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Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di 

Ruang Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta 

 

ABSTRAK 

Tercapainya kepuasan pasien dan keluarga terhadap kinerja perawat memerlukan pemahaman 

tentang hubungan yang terapeutik dan konstruktif antara perawat dengan pasien, sehingga 

penerapan atau praktik dalam melakukan komunikasi terapeutik sangat dibutuhkan. Belum 100% 

perawat melakukan komunikasi terapeutik dikarenakan hanya dilakukan sebagai bentuk rutinitas 

dan dilakukan belum secara baik dan benar. Tujuan penelitian Untuk mengetahui hubungan 

komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan pada pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah 

Jakarta. Metode Penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian korelasional menggunakan 

Cross sectional. Jumlah populasi adalah sebanyak 150 pasien. Sampel diambil dengan teknik 

purposive sampling sebanyak 60 responden. Analisis yang digunakan univariat dan bivariat 

menggunakan uji chi-square dengan α =5%. Hasil penelitian Komunikasi terapeutik di ruang rawat 

inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta dengan hasil baik sebanyak 25 responden (42%) dan kurang baik 

sebanyak 35 responden (58%).Tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah 

Jakarta dengan tingkat kepuasan tertinggi sebanyak 34 orang (57%) dan tingkat kepuasan terendah 

sebanyak 26 responden (43%). Hasil uji statistik chi-square diperoleh angka signifikan atau angka p 

= 0,005 < α (0,05), sehingga H0 ditolak. Simpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan ada 

hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda 

Aliyah Jakarta. Saran agar hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi RSIA Bunda Aliyah 

Jakarta untuk lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan kompetensi perawat mengenai tahapan 

dalam komunikasi terapeutik dan memperhatikan kepuasan pasien pada bagian assurance (jaminan) 

sehingga dapat membantu dalam proses penyembuhan dan meningkatkan kepuasan pasien 

khususnya pasien yang sedang dirawat. 
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Correlation Of Therapeutic Communications With Level Of Patient 
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ABSTRACT 

Achieving patient and family satisfaction with nurse performance requires an understanding of the 

therapeutic and constructive relationship between nurses and patients, so the application or practice 

of therapeutic communication is needed. Not 100% of nurses do therapeutic communication because 

it is only done as a form of routine and not done properly and correctly. Purpose The research 

objective was to determine the relationship between therapeutic communication and the level of 

satisfaction of patients in the inpatient room of Bunda Aliyah Hospital Jakarta. Research Methods 

Quantitative research methods with a correlational research design using cross sectional. The total 

population is 150 patients. The sample was taken by using purposive sampling technique as many as 

60 respondents. The analysis used univariate and bivariate using the chi-square test with α = 5%. 

Result of the research on therapeutic communication in the inpatient room of RSIA Bunda Aliyah 

Jakarta with good results were 25 respondents (48%) and poor results were 35 respondents (52%). 

The level of patient satisfaction in the inpatient room of Bunda Aliyah Hospital Jakarta with the 

highest level of satisfaction was 34 people (57%) and the lowest level of satisfaction was 26 

respondents (43%). The results of the chi-square statistical test obtained a significant number or the 

number p = 0.005 <α (0.05), so that H0 was rejected. Conclusion is that the results of this study 

indicate a relationship between therapeutic communication and the level of patient satisfaction in the 

inpatient room of RSIA Bunda Aliyah Jakarta. Suggestion that the research results can be used as 

input for Bunda Aliyah Hospital Jakarta to further improve the knowledge and competence of nurses 

regarding the stages in therapeutic communication and pay attention to patient satisfaction in the 

assurance section so that it can help in the healing process and increase patient satisfaction, 

especially patients who are being treated . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Memuaskan kebutuhan konsumen merupakan target yang dicapai oleh 

setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, 

memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam 

persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk atau jasa pelayanan 

cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa 

pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari. Hal ini 

berarti kepuasan konsumen merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam 

melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari volume 

penjualan perusahaan (Kemenkes RI, 2019). Kotler (2016) mengatakan bahwa 

kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja yang diharapkan.  

Rumah sakit merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pelayanan. Komunikasi merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi 

kepuasan pasien. Kepuasan pasien menjadi tanggungjawab pihak pelayanan 

kesehatan. Fasilitas dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan 

pasien, tidak menutup kemungkinan pasien tersebut akan selalu datang dan 

berobat pada layanan kesehatan tersebut. Pasien akan selalu mencari pelayanan 

kesehatan yang sesuai dengan harapannya. Jika tidak sesuai harapan pasien 

akan mencari fasilitas layanan kesehatan yang lebih baik atau tidak 

mengecewakan. 

Laporan hasil survey kepuasan pasien di Rumah Sakit Pusat Angkatan 

Udara dr.S.Hardjolukito Yogyakarta (2019) berdasarkan variabel di unit rawat 

Inap RSPAU dr.S.Hardjolukito Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

terendah mencerminkan/ merupakan ketidakpuasan tertinggi yaitu masalah 

Assurance/ kepastian, yang sebaiknya mendapatkan perhatian dari manajemen 

Rumah Sakit. 

1 
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Kualitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, merupakan suatu 

fenomena yang unik, sebab dimensi dan indikatornya dapat berbeda diantara 

orang-orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Menurut hasil penelitian 

Solichah Supartiningsih, (2018) ditemukan adanya perbedaan dimensi, yaitu 

dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran 

komunikasi petugas dengan pasien, keprihatinan serta keramahtamahan 

petugas dalam melayani pasien dan atau kesembuhan penyakit yang sedang 

diderita pasien; dimensi kesesuaian pelayanan yang diselenggarakan dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir dan atau otonomi profesi dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien; 

dimensi efisiensi pemakaian sumber dana, kewajaran pembiayaan kesehatan 

dan atau kemampuan pelayanan kesehatan mengurangi kerugian penyandang 

dana pelayanan kesehatan. Perbedaan dimensi itulah yang sering menimbulkan 

kekecewaan pasien, meskipun petugas sudah menerapkan standar operasional 

prosedur dengan baik. Oleh karena itu aspek kepuasan pelanggan perlu 

mendapatkan perhatian serius, karena meski bersifat subyektif tetapi 

menentukan preferensi selanjutnya dalam memilih sarana pelayanan kesehatan. 

Kepuasan pasien menjadi tanggungjawab pihak pelayanan kesehatan. 

Fasilitas dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan pasien, tidak 

menutup kemungkinan pasien tersebut akan selalu datang dan berobat pada 

layanan kesehatan tersebut. Banyak yang mengira atau berpendapat bahwa 

komunikasi terapeutik identik dengan senyum dan bicara lemah lembut. 

Tercapainya kepuasan pasien dan keluarga terhadap kinerja perawat 

memerlukan pemahaman tentang hubungan yang terapeutik dan konstruktif 

antara perawat dengan pasien, sehingga penerapan atau praktik dalam 

melakukan komunikasi terapeutik sangat dibutuhkan. Penerapan komunikasi 

mencapai tujuan tindakan keperawatan (Sitepu, 2012). 

Jurnal Kesehatan Politeknik Kesehatan Ternate (2018), tentang 

pelaksanaan komunikasi terapeutik di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang hanya mencapai 80.9% dari 90 orang perawat yang melakukan 

asuhan keperawatan, belum 100% perawat melakukan komunikasi terapeutik 

dikarenakan terkadang hanya dilakukan sebagai bentuk rutinitas dan dilakukan 
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belum secara baik dan benar. Ada beberapa kemungkinan kurang berhasilnya 

komunikasi terapeutik pada pasien, diantaranya pengetahuan, sikap perawat, 

pengalaman, lingkungan dan jumlah tenaga yang masih kurang. Untuk 

mempunyai sikap positif dalam komunikasi terapeutik maka diperlukan 

pengetahuan yang baik dan sebaliknya pengetahuan yang kurang dari perawat 

maka sikap dalam komunikasi akan menjadi kurang. 

Berdasarkan hasil survei Mahendro Prasetyo Kusumo (2017), terhadap 

pasien di pelayanan medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta lebih 

dari 50% pasien rawat jalan mengatakan kurang puas dengan komunikasi 

terapeutik yang dilakukan oleh perawat, pasien menyatakan bahwa perawat 

kurang informatif dan jarang memperkenalkan diri sebelum melakukan 

perawatan maupun tindakan medis, sedangkan salah satu hal yang mendukung 

kesembuhan pasien tidak hanya memberikan informasi tentang kesehatannya 

tapi mendengarkan keluhan pasien empati, edukasi dan pelayanan yang ramah 

juga sangat mempengaruhi kesembuhan pasien. 

Perawat penting menggunakan komunikasi terapeutik berguna dalam 

pelaksanaan keperawatan, sehingga dapat mengetahui apa yang sedang 

dirasakan dan yang dibutuhkan oleh pasien. Dan dengan komunikasi terapeutik 

yang ditunjukkan dengan sikap yang hangat, tulus, dan penuh perhatian dapat 

menimbulkan saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati 

sehingga pasien dapat menerima tingkat mutu pelayanan kesehatan dengan 

penuh pengertian dan kekecewaan pasien tidak timbul atau dapat dihindarkan. 

Studi pendahuluan yang peneliti dapatkan di ruang rawat inap Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Bunda Aliyah Jakarta pada bulan Desember 2020 dengan 

menggunakan angket rawat inap yang didapatkan dari data survey marketing, 

dari 10 pasien diantaranya 6 pasien menilai baik dan puas terhadap seluruh 

pelayanan RSIA Bunda Aliyah Jakarta dari mulai datang ke bagian 

pendaftaran, pelayanan yang diberikan oleh dokter dan perawat serta bagian 

penunjang sampai dengan pulang. Kemudian 1 pasien menilai kurang puas 

terhadap pelayanan di RSIA Bunda Aliyah Jakarta dikarenakan pelayanan yang 

diberikan oleh perawat terkait komunikasi yang kurang baik diantaranya 

perawat yang kurang senyum dan kurang ramah. 2 pasien mengatakan perawat 
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tidak terbuka dalam menyampaikan hasil pemeriksaan dan rencana tindak 

lanjut perawatan. 1 pasien mengatakan fasilitas ruangan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

di RSIA Bunda Aliyah Jakarta untuk mengetahui hubungan komunikasi 

terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien di RSIA Bunda Aliyah Jakarta. 

RSIA Bunda Aliyah Jakarta adalah sebuah rumah sakit khusus ibu dan 

anak tipe B yang berada di lokasi Jalan Pahlawan Revolusi 100, Kelurahan 

Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur. Pertama 

kali mulai mengadakan kegiatan pelayanan kesehatan sejak tanggal 16 Januari 

2008. Difasilitasi dengan jumlah 88 tempat tidur. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi 

permasalahan yang dapat dijadikan sebagai alasan penelitian sebagai berikut : 

1. Laporan hasil survey kepuasan pasien di RSPAU dr. S. Hardjolukito 

Yogyakarta (2019) berdasarkan variabel di unit rawat Inap RSPAU dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan terendah mencerminkan/ merupakan 

ketidakpuasan tertinggi yaitu masalah Assurance/ kepastian, yang sebaiknya 

mendapatkan perhatian dari manajemen RS. 

2. Berdasarkan hasil survei Mahendro Prasetyo Kusumo tahun 2017, terhadap 

pasien di pelayanan medis RSUD Kota Jogja lebih dari 50% pasien rawat 

jalan mengatakan kurang puas dengan komunikasi terapeutik yang 

dilakukan oleh perawat, pasien menyatakan bahwa perawat kurang 

informatif dan jarang memperkenalkan diri sebelum melakukan perawatan 

maupun tindakan medis. 

3. Berdasarkan Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate, (2018) tentang 

pelaksanaan komunikasi terapeutik di RS Islam Sultan Agung Semarang 

hanya mencapai 80.9% dari 90 orang perawat yang melakukan asuhan 

keperawatan. Belum 100% perawat melakukan komunikasi terapeutik 

dikarenakan terkadang hanya dilakukan sebagai bentuk rutinitas dan 

dilakukan belum secara baik dan benar. 
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4. Studi pendahuluan yang peneliti dapatkan di ruang rawat inap RSIA Bunda 

Aliyah Jakarta pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan angket 

rawat inap, dari 10 pasien diantaranya 6 pasien menilai baik dan puas 

terhadap seluruh pelayanan RSIA Bunda Aliyah Jakarta dari mulai datang 

ke bagian pendaftaran, pelayanan yang diberikan oleh dokter dan perawat 

serta bagian penunjang sampai dengan pulang. Kemudian 1 pasien menilai 

kurang puas terhadap pelayanan di RSIA Bunda Aliyah Jakarta dikarenakan 

pelayanan yang diberikan oleh perawat terkait komunikasi yang kurang baik 

diantaranya perawat yang kurang senyum dan kurang ramah. 2 pasien 

mengatakan perawat tidak terbuka dalam menyampaikan hasil pemeriksaan 

dan rencana tindak lanjut perawatan. 1 pasien mengatakan fasilitas ruangan 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di RSIA Bunda Aliyah Jakarta untuk mengetahui 

hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien di RSIA 

Bunda Aliyah Jakarta. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah 

“Hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien di ruang 

rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta”. Dan dapat dirumuskan masalah, yaitu 

: 

1. Bagaimana gambaran komunikasi terapeutik di Ruang Rawat Inap RSIA 

Bunda Aliyah Jakarta? 

