
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, dan manfaat 

penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi tidak hanya sekedar alat untuk berbicara dengan klien, namun 

komunikasi antar perawat dan klien memiliki hubungan terapeutik yang bertujuan 

untuk kesembuhan klien (Murwani & Istichomah, 2009). Perawat yang memiliki 

ketrampilan berkomunikasi terapeutik tidak saja hanya akan mudah membina 

hubungan saling percaya dengan klien, tetapi juga dapat mencegah terjadinya 

masalah legal etik, serta dapat memberikan kepuasan profesional dalam pelayanan 

keperawatan, meningkatkan citra profesi keperawatan dan citra rumah sakit dalam 

memberikan pelayanan (Priyanto, 2009). Kepuasan tidak hanya dipengaruhi dari 

pihak pemberi layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi dari faktor external 

maupun internal klien. Dari faktor eksternal meliputi sumber daya, pendidikan, 

pengetahuan dan sikap. Sedangkan faktor internal meliputi sosial budaya, 

ekonomi dan situasi (Gerson, 2004).  

Depertemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011 menunjukkan bahwa 

masih ditemukan adanya keluhan tentang ketidakpuasan pasien terhadap 

pelayanan keperawatan. Rata-rata didapatkan dari beberapa rumah sakit di 

Indonesia menunjukkan 67% pasien mengeluh atas ketidakpuasan dalam 
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pelayanan Keperawatan. Hasil survey penelitian Citizen Report Card (CRC) oleh 

Indonesia Corruption Watch (ICW) 2010, yang mengambil sampel pasien rawat 

inap sebanyak 738 pasien di 23 rumah sakit (umum dan swasta). Survey tersebut 

dilakukan di lima kota besar di Indonesia dan ditemukan 9 poin permasalahan, 

salah satunya adalah sebanyak 65,4% pasien mengeluh terhadap sikap perawat 

yang kurang ramah, kurang simpatik dan jarang senyum. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Siloam 

Bali 10 dari 13 perawat tidak melakukan komunikasi terapeutik 6 perawat 

menyatakan bahwa pelaksanaan komunikasi terapeutik kepada pasien belum 

berjalan dengan baik. Hasil wawancara dengan 15 pasien mengatakan kurang puas 

dengan komunikasi terapeutik perawat, pasien menyatakan beberapa perawat 

kurang memberikan informasi yang jelas kepada pasien mengenai penyakitnya 

serta perawat kurang mengeksplorasi perasaan pasien, tidak memperkenalkan diri 

sehingga pasien kesulitan memanggil perawat jika ada keluhan. Penjelasan atau 

informasi yang kurang jelas dari perawat dapat menimbulkan masalah dalam 

pelayanan keperawatan yang diberikan karena pasien mempunyai hak untuk 

mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisinya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, komunikasi merupakan salah 

satu komponen paling penting dalam pelayanan kesehatan serta menjadi tolak 

ukur untuk kepuasan pasien dan keberhasilan pelayanan kesehatan yang dilakukan 

perawat. Perawat yang memiliki ketrampilan komunikasi terapeutik akan lebih 



3 

 

mudah menjalin hubungan saling percaya dengan pasien, sehingga akan lebih 

efektif dalam mencapai tujuan asuhan Keperawatan dan memberikan kepuasan 

profesional dalam pelayanannya. Keterbatasan perawat akan pengetahuan dan 

ketrampilan komunikasi yang benar seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan 

pasien dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pasien, sehingga muncul rasa 

ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu peneliti 

merumuskan masalah penelitian ini adalah “bagaimana gambaran kepuasan pasien 

terhadap komunikasi perawat di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Siloam Bali”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi kepuasan pasien terhadap komunikasi perawat di Unit 

Rawat Jalan Rumah Sakit Siloam Bali 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi bagaimana kepuasan pasien di Unit Rawat Jalan Rumah 

Sakit Siloam Bali terhadap komunikasi perawat 

2. Mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat 

di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Siloam Bali 
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1.4 Pertanyaan Penelitian 

1.4.1 Bagaimana pelaksananaan komunikasi perawat di Unit Rawat Jalan Rumah 

Sakit Siloam Bali? 

1.4.2 Bagaimana kepuasan pasien di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Siloam Bali 

terhadap komunikasi perawat? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menjadikan masukan dalam kajian ilmu komunikasi 

khusunya komunikasi terapeutik perawat terhadap kepuasan pasien 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian dapat digunakan oleh Rumah Sakit Siloam Bali 

sebagai bahan pertimbangan dan bahan evaluasi dalam menyusun 

kebijakan pada peningkatan kualitas pelayanan Keperawatan terkhususnya 

tentang pengaruh komunikasi perawat terhadap kepuasan pasien serta 

meningkatkan kinerja perawat dalam memberikan pelayanan kepada 

pasien di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Siloam Bali 

b. Bagi Perawat Rumah Sakit Siloam Bali 

Agar perawat Rumah Sakit Siloam Bali lebih memahami pentingnya 

komunikasi terapeutik yang benar terhadap kepuasan pasien guna 

meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan 
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1.5.3 Penelitian Selanjutnya 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian 

dibidang Keperawatan terkhususnya mengenai kepuasan pasien terhadap 

komunikasi Perawat 

 

1.6 Definisi Operasional 

Sumber: Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan (Nursalam, 

2005) 

Variabel Definisi Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Komunikasi 

terapeutik 

perawat 

Komunikasi 

direncanakan 

secara sadar, 

bertujuan dan 

kegiatannya 

dipusatkan untuk 

kesembuhan 

pasien 

Kuesioner yang berisi pertanyaan 

tentang komunikasi terapeutik 

perawat, 14 pertanyaan pada fase 

orientasi dan fase kerja, empat 

pertanyaan pada fase terminasi. 

Dengan skor: 

- 1. Tidak pernah 

- 2. Hampir tidak pernah 

- 3. Ragu-ragu 

- 4 sering 

- 5.selalu 

Komunikasi 

- Baik skor 66-

90% 

- Sedang skor 41-

65% 

- Tidak baik 16-

40% 

Ordinal 

     
Kepuasan 

pelayanan 

pasien Unit 

Rawat Jalan 

Suatu tingkat 

perasaan yang 

timbul sebagai 

akibat dari kinerja 

pelayanan 

kesehatan yang 

diperolehnya 

setelah pasien 

membandingkan 

dengan apa yang 

diharapkan 

Kuesioner yang berisi pertanyaan 

tentang kepuasan pasien, satu 

pertanyaan dengan skor sebagai 

berikut: 

- 1. Sangat tidak puas 

- 2. Tidak puas 

- 3. Ragu-ragu 

- 4. Puas 

- 5. Sangat puas 

Kepuasan pasien 

dengan empat 

indikator, yaitu: 

1. Kategori sangat 

puas 66%-90% 

2. Kategori puas 

41%-65% 

3. Kategori cukup 

puas 16%-40% 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 




