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Abstract
Communication between doctor-patient in the program of
sexual consultation requires closeness of relationship. The
doctor is demanded to be willing to give attention and empathy
to the patient. Positive politeness strategy can be used to
develop personal closeness. Based on the result of the data
analysis, it is found that there are six positive politeness
strategies of communication between doctor-patient in the
program of sexual consultation on the radio, namely (1) giving
attention and empathy, (2) using a joke, (3) using abbreviations
or acronyms, (4) showing optimism, (5) asking for reasons or
giving questions, and (6) requesting agreement by means of
utterances repetition.

Key Words: positive politeness, doctor-patient communication,
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PENDAHULUAN
Komunikasi dokter-pasien dalam program konsultasi seks di radio merupakan
fenomena yang menarik. Dalam percakapan tersebut, pendengar yang dalam
hal ini berperan sebagai pasien mencoba membuka percakapan, berkonsultasi,
dan mengakhiri percakapan melalui telepon. Setelah pendengar mengajukan
pertanyaan,  dokter sebagai narasumber lalu memberikan jawaban dan
penjelasan. Jawaban tersebut pada umumnya disampaikan secara detil dan
pasien masih bisa berinteraksi lebih lanjut dengan dokter jika ada hal-hal yang
belum jelas. Dari observasi awal peneliti, beberapa pasien mengalami
hambatan psikologis untuk membuka percakapan. Hal ini barangkali terkait
dengan masalah seks yang akan dikonsultasikan yang bagi kebanyakan orang
masih dianggap tabu.

Sebuah percakapan, sebagai wujud kongkret dari tindak komunikasi
tidak dapat dipisahkan dari akronim  Dell Hymes (dalam Chaer dan Leonie
Agustina, 1995)   S-P-E-A-K-I-N-G;  S: setting atau scene, P: participants, E:
ends, A: act sequence, K: key, I: instrumentalities, N: norms,  dan  G: genres.
Dengan mendasarkan pada pendapat Hymes tersebut, berbeda dengan
percakapan sehari-hari yang dilakukan secara langsung tanpa terikat oleh
sarana telepon, keterbatasan waktu, dan kendala norma-norma etika dan moral,
percakapan dokter dan pasien dalam program konsultasi seks dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Misalnya: faktor sarana yang digunakan, yaitu melalui telepon
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dan faktor hambatan norma etika dan moral terkait dengan topik yang
dibicarakan.

Bagaimanapun juga masalah seks bagi sebagian besar masyarakat
masih dianggap tabu untuk dibicarakan sehingga kalau terpaksa
membicarakannya akan digunakan strategi kesantunan tertentu untuk tindak
menjaga muka (face saving act, istilah Brown dan Levinson, 1987). Karena itu,
percakapan dokter dan pasien dalam program konsultasi seks sangat
dimungkinkan mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan
percakapan-percakapan  lain.

Dari beberapa penelitian interaksi dokter-pasien di ruang praktek
ditemukan sering interaksi berjalan asimetris.  Penelitian Tannen dan Wallat
(1986)  yang mengkaji percakapan antara petugas medis dengan lima keluarga
yang anaknya menderita sakit  menemukan adanya pertukaran informasi yang
tidak seimbang antara keluarga pasien dengan petugas medis.  Demikian juga
dengan penelitian Robert (1996) yang mengkaji interaksi antara dokter dengan
pasien penderita kanker payudara. Ditemukan sering pasien tidak dilibatkan
dalam pengambilan keputusan dalam penanganan penyakit yang dideritanya.

Dalam interaksi dokter dengan pasien di ruang praktek, pasien sering
tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Pada konteks
ini, dokter dengan pasien mempunyai jarak yang lebar.  Hal ini berbeda dengan
interaksi dokter dan  pasien dalam program konsultasi di radio.

Ketika pasien melakukan konsultasi dengan dokter diperlukan
keterbukaan dan kepercayaan yang tinggi.  Di lain pihak, dokter dituntut dapat
memberikan perhatian dan empati kepada pasien (Djauzi, 2004) apalagi
problem yang dikonsultasi adalah problem seks yang bagi sebagian
masyarakat, masalah seks dianggap tabu untuk dibicarakan (Pangkahila, 1998).

Dalam program konsultasi seks, dokter benar-benar dituntut
mampu mengurangi lebarnya jarak sosial dengan pasien. Dokter
diharapkan mau ”berbagi power” dengan pasien agar pasiennya mau dan
berani bersikap terbuka mengutarakan problematik seksual yang sedang
dihadapinya. Dalam konteks inilah kesantunan positif dapat digunakan
untuk membangun kedekatan dokter-pasien.

Masalah kesantunan positif komunikasi dokter-pasien dalam
program konsultasi seks inilah yang akan dikaji lebih lanjut dalam
makalah  ini. Masalah tersebut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian
berikut. Bagaimanakah penggunaan strategi kesantunan positif
komunikasi dokter-pasien dalam program konsultasi seks radio FM di
Surabaya?

1 KAJIAN TEORI
Bagian ini akan membahasa dua hal: Kesantunan Positif dalam Berbahasa dan
Komunikasi Dokter-Pasien.
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1.1 Kesantunan Positif dalam Berbahasa
Richards, dkk. (1985) menjelaskan bahwa kesantunan dalam studi bahasa
bermakna (1) Bagaimana bahasa mengekspresikan jarak sosial antara para
penuturnya dan hubungan peran mereka yang berbeda-beda, (2) Bagaimana
muka berperan yakni upaya untuk mewujudkan, mempertahankan,  dan
penyelamatan muka selama percakapan di dalam suatu masyarakat tutur.
Muka oleh Richards diartikan sebagai kesan/ impresi terhadap seseorang atau
yang ditunjukkan oleh seseorang   kepada partisipan lain.

