pada tahun 2015 saya mulai mendaftar ke
unmuh jember pada saat di universitas saya mengikuti Ukm Tapak suci dan
sebentar di Ukm IMM,. Saya di Ukm Tapak Suci unmuh saya juga mengikuti
beberapa lomba kejuaraan tingkat nasional dan semua kejuaraan saya mendapat
juara 3 di unej dan juara 2 di solo.
Yang membuat saya senang dan bersyukur slama ini telahmenjadi kluarga
besar Ilmu Komunikasi Khususnya Angkatan 2015. Dari sini saya sudah
mendapatkan pelajaran tentang kebersamaan kekeluargaan Trimakasih Atas
kebersamaan kita slama ini.