2. Bagaimana gambaran kepuasan pasien di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda 

Aliyah Jakarta? 

3. Apakah ada hubungan antara komunikasi terapeutik dengan kepuasan   

pasien di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta? 

 

 

 

 

 



FIKes UIA 2021 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan 

pada pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Teridentifikasi komunikasi terapeutik pada perawat di ruang rawat inap 

RSIA Bunda Aliyah Jakarta. 

b. Teridentifikasi tingkat kepuasan pada pasien di ruang rawat inap RSIA 

Bunda Aliyah Jakarta. 

c. Teridentifikasi adanya hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat 

kepuasan pada pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai 

masukan ilmu pengetahuan dan acuan pengembangan penelitian dalam 

praktik keperawatan khususnya mengenai komunikasi terapeutik terhadap 

kepuasan pasien. Dan bagi dosen, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan 

komunikasi terapeutik dan kepuasan pasien. 

2. Bagi RSIA Bunda Aliyah Jakarta 

Bagi profesi keperawatan, dari hasil penelitian ini diharapkan perawat 

dapat menerapkan komunikasi terapeutik agar dapat meningkatkan 

kepuasan pasien yang dirawat. 

3. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengkaji tentang hubungan komunikasi terapeutik 

perawat dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Konsep Komunikasi Terapeutik 

1. Definisi Komunikasi Terapeutik 

Komunikasi diartikan sebagai suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan cara 

membangun hubungan antar sesam untuk dapat menghargai orang lain, 

melalui pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku 

orang lain/ memberikan dukungan, serta berusaha mengubah sikap dan 

tingkah laku itu, menempatkan pada situasi yang tepat (Ariani, 2018).  

Terapeutik adalah yang berkaitan dengan terapeutik atau terapi (Putri, 

2020). 

Klater, et.all (1995) dikutip dalam (Putri, 2020) mengatakan 

komunikasi terapeutik terjadi dengan tujuan menolong pasien yang 

dilakukan oleh orang-orang yang profesional berdasarkan perasaan dan 

emosi. Didalam komunikasi terapeutik ini harus ada unsur kepercayaan, 

persoalan mendasar dari komunikasi terapeutik adalah adanya saling 

kebutuhan antara perawat dan pasien atau klien, perawat membantu 

pasien menerima bantuan. 

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan, 

disengaja dan merupakan tindakan profesional. Komunikasi terapeutik 

bertujuan membantu klien mencapai hubungan baik perawat dan klien 

dan membantu klien memahami tujuan dari tindakan perawatan yang 

dilakukan (Potter & Perry dalam Putri, 2020). 

Menurut Stuart (2006) yang dikutip dalam buku Komunikasi 

Keperawatan (Ariani, 2018) komunikasi terapeutik adalah merupakan 

hubungan interpersonal antara tenaga kesehatan dengan pasien, dalam hal 

ini tenaga kesehatan dan pasien memperoleh pengalaman belajar bersama 

dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional pasien. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang direncanakan secara 

8 
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sadar dan terencana, bertujuan memperoleh pengalaman belajar bersama 

dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional pasien untuk 

menghadapi masalah dan kesembuhan pasien. 

 

2. Tujuan Komunikasi Terapeutik 

Menurut Pieter (2017) tujuan komunikasi terapeutik ialah untuk 

mengembangkan pribadi pasien (klien) ke arah yang lebih positif, 

adaptif, dan pertumbuhannya meliputi : 

a. Membantu pasien (klien)  untuk memperjelas dan mengurangi beban 

perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan (keputusan). 

Hal ini sekaligus juga berfungsi untuk mengurangi keraguan dan 

membantu pasien (klien) mengelola kekuatan dirinya secara efektif. 

b. Membantu pasien (klien) beradaptasi. Kemampuan membina 

hubungan interpersonal yang tidak superfisial dan saling bergantung 

dengan orang lain. Melalui komunikasi terapeutik, pasien (klien) 

belajar menerima dan diterima orang lain. Melalui komunikasi 

terapeutik pasien (klien) belajar bersikap terbuka, jujur dan 

menerima apa adanya. Dengan demikian, perawat dapat 

meningkatkan kemampuan pasien (klien) dalam membina hubungan 

saling percaya. Hubungan yang mendalam ini sering dipakai dalam 

proses interaksi sosial antara perawat dan pasien (klien) serta 

merupakan area mengekspresikan kebutuhan, pemecahan masalah, 

dan meningkatkan kemampuan koping. 

c. Membantu pasien (klien) dalam merealisasikan dirinya sebagai 

upaya mempertahankan sikap penerimaan diri dan pengingkatan 

penghormatan dirinya. Melalui komunikasi terapeutik diharapkan 

terjadi perubahan dalam diri pasien (klien). Pasien (klien) yang 

menderita penyakit kronis ataupun terminal umumnya akan 

mengalami perubahan dalam dirinya, yang terkadang sebagian dari 

mereka mengalami kesulitan (ketidakmampuan) untuk menerima 

keberadaan dirinya, gangguan, penurunan harga diri, merasa tidak 

berarti, putus asa, marah, dan depresi. 
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d. Peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

serta mencapai tujuan yang realistis. Terkadang pasien (klien)  

menetapkan konsep diri yang terlalu tinggi tanpa mengukur 

kemampuannya. Pasien (klien) merasa kenyataan dirinya mendekati 

ideal diri mempunyai harga diri yang lebih tinggi ketimbang pasien 

yang merasa kenyataan hidupnya jauh dari ideal dirinya, dan 

biasanya mereka akan merasa rendah diri. 

e. Meningkatkan identitas personal yang jelas dan peningkatan 

integritas diri. Pasien (klien) yang mengalami gangguan identitas 

personal biasanya tidak mempunyai rasa percaya diri dan mengalami 

harga diri rendah. 

f. Mempererat hubungan interpersonal antara perawat dan pasien 

(klien)  secara profesional dan proporsional.   

 

3. Prinsip-prinsip Komunikasi Terapeutik  

 Dikutip dari Mundakir dalam Pieter (2017) mengatakan bahwa, 

prinsip-prinsip komunikasi terapeutik antara lain : 

a. Perawat harus mampu bersikap menerima, percaya, dan saling 

menghargai. 

b. Perawat bisa memahami dan menghayati nilai yang dianut pasien. 

c. Perawat menyadari pentingnya kebutuhan pasien. 

d. Perawat bisa menciptakan suasana agar pasien berkembang tanpa 

rasa takut. 

e. Perawat bisa memotivasi pasien untuk mengubah dirinya. 

f. Perawat menguasai perasaannya sendiri. 

g. Perawat bisa menentukan batas waktu yang sesuai dan konsisten. 

h. Perawat memahami arti makna empati. 

i. Perawat harus jujur dan berkomunikasi secara terbuka. 

j. Perawat harus bisa berperan sebagai role model. 

k. Perawat mampu mengekspresikan perasaan. 

l. Perawat memiliki jiwa altruisme (panggilan jiwa) untuk 

mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain. 



FIKes UIA 2021 

m. Perawat harus berpegang pada etika. 

n. Perawat harus memiliki rasa tanggung jawab. 

  

4. Karakteristik Komunikasi Terapeutik 

Menurut Pieter (2017) terdapat tiga hal mendasar karakteristik dalam 

komunikasi terapeutik : 

a. Keikhlasan (Genuiness) 

Terapis harus menyadari tentang nilai, sikap dan perasaan yang 

dimiliki oleh pasien serta keadaan pasien. Terapis yang mampu 

menunjukkan rasa ikhlasnya mempunyai kesadaran mengenai sikap 

yang dipunyai oleh pasien sehingga mampu belajar untuk 

mengkomunikasikan segala sesuatu dengan tepat. 

b. Empati (Emphaty) 

Empati proses kejiwaan seseorang individu larut dalam perasaan 

orang lain baik suka maupun duka, seolah-olah merasakan atau 

mengalami apa yang terjadi pada pribadi pasien. Empati merupakan 

suatu yang jujur, sensitif, apa adanya dan tidak dibuat-buat (objektif) 

didasarkan atas apa yang dialami orang lain. Empati cenderung 

bergantung pada kesamaan pengalaman yang dialami diantara orang 

yang terlibat komunikasi. 

c. Kehangatan (Warmth) 

Dengan kehangatan terapis akan mendorong dan membantu 

pasien untuk mengekspresikan ide-ide pikiran dan menuangkannya 

dalam bentuk perbuatan tanpa rasa takut disalahkan atau 

dikonfrontasi. Suasana yang hangat dan nyaman tanpa adanya 

ancaman, menunjukkan adanya rasa penerimaan dari pasien. 

Sehingga pasien akan mengekspresikan perasaannya lebih mendalam 

dan meluas. 
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5. Teknik Komunikasi Terapeutik 

 Teknik komunikasi terapeutik dengan menurut konsep Stuart dan 

Sundeen dalam Pieter (2017) : 

a. Mendengarkan (Listening) 

Mendengarkan merupakan dasar dari komunikasi yang akan 

mengetahui perasaan seorang pasien. Teknik mendengarkan dengan 

cara memberi kesempatan pasien untuk bicara banyak dan tenaga 

kesehatan sebagai pendengar aktif tanpa memotong pembicaraan 

terlebih dahulu. Tunjukkan perhatian bahwa tenaga kesehatan 

mempunyai waktu untuk mendengarkan dengan teknik berikut : 

1) Pandang wajah pasien ketika sedang bicara. 

2) Pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk 

mendengarkan dari pasien. 

3) Sikap tubuh yang menunjukkan perhatian dengan tidak 

menyilangkan kaki dan tangan didepan pasien. 

4) Hindari gerakan yang tidak begitu diperlukan. 

5) Angkat kepala apabila pasien membicarakan hal penting atau 

memerlukan umpan balik dari kita. 

6) Condongkan tubuh kita ke arah lawan bicara (pasien). 

b. Pertanyaan Terbuka (Broad Opening) 

Memberikan inisiatif kepada pasien untuk menyeleksi topik 

bahasan yang akan dibicarakan. Kegiatan ini bernilai terapeutik 

apabila pasien menunjukkan penerimaan dan nilai dari inisiatif 

pasien. Apabila tenaga kesehatan mendominasi interaksi dan 

menolak respon pasien maka akan bernilai non terapeutik. 

c. Mengulang (Restating) 

Merupakan teknik yang dilakukan atau dilaksanakan dengan 

cara mengulang pokok pikiran yang diungkapkan dan diutarakan 

pasien, yang berguna untuk menguatkan ungkapan dari pasien dan 

memberi indikasi tenaga kesehatan untuk mengikuti pembicaraan. 

Teknik ini bernilai terapeutik jika ditandai dengan tenaga kesehatan 

mendengarkan dan melakukan validasi, mendukung pasien dan 
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memberikan respon terhadap apa yang baru saja dikatakan oleh 

pasien. 

d. Penerimaan (Acceptance) 

Mendukung dan menerima informasi dari pasien dengan tingkah 

laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Penerimaan 

bukan berarti sebuah persetujuan. Menunjukkan penerimaan berarti 

kesediaan mendengar tanpa menunjukkan adanya suatu keraguan. 

Pelayanan kesehatan perlu menghindari memutar mata keatas, 

menyilangkan kaki atau tangan, melenggekkan kepala, mengerutkan 

atau memandang dengan muka masam pada saat berinteraksi dengan 

pasien. 

e. Klarifikasi (Clarification) 

Klarifikasi merupakan teknik yang digunakan apabila tenaga 

kesehatan masih ragu, kurang jelas, tidak mendengar atau pasien 

malu mengemukakan informasi dan tenaga kesehatan mencoba 

memahami situasi yang digambarkan oleh pasien. 

f. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah mengarahkan kembali ide, pikiran, perasaan, 

pertanyaan, da isi pembicaraan kepada pasien. Hal ini digunakan 

untuk memvalidasi pengertian dari tenaga kesehatan tentang apa 

yang diucapkan dan diutarakan pasien untuk menekankan empati, 

dan penghargaan terhadap pasien. 

g. Memfokuskan (focusing) 

Memfokuskan adalah bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada pasien untuk membahas masalah inti dan mengarahkan 

komunikasi pasien pada pencapaian tujuan. Metode ini dilakukan 

dengan tujuan membatasi topik pembicaraan sehingga masalah lebih 

spesifik dan dimengerti dan lebih mengarahkan komunikasi pasien 

pada pencapaian tujuan dari topik pembahasan. 
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h. Diam (Silence) 

Teknik diam digunakan untuk memberikan kesempatan pada 

pasien menjawab pertanyaan dari tenaga kesehatan. Diam akan 

memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan dan pasien untuk 

mengutarakan pikiran masing-masing. 

i. Memberikan Informasi (Informing) 

Memberikan informasi tambahan merupakan suatu tindakan 

penyuluhan kesehatan untuk pasien. Teknik ini sangat membantu 

dalam mengajarkan kesehatan atau pendidikan pada pasien tentang 

aspek-aspek yang relevan dengan perawatan diri dan kemandirian 

diri untuk penyembuhan pasien. Informasi tambahan yang diberikan 

kepada pasien harus dapat memberikan pengertian dan pemahaman 

yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi pasien serta 

membantu pasien dalam memberikan alternatif pemecahan masalah. 

j. Menyimpulkan (summarizing) 

Menyimpulkan merupakan teknik komunikasi yang membantu 

pasien menganalisa point penting dari interaksi tenaga kesehatan. 