Berkaitan dengan kesantunan, Holmes (1992) menyatakan bahwa
kesantunan merupakan hal yang sangat kompleks dalam berbahasa. Hal ini sulit
dipelajari karena tidak hanya melibatkan pemahaman aspek kebahasaan saja,
tetapi perlu juga memahami nilai-nilai sosial dan kultur  dari suatu masyarakat
tutur.  Pendapat serupa dikemukakan oleh Chaer dan Leonie Agustina(1995)
yang menyatakan bahwa etika berbahasa erat kaitannya dengan pemilihan kode
bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam suatu
masyarakat. Etika berbahasa antara lain akan “mengatur “ (1) apa yang harus kita
katakan pada waktu dan keadaan tertentu kepada seorang partisipan tertentu
berkenaan dengan status sosial dan budaya dalam masyarakat itu; (2)  ragam
bahasa apa yang paling wajar kita gunakan dalam situasi sosiolinguistik dan
budaya tertentu; (3) kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara
kita, dan menyela pembicaraan orang lain; (4) kapan kita harus diam; (5)
bagaimana kualitas suara dan sikap fisik kita dalam berbicara.

Dalam menyatakan kesantunan, antropologis Brown dan Levinson
(1987) membedakan strategi kesantunan positif dan strategi kesantunan
negatif.  Strategi kesantunan positif adalah strategi-strategi yang menunjukkan
kedekatan,  keakraban, dan penghargaan antara penutur dan pendengar.
Sedangkan strategi kesantunan negatif adalah strategi yang menunjukkan jarak
sosial antara penutur dan pendengar.

Asim Gunarwan (1994) menyatakan bahwa kesantunan berkisar atas
nosi muka yang  dibagi menjadi dua, yaitu muka negatif dan muka positif.
Muka negatif mengacu pada citra diri setiap orang (yang rasional) yang
berkeinginan agar ia dihargai dengan jalan  membiarkannya bebas melakukan
tindakannya atau membiarkannya bebas dari keharusan mengerjakan sesuatu.
Muka positif sebaliknya, mengacu pada  citra diri setiap orang (yang rasional)
yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya,  apa yang dimiliknya atau apa
yang merupakan nilai-nilai yang ia yakini (sebagai akibat dari apa yang
dilakukan dan dimiliknya itu) diakui orang lain sebagai suatu hal yang baik,
yang menyenangkan, yang patut dihargai, dan seterusnya.  Lebih tegas Yule
(1996: 62) bahwa  muka negatif merupakan kebutuhan akan kebebasan,
sedangkan muka positif merupakan kebutuhan akan keterhubungan atau
keberterimaan. Istilah positif dan negatif di sini tidak berkaitan dengan baik
dan buruk.

Lebih lanjut, Brown dan Levinson (1987) menjabarkan 15 strategi
kesantunan positif yang dapat digunakan oleh penutur. Strategi-strategi
tersebut adalah sebagai berikut.
a.  Memperhatikan kesukaan, keinginan, dan kebutuhan pendengar.
 “Aduh… baru potong  rambut ya.”
 “Kamu pasti lapar ya… Tadi kan belum sarapan.”
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b. Membesar-besarkan perhatian, persetujuan, dan simpati kepada pendengar.
 “ Wah… vas bunganya bagus sekali ya. Beli di mana?”
 “Masakanmu hebat sekali. Benar-benar enak lho.”
c. Mengintensifkan perhatian pendengar dengan pendramatisiran peristiwa

atau fakta.
 “Saya turun tangga, dan tahu kamu apa yang aku lihat… semua

berantakan.”
 “Kamu tahu…berjuta-juta orang memenuhi lapangan itu.”

d. Menggunakan penanda identitas kelompok (bentuk sapaan, dialek, jargon
atau slang).

 “Gimana Sam, jadi ngikut nggak?”
 “Ngalup kapan?”

e. Mencari persetujuan dengan topik yang umum atau mengulang sebagian
/seluruh ujaran

 “Panasnya bukan main ya?”
 A: “Saya sudah dua kali berobat ke dokter”.
 B: “Oh… sudah dua kali ke dokter ya….”

f. Menghindari ketidaksetujuan dengan pura-pura setuju, persetujuan yang
semu  (psedo-agreement), menipu untuk kebaikan (white-lies, Pemagaran
opini (Hedging opinions)

 A: “Besok tolong ini diselesaikan semua ya!”
 B:  “Baik.” (Padahal sebenarnya tidak mau menyelesaikan)
 A: “Gimana, masakannya enak ya?”
 B: “Oh ya, enak.” (Berbohong untuk menyenangkan A)
 A: “Kamu tidak menyukai dia ya?”
 B: “Ya, di satu sisi.” (Pemagaran)

g. Menunjukkan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan melalui basa-
basi  (small talk) dan presuposisi.

 “Gimana, kemarin malam nonton tinju kan?”
 “Aku kira kamu pasti sangat haus.”

h. Menggunakan lelucon
 “Motormu yang sudah butut itu sebaiknya untukku saja.”

i. Menyatakan paham akan keinginan pendengar
 “Aku tahu kamu tidak menyukai pesta. Tapi yang ini sangat luar biasa…

datang ya?”

j.  Memberikan tawaran atau janji
 “Aku pasti akan mengirimkannya minggu depan. Jangan  kuatir!”

k.  Menunjukkan keoptimisan
 “Nggak masalah. Semua ini akan dapat diatasi dengan baik.”

l.  Melibatkan penutur dan pendengar dalam aktivitas
 “Sebaiknya, kita istirahat dulu sebentar.”
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m.  Memberikan pertanyaan atau meminta alasan
 “Mengapa kamu nggak jadi datang ke rumahku?”

o. Menyatakan hubungan secara timbal balik (resiprokal)
 “Aku akan menyelesaikan ini untukmu, kalau kamu mau membuatkan aku

masakan yang lezat.”

p. Memberikan hadiah (barang, simpati, perhatian, kerja sama) kepada
pendengar

1.2 Komunikasi Dokter-Pasien
Komunikasi antara dokter dengan pasien merupakan suatu masalah yang  sulit
dan kompleks (Wynn, 1995).   Sering  pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
oleh pasien tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan atau bahkan tidak
terjawab.  Ketidakpuasan tersebut menyebabkan pasien mencari informasi
kepada dokter lain (mencari second opinion).  Kasus  semacam  ini  dapat
disimak pada rubrik konsultasi di surat kabar, majalah, dan internet.

