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Komunikasi Keperawatan

20 Questions

Komunikasi terapeutik adalah

a) Komunikasi yang direncanakan secara
sadar, bertujuan dan kegiatannya
dipusatkan untuk kesembuhan pasien.

b) Teknik komunikasi kepada pasien.

c) Komunikasi yang dilakukan oleh perawat
kepada pasien.

d) Komunikasi antar perawat dengan
perawat.

Berikut adalah Prinsip komunikasi terapeutik dengan pasien , kecuali

a) Perawat harus mengenal dirinya sendiri. b) Perawat harus menyadari pentingnya
kebutuhan pasien baik fisik maupun
mental.

c) Mampu berperan sebagai role model. d) Memiliki sikap simpati sebagai tindakan
terapeutik.

Mengapa saat berkomunikasi dengan pasien kita harus memelihara kontak mata?

a) Supaya bisa memandang wajah pasien. b) Agar pasien merasa diperhatikan dan
didengarkan.

c) Agar bisa mengetahui keseriusan
komunikasi dengan pasien.

d) Menunjukkan bahwa perawat berani.

Tahapan pertama komunikasi terapeutik saat perawat pertama bertemu dengan

pasien disebut juga....

a) Tahap pra interaksi b) Tahap orientasi

c) Tahap kerja d) Tahap terminasi

Tahap dimana perawat merencanakan komunikasi dengan pasien disebut juga

tahap....

a) Pra interaksi b) orientasi

c) kerja d) terminasi

Tahap komunikasi saat perawat akan melakukan prosedur kerja/tindakan

keperawatan disebut juga tahap....

a) Pra interaksi b) Orientasi

c) Kerja d) Terminasi

Tahap komunikasi saat perawat harus mengakhiri komunikasi/nteraksi dengan

pasien disebut juga tahap....

a) Pra interaksi b) Orientasi

c) Kerja d) Terminasi
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Yang bukan Persiapan di tahap pra interaksi meliputi....

a) Mengeksplorasi diri b) Mengumpulkan data pasien

c) Membuat perencanaan komunikasi d) Menghampiri pasien untuk melihat
kondisi

Salah satu faktor penghambat Komunikasi teurapeutik yaitu....

a) Kemampuan klien dalam menceritakan
masalahnya

b) kecakapan perawat mengajukan
pertanyaan terbuka

c) Sikap perawat acuh tak acuh d) Memahami kebiasaan atau adat istiadat
klien

Salah satu faktor penunjang komunikasi terapeutik yaitu....

a) Pengetahuan pasien kurang b) Prasangka yang tidak mendasar

c) Sikap perawat acuh tak acuh d) Perawat Berpengetahuan luas

Kontrak waktu termasuk tahapan komunikasi terapeutik pada tahapan....

a) Pra interaksi b) Orientasi

c) Tahap kerja d) Tahap terminasi

Terminasi sementara yaitu....

a) Masih ada pertemuan lanjutan b) Proses keperawatan telah selesai secara
menyeluruh

c) Pasien pulang d) Pasien menolak untuk dilakukan
tindakan

Terminasi akhir yaitu....

a) Masih ada pertemuan lanjutan b) Kontrak waktu untuk pertemuan
selanjutnya

c) Menyelesaikan tindakan di waktu
tersebut namun pasien masih dalam
perawatan

d) Proses keperawatan telah selesai secara
menyeluruh

Jika anda dihadapkan pada situasi pasien yang bersedih dan berduka sehingga

pasien menangis tersedu-sedu, kemudian pasien menceritakan kepada perawat

sambil menangis, respon yang tidak sesuai sebagai perawat adalah....

a) Menenangkan pasien b) Mendengarkan cerita pasien dengan
serius

c) Ikut menangis karena ikut merasa sedih d) Mensupport pasien dan memberi
semangat

Perawat harus mampu berperan sebagai role model berikut contoh yang tepat

perawat sebagai role model adalah....

a) Perawat tidak menerapkan 5S b) Perawat kesal saat pasien tidak
mengikuti anjuran perawat

c) Perawat berpenampilan rapi, bersih, dan
wangi di depan pasien

d) Baju perawat terlihat kusut
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Mendengaran orang lain dengan penuh perhatian, kegiatan ini disebut juga....

a) Mendengar pasif b) Komunikasi Aktif

c) Mendengar aktif d) Komunikasi Pasif

Kegiatan mendengarkan orang lain namun sambil menatap mata dan sesekali

menganggukan kepala, kegiatan ini disebut juga....

a) Mendengar aktif b) Mendengar pasif

c) Komunikasi aktif d) Komunikasi Pasif

Saat mendengarkan pasien berbicara, perawat dianjurkan untuk duduk jika

memungkinkan, yang artinya....

a) Supaya tidak lelah jika lama b) Yang menandakan perawat meluangkan
waktu untuk mendengarkan pasien

c) Supaya fokus d) Supaya jelas

Cara yang tidak tepat untuk menunjukkan penerimaan yang benar....

a) Mendengar tanpa memotong
pembicaraan

b) Menyediakan umpan balik

c) Menhindari mendebat d) Mengekspresikan keraguan

Perawat Rani memberikan pujian kepada pasien karena sudah bisa melakukan

teknik relaksasi, "Bagus sekali bu, Ibu sudah bisa melakukan teknik relaksasi

dengan baik". Teknik komunikasi ini disebut juga....

a) Offering self b) Giving broad opening

c) Assertive d) Giving Recognition