Teknik ini membantu tenaga kesehatan untuk memiliki pikiran dan 

ide yang sama dalam membuat atau menetapkan pendapat terakhir 

dari sesuatu yang disimpulkan. 

k. Mengubah Cara Pandang (Reframing) 

Teknik ini bertujuan untuk memberikan cara pandang lain 

sehingga pasien tidak melihat sesuatu atau masalah dari aspek 

negatifnya saja, sehingga memungkinkan pasien untuk membuat 

perencanaan yang lebih baik dalam mengatasi masalah yang 

dihadapinya. 

l. Eksplorasi 

Teknik ini bertujuan untuk mencari atau menggali lebih dalam 

masalah yang dialami pasien agar masalah tersebut bisa diatasi 

dengan tepat. Teknik ini bermanfaat pada tahap kerja untuk 

mendapatkan gambaran yang detail tentang masalah yang dialami 

oleh pasien. 



FIKes UIA 2021 

m. Membagi Persepsi (sharing perception) 

Membagi persepsi adalah meminta pendapat pasien atau 

bertukar pikiran tentang hal yang tenaga kesehatan rasakan atau 

pikirkan. Teknik ini digunakan ketika tenaga kesehatan merasakan 

adanya perbedaan antara respon verbal atau non verbal dari pasien. 

n. Identifikasi Tema 

Tenaga kesehatan harus tanggap terhadap cerita yang 

disampaikan pasien dan harus mampu menangkap tema dari seluruh 

pembicaraan tersebut. Identifikasi tema berguna untuk meningkatkan 

pengertian dan menggali masalah penting yang terjadi pada pasien. 

o. Menganjurkan untuk Melanjutkan Pembicaraan 

Teknik ini menganjurkan pasien untuk mengarahkan hampir 

seluruh pembicaraan yang menunujukkan bahwa pasien sedang 

mengikuti apa yang dibicarakan dan tertarik dengan apa yang 

dibicarakan untuk selanjutnya. 

p. Humor 

Humor merangsang produksi catecholamine dan hormone yang 

menimbulkan perasaan sehat, meningkatkan toleransi terhadap rasa 

sakit, mengurangi ansietas, memfasilitasi relaksasi pernafasan dan 

menggunakan humor untuk menutupi rasa takut untuk menutupi 

ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dengan baik kepada 

pasien. 

q. Memberikan Pujian 

Memberikan pujian merupakan suatu keuntungan psikologis 

yang didapatkan pasien ketika bersosialisasi dengan tenaga 

kesehatan. Hal ini berguna untuk meningkatkan harga diri dan 

menjaga rasa percaya diri pada pasien. Memberikan pujian bisa 

diungkapkan dengan kata-kata, tindakan, ataupun melalui 

komunikasi non verbal. 

r. Menawarkan Diri 

Bukan tidak mungkin ketika pasien belum siap untuk 

berkomunikasi secara verbal dengan orang lain atau pasien tidak 
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mampu untuk membuat dirinya dimengerti orang lain. Tenaga 

kesehatan menyediakan diri untuk pasien tanpa respon bersyarat atau 

respon yang diharapkan. 

s. Memberikan Penghargaan 

Memberikan salam pada pasien dan keluarga dengan menyebut 

namanya, menanyakan keadaan pasien saat ini, menunjukkan 

kesadaran tentang perubahan yang terjadi, untuk menghargai pasien 

dan keluarga sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak dan 

tanggung jawab atas dirinya sebagai seorang individu. 

t. Asertif 

Asertif adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran, 

perasaan, dan keinginan secara jujur kepada orang lain dengan cara 

meyakinkan dan nyaman untuk mengekspresikan pikiran dan 

perasaan diri dengan tetap menghargai orag lain. 

 

6. Sikap Dalam Komunikasi Terapeutik 

Menurut Giyanto (2010) kemampuan afektif komunikasi terapeutik, 

diukur dengan indikator: 

a. Menunjukkan perhatian, meliputi: 

1) Memandang pasien 

2) Kontak mata 

3) Sikap terbuka 

4) Rileks 

5) Mengangguk 

6) Mencondongkan tubuh kearah pasien 

b. Menunjukkan penerimaan, meliputi: 

1) Mendengarkan 

2) Memberikan umpan balik 

3) Komunikasi non-verbal dan verbal sesuai 

4) Tidak mendebat atau mengekspresikan keraguan 
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7. Tahapan Komunikasi Terapeutik 

Menurut Pieter (2017), tahapan komunikasi terapeutik ada empat 

tahap, dimana setiap tahap mempunyai tugas tersendiri yang harus 

diselesaikan oleh tenaga kesehatan. 

a. Tahap Persiapan (Pra-Interaksi) 

Adapun tugas perawat pada tahap persiapan ini adalah 

mengumpulkan data mengeksplorasi perasaan, harapan, fantasi, atau 

kekuatan pasien (klien), menganalisis kekuatan profesioanal dirinya 

dan kelemahan dirinya sendiri, dan membuat rencana pertemuan 

dengan pasien (klien). 

b. Tahap Perkenalan 

Perkenalan merupakan kegiatan yang dilakukan saat pertama 

kali perawat bertemu atau kontak dengan pasien (klien). Sebaiknya, 

saat berkenalan, perawat harus memperkenalkan diri terlebih dahulu 

kepada pasien (klien). Dengan memperkenalkan diri berarti perawat 

telah menunjukkan salah satu sikap terbuka pada pasien (klien). 

Sikap ini diharapkan mendorong pasien (klien) untuk mau membuka 

dirinya. Tujuan tahap ini ialah untuk memvalidasi keakuratan data-

data dan rencana yang telah dibuat tentang kondisi pasien (klien) 

saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Adapun tugas-

tugas yang dilakukan perawat pada tahap perkenalan, antara lain : 

1) Membina rasa saling percaya, sikap penerimaan, dan 

komunikasi terbuka. Hubungan saling percaya menjadi kunci 

keberhasilan hubungan terapeutik, karena tanpa ada rasa saling 

percaya tidak mungkin terjadi keterbukaan antara kedua belah 

pihak. Hubungan yang dibina tidak statis, bisa berubah, dan 

tergantung pada situasi dan kondisi. Karena itu, untuk 

membangun dan membina hubungan saling percaya perawat 

harus bersikap terbuka, jujur, ikhlas, menerima pasien (klien) 

apa adanya, menepati janji, dan menghargai pasien (klien). 

2) Merumuskan kontrak pada pasien (klien). Kontrak ini sangat 

penting untuk menjamin kelangsungan sebuah 
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interaksiterapeutik. Saat merumuskan kontrak perawat 

menjelaskan atau mengklarifikasi peran-peran perawat dan 

pasien (klien) agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap 

kehadiran perawat. Fungsi merumuskan untuk menghindari 

adanya harapan yang terlalu tinggi dari pasien (klien) terhadap 

perawat karena menganggap perawat seperti dewi penolong 

yang serba bisa dan serba tahu. Oleh sebab itu, perawat harus 

menekankan pada pasien (klien) bahwa perawat hanya 

membantu, sedangkan kekuatan dan keinginan terletak pada diri 

pasien (klien) sendiri. 

3) Menggali pikiran, perasaan, serta mengidentifikasi masalah 

pasien (klien). Pada tahap ini, perawat mendorong pasien (klien) 

untuk mengekspresikan perasaannya. Dengan memberikan 

pertanyaan terbuka, diharapkan pasien (klien) terdorong 

mengekspresikan pikiran dan perasaan sehingga dapat 

mengidentifikasi masalah pasien (klien). 

4) Merumuskan tujuan dengan pasien (klien). Perawat perlu 

merumuskan tujuan interaksi terapeutik bersama pasien (klien) 

karena tanpa keterlibatan pasien (klien) mungkin tujuan 

kegiatan terapeutik sulit dicapai. Tujuan ini dirumuskan setelah 

masalah pasien (klien) teridentifikasi. Fase ini dilaksanakan di 

awal pertemuan kedua dan seterusnya yang bertujuan untuk 

memvalidasi data, perencanaan, mengevaluasi hasil tindkaan 

yang lalu, dan hal-hal yang telah dilakukan bersama klien. 

c. Tahap Kerja 

Tahap kerja ini merupakan tahap inti dari keseluruhan proses 

komunikasi terapeutik. Pada tahap ini, perawat dan pasien (klien) 

bekerja bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi pasien 

(klien). Pada tahap kerja ini dituntut kompetensi dan kemampuan 

perawat dalam mendorong pasien (klien) dalam mengungkapkan 

perasaan dan pikirannya. Perawat juga dituntut untuk mempunyai 
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kepekaan dan tingkat analisis yang tinggi terhadap setiap perubahan 

dalam respons verbal maupun nonverbal pasien (klien). 

Pada tahap kerja perawat perlu melakukan active listening 

karena tugas perawat pada tahap kerja ini bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah pasien (klien). Melalui active listening, 

perawat bisa membantu pasien (klien) dalam mengidentifikasikan 

masalah yang dihadapinya, bagaimana cara mengatasi masalahnya, 

dan mengevaluasi cara atau alternatif pemecahan masalah yang telah 

dipilih. Dalam hal ini, perawat diharapkan mampu menyimpulkan 

hasil percakapannya dengan pasien (klien). Teknik menyimpulkan 

ini merupakan usaha memadukan dan menegaskan hal-hal penting 

dalam percakapan, dan mambantu perawat dan pasien (klien) 

memiliki pikiran dan ide yang sama. Tujuan teknik menyimpulkan 

adalah membantu klien menggali hal-hal dan tema emosional yang 

penting. 

d. Tahap Terminasi  

Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan 

pasien (klien). Proses terminasi perawat dengan pasien (klien) 

merupakan aspek penting dalam asuhan keperawatan, sehingga jika 

hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh perawat, maka regresi dan 

kecemasan atas kondisi fisik atau psikologis dapat terjadi lagi pada 

diri pasien (klien). Timbulnya respons tersebut sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan perawat untuk terbuka, empati, dan responsif 

terhadap kebutuhan pasien (klien) dalam pelaksanaan tahap 

sebelumnya. 

Tahap terminasi dibagi dalam dua bagian, yaitu : 

1) Terminasi sementara, yaitu tahap akhir dari tiap pertemuan 

perawat dan pasien (klien), setelah terminasi sementara, perawat 

akan bertemu kembali dengan pasien (klien) pada waktu yang 

telah ditentukan. 
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2) Terminasi akhir, yaitu terminasi yang terjadi jika perawat telah 

menyelesaikan tindakan asuhan keperawatan secara 

keseluruhan. 

Adapun tugas-tugas perawat pada tahap terminasi yaitu : 

1) Mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah 

dilaksanakan. Evaluasi ini juga disebut evaluasi objektif. Dalam 

mengevaluasi, perawat tidak boleh terkesan menguji 

kemampuan klien, akan tetapi sebaliknya terkesan sekadar 

mengulang atau menyimpulkan. 

2) Melakukan evaluasi subjektif. Evaluasi subjektif dilakukan 

dengan cara menanyakan kondisi atau perasaan pasien (klien) 

setelah berinteraksi dengan perawat. Perawat perlu mengetahui 

bagaimana kondisi ataupun perasaan pasien (klien) setelah 

berinteraksi dengan perawat. Apakah dia merasa pola 

interaksinya tersebut dapat mengurangi rasa sakitnya atau 

bebannya, atau dia merasa ada gunanya berinteraksi atau 

sebaliknya pola interaksi itu justru menimbulkan masalah baru 

bagi dirinya. 

3) Menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah 

dilakukan. Tindakan ini juga disebut sebagai pekerjaan rumah 

untuk pasien (klien). Tindak lanjut yang diberikan harus relevan 

dengan interaksi yang akan dilakukan berikutnya. Misal, pada 

akhir interaksi klien sudah memahami tentang beberapa 

alternatif mengatasi marah. Maka, untuk tindak lanut perawat 

meminta pasien (klien) untuk mencoba salah satu dari alternatif 

penyelesaian masalah tersebut. 

4) Membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Kontrak ini 

penting dibuat agar ada kesepakatan antara perawat dan pasien 

(klien) untuk pertemuan berikutnya. Kontrak yang dibuat 

termasuk tempat, waktu, dan tujuan interaksi. 
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8. Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Terapeutik 

Menurut Tamsuri dalam Pieter (2017), dalam melakukan 

komunikasi, salah satunya komunikasi terapeutik dapat dipengaruhi 

beberapa hal sebagai berikut : 

a. Perkembangan 

Agar dapat berkomunikasi efektif tenaga kesehatan harus 

mengerti pengaruh perkembangan usia baik dari sisi bahasa, cara 

berfikir dan proses berfikir dari orang tersebut. Cara berkomunikasi 

pada usia dewasa dengan usia balita tentunya berbeda, pada usia 

dewasa kita barangkali perlu belajar bahasa “gaul” mereka sehingga 

yang kita ajak bicara akan merasa kita mengerti mereka dan 

komunikasi diharapkan akan lancar. 

b. Persepsi 

Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang dalam mengenali 

suatu kejadian atau peristiwa. Persepsi ini, dibentuk oleh 

pengalaman dan harapan. Perbedaan suatu persepsi dapat 

mengakibatkan perdebatan dan terhambatnya komunikasi. 

c. Nilai 

Nilai adalah sesuatu yang mempengaruhi perilaku sehingga 

penting bagi perawat untuk menyadari nilai dari seorang pasien. 

Perawat perlu berusaha untuk mengetahui dan mengklarifikasi nilai 

sehingga dapat membuat keputusan dan interaksi yang tepat dengan 

pasien. Dalam hubungan profesionalnya diharapkan tenaga 

ksesehatan tidak terpengaruh oleh nilai pribadinya. 

d. Latar Belakang Sosial Budaya 

Bahasa dan gaya komunikasi sangat dipengaruhi oleh faktor 

budaya. Budaya juga akan membatasi cara bertindak dan 

berkomunikasi seseorang. 

e. Emosi 

Emosi merupakan perasaan subjektif terhadap suatu kejadian, 

seperti marah, sedih, senang akan dapat mempengaruhi tenaga 

kesehatan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Perawat perlu 
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mengkaji emosi pasien dan keluarga sehingga perawat mampu 

memberikan asuhan keperawatan dengan tepat dan baik. Selain itu 

perawat juga perlu mengevaluasi emosi pada dirinya sendiri agar dalam 

memberikan asuhan keperawatan tidak terpengaruh oleh emosi dibawah 

sadarnya. 

f. Jenis Kelamin 

Setiap jenis kelamin mempunyai gaya berkomunikasi yang 

berbeda-beda. Pria dan wanita mempunyai perbedaan gaya 

komunikasi. Dari usia 3 tahun wanita ketika bermain dalam 

kelompoknya menggunakan bahasa untuk mencari kejelasan, 

meminimalkan sebuah perbedaan, serta membangun dan mendukung 

keintiman, sedangkan laki-laki menggunakan bahasa untuk 

kemandirian aktifitas bermainnya, dimana jika mereka ingin 

berteman maka mereka melakukannya dengan cara bermain. 

g. Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan sangat mempengaruhi komunikasi yang 

dilakukan. Seseorang yang tingkat pengetahuannya rendah akan sulit 

merespon pertanyaan yang mengandung bahasa verbal dibanding 

dengan seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi. 

Perawat perlu mengetahui tingkat pengetahuan pasien sehingga 

perawat dapat berinteraksi dengan baik dan akhirnya dapat 

memberikan suatu asuhan keperawatan yang tepat pada pasien. 

h. Peran dan Hubungan 

Gaya komunikasi sesuai dengan peran dan hubungan antar 

orang yang terlibat komunikasi. Cara komunikasi seorang perawat 

dengan sejawatnya, dengan cara komunikasi seorang perawat pada 

pasien akan berbeda tergantung perannya. Demikian juga antara 

guru dengan muridnya. 
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i. Lingkungan 

Lingkungan dapat mempengaruhi komunikasi yang efektif. 

Suasana bising, ramai, tidak ada privasi yang tepat akan 

menimbulkan kerancuan, ketegangan dan ketidaknyamanan dari 

pasien. 

j. Jarak 

Jarak akan mempengaruhi komunikasi. Jarak tertentu 

menyediakan rasa aman dan kontrol tersendiri. Dapat dimisalkan 

dengan pasien yang merasa terancam ketika seseorang tidak dikenal 

tiba-tiba berada pada jarak yang sangat dekat dengan dirinya. Hal ini 

juga yang dialami oleh pasien pada saat pertama kali berinteraksi 

dengan perawat. Untuk itu perawat perlu memperhitungkan jarak 

pada saat melakukan hubungan dengan pasien. 

 

B. Konsep Kepuasan Pasien 

1. Kepuasan 

 Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin statis (cukup 

baik, memadai ) dan facio (melakukan atau membuat ). Kepuasan bila 

diartikan sebagai upaya memenuhi sesuatu atau membuat sesuatu 

memadai, engel, et.al. Kepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan 

dengan harapannya (Tjiptono, 2011). 

 Kepuasan didefinisikan sebagai penilaian pasca konsumsi, bahwa 

suatu produk yang dipilih dapat memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen, sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk 

pembelian ulang produk yang sama. Pengertian produk mencakup 

barang, jasa, atau campuran antara barang dan jasa. Produk Rumah Sakit 

adalah jasa pelayanan kesehatan (Noviyanti, 2020) 

 Kepuasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

puas, merasa senang, perihal (hal yang bersifat puas, kesenangan, 

kelegaan dan sebagainya). Sedangkan pasien adalah makhluk bio-psiko 

sosial ekonomi budaya. Artinya dia memerlukan terpenuhinya 
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kebutuhan, keinginan, dan harapan dari aspek biologis (kesehatan), aspek 

psikologis (kepuasan), dan aspek sosial-ekonomi (papan, sandang, 

pangan, dan afiliasi sosial), serta aspek budaya (Supriyanto dan 

Ernawaty, 2010). 

 

2. Kepuasan Pasien 

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya 

menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti 

pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang dikemukakan 

oleh Prabowo dalam (Wilhamda, 2011). Kepuasan pasien adalah suatu 

tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan 

kesehatan yang diperolehnya setelah pasien membandingkan dengan apa 

yang diharapkannya (Pohan, 2013). Kepuasan pasien akan tercapai 

apabila diperoleh hasil yang optimal bagi setiap pasien dan pelayanan 

kesehatan memperhatikan kemampuan pasien dan keluarga, adanya 

perhatian terhadap keluhan, kondisi lingkungan fisik dan tanggapan atau 

memprioritaskan kebutuhan pasien (Kotler, dalam Tjiptono, 2011). 

Dengan demikian kepuasan pasien merupakan salah satu tujuan dari 

peningkatan mutu layanan kesehatan.  

 Instrument kepuasan pasien berdasarkan lima karakteristik 

(Nursalam, 2013): 

a. Kenyataan (tangible) merupakan wujud langsung yang meliputi 

fasilitas fisik, yang mencakup kemutahiran peralatan yang 

digunakan, kondisi sarana, kondisi SDM, dan keselarasan antara 

fasilitas fisik dengan jenis jasa yang diberikan. 

b. Keandalan (Reliability) yaitu pelayanan yang disajikan dengan 

segera dan memuaskan dan merupakan aspek-aspek keandalan 

sistem pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa diantaranya 

kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan rencana. 

c. Tanggungjawab (Responsiveness) yaitu keinginan untuk membantu 

dan menyediakan jasa yang dibutuhkan konsumen. 
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d. Jaminan (Assurance) yaitu adanya jaminan bahwa jasa yang 

ditawarkan memberikan jaminan kepastian terhadap tanggung jawab. 

e. Empati (Emphaty) memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pasien dengan 

berupaya memahami keinginan pasien. 

 

3. Rumus Kepuasan Pasien 

Kepuasan pengguna jasa layanan kesehatan dapat disimpulkan 

sebagai selisih kinerja institusi pelayanan kesehatan dengan harapan 

pasien (Muninjaya, 2013). Dari penjelasan ini, kepuasan pelanggan dapat 

di rumuskan sebagai berikut: 

Satisfaction = f (performance+expectation) 

Dari rumus ini dihasilkan tiga kemungkinan: 

a. Performance < Expectation. Jika kinerja pelayanan kesehatan lebih 

jelek dari pada apa yang diharapkan para pengguna, kinerja pelayanan 

kesehatan akan dipandang jelek oleh penggunanya, karena tidak akan 

seseuai dengan harapan pengguna sebelum menerima pelayanan 

kesehatan. 

b. Performance = Expectation. Jika kinerja pelayanan kesehatan sama 

dengan harapan para penggunanya, pengguna layanan kesehatan akan 

menerima kinerja pelayanan kesehatan dengan baik. Pelayanan yang 

diterima sesuai apa yang diharapkan penggunanya. Hasilnya, para 

pengguna pelayanan merasa puas dengan layanan yang diterima. 

c. Performance > Expectation. Jika kinerja layanan kesehatan lebih 

tinggi dari apa yang diharapkan pengguna, pengguna akan menerima 

layanan yang melebihi harapannya. Hasilnya, para pelanggan merasa 

sangat puas dengan pelayanan kesehatan yang diterima. 
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4. Cara Mengukur Kepuasan Pasien 

Mereka yang membeli atau menggunakan produk atau jasa 

pelayanan kesehatan disebut pelanggan atau costumer (Muninjaya, 

2011). Lebih lanjut menurut kotler dalam Nursalam (2013) ada beberapa 

cara mengukur kepuasan pelanggan atau pasien, antara lain: 

a. Sistem keluhan dan saran. Seperti kotak saran di lokasi-lokasi 

strategis, kartu pos berprangko, saluran telepon bebas pulsa, website, 

email dan lain-lain. 

b. Survei kepuasan pelanggan. Baik via pos, telepon, email maupun 

tatap muka langsung. 

c. Ghost shopping. Salah satu bentuk observasi yang memakai jasa 

orang yang menyamar sebagai pelanggan atau pesaing untuk 

mengamati aspek-aspek pelayanan dan kualitas produk. 

d. Lost costumer analisys. Yaitu menghubungi atau mewawancarai 

pelanggan yang telah beralih dalam rangka memahami penyebab 

dengan melakukan perbaikan pelayanan. 

 

5. Manfaat Kepuasan Pasien 

 Tjiptono dan Anastasia dikutip dalam Novianti (2020) mengatakan 

kepuasan pasien dapat memberikan manfaat, antara lain : 

a. Hubungan antara pembeli layanan dan pasien menjadi harmonis. 

b. Memberikan dasar yang baik bagi kunjungan ulang pasien. 

c. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pasien. 

d. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

menguntungkan pemberi pelayanan. 

e. Reputasi pemberi pelayanan menjadi baik di mata pasien. 

f. Dapat meningkatkan jumlah pendapatan. 

 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), adapun faktor-faktor yang 

memperngaruhi kepuasan pasien antara lain: 
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a. Karakteristik pasien  

Faktor penentu tingkat pasien dan konsumen oleh karakteristik dari 

pasien tersebut yng merupakan ciri-ciri seseorang atau kekhasan 

seseorang yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. 

Karakteristik tersebut berupa nama, umur, jenis kelamin, latar 

belakang, pendidikan, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan lain-lain. 

b. Sarana fisik. Berupa bukti fisik yang dapat dilihat meliputi gedung, 

perlengkapan, seragam pegawai dan sarana komunikasi. 

c. Jaminan. Pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki perawat. 

d. Kepedulian. Kemudahan dalam membangun komunikasi meliputi 

teknik, sikap dan tahapan berkomunikasi, baik antara pegawai dengan 

klien perhatian pribadi dan dapat memahami kebutuhan pelanggan. 

e. Kehandalan. Kemampuan dalam memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan cepat, tepat, akurat dan memuaskan. 

 

7. Aspek-aspek Kepuasan Pasien 

Kepuasan yang dirasakan oleh pasien merupakan aspek yang sangat 

penting bagi kelangsungan suatu rumah sakit. Kepuasan pasien adalah 

nilai subjektif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian 

subjektif tersebut didasarkan pada pengalaman masa lalu, pendidikan, 

situasi psikis waktu itu, dan pengaruh lingkungan waktu itu (Novianti, 

2020). 