Menurut Hie (2003), dokter yang bertugas melayani konsultasi di situs
http: //www.mldi.or.id/, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan
percakapan dokter dengan pasien tidak berjalan dengan baik.  (1) faktor
ekonomi (pembayarannya sama, padahal waktu yang terpakai lama), (2) faktor
kesombongan dokter yang sering menganggap pasien tidak mengerti apa-apa,
(3) faktor kemampuan komunikasi dokter-pasien, dan (4) faktor pasiennya
sendiri. Gaya bertanya pasien yang menjengkelkan, padahal mereka tidak
mengerti apa-apa.

Djojosugito, ketua IDI (2003), dalam pembukaan Muktamar ke-26,   7
Oktober 2003 di Balikpapan  menyatakan bahwa komunikasi antara dokter-
pasien merupakan suatu kunci. Kalau komunikasinya baik, otomatis pasien
akan merasa puas. Karena terlalu banyak pasien, akhirnya antara dokter-pasien
kurang komunikasi.

Komunikasi dokter-pasien menjadi sangat penting terutama dalam
kasus-kasus yang hasil laboratorium hanya mampu memberikan sedikit
informasi secara objektif dan diagnosis maupun pengambilan keputusan
pengobatan hanya didasarkan dari hasil komunikasi antara dokter dengan
pasien (Wynn, 1995).  Karena itu,  kemampuan berkomunikasi merupakan
salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang dokter di samping
keterampilan berpikir, dan keterampilan tindakan praktis (Guilbert dalam
Djauzi, 2004).

Kemampuan berkomunikasi tersebut mencakup kemampuan: (1)  bisa
mengubah suatu perasaan menjadi milik kita, (2) bisa menanggapi perasaan
orang lain, dan (3) bisa menerima perasaan orang lain. Lebih lanjut dijelaskan
keterampilan berkomunikasi tersebut berkaitan erat dengan empati, yaitu
kemampuan seorang dokter untuk memahami dan ikut serta dalam
permasalahan orang lain.

Keterampilan berpikir meliputi: (1)  bisa menyelesaikan masalah baru,
(2) bisa menafsirkan data, (3) bisa mengingat kembali fakta, sedangkan
keterampilan tindakan praktis mencakup:  (1) bisa melakukan tindakan praktis
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secara otomatis, (2) bisa mengendalikan suatu tindakan, dan (3)  bisa meniru
tindakan yang diperagakan.

Model komunikasi dokter dengan pasien adalah model yang
menempatkan informasi sebagai milik bersama. Dokter dapat membuka
saluran komunikasi dengan pasien degan cara mendengarkan secara aktif serta
mempunyai empati. Sedangkan pasien dapat membuka saluran komunikasi
dengan dokter apabila pasien mempunyai motivasi untuk sembuh serta
mempunyai rasa percaya kepada dokter. Secara garis besar, harapan pasien
terhadap dokter adalah sebagai berikut. (1) Mampu mengobati pasien dengan
cara mutakhir, teliti, dan terampil. (2) Mampu mendengarkan, menghormati
pendapat pasien, berlaku santun dan penuh pertimbangan, berkomunikasi
dengan baik, memberikan nasihat tanpa menggurui. (3) Mampu menyimpan
rahaisa, bersifat jujur dan punya integritas, dan tetap memberikan asuhan
walaupun ilmu kedokteran tidak berhasil lagi. (4) Mampu mempertahankan
hubungan luwes sehingga pasien mendapat penjelasan lengkap dan dilibatkan
dalam keputusan tentang asuhan (Djauzi, 2004).

2 METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif- Deskriptif.  Dengan
demikian, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif.  Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan
strategi kesantunan positif dalam komunikasi dokter-pasien pada program
konsultasi seks radio FM di Surabaya.

Data penelitian ini adalah ujaran dokter-pasien dalam program
konsultasi seks yang mengindikasikan penggunaan strategi kesantunan
positif, sedangkan sumber datanya adalah radio di kota Surabaya yang
menyiarkan program konsultasi seks, yaitu Mercury FM dengan nara
sumber dr. Susanto Suryaatmadja, SpAnd.,  Kosmonita FM dengan nara
sumber dr. Yudi Winarso, SpAnd.

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode simak dengan teknik
rekam (Sudaryanto, 1993; Soekemi, dkk., 2000). Untuk merekam data tersebut,
peneliti menggunakan dua tape recorder. Tape recorder yang digunakan adalah
merek Sony Model No CFS- 710 S dan merek Panasonic tipe RX-FS409.
Sedangkan  kaset yang digunakan merek Sony C-90HFB dengan durasi 60 menit
dan 90 menit. Penggunaan dua tape recorder tersebut untuk mengantisipasi
terputusnya perekaman karena perpindahan dari sisi A ke sisi B.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik segmentasi
seperti yang digunakan oleh Suparno (2000) dan mengikuti alur analisis data
interaktif, simultan, dan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Miles dan
Huberman (1992). Kegiatan analisis tersebut meliputi (1) reduksi data, (2)
penyajian data, dan (3) penarikan simpulan.

Adapun langkah analisis data secara rinci dapat dipaparkan sebagai
berikut.
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1. Mendengarkan secara teliti dan berulang-ulang rekaman komunikasi dokter-
pasien kemudian ditranskripsikan.

2. Melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap fenomena-fenomena yang
ditemukan berdasarkan fokus penelitian.

