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BAB I 

PENDAHULUAN. 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelengarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara komprehensif yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki 

beberapa fungsi, yaitu menyelengarakan pelayanan medik, pelayanan 

penunjang medik dan non medik, pelayan asuhan keperawatan, pelayanan 

rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta 

administrasi umum dan keuangan. Institusi kesehatan terhubung dengan 

profesionalisme, teknologi dan hubungan pasien dengan pelaksana pelayanan 

medis (dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainya) yang bertujuan 

untuk kesembuhan pasien (Charles, 2004).  

Ada beberapa jenis pelayanan dirumah sakit yang kualitasnya dinilai oleh 

pasien, salah satunya adalah pelayanan keperawatan. Profesi keperawatan 

merupakan profesi yang 24 jam bersama pasien. Perawat sebagai tenaga 

profesional mempunyai kesempatan paling besar untuk memberikan pelayanan 

kesehatan khususnya asuhan keperawatan yang komprehensif dengan 

membantu pasien memenuhi kebutuhan dasar yang holistik (Hamid dalam 

Abraham, 2015). 

Perawat merupakan profesi yang difokuskan pada perawatan individu 

keluarga dan masyarakat untuk mencapai kesehatan yang optimal dan kualitas 

hidup dari lahir sampai mati (Apripuddin dalam Abraham 2015). Menurut 
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Perry dan Potter (2005),  80% kesembuhan dan kepuasan pasien ditentukan 

dari keberhasilan perawat dalam memberikan perawatan secara medis, baik 

fisik maupun psikis. Perawat merupakan profesi yang fokus pada perawatan 

individu, dalam melakukan suatu interaksi antara perawat dan pasien 

dibutuhkan suatu komunikasi yang baik, rasa saling percaya, keterbukaan 

antara pasien dan perawat sehingga perawat melakukan asuhan keperawatan 

secara profesional. 

Menurut Sunaryo (2004), persepsi merupakan proses akhir dari 

pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses yang diterima 

stimulus oleh alat indra, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke 

otak dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan 

persepsi. Persepsi juga diartikan sebagai proses pengorganisasian, 

penginterprestasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau 

individu sehingga merupakan aktivitas yang interated dari diri individu. 

Persepsi pasien merupakan suatu kesan atau tanggapan yang ditampilkan oleh 

pasien. Persepsi pasien dipengaruhi oleh faktor lingkungan sebagai faktor 

eksternal karena stimulus dari luar dapat memengaruhi persepsi pasien, salah 

satu faktor lingkungan yang memengaruhi persepsi pasien adalah komunikasi 

terapeutik perawat (Walgito, 2003). 

Komunikasi terapeutik adalah hubungan interpesonal antara perawat 

dan pasien, dalam hal ini perawat dan pasien memperoleh pengalaman belajar 

bersama dalam rangkah memberbaiki pengalaman emosional pasien (Stuart 

GW, 1998). Komunikasi terapeutik bertujuan untuk membantu penyembuhan 
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atau pemulihan pasien, dengan komunikasi terapeutik perawat lebih mudah 

menjalin hubungan saling percaya dengan pasien, sehingga dapat memberikan 

kepuasan profesional dalam pelayanan (Damayanti, 2008).  

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyiyah (2015) di ruang Flamboyan 

RSUD Muntilan terhadap 79 responden didapatkan data bahwa 50 responden 

(63,3%) memiliki persepsi cukup terhadap komunikasi terapeutik perawat. 

Hasil penelitian lain dilakukan oleh Andri (2012) di RSUD Pandan Arang 

Boyolali terhadap 80 responden didapatkan data bahwa 61 responden (76%) 

memiliki persepsi cukup terhadap komunikasi terapeutik perawat. Penelitian 

yang sama juga dilakukan oleh Putra (2013) di RSUD Dr. Zainoel Abidin 

terhadap 78 responden didapatkan data bahwa 42 responden(53,8%) memiliki 

persepsi baik terhadap komunikasi terapeutik perawat. 

Ruangan Sinai Kiri Siloam Hospitals Kebon Jeruk merupakan ruang 

perawatan pada pasien pre operasi dan post operasi, diruang rawat inap Sinai 

Kiri Siloam Hospitals Kebon Jeruk merupakan ruangan perawatan kelas satu 

dan kelas dua dengan 30 kapasitas pasien rawat inap  Berdasarkan uraian 

diatas, maka peneliti akan membahas tentang persepsi pasien terhadap 

komunikasi terapeutik perawat di Sinai Kiri Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Dian (2010) perawat yang yang tidak bisa atau belum 

melaksanakan komunikasi terapeutik dengan baik dalam melakukan asuhan 

keperawatan kepada pasien akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari 

pasien seperti perawat kurang baik, perawat kurang ramah, perawat terlalu 
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acuh, dan tidak peduli dengan pasien sehingga tujuan komunikasi terapeutik 

seperti membantu penyembuhan dan pemulihan pasien tidak dapat terpenuhi 

dan akan sulit bagi perawat untuk perawat menjalin hubungan saling percaya 

antara perawat dan pasien. Di Siloam Hospitals Kebon Jeruk belum pernah 

dilakukan penelitian mengenai persepsi pasien terhadap komunikasi terapeutik 

perawat di Sinai Kiri Siloam Hospitals Kebon Jeruk, namun peneliti melakukan 

observasi  pada tanggal 24 september 2017 – 30 september 2017 dsini peneliti 

menyimpulkan bahwa komunikasi terapeutik perawat dalam kategori cukup 

karena perawat memiliki beban kerja yang cukup tinggi sehingga dalam 

melakukan komunikasi terapeutik hanya pada saat memberikan obat, dan 

melakukan tindakan-tindakan keperawatan lainya bahkan ada beberapa pasien 

yang tidak tau nama perawat jarang saya melihat bahwa perawat ada waktu 

untuk memberikan dukungan semangat edukasi kepada pasien, dan ketika 

pasien membutuhkan bantuan perawat yang datang Healt Care Asisten dan 

membantu apa yang pasien butuhkan. Dengan pernyataan diatas sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti mengenai persepsi pasien terhadap komunikasi 

terapeutik perawat di Sinai Kiri Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menganalisis persepsi pasien terhadap komunikasi terapeutik perawat di 

Sinai Kiri Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.4 Pertanyaan penelitian 

Bagaimana persepsi pasien terhadap komunikasi terapeutik perawat di 

Sinai Kiri Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi sebagian 

persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana keperawatan strata 

satu Universitas Pelita Harapan. 

1.5.2 Bagi Mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai 

persepsi pasien terhadap komunikasi terapeutik perawat di Sinai Kiri 

Siloam Hospitals Kebon Jeruk. Sehingga dapat menambah khazanah 

keilmuan, khususnya dalam komunikasi Terapeutik. 

1.5.3 Bagi Devisi Keperawatan Siloam Hospitals Kebon Jeruk  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

pengembangan praktek keperawatan dalam berkomunikasi terapeutik 

pada saat melakukan asuhan keperawatan. 

1.5.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

dan bahan acuan untuk peneliti selanjutnya




