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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan serta manfaat yang terdapat didalam 

penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi efektif adalah komunikasi dimana pesan dapat diterima 

dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya (Ristica, 

Megasari, Husanah, Megasari(2015). Dalam hal ini komunikasi efektif 

sangatlah perlu dilakukan karena melalui komunikasi efektif yang 

dijalankan setiap informasi, ide maupun perasaan dapat tersampaikan 

dengan baik dan tepat. 

Staf rumah sakit juga merupakan pemberi dan juga penerima pesan 

baik bagi klien maupun staf  lain sehingga komunikasi efektif sangatlah 

perlu digunakan bagi staf rumah sakit, komunikasi efektif yang dilakukan 

oleh staf rumah sakit juga berpengaruh terhadap sistem rumah sakit itu 

sendiri misalnya komunikasi efektif yang tidak dijalankan oleh sesama staf 

rumah sakit dapat menyebabkan kesalahan dalam penerimaan informasi dan 

dapat berpengaruh terhadap hubungan yang kurang baik. Keefektifan dalam 

berkomunikasi  sangat mempengaruhi kualitas pelayanan dan juga menjadi 

salah satu pandangan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang   

diberikan. 
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Dalam sebuah institusi salah satunya rumah sakit tentunya 

menggunakan komunikasi  dan komunikasi yang digunakan adalah 

komunikasi yang efektif karena rumah sakit berhubungan langsung dengan 

klien dan juga staf yang bekerja dirumah sakit seharusnya berkomunikasi 

secara efektif sebagai pendukung menagemen dan kinerja rumah sakit 

tersebut. Komunikasi efektif juga berarti bahwa komunikator dan 

komunikan memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. 

Keterampilan yang harus dimiliki dalam melakukan komunikasi efektif 

adalah keterampilan mendengarkan dan bertanya. Dalam proses 

berkomunikasi, seseorang harus mampu mendengarkan dan memahaminya 

dengan baik. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saling 

memiliki keterkaitan dan mengarah pada satu solusi atau ketenangan untuk 

masing-masing pihak. Sehingga tujuan utama dalam komunikasi yang 

efektif adalah sebuah solusi (Mulyana 2008). Dengan komunikasi efektif 

sebuah institusi dapat dipandang memiliki pelayanan yang baik, seperti 

komunikasi efektif yang diterapkan dirumah sakit dan staf yang telah 

menjalankan komunikasi efektif, sangat berpengaruh pada cara pandang 

masyarakat terhadap rumah sakit tersebut mengenai pelayanan , kualitas 

rumah sakit serta dalam  memberikan dan menerima informasi. 

Selama peneliti menjalankan praktek di rumah sakit Siloam Sriwijaya 

Palembang, peneliti sering menemukan permasalahan yang disebabkan oleh 

kesalahan dalam pemberian maupun penerimaan informasi yang terjadi 

antar staf rumah sakit ataupun staf dengan klien, pemberian informasi yang 
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kurang jelas juga menimbulkan presepsi yang salah hingga terjalin 

hubungan yang kurang baik antara pemberi dan penerima informasi. Data 

yang didapatkan dari tim manajemen rumah sakit Siloam Sriwijaya 

Palembang bahwa belum pernah diadakan pelatihan ataupun sosialisasi 

khusus mengenai komunikasi efektif, sebelumnya peneliti telah melakukan 

observasi terhadap delapan orang staf dalam berkomunikasi terhadap klien 

maupun sesama staf, dari hasil observasi yang dilakukan, enam dari delapan 

staf belum melakukan komunikasi secara efektif baik dalam sikap maupun 

keterampilan dalam komunikasi sehingga menimbulkan hubungan yang 

kurang baik antara stanf dengan penerima pesan tersebut. Selama peneliti 

melakukan observasi terhadap staf, peneliti pertama menanyakan kepada 

beberapa staf mengenai pentingnya komunikasi efektif dari pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti sebagian besar menjawab sangat penting karena 

berpengaruh terhadap pelayanan rumah sakit yang diberikan dan beberapa 

staf memperagakan cara komunikasi efektif kepada peneliti, setelah 

memberikan pertanyaan mengenai bagaimana komunikasi efektif itu, 

peneliti melakukan observasi dua hari setelah memberikan pertanyaan 

tersebut ketika diobservasi 6 dari 8 staf yang sebelumnya telah menjawab 

mengenai apa itu komunikasi dan memahami bagaimana komunikasi efektif 

secara langsung ketika berhadapan dengan klien komunikasi efektif tidak 

diterapkan dapat dilihat dari cara staf menanggapi klien yang kurang tepat 

dalam pemilihan kata sehingga menyinggung perasaan klien, dan terdapat 

juga staf yang terlihat tidak peduli terhadap klien yang sedang berbicara 
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sehingga menimbulkan hubungan yang kurang baik antara staf dan klien 

tersebut. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas komunikasi 

efektif sangat penting dilakukan staf dirumah sakit sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kepatuhan staf rumah sakit dalam melakukan komunikasi efektif di 

Siloam Sriwijaya Palembang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Komunikasi efektif merupakan hal yang sangat penting digunakan 

dalam berinteraksi baik dengan seseorang maupun sekelompok orang, 

melalui komunikasi efektif ini informasi serta penjelasan yang diberikan 

seseorang terhadap yang lain dapat diterima dengan jelas dan tepat 

sedangkan dampak dari komunikasi yang tidak efektif sendiri dapat  

menimbulkan kesalahan dalam menerima informasi, ketika komunikasi 

efektif diterapkan dirumah sakit komunikasi ini sangat penting bagi setiap 

staf yang berperan dirumah sakit tersebut karena hal ini akan berdampak 

pada klien bahkan ketika komunikasi efektif tidak dijalankan akan 

menimbulkan komplain klien terhadap rumah sakit, selain digunakan 

kepada klien komunikasi efektif juga harus dilakukan terhadap sesama staf 

rumah sakit agar  menjaga interaksi yang baik dan juga terhindar dari 

kesalahan informasi. Komunikasi efektif  bukan saja berpengaruh terhadap  

hubungan interaksi satu sama lain namun juga akan berpengaruh terhadap 

informasi yang disampaikan dan juga penerimaan informasi yang salah. 

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini masalah yang hendak diteliti ialah 
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mengenai gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan 

staf rumah sakit dalam melakukan komunikasi efektif di rumah sakit Siloam 

Sriwijaya Palembang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pelaksanaan staf rumah sakit dalam melakukan komunikasi efektif di 

rumah sakit Siloam Sriwijaya Palembang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a) Mengetahui demografi pekerjaan staf rumah sakit 

b) Mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pelaksanaan staf rumah sakit dalam melakukan komunikasi efektif 

di rumah sakit Siloam Sriwijaya Palembang. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Apakah gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan 

komunikasi efektif yang dilakukan staf di rumah sakit Siloam Sriwijaya 

Palembang? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan staf 

rumah sakit dalam melakukan komunikasi efektif. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

a) Staf 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan faktor-

faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan staf rumah sakit 

Siloam Sriwijaya dalam melakukan komunikasi efektif. 

b) Bagi Rumah Sakit 

Dengan mendeskripsikan faktor-fator apa saja yang berhubungan 

dengan komunikasi efektif yang dilakukan di rumah sakit, 

diharapkan rumah sakit dapat terus meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

  