3. Melakukan pengodean data.

4. Membandingkan fenomena-fenomena  yang ditemukan dalam segmen yang
telah diidentifikasi tersebut dengan segmen-segmen lain yang terdapat
dalam percakapan.

5. Melakukan interpretasi terhadap hasil temuan.

6. Melakukan trianggulasi kepada kolega yang berlatar keilmuan linguistik,
dan kolega yang berlatar keilmuan nonlinguistik.

7. Melakukan penarikan simpulan.

(dimodifikasi dari tahapan analisis percakapan  yang dikembangkan oleh
Tannen, 1986).

3 ANALISIS DAN BAHASAN

Berdasarkan analisis data ditemukan beberapa strategi kesantunan positif yang
digunakan dalam percakapan dokter dan pasien dalam program konsultasi seks.
Strategi tersebut adalah sebagai berikut.

3.1 Memberikan Perhatian dan Empati
Ketika pasien sedang menyampaikan persoalan yang dihadapinya, dokter
memberikan perhatian dan empati atas apa yang sedang dialami oleh pasien.
Ujaran yang digunakan untuk memberikan perhatian dan empati sebagai
strategi kesantunan positif tersebut berupa (1) ujaran yang menyatakan
persetujuan seperti iya, iya…iya…,  oh…begitu, oh… gitu ya, he…eh, dan (2)
ujaran yang menyatakan keterkejutan, oh…iya lo.  Hal tersebut dapat dilihat
dalam data berikut.

(01) Dr: Yah, sebetulnya kalau dikurangi itu ada caranya, yang
pertama Ibuk mencari kesibukan. Kesibukan yang…

Ps: Saya itu … kerjanya berat lo padahal.
Dr: Sebagai apa itu Buk?
Ps: Sales.
Dr: Oh…ya…ya. (M.3.3.116-120)

(02) Dr: Setelah beberapa menit atau baru, baru….senggama
langsung kepingin kencing.

Ps: Beberapa menit.
Dr: Setelah beberapa menit.
Ps: E…enggak,  beberapa menit, kira-kira ya lima sampai

sepuluh menitan gitu Dok.
Dr: Oh, gitu ya. (M.7.4.021-025)
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(03) Ps: Ini saya mau nanyak, masalah apa penyebab dari ejakulasi
dini itu.

Dr: Oh…iya.
Ps: Ini saya mungkin sedang mengalami ya.
Dr: He…eh. (M.7.7.009-012)

(04) Ps: Lha ini yang perlu kami tanyakan benjolan di kandungannya
itu tadi.

Dr: #Iya, iya, Ibu.#
Pm: #Iya…he…eh.# (K.2.2.056-058)

(05) Ps: Kalau saya eh…sam, sam…bes… biar tidak dapet
Dr: He…eh.
Ps: saya dapet, eh…saya keputihan Dok.
Dr: Oh…gitu.
Ps: Iya.
Dr: Iya…ya… he…eh.

Pada data (01) sampai (05), dokter memberikan perhatian dan empati
dengan menggunakan ekspresi persetujuan. Pada (01) digunakan Oh…ya…ya,
pada (02) dengan Oh, gitu ya, pada (03) dengan Oh…iya dan  He…eh, ujaran
Iya, iya, Ibu pada (04), dan He…eh,   Oh…gitu, Iya…ya… he…eh pada (05).

Penggunaan ekspresi keterkejutan dapat dilihat pada data berikut.

(06)  Ps: Terus sekarang itu ya emens.
Dr: He…eh.
Ps: Tapi kok mens itu nggak teratur sekarang.
Dr: Sekarang nggak teratur?
Ps: Satu bulan itu sampai empat kali.
Dr: Lo…lo…! He…eh, he…eh. (M.1.3.034-039)

(07) Ps: Sekarang sudah ndak ada itu.
Dr: Menopause?
Ps: Belum.
Pm: Steril  maksudnya Buk?
Ps: Enggak.
Dr: Lo! Ke…. (M.3.2.061-066)

Pada (06) digunakan Lo…lo…! He…eh, he…eh untuk
mengekspresikan keterkejutan dokter atas kondisi pasien yang dalam satu
bulan mens sampai empat kali. Sedangkan pada (07), digunakan Lo!  untuk
menyatakan keterkejutan dokter atas kondisi pasien yang meskipun belum
menopause dan tidak steril tetapi tidak bisa mempunyai anak lagi.

3.2 Menggunakan Gurauan
Strategi gurauan digunakan untuk membangun kedekatan dan meminimalkan
jarak sosial antara pasien dengan dokter. Dengan gurauan yang dilontarkan
oleh dokter dalam menanggapi keluhan dan persoalan yang dihadapi oleh
pasien diharapkan suasana dialog menjadi santai dan tidak tegang.  Di sini
gurauan berfungsi untuk menimbulkan rasa humor sehingga suasana menjadi
akrab.  Gurauan dengan fungsi humor ini dapat dilihat pada data berikut.
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(08)  Dr: Suami kuat tiap malam.
Ps: Yah…. Sebenarnya enggak heh… heh… heh….
Dr: Tulung… tulung gitu ya… Usia berapa Buk Suaminya?
Ps: Empat tiga.
Dr: Empat tiga masih bisa melayani tiap malam.
(M.3.3.039-044)

Pada (08) konteks percakapannya adalah seorang wanita yang
mengeluh kepada dokter karena setiap hari selalu ingin melakukan hubungan
seksual. Setiap kali melakukan hubungan dia selalu merasakan puas dan
nikmat. Dia terpaksa menahan diri kalau dirinya sedang datang bulan.
Problema muncul ketika sang suami tidak kuat melayaninya kalau setiap
malam. Kondisi suami yang seperti ini oleh dokter dijadikan bahan untuk
melontarkan gurauan, Tulung… tulung gitu  ya….   Si  suami  berteriak-teriak
minta tolong karena sudah tidak kuat lagi melayani istri. Tentu ini hanya
gurauan dokter untuk mencairkan suasana dialog.