Menurut hasil penelitian Kiki Miranty Sareong dkk (2013) 

menyatakan adanya hubungan yang bermakna antara kepuasan pasien 

terhadap beberapa aspek berikut : 

a. Kenyamanan 

Banyak faktor yang bisa ditingkatkan yang memperngaruhi 

kenyamanan pasien, seperti kondisi ruangan seperti kebersihan, 

kerapian dan kelengkapan alat-alat yang dipakai petugas. Fasilitas 

juga turut mempengaruhi kenyamanan termasuk toilet, tempat duduk 
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diruang tunggu. Selain itu lokasi pelayanan kesehatan yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat. 

b. Pelayanan Petugas 

Pelayanan petugas berhubungan dengan tugas para tenaga 

kesehatan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kesehatan 

sesuai dengan bidang keahlian atau kewenangan tenaga kesehatan 

yang bersangkutan. Mematuhi standart profesi dan menghormati hak 

pasien. Selain itu pelayanan petugas juga berkaitan dengan hubungan 

antar manusia, yaitu antara pemberi layanan dengan pasien secara 

langsung. 

c. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan berkaitan dengan sistem pelayanan dan juga 

standart pelayanan. Pada prosedur pelayanan ini meliputi kegiatan 

registrasi pasien diloket dan pendaftaran pasien serta informasi dan 

petunjuk pelayanan. 

d. Hasil Layanan 

Kepuasan terhadap hasil layanan akan dinyatakan oleh keluaran 

dari penyakit atau bagaimana perubahan yang dirasakan oleh pasien 

sebagai hasil dari layanan kesehatan. 
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C. Kerangka Teori 

Gambar 2.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

                            =   Tidak diteliti            

 

 

                            =   Diteliti 

 

 

Sumber : (Nursalam, 2013), (Pieter, 2017), (Putri, 2020), (Ariani, 2018),  

(Noviyanti, 2020), (Giyanto, 2010), (Sangadji, 2013) 

 

 

 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan : 

1. Karakteristik pasien 

2. Sarana fisik 

3. Jaminan 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Kehandalan 

 

 

Instrumen 

Kepuasan Pasien  : 

1. Kenyataan 

2. Keandalan 

3. Tanggung jawab 

4. Jaminan 

5. Empati 
 

 4. Kepedulian 

(Membangun 

Komunikasi 

Terapeutik) : 

- Teknik 
- Sikap 

- Tahapan 

Komunikasi Terapeutik: 

1. Teknik : 

a. Listening 

b. Broad opening 

c. Restating 

d. Dan lain-lain 

2. Sikap : 

a. Perhatian 

b. Penerimaan 

3. Tahapan : 

a. Pra interaksi 

b. Orientasi 

c. Kerja 

d. Terminasi 

Aspek-Aspek 

Kepuasan Pasien : 

1. Kenyamanan 

2. Pelayanan Petugas 

3. Prosedur Pelayanan 

4. Hasil Layanan 
 

Hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan 

pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN, HIPOTESIS DAN DEFINISI 

OPERASIONAL 

 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep membahas ketergantungan antar variabel atau 

visualisasi hubungan yang berkaitan atau dianggap perlu antara satu konsep 

dengan konsep lainnya atau variabel satu dengan variabel lainnya untuk 

melengkapi dinamika situasi atau hal yang sedang atau akan diteliti 

(Notoadmojo, 2010). 

Kerangka konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan 

bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara 

logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. 

Menurut Notoatmojo (2010), variabel penelitian adalah sesuatu yang 

digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh 

satuan penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. Pada penelitian 

ini menggunakan dua variabel meliputi : 

1. Variabel independen / variabel bebas adalah variabel yang dapat 

menyebabkan perubahan atau akibat pada variabel lain (terikat). Pada 

penelitian ini yang dimaksud menjadi variabel bebas / independent adalah 

komunikasi terapeutik. 

2. Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah variabel yang 

dapat terpengaruh / berubah-rubah (akibat) sesuai dengan perubahan yang 

menjadi variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda 

Aliyah Jakarta. 
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Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian “Hubungan Komunikasi 

Terapeutik dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap RSIA 

Bunda Aliyah Jakarta tahun 2021”, maka peneliti menggunakan kerangka 

konsep sebagai berikut :           

 

     Variabel independen                              Variabel dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  
 

: Variabel yang diteliti 

 

       : Ada hubungan 

 

Gambar 3.1 Kerangka konsep 

 

B. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara sebuah penelitian (Nursalam, 2013). 

Dan hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau suatu 

asumsi tentang hubungan dua atau lebih variabel yang diharapkan bisa 

menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian. 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ho =   Tidak ada hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan 

pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta. 

H1 =  Ada hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien 

di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta. 

 

 

Tingkat Kepuasan Pasien 

Tinggi 

Rendah 

Komunikasi Terapeutik 

Baik 

Kurang Baik 
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C. Definisi Operasional Penelitian 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang 

dapat memungkinkan penelitian untuk melakukan observasi atau 

pengukuran secara cermat dalam suatu obyek atau fenomena yang dapat 

diulang oleh orang lain (Nursalam, 2013). 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Operasional Cara ukur Alat ukur Hasil ukur Skala Ukur 

1 Variabel 

independen : 

Komunikasi 

terapeutik  

Komunikasi yang 

direncanakan oleh perawat  

secara sadar dan terencana 

dalam hal teknik, sikap dan 

tahapan, bertujuan 

memperoleh pengalaman 

belajar bersama dalam 

rangka memperbaiki 

pengalaman emosional 

pasien untuk menghadapi 

masalah dan kesembuhan 

pasien. 

Mengisi kuesioner pada 

variable komunikasi 

terapeutik 

a.  

Kuesioner, memiliki 25 

pertanyaan dengan 

jawaban : 

- Jawaban ya = 1 

- Jawaban tidak = 0 

 

Skor : 

1. Baik, jika nilai 

responden > cut off 

point mean = 13 

2. Kurang baik, jika nilai 

responden ≤ cut off 

point mean = 13 

Ordinal 



FIKes UIA 2021 

No Variabel Definisi Operasional Cara ukur Alat ukur Hasil ukur Skala Ukur 

2 Variabel 

dependen : 

Tingkat kepuasan 

pasien 

Perasaan senang dari 

seseorang yang 

mendapatkan kesan dari 

pelayanan kinerja dengan 

hasil lebih dari yang 

diharapkan dalam hal 

kenyataan, keandalan, 

tanggung jawab, jaminan 

dan empati. 

Mengisi kuesioner pada 

variable tingkat kepuasan 

pasien 

 

Kuesioner, memiliki 11 

pertanyaan dengan 

jawaban : 

-  Tidak pernah = 1 

-  Jarang = 2 

-  Kadang-kadang = 3 

-  Sering = 4 

-  Selalu = 5 

 

 

Skor : 

1. Tinggi, jika nilai 

responden > cut off 

point mean = 9   

2. Rendah, jika nilai 

responden ≤ cut off 

point mean = 9 

 

Ordinal 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan rancangan 

penelitian korelasional menggunakan Cross sectional. Studi cross sectional 

ditandai dengan ciri-ciri bahwa pengukuran variabel bebas (faktor risiko) 

dan variabel tergantung (efek) dilakukan secara simultan atau pada saat 

yang bersamaan. Variabel-variabel yang termasuk faktor risiko dan efek 

diobservasi sekaligus pada saat yang sama (Irmawartini, 2017). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah 

Jakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari perencanaan (Penyusunan 

Proposal) pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan seluruh subjek atau objek dengan karakteristik 

tertentu yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2010). Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh pasien di ruang rawat inap bulan Desember 2020 

sebanyak 150 pasien (Rekam Medik RSIA Bunda Aliyah Jakarta , 2020) 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasi 

yang akan diteliti atau sebagian jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Soekidjo, 2012). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

purposive sampling. Pengambilan sampel secara purposive sampling 

didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti 

35 



FIKes UIA 2021 

sendiri berdasarkan berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Notoadmodjo, 2010). 

Pada penelitian ini diperlukan adanya kriteria sampel, dengan tujuan 

untuk mengurangi bias dari hasil penelitian. Adapun kriteria sampel dibagi 

menjadi dua yaitu inklusi dan eksklusi. Inklusi adalah karakteristik umum 

subjek penelitian dari populasi target yang terjangkau dan akan diteliti 

sedangkan eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena  berbagai sebab misalnya 

subjek menolak berpartisipasi (Nursalam, 2013). 

Adapun responden yang dapat dijadikan sampel adalah jika responden 

tersebut memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi : 

1) Bersedia menjadi responden 

2) Pasien yang dirawat setelah hari kedua di ruang bedah, ruang 

penyakit dalam dan ruang kebidanan RSIA Bunda Aliyah 

Jakarta 

3) Mampu menulis dan membaca 

b. Kriteria Eksklusi : 

1) Pasien rawat jalan RSIA Bunda Aliyah Jakarta 

2) Pasien baru rawat inap 

Penentuan besaran sampel penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut : 

 

n =    N 

           1 + N(d) 

 

Keterangan: 

n  =  Besar sampel 

N = Jumlah Responden 

d2 = Tingkat signifikan (d=0,1) 
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Besar populasi  responden, maka dapat ditentukan besar sampel adalah: 

n =     150 

 1 + N(d)2 

n =      150 

 1 + 150 (0,1)2 

n =    150 

                                     2,5 

                          n =     60 

Dari 150 responden secara acak dihitung menjadi 60 responden 

 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Notoatmojo (2010), variabel penelitian adalah sesuatu yang 

digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh 

satuan penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. Pada penelitian 

ini menggunakan dua variabel meliputi : 

1. Variabel independen / variabel bebas adalah variabel yang dapat 

menyebabkan perubahan atau akibat pada variabel lain (terikat). Pada 

penelitian ini yang dimaksud menjadi variabel bebas / independent adalah 

komunikasi terapeutik. 

2. Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah variabel yang 

dapat terpengaruh / berubah-rubah (akibat) sesuai dengan perubahan yang 

menjadi variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda 

Aliyah Jakarta. 

 

E. Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuesioner yaitu peneliti mengumpulkan data secara formal kepada responden 

untuk menjawab pertanyaan secara tertulis (Nursalam, 2013). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen 

penelitian yang diadopsi dari penelitian terdahulu. Kisi-kisi instrumen 
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penelitian ini terdiri dari variabel hubungan komunikasi terapeutik dengan 

tingkat kepuasan pasien di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta 

dengan alat ukur menggunakan skala ordinal. 

Instrumen untuk mengukur penerapan komunikasi terapeutik perawat 

dengan menggunakan kuesioner terdiri dari 25 pertanyaan menggunakan 

model Skala Guttman yaitu skala yang menginginkan tipe jawaban tegas, 

seperti jawaban benar-salah atau ya-tidak. Sedangkan untuk mengukur tingkat 

kepuasan pasien pasien dengan menggunakan kuesioner terdiri dari 11 

pertanyaan menggunakan model Skala Likert yaitu suatu bentuk kuesioner 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). 

Jawaban soal ini masing-masing soal akan diberikan pembobotan atau 

nilai. Pernyataan komunikasi terapeutik menggunakan model Skala Guttman 

untuk pernyataan positif seperti benar, ya, tinggi, baik dan semacamnya diberi 

skor 1, sedangkan jawaban seperti salah, tidak, rendah, buruk, dan 

semacamnya diberi skor 0. Pernyataan komunikasi terapeutik menggunakan 

model Skala Guttman untuk pernyataan negatif seperti benar, ya, tinggi, baik 

dan semacamnya diberi skor 0, sedangkan jawaban seperti salah, tidak, 

rendah, buruk, dan semacamnya diberi skor 1. 

Jawaban setiap item instrumen untuk tingkat kepuasan pasien 

menggunakan Skala Likert mempunyai jenjang, seperti tidak pernah (TP), 

jarang (JR), kadang-kadang (KD), sering (SR), dan selalu (SL) (Sugiyono, 

2013). Jawaban soal dari masing-masing soal akan diberikan pembobotan 

atau nilai. Pertanyaan diatas diberi nilai seperti tidak pernah bernilai 1, jarang 

bernilai 2, kadang-kadang bernilai 3, sering bernilai 4, dan selalu bernilai 5. 
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Tabel 4.1  

Kisi-Kisi Pernyataan Kuesioner 

Variabel Indikator Nomor Pernyataan Total 

Positif Negatif 

Komunikasi 

Terapeutik 

a. Teknik dan 

Sikap 

1,3,6,7,8,9,10 2,4,5 10 

b. Tahapan 11,12,13,14,15,17,19,20, 

21,22,23,24,25 

16,18 15 

Total 25 

Kepuasan Pasien a. Kenyataan 1,2 - 2 

b. Keandalan 3,4 - 2 

c. Tanggung 

jawab 

5,6 - 2 

d. Jaminan 7,8,9 - 3 

e. Empati 10,11 - 2 

Total 11 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas 

Menurut Sugiyono (2013) sebuah instrument dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas memiliki nama 

lain seperti sahih, tepat benar. Jika instrument valid, maka pengukuran pun 

kemungkinan akan benar.  

