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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

International Patient Safety Goals (IPSG) merupakan suatu bagian dari standar 

akreditasi rumah sakit yang harus diterapkan di rumah sakit yang beguna dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Kemenkes, 2011; KARS, 

2011). IPSG terdiri dari enam yaitu ketepatan identifikasi pasien, peningkatan 

komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high 

alert medicatian), kepastian tepat lokasi prosedur dan pasien operasi, pengurangan 

resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan dan pengurangan risiko jatuh. (Direktorat 

BUN, 2011; Kemenkes, 2011; KARS, 2011)  

Komunikasi terapeutik merupakan interaksi interpersonal antara perawat dan 

klien yang berfokus pada kebutuhan khusus klien melalui pertukaran informasi 

yang efektif  untuk memfasilitasi pembentukan hubungan perawat-klien dalam 

memenuhi tujuan keperawatan (Videbeck, 2011). Tanpa komunikasi yang baik, 

tenaga kesehatan tidak mampu mengetahui kebutuhan dan keinginan pasien, 

sehingga ketidaksesuaian pemenuhan hak pasien bisa saja terjadi serta pasien tidak 

mendapatkan pilihan atas tindakan yang dilakukan terhadapnya, sehingga akan 

mengarah pada hasil kesehatan pasien yang buruk (Skander, 2011).  

Peran perawat sangat penting dalam setiap tindakan pembedahan baik pada 

masa sebelum, selama, maupun setelah operasi. Salah satu yaitu dengan 

memberikan komunikasi yang terapeutik terhadap pasien preoperasi.  
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Tindakan keperawatan preoperatif merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

perawat dalam rangka mempersiapkan pasien untuk dilakukan tindakan 

pembedahan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan pasien intraoperatif. 

Pembedahan merupakan salah suatu tindakan lanjutan dari penanganan 

kegawatdaruratan sesuai dengan kondisi pasien. Pembedahan merupakan tindakan 

pengobatan yang menggunakan teknik invasive dengan membuka atau 

menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani melalui sayatan dan akan diakhiri 

dengan jahitan untuk menutup luka tersebut. (Engel, Mulyadi, Malara, 2015) 

Berdasarkan penelitian Warsini, Irwanti, dan Siswato (2013) yang dilakukan 

di Ruang Instalasi Bedah Sentral RSUD Purworejo didapatkan jumlah pasien yang 

menjalani tindakan operasi sebanyak 420 orang pada bulan April-Mei 2013. Dari 

hasil penelitian didapatkan data bahwa komunikasi terapeutik perawat di Ruang 

Instalasi Bedah Sentral RSUD Purworejo tergolong cukup baik yaitu sebesar 37,0% 

Hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti di lantai 6B Rumah Sakit Swasta 

di Indonesia Barat kepada sebelas pasien, peneliti mendapatkan data bahwa ada 

delapan pasien yang akan menjalani operasi merasa komunikasi terapeutik yang 

dilakukan oleh perawat kurang. Pasien mengatakan bahwa ada beberapa perawat 

yang tidak menjelaskan dan langsung minta tanda tangan saja. 

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Satu Rumah Sakit Swasta 

di Indonesia Barat dari Januari–Desember 2017 didapatkan data sebanyak 2921 

pasien yang menjalani operasi. Sedangkan pada Januari–Maret 2018 sebanyak 752 

pasien yang menjalani operasi. Dari jumlah keseluruhan operasi yang dilaksanakan 

sebagian besar pasien menjalani operasi bedah umum yaitu ssebanyak 1415 pasien.  
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Dari situasi ini, peneliti tertarik untuk meneliti gambaran komunikasi terapeutik 

perawat terhadap pasien pre operasi sehingga bisa menjadi data awal untuk 

meningkatkan kualitas perawatan. 

1.2 Pernyataan Masalah  

Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang direncakan secara sadar, 

tujuan dan kegiatannya difokuskan untuk kesembuhan klien. Komunikasi 

terapeutik befokus pada kebutuhan khusus klien melalui pertukaran informasi yang 

efektif untuk memfasilitasi pembentukkan hubungan perawat-klien dalam 

memenuhi tujuan keperawatan. Tanpa komunikasi yang baik tenaga kesehatan 

tidak mampu mengetahui kebutuhan dan keinginan pasien. Peran perawat sangat 

penting dalam setiap tindakan pembedahan baik pada masa sebelum, selama, 

maupun setelah operasi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

gambaran komunikasi terapeutik perawat terhadap pasien pre operasi di Satu 

Rumah Sakit Swasta Di Indonesia Barat 

1.3 Tujuan Penelitian   

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisis gambaran komunikasi terapeutik perawat pada pasien 

pre operasi di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Bagian Barat 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran komunikasi terapeutik pada fase pre interaksi 

di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 

b. Untuk mengetahui gambaran komunikasi terapeutik pada fase orientasi di 

Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 
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c. Untuk mengetahui gambaran komunikasi terapeutik pada fase kerja di Satu 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 

d. Untuk mengetahui gambaran komunikasi terapeutik pada fase terminasi di 

Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 

1.4 Pertanyaan Penelitian  

Bagaimana gambaran komunikasi terapeutik perawat pada pasien pre operasi 

di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 

1.5 Manfaat penelitian  

1) Peneliti  

Merupakan syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Keperawatan 

Universitas Pelita Harapan, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan 

dalam melakukan penelitian kesehatan. 

2) Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan bagi satu Rumah Sakit Swasta Di Indonesia Barat 

dalam melaksanakan komunikasi terapeutik perawat kepada pasien yang 

akan datang. 

3) Penelitian Selanjutnya 

Sebagai data dasar penelitian selanjutnya, terutama dalam pelaksanaan 

komunikasi perawat. 

 

 

 

 