(09)  Dr: Biasanya, faktor infeksi ini bisa jadi karena Mbak Diah
kurang minum….

Ps: Iya, kurang minum memang.
Dr: Dua liter perhari kalau bisa. Yang kedua, mungkin ini

juga…. Maaf, cara cebok yang tidak benar. Cara cebok
yang tidak benar  dengan air yang mungkin juga
kualitasnya kurang baik.  Kalau saya boleh anjurkan
silakan mencuci dengan air yang matang. Air matang
tapi bukan yang umup, lo ya.

Pm: Ha….ha….ya… ya. (M.3.6.015)
Pada (09), si pasien berkonsultasi tentang infeksi kandung kemih yang

dialaminya kemudian dokter memprediksi penyebabnya karena kurang minum
dan cara cebok yang tidak benar. Dokter menganjurkan untuk cebok dengan air
matang. Kemudian dokter menegaskan lagi dengan gurauan, Air matang tapi
bukan yang umub, lo ya. Gurauan tersebut direspon tawa pemandu suara.
Gurauan tersebut mengena karena tidak mungkin orang cebok dengan
menggunakan air yang sedang mendidih (bahasa Jawa – umub).

(10)   Ps: Saya tadi eh… dokter bilang kalau penis-nya yang besar.
Dr: He…eh.
Ps: Saya itu nggak tahu besar itu yang kayak apa.
Dr/Pm: #Heh….heh….heh…..#
Dr: Lha, kira-kira panjangnya berapa saat ereksi itu.
Ps: Kira-kira dua puluh senti lebih. Kurang lebih ya…
Dr: He…eh. Oh, belum pernah diukur ya?
Ps: #Hih…hih….#
Pm: #Heh…heh….#
Ps: Kurang lebih dua…
Pm: Entar malem diukur ya, heh…heh… heh.
Dr: Mbak Rini lo Bu yang nyuruh. Heh…..heh….
(K.4.4.012-023)
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Pada data (10), konteks percakapannya adalah pasien seorang wanita
dan baru menikah mengeluh kalau perih dan lecet vaginanya ketika
berhubungan dengan suami. Dia juga selalu merasa tegang dan tidak bisa
rileks. Dokter mempredikasi salah satu penyebabnya bisa penis suami terlalu
besar. Si pasien menyatakan bahwa dia tidak tahu  besar itu seberapa. Dia juga
tidak yakin berapa panjang penis suaminya. Menanggapi kondisi yang
demikian dokter melontarkan gurauan, Oh, belum pernah diukur ya? Gurauan
yang dilontarkan membuat si pasien dan pemandu acara tertawa. Pemandu
acara menyahut gurauan tersebut dengan perintah, Entar malem diukur ya,
heh…heh… heh.

(11)  Dr: Tia sudah punya pacar belum?
Ps: Kalau pacar banyak, calon suami cuman satu.
Dr/Ps/Pm: #Heh…heh….heh….#
Pm: Ini Dokter Hudi mau nyarikan nih.
Dr: Endak! Endak! Besanan sama saya.
Ps: Hih…hih…hih…. Tia itu cantik lo.
Dr: Percaya saya. Anak saya cakep juga Mbak Tia, tapi

umur lima tahun.
Ps: Wuah…ha…ha…. (K.6.9.050-057)

Pada (11) ketika ditanya oleh dokter, si pasien menjawab dengan
gurauan, Kalau pacar banyak, calon suami cuman satu. Hal tersebut direspon
oleh pemandu acara bahwa dokter Hudi juga mau mencarikan. Oleh dokter
dielakkan dengan gurauan, Endak! Endak! Besanan sama saya. Si pasien
tertawa dan menyatakan bahwa dia itu cantik. Pernyataan pasien tersebut
ditimpali oleh gurauan dokter bahwa anak dokter tersebut juga tampan tapi
baru berumur lima tahun. Dokter mengatakan, Percaya saya. Anak saya cakep
juga Mbak Tia, tapi umur lima tahun. Gurauan dokter tersebut membuat tawa
pasien meledak.

(12) Ps: Jadi kalau mungkin, ini saya mau tanya kalau saya misalnya
itu eh… melakukannya itu dokter kasih cara di atas.

Dr: He…eh.
Ps: Di atas itu suami yang sakit. Heh…heh….
Dr: Suami yang sakit?
Ps: Ho…oh.
Dr: Ya, biar kapok Buk, ha…ha…. Endak-endak

ha…ha…ha…
Pm: Heh…heh…. Biar gantian, biar gantian gitu lo kalau

sakit.
(K.8.6.037-043)

Konteks percakapan pada (12) adalah pasien berkonsultasi bahwa dia
merasa sakit ketika berhubungan. Kemudian dokter menyarankan agar
menggunakan posisi pasien yang di atas. Ketika itu dilakukan, suami ganti yang
merasakan kesakitan. Menanggapi kondisi seperti itu dokter melontarkan gurauan,
Ya, biar kapok Buk, ha…ha…. Gurauan dokter tersebut direspon pemandu acara
dengan pernyataan, Biar gantian, biar gantian gitu lo kalau sakit.
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Selain berfungsi sebagai humor untuk mencairkan suasana seperti yang
terdapat dalam data (08) sampai (12) di atas, gurauan juga berfungsi sebagai
sindiran. Hal ini dapat dicermati dalam data berikut.

(13) Ps: Sampai sekarang penyakit itu nggak bisa hilang-hilang.
Kelakuan-kelakuan kayak gini ini.