Setelah instrument disebar dan terisi lengkap, maka dapat dilakukan 

uji validitas secara statitik. Untuk mengetahui validitas instrument pada 

penelitian ini di gunakan korelasi product moment dari Pearson dengan 

bantuan SPSS versi 16 for windows. 

Uji validitas dilakukan untuk setiap item pertanyaan pada instrumen 

penelitian. Rumus ini menggunakan korelasi Product Sampling yang 

dikembangkan oleh Karl Pearson, seperti berikut : 
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Keterangan: 

r = Koefisien korelasi antara instrumen X dan instrumen Y 

x = Variabel X (instrumen X) 

y = Variabel Y (instrumen Y) 

n = Jumlah responden 

Dengan  kriteria pengujian apabila r hitung >r tabel dengan a= 0,05 

maka alat ukur tersebut di nyatakan valid,dan sebaliknya maka alat ukur 

tersebut adalah tidak valid. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan 

program SPSS 16 for windows dan dilakukan di RSIA Bunda Aliyah 

Depok dengan 30 responden . 

Berdasarkan hasil perhitungan Korelasi Product Moment antara skor 

tiap butir pertanyaan dari variabel komunikasi terapeutik dengan kepuasan 

pasien akan kita uji nilai korelasinya. Pengolahan untuk menentukan nilai 

korelasi Product Moment mengunakan bantuan sistem komputerisasi yang 

diolah menggunakan SPSS 16. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan 

nilai r tabel (0,361) untuk ukuran sample (nilai n) sebanyak 30 responden 

dengan dengan data kuesioner tidak lengkap 2 kuesioner, berarti data yang 

diolah 28 kuesioner. Dan tingkat nyata = 5%. 

Secara lengkap hasil uji validas  item yang valid dan yang tidak valid 

tersebut akan disajikan dalam tabel berikut : 

 

 Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Komunikasi Terapeutik di RSIA Bunda Aliyah Depok Tahun 2021 

Butir 

Pertanyaan 

R Product 

Moment 

R Tabel Keterangan 

P1 0,463 0,361 Valid 

P2 0,225 0,361 Tidak Valid 

P3 0,368 0,361 Valid 

P4 0,289 0,361 Tidak Valid 

P5 0,076 0,361 Tidak Valid 

P6 0,593 0,361 Valid 

P7 0,131 0,361 Tidak Valid 

P8 0,395 0,361 Valid 

P9 0,411 0,361 Valid 
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P10 0,463 0,361 Valid 

P11 0,468 0,361 Valid 

P12 0,617 0,361 Valid 

P13 0,320 0,361 Tidak Valid 

P14 0,715 0,361 Valid 

P15 0,602 0,361 Valid 

P16 0,322 0,361 Tidak Valid 

P17 0,320 0,361 Tidak Valid 

P18 0,395 0,361 Valid 

P19 -0,23 0,361 Tidak Valid 

P20 0,717 0,361 Valid 

P21 0,594 0,361 Valid 

P22 0,224 0,361 Tidak Valid 

P23 0,750 0,361 Valid 

P24 0,554 0,361 Valid 

P25 0,266 0,361 Tidak Valid 

 

Hasil uji validitas dari 25 pertanyaan komunikasi terapeutik 

didapatkan hasil pertanyaan yang valid sebanyak 15 pertanyaan dan tidak 

valid sebanyak  10 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang valid terdapat pada 

nomor 1,3,6,8,9,10,11,12,14,15,18,20,21,23,24 dan pertanyaan yang tidak 

valid terdapat pada nomor 2,4,5,7,13,16,17,19,22,25 namun sebagian besar 

pertanyaan yang tidak valid mewakili butir pertanyaan dari unsur teknik 

dan sikap dalam komunikasi terapeutik, sehingga peneliti mengubah 

beberapa pertanyaan yang tidak valid agar dapat mewakili unsur variabel 

teknik dan sikap dari pertanyaan komunikasi terapeutik dengan jumlah 

pertanyaan yang sama. 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Kepuasan Pasien di RSIA Bunda Aliyah Depok Tahun 2021 

Butir 

Pertanyaan 

R Product 

Moment 

R Tabel Keterangan 

K1 0,555 0,361 Valid 

K2 0,431 0,361 Valid 

K3 0,494 0,361 Valid 
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K4 0,269 0,361 Tidak Valid 

K5 0,132 0,361 Tidak Valid 

K6 0,636 0,361 Valid 

K7 0,213 0,361 Tidak Valid 

K8 0,417 0,361 Valid 

K9 0,501 0,361 Valid 

K10 0,555 0,361 Valid 

K11 0,373 0,361 Valid 

K12 0,565 0,361 Valid 

K13 0,214 0,361 Tidak Valid 

K14 0,745 0,361 Valid 

K15 0,610 0,361 Valid 

 

Hasil uji validitas dari 15 pertanyaan kepuasan pasien didapatkan hasil 

pertanyaan yang valid sebanyak 11 pertanyaan dan tidak valid sebanyak  4 

pertanyaan. Untuk pertanyaan yang valid terdapat pada nomor 

1,2,3,6,8,9,10,11,12,14,15 dan pertanyaan yang tidak valid terdapat pada 

nomor 4,5,7,13 dan tidak lagi di gunakan di kuesioner penelitian. 

 

2. Reliabilitas instrumen  

Menurut Arikunto (2010), reliabilitas suatu instrument menunjukan 

tingkat kehandalan instrument dalam mengungkapkan data yang 

dipercaya. 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan 

menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2013). Sebuah alat evaluasi dipandang reable (tahan uji) 

apabila memiliki konsistensi, keaslian hasil. Uji reliabilitas hanya 

digunakan untuk menguji item yang valid saja.  

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

Cronbach Alpha dengan rumus: 

 

r = [1- ] 
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Keterangan: 

r  = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb²          = jumlah varians butir 

σ1²  = varians total 

Dalam uji reliabilitas sebagai nilai r hasil adalah nilai alpha. Bila 

cronbach’s alpha > 0,60 maka kuesioner tersebut dikatakan reliabel. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas Komunikasi Terapeutik Di RSIA Bunda Aliyah Depok Tahun 

2021 

Variabel Nilai cronbach’s 

alpha 

Batasan Keterangan 

Komunikasi 

Terapeutik 

0,850 0,60 Reliabel 

 

Pada hasil uji reliabilitas variabel komunikasi terapeutik diatas didapatkan 

hasil nilai cronbach’s alpha 0,850 yaitu > 0,60 maka kuesioner ini reliabel. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas Kepuasan Pasien di RSIA Bunda Aliyah Depok Tahun 2021 

Variabel Nilai cronbach’s 

alpha 

Batasan Keterangan 

Kepuasan Pasien 0,767 0,60 Reliabel 

 

Pada hasil uji reliabilitas variabel kepuasan pasien diatas didapatkan hasil 

nilai cronbach’s alpha 0,767 yaitu > 0,60 maka kuesioner ini reliabel. 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

dilakukan dengan cara peneliti berkunjung ke Ruang Rawat Inap RSIA 

Bunda Aliyah Jakarta. Data yang diambil adalah primer yaitu data yang 
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diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan instrumen 

alat pengambilan data berupa kuesioner. 

Responden diminta untuk menjawab pertanyaan penerapan 

komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kepuasan pasien di Ruang 

Rawat Inap dengan cara memberikan tanda check list (√) pada lembar 

pernyataan yang telah disediakan.  

Adapun teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang 

dilakukan oleh penelitian untuk memperoleh data penelitian. Pengumpulan 

data penelitian primer maupun sekunder langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengurus perizinan dari kampus yang ditujukan kepada institusi terkait, 

hal ini ditujukan kepada Direktur RSIA Bunda Aliyah Jakarta. 

2. Selanjutnya interaksi dengan responden dan menjelaskan tentang 

informed consent. Setelah responden memahami dan setuju maka 

responden diminta untuk menandatangani informed consent tersebut. 

3. Membagikan kuesioner kepada responden yang menjalani masa 

perawatan hari kedua tentang komunikasi terapeutik perawat dengan 

tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah 

Jakarta. 

4. Data terkumpul dan siap untuk di kelola. 

H. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data pada dasarnya suatu yang dikumpulkan oleh peneliti 

berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau 

menjawab pertanyaan penelitian (Siyoto, 2015). 

Proses pengolahan data penelitian menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Editing 

Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan jawaban 

kuesioner dan penyesuaian data yang diperoleh dengan kebutuhan 

penelitian. Hal ini dilakukan dilapangan sehingga apabila terdapat data 

yang meragukan ataupun salah maka dapat ditanyakan lagi kepada 

responden. 
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2. Coding 

Kegiatan mengklasifikasikan data atau pemberian kode-kode pada 

tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama, yang diperoleh 

dari sumber data yang telah diperiksa kelengkapan. Kode adalah isyarat 

yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk 

atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Dari 

identitas responden akan diberikan kode untuk setiap itemnya seperti: 

a. Umur responden 

1) 1 = 26-35 Tahun 

2) 2 = 36-45 Tahun 

3) 3 = > 45 Tahun 

b. Pendidikan terakhir responden 

1) 1 = SD 

2) 2 = SMP 

3) 3 = SMA 

4) 4 = Perguruan Tinggi 

c. Pekerjaan responden 

1) 1= Buruh 

2) 2= PNS/TNI/POLRI 

3) 3= Karyawan Swasta 

4) 4= Wiraswasta 

5) 5= Lainnya 

3. Scoring 

Tahap ini meliputi pemberian nilai untuk masing-masing pertanyaan 

dan penjumlahan hasil scoring dari semua pertanyaan. Dari kuesioner, 

pertanyaan yang berhubungan dengan komunikasi terapeutik diberikan 

kode untuk pernyataan positif setiap itemnya seperti  : Ya = 1 ; Tidak = 0, 

sedangkan untuk pernyataan negatif setiap itemnya diberi kode Ya = 0; 

Tidak = 1, dengan hasil ukur baik jika ≥ mean/median dan hasil ukur 

kurang jika < mean/median. 

Pertanyaan yang berhubungan dengan kepuasan pasien diberikan kode 

untuk setiap itemnya seperti : Tidak pernah = 1 ; Jarang = 2 ; Kadang-
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kadang = 3 ; Sering = 4 ; Selalu = 5, dengan hasil ukur tinggi jika ≥ 

mean/median dan hasil ukur rendah jika < mean/median. 

4. Entry 

Data yang sudah diberi kode kemudian dimasukkan kedalam 

computer dengan menggunakan program SPSS. 

5. Cleaning 

Merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah 

dimasukkan, dilakukan bila terdapat kesalahan dalam memasukkan data 

yaitu dengan melihat distribusi frekuensi dari variabel-variabel yang 

diteliti. 

 

I. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan program SPSS 

16, analisa data meliputi: 

1. Analisis univariat 

Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel 

dari hasil penelitian, dan pada umumnya dalam analisis ini hanya 

menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel tanpa membuat 

kesimpulan yang berlaku secara umum (generalisasi). 

Analisa univariat pada penelitian ini adalah yang pertama menganalisis 

distribusi frekuensi dan presentasi pada data demografi (umur, pendidikan, 

pekerjaan), kedua tingkat komunikasi terapeutik dan ketiga kepuasan. 

Adapun rumus yang digunakan adalah: 

P =  F  x 100% 

                                                    N 

 

Keterangan: 

P = Presentase kategori 

F = Frekuesi kategori 

N = Jumlah responden 
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Untuk menghitung nilai rata-rata (mean ) digunakan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono, 2013) : 

N

X
X


=

 

 

Keterangan : 

X    = Nilai rata-rata 

∑ x = Jumlah keseluruhan nilai responden 

N    = jumlah sample 

 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel 

yang diduga berhubungan atau berkorelasi yang dapat dilakukan dengan 

pengujian statistic (Notoatmodjo, 2010). 

Uji yang dipakai adalah Rank Spearman, dimana p < 0,05 maka ada 

Hubungan antara Komunikasi Terapeutik dengan Tingkat Kepuasan 

Pasien di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta, sedangkan p 

>0,05 tidak ada Hubungan Komunikasi Terapeutik dengan Kepuasan 

Pasien. Pada penelitian ini digunakan analisis bivariat dengan cara mencari 

korelasi atau hubungan antar variabel dengan Chi Square. 

