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        BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan akan dibahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian. 

1.1. Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan 

menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat yaitu pelayanan 

kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan 

medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan keperawatan. 

Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan 

unit rawat inap (Muninjaya, 2004).  

Ada beberapa jenis pelayanan di rumah sakit yang kualitasnya selalu dinilai 

oleh pasien, dan salah satunya adalah pelayanan keperawatan. Keperawatan adalah 

suatu bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang didasarkan pada ilmu 

dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual 

yang didasarkan pada pencapaian kebutuhan dasar manusia. Asuhan keperawatan 

yang diberikan pada klien bersifat komprehensif, yang ditunjukkan kepada 

individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, baik dalam keadaan sehat atau sakit 

yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia (Nugroho, 2009). 
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Kunci keberhasilan dari pemberian asuhan keperawatan dan pelayanan 

sosial adalah kemampuan perawat sebagai pemberi asuhan dan pelayanan yang 

mampu melakukan komunikasi secara efektif (Nugroho, 2009). Komunikasi 

merupakan batu pertama hubungan perawat-pasien. Fokus utama komunikasi ini 

adalah kebutuhan pasien. Perawat harus mempertimbangkan beberapa faktor pada 

pasien termasuk kondisi fisik, keadaan emosional, latar belakang budaya, kesiapan 

berkomunikasi, dan cara berhubungan dengan orang lain (Lisa, 2010).  

Komunikasi merupakan proses tercapainya kesamaan pengertian antara 

individu yang bertindak sebagai sumber (perawat atau pemberi asuhan) dan 

individu yang bertindak sebagai penerima asuhan (pasien). Kemampuan perawat 

dalam berkomunikasi meliputi kemampuan berbicara, mendengar, melihat, dan 

kemampuan kognitif (Nugroho, 2009). 

Komunikasi yang efektif dapat menimbulkan pengertian, kesenangan, 

pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan. Sementara ada 

yang berpendapat bahwa komunikasi adalah pertukaran pikiran atau keterangan 

dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti dan saling percaya demi 

terwujudnya hubungan yang baik antara seorang dengan orang lain. Komunikasi 

adalah pertukaran fakta, gagasan, opini emosi antara dua orang lain atau lebih. 

Melalui komunikasi memungkinkan pencapaian tidak hanya kebutuhan fisik 

keamanan semata, tetapi juga kebutuhan psikososial, seperti cinta, rasa memiliki, 

pengembangan harga diri dan identitas diri (Nugroho, 2009). 

Menurut buku yang berjudul “Praktik Keperawatan Profesional” yang 

ditulis oleh Blais et al. (2007), seorang perawat dalam merawat klien harus 
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menggunakan komunikasi yang terapeutik dalam merawat klien baik secara verbal 

maupun non verbal. Komunikasi verbal yang baik dapat dinilai dari aspek seperti 

kredibilitas, waktu dan relevansi, kesederhanaan, kecepatan dan intonasi, jelas dan 

ringkas, serta adaptabilitas. Sedangkan komunikasi non verbal dapat dilihat dari 

aspek gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, pengaturan jarak dan wilayah 

dalam berkomunikasi pada klien. 

Dalam keperawatan, bahasa tubuh memainkan peranan penting dalam 

membangun hubungan dengan pasien, dan postur tertentu dapat tidak membantu 

pasien untuk terbuka. Postur tubuh posisi lengan, gestur tangan, dan bahkan 

senyuman, semuanya dapat menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Baik perawat 

maupun pasien menggunakan bahasa tubuh, seringkali tanpa sadar, untuk 

menghantarkan pesan mengenai keinginan berkomunikasi atau ketakutan dan 

kekhawatirannya. Pasien dapat menggunakan postur tertentu yang menunjukkan 

kelemahan atau keterbukaan untuk bercakap-cakap. Perawat juga dapat 

menunjukkan ketertarikan melalui postur dan gesturnya (Lisa, 2010). 

Walaupun komunikasi nonverbal merupakan proses penyampaian informasi 

tanpa kata-kata, hal ini banyak menyampaikan informasi. Perhatian terhadap isyarat 

nonverbal seperti bahasa tubuh, dan kualitas verbal seperti nada dan volume, dapat 

digunakan untuk menginterpretasikan kata-kata yang diucapkan sekaligus 

memberikan petunjuk lain (Lisa, 2010). Menurut kebijakan dari Rumah Sakit 

Siloam yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 2009 oleh Divisi Keperawatan nomor 

KRS-SHNUR-00-010 dengan judul “Standar Keperawatan berhubungan dengan 

Kebutuhan Komunikasi” pada bagian kebijakan nomor 5.2 dijelaskan bahwa setiap 
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staff keperawatan harus mampu menggunakan komunikasi verbal maupun non 

verbal dan mengenali bahasa non verbal klien.   

Ruangan Sinai Siloam Hospitals Kebon Jeruk merupakan ruang rawat inap 

khusus kelas 1 dan kelas 2 yang menyediakan 60 tempat tidur bagi pasien rawat 

inap. Pasien yang dirawat diruangan rawat inap Sinai adalah pasien dengan pre 

operasi, post operasi, dan pasien penyakit dalam. Berdasarkan hasil observasi yang 

peneliti lakukan diruangan rawat inap Sinai Siloam Hospitals Kebon Jeruk dari 20 

perawat masih ada sembilan perawat yang belum baik dalam melakukan 

komunikasi non verbal seperti mengekspresikan wajah, gerak tubuh, sentuhan, 

kontak mata, pengaturan jarak dan wilayah dalam berkomunikasi. Dari beberapa 

pasien yang dilakukan pertanyaan masih banyak yang mengeluh bahwa pelayanan 

yang diberikan kurang baik. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin 

mengetahui gambaran penerapan komunikasi non verbal perawat diruangan rawat 

inap sinai Siloam Hospital Kebon Jeruk. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dijelaskan bahwa komunikasi 

adalah salah satu kunci keberhasilan perawat untuk melakukan asuhan keperawatan 

kepada pasien, salah satunya komunikasi nonverbal. Dari hasil observasi masih ada 

banyak perawat yang belum melakukan komunikasi nonverbal dengan baik 

sekalipun sudah ada dalam standar keperawatan dan merupakan bagian yang 

fudamental dalam praktik keperawatan, maka dari itu peneliti ingin melihat 

bagaimana gambaran penerapan komunikasi nonverbal diruangan rawat inap Sinai 

Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran penerapan komunikasi nonverbal perawat diruang 

rawat inap Sinai Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi dan 

menganalisa komunikasi non verbal perawat meliputi: Gerak tubuh, Ekspresi 

wajah, Kontak mata, Pengaturan Jarak dan Wilayah. 

1.3.3 Pertanyaan Penelitian dan Variabel Penelitian 

Bagaimana gambaran penerapan komunikasi nonverbal perawat di ruang 

rawat inap Sinai Siloam Hospitals Kebon Jeruk ? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Keperawatan Siloam Hospitals Kebon Jeruk 

Diharapkan dari hasil penelitian ini Divisi keperawatan sebagai evaluasi 

komunikasi nonverbal yang baik dilakukan pada pasien.  

1.4.2 Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat menjadi acuan atau rujukan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerapan 

komunikasi non verbal. 

  