Dr: Heh…heh….Tapi kan nggak merugikan siapa pun ya?
Dr/Ps: #Heh…heh….#
Pm: Tidak ada yang dirugikan kan? Heh…heh….
(K.2.13.039-042)

Konteks percakapan (13) yaitu pasien mempunyai kebiasaan
melakukan onani sejak SMP. Itu dilakukan setiap hari dan sampai sekarangpun
ketika dia sudah menikah, si pasien tetap saja melakukan kebiasaannya itu.
Menanggapi keadaan itu dokter melontarkan gurauan: Tapi kan nggak
merugikan siapa pun ya? Gurauan itu direspon oleh pemandu acara dengan
pertanyaan, Tidak ada yang dirugikan kan? Apa yang dikemukakan oleh
dokter dan pemandu acara tersebut selain gurauan secara implisit terkandung
makna sindiran. Kebiasaan bermain dengan tangan memang tidak merugikan
siapa-siapa, tetapi ketika sudah mempunyai isteri dan aktivitas itu tetap
dilakukan bahkan rasanya disamakan dengan ketika berhubungan dengan isteri,
ini suatu ironi. Kondisi inilah yang disindir oleh dokter.

(14)   Dr: Pak Yanto.
Pm: Nah Dokter Hudi juga sudah hafal.
Dr: Hafal.
Ps: Sudah hafal ya. Ini ada titipan lagi ini.
Dr: Ya… jadi kalau sak RT titip nanti ditampung gitu Pak.

Heh…heh…heh….
Ps: Suka.
Dr: Suka, hobinya titip.
Dr: Ya mari Pak, ini guyon ya Pak ya…. Gimana Pak?
(K.4.12.007-014)

Pada (14) pernyataan yang  berfungsi sebagai sindirian adalah jadi
kalau sak RT titip nanti ditampung gitu Pak dan Suka, hobinya titip. Sindirian
itu dilontarkan  dengan gurauan. Yang melatarinya adalah Pak Yanto, pasien
yang sudah dihafal oleh dokter dan pemandu acara itu rutin berkonsultasi
dengan dokter dalam acara Kosmoseks yang diselenggarakan oleh Kosmonita
FM. Hanya saja problem yang dikonsultasi merupakan titipan dari teman atau
tetangga sehingga disindir kalau sak RT titip nanti ditampung gitu Pak.

 (15)  Ps: Apa tanda-tanda pada tubuh setelah  satu bulannya Dok?
Dr: He…eh. Ini masih berapa kali to Mas berhubungannya?
Ps: Satu kali.
Dr: Oh, baru satu kali. Kemarin tapi tanpa perlidungan ya?
Ps: Ya, tanpa tapi nampaknya agak banyak gitu Dok.
Dr: Banyak apanya?
Ps: Sperma-nya yang masuk.
Dr: Oh…lego gitu.
Ps: Heh…heh…. Ya lego sih lego, tapi agak takut juga.
Pm: Hih…hih…. Benci tapi mau. Heh…heh…heh. Ya terus
(K.8.1.032-041)
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Pada data (15) konteks percakapannya adalah si pasien baru pertama
kali melakukan hubungan badan dengan pacarnya tanpa menggunakan
pelindung sehingga sperma masuk. Si pasien merasakan banyak sperma yang
masuk. Keadaan ini disindir dengan gurauan, Oh…lego gitu. Menanggapi
sindiran dokter tersebut si pasien merespon dengan pernyataan, Ya lego sih
lego, tapi agak takut juga. Pemandu acara menanggapinya dengan sindiran,
Hih…hih…. Benci tapi mau.

Penggunaan strategi gurauan di satu sisi dapat membangun kedekatan
hubungan antara dokter dengan pasien. Namun di sisi lain apabila tidak
dilakukan dengan cermat hal tersebut justru dapat mengancam muka lawan
tutur. Hal ini menarik perhatian Grainger. Penelitian Grainger (2005) yang
berjudul Politeness or Impoliteness? Verbal Play on the Hospital Ward
menyoal gurauan sebagai salah satu strategi kesantunan  positif seperti
disarankan oleh Brown dan Levinson (1987).  Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa dalam interaksi perawat dengan pasien penderita geriatrik
yang akut, selain dapat digunakan untuk membangun kedekatan hubungan
antara perawat dengan pasien, ternyata penggunaan gurauan dalam interaksi
juga riskan menimbulkan ketegangan dan jarak antara perawat dengan pasien.

3.3 Menggunakan Pemendekan Kata
Penggunaan pemendekan kata  dalam percakapan dokter dan pasien dapat
dilihat pada data di bawah ini. Pada (16) digunakan Mr.P untuk  menyebut alat
vital laki-laki. Bentuk  itu merupakan pemendekan dari mister penis.

(16) Ps:  Nah yang ingin saya tanyakan itu adalah erutio
portionernya ini apakah  akibat dari kuretasi pada
setengah tahun yang lalu atau salah pendaratan posisinya
Mr.P? Itu saja Dok. (M.1.2.024)

Pada (17) selain digunakan Mr.P,  juga digunakan bentuk Miss. V dan
CD. Miss.  V merupakan kependekan dari miss vagina, sedangkan CD
kependekan dari celana dalam. Dalam percakapan tersebut, dokter sempat
salah mengartikan singkatan CD sebagai kondom. Kemudian pemandu acara
meluruskan bahwa yang dimaksud adalah celana dalam.

(17) Ps: Apakah kehamilan bisa terjadi jika Mr.P penetrasi pada Mr.,
eh… Miss. V yang menggunakan CD.

Dr: He… eh.
Pm: Menggunakan CD.
Ps: Iya. Oke.
Dr: Kondom ya?
Pm: Celana dalam.
Dr: Oh, celana dalam.
Ps: Celana dalam, heh…heh…heh.
Pm: Oke. (M.3.8.034-042)

 Pada data (18) digunakan Mr.P  dan helm. Kata helm  dalam
pemakaian umum berarti pelindung kepala bagi mereka yang bersepeda motor.
Dalam percakapan ini helm merujuk pada kepala penis.
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(18)  Ps: Begini Dok, saya baru umur tiga puluh tiga. Kalau mau
hubungan itu kurang keras gitu lo Dok.