Rumusnya adalah: 

x² =  

Keterangan: 

x² = nilai chi square 

 = frekuensi observasi 

 = frekuensi ekspektasi (harapan) 

 

Ketentuan yang berlaku pada uji Chi Square yaitu: 

a. Bila tabelnya 2 x 2, dan tidak ada nilai E<5, maka uji yang dipakai 

sebaiknya “Continuity Correction” 
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b. Bila tabel 2 x 2, dan ada nilai E<5, maka uji yang dipakai adalah 

“Fisher’s Exact Test” 

c. Bila tabelnya lebih dari 2 x 2, maka digunakan uji “Pearson Chi 

Square” 

Koefisien kontigensi digunakan untuk menghitung hubungan antar 

variabel bila datanya berbentuk nominal. Koefisien kontigensi (CC) 

sangat erat hubungannya dengan Chi Square yang digunakan untuk 

menguji hipotesis komparatif (k) sampel independent. Rumus 

menghitung koefisien kontigensi adalah (Sugiyono, 2017): 

 

 

 

Sedangkan rumus mencari C maks yaitu : 

 

 C maks =  

                           K-1 / K 

 

Keterangan: 

C   = Koefisien kontegensi 

X
2
 = harga Chi quadrat yang diperoleh 

N  = jumlah responden 

Menurut sugiyono (2017) kriteria keeratan hubungan dengan 

menggunakan koefisien kontigensi yaitu sebagai berikut: 

a. 0,00-0,19 = hubungan sangat lemah 

b. 0,20-0,39 = hubungan lemah 

c. 0,40-0,59 = hubungan cukup kuat 

d. 0,60-0,79 = hubungan kuat 

e. 0,80-1,00 = hubungan sangat kuat  
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J. Etika Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika 

penelitian meliputi (Hidayat, 2011): 

1. Informed Consent 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memberikan penjelasan kepada 

responden tentang penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui 

tujuan penelitian secara jelas. Jika responden setuju maka diminta untuk 

mengisi lembar persetujuan dan menandatanganiya, dan sebaliknya jika 

responden tidak bersedia, maka peneliti tetap menghormati hak-hak 

responden. 

2. Anominity 

Responden tidak perlu mengisi identitas diri (tidak mencantumkan 

nama responden) dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan responden. 

3. Confidentiality 

Artinya bahwa informasi yang telah dikumpulkan dari responden 

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Responden diberikan jaminan bahwa 

data yang diberikan tidak akan berdampak terhadap kondite dan pekerjaan. 

Data yang sudah diperoleh oleh peneliti disimpan dan dipergunakan hanya 

untuk pelaporan penelitian ini serta selanjutnya dimusnahkan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada Bab ini peneliti akan membahas hasil penelitian dengan judul 

“Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di 

Ruang Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta”, hasil penelitian berupa 

deskripsi dengan menggunakan uji analisis univariat dan bivariat. Adapun 

hasil penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :  

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk menjelaskan gambaran atau disebut 

distribusi frekuensi masing-masing variabel yang akan di teliti, baik 

variabel independen (Komunikasi Terapeutik) maupun variabel dependen 

(Tingkat Kepuasan Pasien) sebagaimana diuraikan tabel berikut :  

a. Gambaran Komunikasi Terapeutik di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda 

Aliyah Jakarta tahun 2021 

Tabel 5.1 

Distribusi Frekuensi Sub Variabel Komunikasi Terapeutik Di Ruang Rawat 

Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta Tahun 2021 

Komunikasi Terapeutik 
 

Frekuensi / Prosentase Jumlah 

Baik                Kurang Baik Responden 

Sikap  32 (53%) 28 (47%) 60 

Teknik  38 (63%) 22 (37%) 60 

Tahapan Pra Kerja  30 (50%) 30 (50%) 60 

Tahapan Orientasi  24 (40%) 36 (60%) 60 

Tahapan Kerja  30 (50%) 30 (50%) 60 

Tahapan Terminasi  24 (40%) 36 (60%) 60 

 

 Berdasarkan tabel 5.1 diatas diketahui bahwa Jumlah Responden 

dari 60 responden yang menilai komunikasi terapeutik baik dan 

tertinggi yaitu pada sub variabel teknik sebanyak 38 responden (63%) 

sedangkan penilaian responden terhadap komunikasi terapeutik kurang 

baik yaitu pada sub variabel tahapan orientasi 36 responden (60%) dan 

tahapan terminasi 36 orang (60%). 
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Tabel 5.2 

Distribusi Frekuensi Komunikasi Terapeutik Di Ruang Rawat Inap RSIA 

Bunda Aliyah Jakarta Tahun 2021 

No Variabel Independen Frekuensi Persentase 

1 Komunikasi Terapeutik Baik 25 42% 

2 Komunikasi Terapeutik Kurang 

Baik 
35 58% 

Total 60 100% 

 

 Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa distribusi 

frekuensi komunikasi terapeutik yang tertinggi adalah komunikasi 

terapeutik kurang baik sebanyak 35 orang (58%). 

 

b. Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda 

Aliyah Jakarta tahun 2021 

 

Tabel 5.3 

Distribusi Frekuensi Sub Variabel Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Inap 

RSIA Bunda Aliyah Jakarta Tahun 2021 

 

Komunikasi Terapeutik 
 

Frekuensi / Prosentase Jumlah 

Tinggi               Rendah  Responden 

Tangible / kenyataan  46 (77%) 14 (23%) 60 

Reliability / keandalan  40 (67%) 20 (33%) 60 

Responsivenes / 

Tanggung Jawab 

 23 (38%) 36 (60%) 60 

Assurance / Jaminan  29 (48%) 31 (52%) 60 

Empathy / Empati  29 (48%) 31 (52%) 60 

Tahapan Terminasi  46 (77%) 36 (60%) 60 

 

 Berdasarkan tabel 5.3 diatas diketahui bahwa jumlah responden  

dari 60 responden yang menilai sub variabel dari kepuasan pasien 

tertinggi yaitu pada instrumen Tangible/ kenyataan sebanyak 46 

responden (77%) sedangkan penilaian responden terhadap sub variabel 

dari c sebanyak 23 orang (38%). 
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Tabel 5.4 

Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Inap RSIA 

Bunda Aliyah Jakarta Tahun 2021 

No Variabel Dependen Frekuensi Persentase 

1. Kepuasan Tinggi 34 57% 

2. Kepuasan Rendah  26 43% 

Total 60 100% 

 

 Berdasarkan tabel 5.4 diatas didapatkan bahwa distribusi  frekuensi 

kepuasan tertinggi adalah sebanyak 34 orang (57%). 

 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen dengan cara membuat 

tabulasi silang antara dua variabel yaitu variabel independen (komunikasi 

terapeutik) dengan variabel dependen (tingkat kepuasan pasien). Jika ada 

hubungannya berapa besarnya hubungan antar variabel tersebut. 

Analisis ini menggunakan Chi-Square berdasarkan tabel kontigensi 

berukuran 2x2 dengan bantuan program SPSS 16. Dari data tersebut dapat 

ditampilkan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.5 

Uji Chi-Square Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan Tingkat Kepuasan 

Pasien Di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta Tahun 2021 

Komunikasi 

Terapeutik 

Tingkat Kepuasan Pasien Total P Value 

Tinggi Rendah   

Baik 20 

(80%) 

5 

(20%) 

25 

(100%) 

0,005 

Kurang Baik 14 

(40%) 

21 

(60%) 

35 

(100%) 
 

Total 34 

(57%) 

26 

(43%) 

60 

(100%) 

 

 

Berdasarkan tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa penilaian 

responden terhadap pelaksanaan komunikasi terapeutik yang baik dengan 

tingkat kepuasan pasien tinggi sebanyak 20 orang (80%) dan pelaksanaan 

komunikasi terapeutik yang baik dengan tingkat kepuasan pasien rendah 

sebanyak 5 orang (20%). Sedangkan komunikasi terapeutik kurang baik 
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dengan tingkat kepuasan pasien tinggi sebanyak 14 orang (40%) dan 

komunikasi terapeutik kurang baik dengan tingkat kepuasan pasien rendah 

sebanyak 21 orang (60%).  

Selanjutnya uji Chi-Square untuk melihat hubungan antara 

komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien diperoleh nilai p 

value continuity correction 0,005 nilai ini lebih kecil dari  =  5% (0,05) 

pada tabel 2×2 maka hipotesis nol (H0) ditolak.  Kesimpulannya adalah 

ada hubungan antara komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan 

pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta. 

Kemudian untuk menilai keeratannya hubungan antara komunikasi 

terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA 

Bunda Aliyah Jakarta digunakan koefisien kontigensi. Adapun nilai 

kontigensi diperoleh dalam tabel 5.6 sebagai berikut : 

 

Tabel 5.6 

Koefisien Kontigensi Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan Tingkat 

Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta Tahun 2021 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .370 .002 

N of Valid Cases 60  

 

Pada tabel diatas diperoleh nilai C = 0,370 kemudian dibandingkan dengan 

C max ditentukan sebagai berikut : 

 

          Cmax =  √m-1 =√2-1 = 0,707 

                            m      2 

 

Keterangan : 

m = nilai maksimum dari baris dan kolom 

Kemudian nilai C dibandingkan dengan nilai C max yang hasilnya sebagai 

berikut: 

   C    x 100% =  0,370   x 100% =  0,523 x 100% = 52,3 % 

Cmax                 0,707    
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Hasil perbandingan nilai (C) dengan (Cmax) diperoleh nilai 0,523. 

Nilai ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara komunikasi terapeutik 

dengan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah 

Jakarta. Tingkat hubungan menggunakan koefisien korelasi didapatkan 

hasil sebesar 0,523 x 100%  atau sama dengan 52,3% dalam kategori 

cukup kuat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi terapeutik 

memiliki hubungan yang cukup kuat yaitu sebesar 52,3% terhadap tingkat 

kepuasan pasien. Sedangkan 47,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

memiliki hubungan terhadap kepuasan pasien. 

 

B.  Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

a. Komunikasi Terapeutik Perawat di Ruang Rawat Inap RSIA 

Bunda Aliyah Jakarta Tahun 2021 

Hasil penelitian di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta 

dari 60 responden diperoleh bahwa komunikasi terapeutik pada 

kategori baik sebanyak 25 orang (42%) dan kurang baik sebanyak 35 

orang (58%). 

Berdasarkan hasil penelitian komunikasi terapeutik perawat di 

ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta didapatkan sebanyak 25 

orang (42%) mengatakan baik. Hal ini didapatkan data dari kuesioner  

komunikasi terapeutik yang baik memiliki persentase tertinggi yaitu 

pada sub variabel teknik sebanyak 38 responden (63%). Pada sub 

variabel teknik ini didukung dari data kuesioner pada parameter teknik 

dalam komunikasi terapeutik dengan pernyataan positif “Perawat 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bukan bahasa medis 

saat berbicara dengan anda” didapatkan hasil yang menjawab ya 

adalah 54 orang (90%). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Andriani (2014) tentang 

hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di 

rawat inap bedah RSI Ibnu Sina Bukittinggi dengan hasil penelitian 

yang mengatakan baik 25 orang (65,8%), dengan komunikasi 
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terapeutik perawat baik, dalam arti responden mendapatkan perawat 

dengan penggunaan bahasa yang baik, menggunakan kecepatan yang 

sesuai saat berkomunikasi, sehingga komunikasi menjadi efektif, nada 

suara yang lemah lembut, kata-kata disampaikan mampu dipahami 

oleh pendengar, dan memberi penjelasan di waktu yang tepat. Faktor-

faktor yang menghambat komunikasi terapeutik seperti 

perkembangan, persepsi, nilai, latar belakang sosial budaya, emosi, 

jenis kelamin, pengetahuan, lingkungan. Komunikasi tidak akan 

berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan 

ucapan. 

Berdasarkan hasil penelitian komunikasi terapeutik perawat di 

ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta sebanyak 35 orang 

(58%) mayoritas kurang baik. Komunikasi terapeutik kurang baik ini 

terdapat pada sub variabel orientasi sebanyak 36 responden (60%) dan 

tahapan terminasi sebanyak 36 orang (60%). 

Komunikasi terapeutik perawat yang kurang baik ini disebabkan 

pada tahapan orientasi perawat tidak memperkenalkan diri serta 

menggali informasi tentang penyakit/keadaan pasien dan pada tahapan 

terminasi perawat tidak mengucapkan salam ketika meninggalkan 

ruangan. 

Andriani (2014) tentang hubungan komunikasi terapeutik perawat 

dengan kepuasan pasien di rawat inap bedah RSI Ibnu Sina 

Bukittinggi dari 13 (35,2%) responden menyatakan komunikasi 

terapeutik perawat tidak baik dalam arti hampir setengah responden 

yang menemukan perawat tidak melakukan orientasi atau memeriksa 

keadaan pasien. 

Hal ini sejalan dengan hasil survei Mahendro Prasetyo Kusumo 

(2017), terhadap pasien di pelayanan medis RSUD Kota Jogja lebih 

dari 50% pasien rawat jalan mengatakan kurang puas dengan 

komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat, pasien 

menyatakan bahwa perawat kurang informatif dan jarang 

memperkenalkan diri sebelum melakukan perawatan maupun tindakan 
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medis, sedangkan salah satu hal yang mendukung kesembuhan pasien 

tidak hanya memberikan informasi tentang kesehatannya tapi 

mendengarkan keluhan pasien empati, edukasi dan pelayanan yang 

ramah juga sangat mempengaruhi kesembuhan pasien. 

