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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi adalah proses transmisi dan pemahaman terhadap informasi 

tertentu dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, dan 

grafik (Hadi, 2015). Komunikasi merupakan kegiatan berbagai informasi 

mengenai perkembangan pasien antar profesi kesehatan di rumah sakit yang 

merupakan komponen yang fundamental dalam perawatan pasien 

(Supinganto, Mulianingsih, &  Suharmanto, 2015). 

Joint Commission International/JCI (JCI, 2011) merupakan lembaga yang 

mendedikasikan diri dalam peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan 

pasien, menetapkan bahwa komunikasi merupakan salah satu dari enam tujuan 

keselamatan pasien (International Patient Safety Goals/IPSG) yang sekarang 

menjadi pegangan Standar Operasional Prosedur (SOP) di hampir seluruh 

rumah sakit di dunia (Gusti, 2017).  

Dalam lingkup pelayanan kesehatan, JCI menetapkan bahwa saat dimana 

komunikasi dapat dilakukan salah satunya ketika perawat sedang melakukan 

timbang terima keperawatan. Timbang terima adalah salah satu bentuk 

komunikasi serah terima yang dilakukan oleh perawat dengan teman sejawat 

dalam menyampaikan tentang kondisi klien dan laporan untuk melaksanakan 
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asuhan keperawatan pada pasien. Pada saat kegiatan timbang terima 

dilakukan maka metode komunikasi yang ditetapkan oleh JCI adalah metode 

komunikasi SBAR (Gusti, 2017). Metode komunikasi SBAR adalah kerangka 

komunikasi efektif yang digunakan di rumah sakit yang terdiri dari Situation, 

Background, Assessment and Recommendation (Ita, 2018).  

Komunikasi dengan metode SBAR dapat mengurangi kesalahan dan 

meningkatkan kinerja perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada pasien (Marjani, Hapsari, & Afni, n.d). Teknik komunikasi SBAR 

memberikan informasi yang terorganisir, berurutan logis dan peningkatan 

komunikasi yang telah terbukti menjamin keamanan pasien (Ita, 2017) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nagamal, Nashwan, & Nair 

(2016) pelaksanaan komunikasi SBAR pada saat timbang terima 

keperawatan, dapat meningkatkan keselamatan pasien sebanyak 87,3%. 

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Suryani, & 

Meikawati (2014) pelaksanaan komunikasi dengan metode SBAR tidak ada 

hubungan dalam melakukan pendokumentasian implementasi asuhan 

keperawatan. Kelengkapan pendokumentasian sebelum operan dengan 

menggunakan metode SBAR sebanyak 83,33%. Kelengkapan ini tidak 

berubah setelah operan dengan metode SBAR.  

Pelaksanaan komunikasi SBAR di satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Bagian Tengah telah dilakukan sejak tahun 2014-2016 sebagai 

pendokumentasian. Namun ketika tahun 2017 tidak diterapkan lagi 

pendokumentasian SBAR, dan diganti dengan medel SOAP sebagai bentuk 
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dari evaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Komunikasi yang 

digunakan perawat saat timbang terima keperawatan merujuk pada lembar 

handover perawat yang memuat unsur dari SBAR meliputi, identitas pasien, 

kondisi pasien, hasil pemeriksaan, dan rencana tindakan.   

Berdasarkan wawancara singkat yang dilakukan kepada sepuluh orang 

perawat, delapan di antaranya mengatakan bahwa metode komunikasi SBAR 

tidak dilakukan saat timbang terima keperawatan, sedangkan dua di antaranya 

mengatakan bahwa metode komunikasi SBAR diterapkan. Namun peneliti 

melihat bahwa metode komunikasi SBAR diterapkan oleh ke sepuluh perawat 

saat timbang terima keperawatan.  

Oleh karena itu berdasarkan fenomena di atas maka, penulis tertarik untuk 

meneliti mengenai Gambaran Pelaksanaan Metode Komunikasi SBAR Saat 

Timbang Terima Keperawatan di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Bagian Tengah. 

1.2 Rumusan Masalah  

Komunikasi yang digunakan perawat di satu Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Bagian Tengan saat timbang terima keperawatan merujuk pada 

lembar handover perawat yang memuat unsur dari SBAR, namun berdasarkan 

hasil wawancara singkat dengan sepuluh orang perawat diruang rawat inap di 

satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia bagian Tengah, delapan di antaranya 

mengatakan tidak menerapkan metode komunikasi SBAR saat timbang terima 

keperawatan sedangkan dua di antaranya mengatakan menerapkan. Oleh 

karena itu, berdasarkan perumusan masalah di atas maka penulis tertarik 
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untuk meneliti “Gambaran Pelaksanaan Metode Komunikasi SBAR Saat 

Timbang Terima Keperawatan di Satu  Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Bagian Tengah”. 

1.3 Tujuan Penenlitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi gambaran pelaksanaan metode komunikasi 

SBAR saat timbang terima keperawatan di satu Rumah Sakit Swasta 

di Indonesia Bagian Tengah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1) Mengidentifikasi pelaksanaan komponen komunikasi Situation   

saat timbang terima keperawatan. 

2) Mengidentifikasi pelaksanaan komponen komunikasi Background  

saat timbang terima keperawatan. 

3) Mengidentifikasi pelaksanaan komponen komunikasi Assesment   

saat timbang terima keperawatan. 

4) Mengidentifikasi pelaksanaan komponen komunikasi 

Recommendation saat timbang terima keperawatan. 

5) Mengidentifikasi gambaran pelaksanaan metode komunikasi 

SBAR saat timbang terima keperawatan di Satu Rumah Sakit 

Swasta di Indonesia Bagian Tengah. 
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1.4 Pertanyaan Penelitian 

1) Bagaimana pelaksanaan komponen komunikasi Situation saat timbang 

terima keperawatan. 

2) Bagaimana pelaksanaan komponen komunikasi Background saat timbang 

terima keperawatan. 

3) Bagaimana pelaksanaan komponen komunikasi Assesment saat timbang 

terima keperawatan. 

4) Bagaimana pelaksanaan komponen komunikasi Recommendation saat 

timbang terima keperawatan. 

5) Bagaimana gambaran pelaksanaan metode komunikasi SBAR saat 

timbang terima keperawatan di satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Bagian Tengah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penulis selanjutnya 

dalam mengembangkan penelitian ini dalam bidang manajemen 

keperawatan khususnya di bidang komunikasi SBAR. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi  Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

evaluasi penggunaan teknik komunikasi SBAR dan dapat 

dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan penggunaan 

komunikasi SBAR.  
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2) Bagi Keperawatan 

Menjadi data bagi bidang keperawatan untuk meningkatkan 

pelaksanaan komunikasi dengan metode SBAR saat timbang 

terima keperawatan di satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Bagian Tengah.  

3) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Menambah pengetahuan bagi para penulis dalam 

melaksanakan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian 

mengenai gambaran metode komunikasi SBAR saat timbang 

terima keperawatan di satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Bagian Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