Dr: He…eh.
Ps: Mr.P untuk batangnya keras,  terus helmnya itu lo Dok

kurang…
Dr: Kurang keras. (M.5.14.010-023)

Penggunaan pemendekan kata sebagai salah satu strategi kesantunan
positif menarik untuk ditelaah lebih lanjut.  Pemakaian bentuk Mr. P, Miss. V,
dan CD bertentangan dengan maksim cara yang dikemukakan oleh Grice
(1975) terutama pada kaidah (1) Hindari ungkapan yang membingungkan dan
(2) Hindari ambiguitas.  Strategi pemendekan kata tersebut memang dapat
membingungkan bagi mereka yang tidak memahami rujukannya, bahkan
narasumber sendiri salah mengartikan  CD. Bentuk tersebut dikira kependekan
dari kondom, padahal  maksud yang sebenarnya adalah celana dalam.

Seperti dikemukakan oleh Leech (1993), prinsip kerja sama tidak
mampu menjelaskan mengapa orang sering menggunakan cara tidak langsung
dalam menyampaikan maksud.  Berkaitan dengan penggunaan pemendekan
kata sebagai salah satu strategi kesantunan positif, Brown dan Levinson (1987)
melihat hal tersebut secara fungsional, sebagai salah satu cara yang digunakan
oleh penutur untuk menyatakan secara tidak langsung ujaran yang dianggap
dapat  mengancam muka.  Kata penis dan vagina  yang merujuk pada alat
kelamin pria dan wanita merupakan sesuatu yang oleh sebagian penutur
dianggap tabu untuk diujarkan secara langsung. Untuk menjaga muka
digunakanlah strategi pemendekan kata.

3.4 Menunjukkan Keoptimisan
Kesantunan positif dengan strategi menunjukkan keoptimisan dapat dilihat
pada data (19) dan (20). Ujaran yang menunjukkan keoptimisan tersebut adalah
itu mudah pada (19), Jadi saya kira nggak boleh patah semangat ya
ngobatinya. Ya harus diselesaikan dan Sebetulnya mudah saja pada (20).

(19)  Dr: Lha, sekarang untuk menurunkan keinginannya Ibuk, itu
mudah.

Ps: Apa itu dok?
Dr: Ya, lawannya hormon testosteron. Hormon testosteronnya

dilawan. Dengan hormon yang lain. Gitu lo Buk.
Ps: Iya. (M.3.3.103-106)

Pada (19) konteks percakapannya adalah pasien ingin mengetahui cara
menurunkan gairah seksualnya yang selalu menggebu (lihat topik hiperseks).
Kemudian dokter menumbuhkan keyakinan pada si pasien bahwa kasus itu
dapat diatasi dengan mengatakan, Itu mudah. Selanjutnya dokter menjelaskan
bagaimana cara mengatasi problem si pasien.
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(20)  Ps: Soalnya saya ini sudah capek, gitu lo Dok. Sudah ganti-
ganti dokter kok ya belum sembuh, gitu. Saya jadi males
gitu,  ngobatinya.

Dr: Ya. Jadi saya kira nggak boleh patah semangat ya
ngobatinya. Ya harus diselesaikan. Sebab kalau tidak
diselesaikan akan terjadi kemandulan nanti. Ya, nantinya.

Ps: Oh, ya.
Dr: Sebetulnya mudah saja dicari penyebabnya yang benar

apa. Kalau datang jangan langsung antibiotik-nya begini.
Jadi di-kultur dulu apa penyebabnya. Kemudian jamurnya
apa jenisnya. Apalagi itu kan obatnya ada masing-masing.
Teorinya itu seperti kunci dan lobang  kunci. Jadi nggak
bisa kuncinya Mbak Diah ini  digunakan membuka kunci
temannya Mbak Diah, misalnya begitu. Ya, jadi antibiotik
X cocoknya ya dengan hasil kultur- nya tadi.  Y dengan
hasil kultur-nya yang  Y kan gitu. (M.3.6.021-024)

Pada (20) si pasien sudah putus asa untuk mengatasi problem yang
dihadapinya. Apalagi dia sudah berganti-ganti dokter. Dokter memberikan
motivasi agar pasien tidak putus asa dengan pernyataan, Jadi saya kira nggak
boleh patah semangat ya ngobatinya. Ya harus diselesaikan. Dokter juga
menyatakan bahwa  sebenarnya problem yang dihadapi pasien itu mudah
diatasi.  Di sini dokter menunjukkan keoptimisan dengan mengatakan,
Sebetulnya mudah saja.

3.5 Meminta Alasan  atau  Memberikan Pertanyaan

Penggunaan strategi meminta alasan atau memberikan pertanyaan dapat dilihat
pada (21), (22), dan (23)  berikut.

(21)  Ps: Kemudian, kan Maret ini kita kan nikah.
Dr: He…eh.
Ps: Nikah siri tapi.
Dr: Oh…nikah siri ya. Kenapa kok siri?
Ps: Soalnya masih kuliah.
Dr: Oh…. He…eh. He…eh. (M.3.1.025-029)

Pada (21) dokter menanyakan alasan pasien melakukan nikah siri tidak
nikah secara resmi menurut hukum. Si pasien memberikan  alasan    bahwa
dia masih kuliah.Pada (22), dokter  memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk
merespon pernyataan pasien. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu
sebenarnya lebih banyak berfungsi sebagai wujud perhatian dan empati dokter
pada pasien.  Konteks percakapan pada (22) adalah si pasien berkonsultasi
tentang suaminya yang bisa orgasme sampai empat kali  selama tiga jam.
Kondisi ini di mata dokter merupakan suatu hal yang luar biasanya sehingga
dia perlu menanyakan, Oh… minum obat kuat barang kali?, Oh… minum obat
kuat barang kali?



Linguistik Indonesia, Tahun ke 26, No. 2, Agustus 2008

165

(22)  Ps: Waktu saya berhubungan sama suami saya itu Dok ya.
Suami saya itu waktu, waktu masih berhubungan itu
keluar itu bisa empat kali Dok.

Dr: He…eh. Suami?
Ps: Iya. Bisa empat kali selama tiga jam.

Dr: Suami bisa empat kali selama tiga jam, ya?
Ps: Iya, lama Dok.
Dr: He…eh.
Ps: Masuk itu masih besar terus.
Dr: Oh… minum obat kuat barang kali?
Ps: Enggak, enggak, enggak mengkonsumsi apa-apa.
Dr: Oh…. Mungkin disuntik atau apa?
Ps: Endak…endak, endak. Ndak ada apa-apa. (M.7.4.038-048)

Pada (23) pertanyaan Sampai berapa Mas itu? dan Itu pernah disenti
itu berapa senti? merupakan respon terhadap pernyataan pasien bahwa alat
kelaminnya terlalu besar.

(23)    Ps: Alat kelamin saya itu terlalu besar. Terus kalau misalnya…
Dr: Sampai berapa Mas itu?
Ps: Sampai pusar.
Dr: Panjangnya sampai pusar. Itu pernah disenti itu

berapa senti?
Ps: Kira-kira delapan belas. (K.8.13.016-020)

3.6 Meminta Persetujuan dengan Pengulangan Ujaran

Penggunaan strategi meminta persetujuan dengan pengulangan ujaran dapat
dilihat pada data berikut.

(24)  Ps: Tadi di-USG tadi.
Dr: Di-USG ya Buk ya. (K.2.2.046-047)

(25)  Ps: Terus rasanya di sekitar vagina saya itu licet.
Dr: Vagina-nya kenapa?
Ps: Licet.
Dr: Licet ya. He…eh. (K.4.1.029-030)

(26) Ps: Saya mau tanya kalau sudah dimasukkan gitu kan sudah
dikeluarkan kan, mau dikeluarkan kan. Udah dikeluarkan
di luar.

Dr: Oh… dikeluarkan di luar ya…. (M.5.6.024-025)

 (27)  Ps: Mau tanya ini, ciri-ciri varikokel itu bagaimana Dok?
Dr: Ciri-ciri varikokel  ya. (M.7.9.012-013)

Pada (24), dokter mengulang pernyataan pasien kalau tadi di-USG
dengan mengatakan, Di-USG ya Buk ya.  Pada (25), semula dokter tidak dapat
menangkap apa yang dikatakan oleh pasien sehingga perlu bertanya,
Vaginanya kenapa? Pasien mengatakan kembali kata yang dimaksud.
Kemudian dokter mengulangi kembali jawaban pasien dengan ujaran, Licet
ya. He…eh.
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Pada (26), dokter mengulang pernyataan pasien, udah dikeluarkan di
luar dengan mengatakan, Oh… dikeluarkan di luar ya…. Sedangkan pada (27),
dokter mengulang pertanyaan pasien tentang ciri-ciri varikokel dengan
mengatakan, Ciri-ciri varikokel  ya. Pengulangan  yang dilakukan oleh dokter
tersebut selain berfungsi untuk menunjukkan bahwa dokter sudah dapat
menangkap apa yang dimaksudkan oleh pasien juga berfungsi untuk
memberikan perhatian kepada pasien.

Penggunaan strategi kesantunan positif komunikasi dokter-pasien
dalam program konsultasi seks merupakan suatu upaya untuk mengurangi jarak
antara dokter dengan pasien. Hal ini seperti dikemukakan oleh Holmes (1992)
bahwa kesantunan positif bertujuan membentuk solidaritas, menekankan pada
sikap dan nilai yang disepakati bersama, dan meminimalkan perbedaan  status.

Dengan digunakan strategi kesantunan positif, antara pasien dengan
dokter terbina kedekatan hubungan. Dengan suasana yang akrab diharapkan
muncul keterbukaan sikap dari pasien sehingga pasien tidak merasa tegang.
Pasien dapat menyampaikan keluhan dan problematik seksual yang dihadapi
atau dialaminya dengan rilek.

 Penerapan strategi kesantunan positif yang dapat menumbuhkan
kedekatan dan mengurangi jarak antara penutur dan lawan tuturnya ini sejalan
dengan tuntutan model komunikasi dokter dengan pasien seperti dikemukakan
oleh Djauzi (2004). Dikemukakan bahwa komunikasi dokter dengan pasien
menempatkan informasi sebagai milik bersama. Dokter dapat membuka
komunikasi dengan mendengarkan secara aktif dan mempunyai empati
terhadap pasien. Pasien dapat membuka komunikasi dengan dokter bila
mempunyai motivasi untuk sembuh dan mempunyai rasa percaya kepada
dokter.

4 SIMPULAN
Komunikasi dokter-pasien dalam program konsultasi seks sangat menuntut
kedekatan hubungan secara personal. Dokter diharapkan mau berbagi power
dan memberikan perhatian serta empati kepada pasien. Kedekatan hubungan
tersebut dapat dijalin dengan menerapkan strategi kesantunan positif.

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan adanya enam strategi yang
digunakan dalam komunikasi dokter-pasien pada program konsultasi seks di
radio. Strategi tersebut yaitu: (1) memberikan perhatian dan empati, (2)
Menggunakan gurauan, (3) menggunakan pemendekan kata, (4) menunjukkan
keoptimisan, (5) meminta alasan atau memberikan pertanyaan, dan (6)
meminta persetujuan dengan pengulangan ujaran.  Penggunaan strategi
kesantunan positif dalam komunikasi dokter-pasien dalam program konsultasi
seks merupakan suatu upaya untuk mengurangi jarak antara dokter dengan
pasien sehingga terjalin kedekatan hubungan dan tercipta suasana yang santai
dan tidak menegangkan selama percakapan berlangsung. Dengan adanya
suasana yang nyaman diharapkan pasien dapat menjadi lebih terbuka dalam
menyampaikan probematik seksual yang dihadapinya.
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