Komunikasi terapeutik sangat bermanfaat bagi perawat karena 

dapat memperoleh informasi tentang kondisi pasien dan bagi pasien 

komunikasi ini dapat membantu dalam menyampaikan keluhan pasien 

sehingga dapat dilakukan diagnosa yang tepat dan asuhan 

keperawatan / tindakan yang tepat sesuai penyakit yang diderita 

pasien sehingga dapat memperoleh kesembuhan (Suryani, 2015). 

Sehingga bila perawat kurang menggali informasi kondisi pasien 

maka akan berpengaruh terhadap kesembuhan pasien. 

 

b. Tingkat Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda 

Aliyah Jakarta Tahun 2021 

Berdasarkan hasil penelitian dari 60 responden menunjukkan 

bahwa tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda 

Aliyah Jakarta pada kategori kepuasan tinggi sebanyak 34 orang 

(57%) dan pada kategori kepuasan rendah sebanyak 26 orang (43%). 

Hasil penelitian kepuasan pasien dengan kategori kepuasan tinggi 

di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta sebanyak 34 orang 

(57%), didapatkan dari penilaian responden terhadap sub variabel dari 

kepuasan pasien tertinggi yaitu pada instrumen Tangible/ kenyataan 

sebanyak 46 responden (77%). Hal ini didukung dengan pernyataan 

responden pada kuesioner kepuasan pasien bahwa perawat selalu 

menjaga penampilan, kerapihan, kebersihan dan kelengkapan fasilitas 

di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta. 

Sejalan dengan teori bahwa kepuasan adalah persepsi terhadap 

produk atau jasa yang telah memenuhi harapannya. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien yaitu, kualitas produk 

atau jasa dimana pasien merasa puas bila jasa yang didapatkan 

berkualitas, emosional dimana pasien merasa yakin dan kagum 
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terhadap suatu institusi palayanan kesehatan, kinerja dimana pasien 

dapat menikmati kinerja perawat yang cepat dan nyaman, estetika 

merupakan daya tarik suatu institusi, karakteristik produk meliputi 

penampilan bangunan, kebersihan, pelayanan keramahan petugas, 

lokasi, fasilitas kesehatan baik sarana dan prasarana, komunikasi yang 

mudah dimengerti, suasana yang tenang dan nyaman (Nursalam, 

2016).   

Berdasarkan hasil penelitian kepuasan pasien dengan kategori 

kepuasan rendah di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta 

didapatkan sebanyak 26 orang (43%). Penilaian responden terhadap 

kepuasan pasien yang terendah ini terdapat pada sub variabel 

Responsivenes/ tanggung jawab sebanyak 23 orang (38%). Hal ini 

didukung oleh pernyataan pasien bahwa perawat kadang-kadang 

membantu memenuhi kebutuhan responden, hal ini disebabkan 

perawat kurang menggali informasi tentang kebutuhan pasien. 

Sejalan dengan teori, menurut Nursalam (2014) mengatakan 

bahwa kepuasan pasien apabila apa yang menjadi kebutuhan, 

keinginan, harapan pasien dapat dipenuhi, maka pasien akan puas. 

Sehingga bila perawat kurang menggali informasi kondisi pasien 

maka akan berpengaruh terhadap kesembuhan pasien dan kepuasan 

pasien. 

 

2. Analisis Bivariat 

Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan Tingkat Kepuasan Pasien 

Di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 5.6 hasil analisis hubungan komunikasi terapeutik 

dengan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah 

Jakarta menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelaksanaan 

komunikasi terapeutik yang baik dengan tingkat kepuasan pasien tinggi 

sebanyak 20 orang (80%)  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Siti,dkk (2016) bahwa hasil 

penelitian di ruang rawat inap pringgodani RSU Rajawali Citra Bantul 
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Yogyakarta menunjukkan 49,1% komunikasi terapeutik perawat baik dan 

68,4% responden puas. Dapat dijelaskan  bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa perawat telah menerapkan komunikasi terapeutik 

dengan baik dan sebagian besar pasien menyatakan telah puas dengan 

komunikasi yang diberikan oleh perawat. Semakin baik komunikasi 

terapeutik yang dilaksanakan maka semakin puas pasien dalam menerima.  

Berhubungan juga dengan teori (Bakarati et al., 2016) tentang 

komunikasi yang baik merupakan wujud pelayanan yang baik dari suatu 

rumah sakit yang akan menyebabkan kenyamanan pada pasien, sehingga 

akan menimbulkan rasa senang, dan meningkatkan kepuasan pada pasien 

yang sedang dirawat. 

Selanjutnya analisis hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat 

kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta terhadap 

pelaksanaan komunikasi terapeutik yang baik dengan tingkat kepuasan 

pasien rendah sebanyak 5 orang (20%). 

Menurut Nursalam (2013) instrument kepuasan pasien berdasarkan 

lima karakteristik, faktor-faktor yang menjadi penentu kepuasan pasien 

diantaranya: tangibles (aspek yang terlihat secara fisik, misal peralatan dan 

personel), reliability (kemampuan untuk memiliki perfoma yang bisa 

diandalkan dan akurat), responsiveness (kemauan untuk merespon 

keinginan atau kebutuhan akan bantuan dari pelanggan, serta pelayanan 

yang cepat), assurance (kemauan para personel untuk menimbulkan rasa 

percaya dan aman kepada pelanggan), empathy (kemauan personel untuk 

peduli dan memperhatikan setiap pelanggan). Hasil ini menunjukkan 

bahwa komunikasi terapeutik dengan segala aspek yang terkandung 

didalamnya cukup memberikan kontribusi terhadap kepuasan pasien rawat 

inap, meskipun kepuasan pasien rawat inap tidak hanya dipengaruhi oleh 

variabel tersebut. 

Hasil penelitian pelaksanaan komunikasi terapeutik kurang baik 

dengan tingkat kepuasan pasien tinggi di ruang rawat inap RSIA Bunda 

Aliyah Jakarta didapatkan sebanyak 14 orang (40%).  
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Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian Priscylia dkk tahun 2015 

menemukan hasil bahwa perawat yang keterampilan komunikasi 

terapeutiknya kurang baik namun pasien merasa puas ada sebanyak 5 

orang (23,8%) dan merasa kurang puas sebanyak 16 orang (76,2%), ini 

berarti masih ada pasien yang puas walaupun komunikasi terapeutik 

perawat kurang, dikutip juga dalam hasil penelitian Priscylia dkk tahun 

2015 ini sama dengan penelitian oleh Asrin 2006, dalam hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak efektif masih terjadi dalam 

praktik perawat sehari-hari di Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto, namun mayoritas pasien merasa puas terhadap percakapan 

yang mereka lakukan dengan perawat. Adapun responden yang puas 

walaupun keterampilan komunikasi terapeutik kurang baik ini, dipengaruhi 

faktor-faktor dimana tingkat pendidikan mereka masih ada beberapa yang 

masih kurang yang dimana sulit menyerap apa yang dikatakan perawat jika 

perawat menggunakan bahasa yang tinggi atau sulit dimengerti. Selain itu 

dipengaruhi oleh suku, berbagai macam suku responden, dimana 

pembawaan diri akan sesuai dengan budaya suku mereka. 

Pelaksanaan komunikasi terapeutik kurang baik dengan tingkat 

kepuasan pasien rendah di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta 

sebanyak 21 orang (60%). Menurut teori Suryani (2015), yang menyatakan 

ketidakpuasan pasien yang paling sering ditemukan erat kaitannya dengan 

sikap dan perilaku petugas RS, antara lain: lamanya waktu tunggu, 

lingkungan RS, sikap, perilaku, keramahan petugas, serta kemudahan 

mendapatkan informasi dan komunikasi menjadi kunci ketidakpuasan 

pasien di RS sehingga pasien mencari pelayanan kesehatan lainnya. 

Berdasarkan hasil uji statistik Spearman Rank tentang Hubungan 

Komunikasi Terapeutik Dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Ruang Rawat 

Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta menunjukkan nilai p = 0,005 (p<0,05) 

yaitu ada hubungan antara Komunikasi Terapeutik Dengan Tingkat 

Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian menurut Andriani (2014) 

komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien yang dilakukan 
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pada 38 responden di rawat inap bedah RSI Ibnu Sina Bukittinggi 

didapatkan bahwa ada hubungan bermakna antara komunikasi terapeutik 

perawat dengan tingkat kepuasan pasien karena adanya kerja sama antara 

tenaga medis dan pasien dalam hal penyampaian informasi lewat 

komunikasi dan pemberian pelayanan yang cepat dan tanggap, karena 

komunikasi terapeutik merupakan salah satu untuk memberikan informasi 

yang akurat dan membina hubungan saling percaya terhadap klien, 

sehingga klien akan merasa puas dengan pelayanan, hal ini dapat tercapai 

apabila adanya kerja sama antara tenaga medis dan pasien sehingga saling 

menguntungkan agar kepuasan pasien tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Hasil dari penelitian ini bahwa komunikasi terapeutik berhubungan 

dengan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah 

Jakarta karena komunikasi terapeutik merupakan salah satu untuk 

memberikan informasi yang akurat dan membina hubungan saling percaya 

terhadap klien, sehingga klien akan merasa puas dengan pelayanan yang 

diterima. Perawat yang memiliki komunikasi terapeutik yang baik akan 

memberikan kepuasan pada pasien. Dalam penelitian ini komunikasi 

terapeutik perawat dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien dimana 

perawat bersikap tenang dan dapat mengontrol perasaan saat bertemu 

dengan pasien, perawat memberi dan memperkenalkan diri ketika 

berinteraksi dengan pasien/keluarga, fasilitas sarana maupun prasarana 

yang disediakan Rumah Sakit dan pelayanan medis. Dari hasil yang 

dilakukan peneliti di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta dengan 

nilai p=0,005 (p<0,05), maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan 

komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap 

RSIA Bunda Aliyah Jakarta. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah sampel 60 orang 

responden, mengenai Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan Tingkat 

Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta Tahun 

2021, maka disimpulkan :  

1. Komunikasi terapeutik di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta 

dengan hasil baik sebanyak 25 responden (42%) dan kurang baik 

sebanyak 35 responden (58%).  

2. Tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah 

Jakarta dengan tingkat kepuasan tinggi sebanyak 34 orang (57%) dan 

tingkat kepuasan rendah sebanyak 26 responden (43%). 

3. Hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien di 

ruang rawat inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta dengan nilai p=0,005 

(p<0,05), maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan komunikasi 

terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSIA 

Bunda Aliyah Jakarta. 

 

B. Saran 

1. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Diharapkan dapat menambah informasi tambahan dan referensi 

yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan yang dapat 

digunakan sebagai masukan ilmu pengetahuan dan acuan 

pengembangan penelitian dalam praktik keperawatan khususnya 

mengenai komunikasi terapeutik terhadap kepuasan pasien. 

2. Bagi RSIA Bunda Aliyah Jakarta 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi RSIA 

Bunda Aliyah Jakarta untuk lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan 

kompetensi perawat mengenai tahapan dalam komunikasi terapeutik 

dan memperhatikan kepuasan pasien pada bagian assurance (jaminan) 
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sehingga dapat membantu dalam proses penyembuhan dan 

meningkatkan kepuasan pasien khususnya pasien yang sedang dirawat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dan mempengaruhi pelaksanaan komunikasi terapeutik khususnya di 

Rumah Sakit. 
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KUESIONER PENELITIAN 

Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di Ruang 

Rawat Inap RSIA Bunda Aliyah Jakarta 

 

      Hari, Tanggal :                   

 

 

1. Identitas Responden 

Nomor Responden :                   (Diisi oleh peneliti)              

a. Umur  :        

       26-35 Tahun                        36-45 Tahun                    > 45 Tahun 

b. Pendidikan : 

                   SD                 SMP                    SMA                 Perguruan Tinggi 

c. Pekerjaan : 

        Buruh                                              PNS/TNI/POLRI 

        Karyawan Swasta                        Lainnya :  

        Wiraswasta 
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2. Komunikasi Terapeutik 

Jawablah seluruh pernyataan berikut dengan mengisi memberi ceklist (√) 

pada salah satu kolom yang telah disediakan : 

Ya  : Jika menurut anda pernyataan tersebut benar. 

Tidak : Jika menurut anda pernyataan tersebut salah. 

 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1 Perawat mengucapkan salam setiap berinteraksi dengan 

anda. 

  

2 Perawat tidak menatap mata anda pada saat bicara atau 

komunikasi dengan anda  

  

3 Perawat pada saat bicara dengan anda tidak melipat 

lengan ke dalam saku baju atau celana 

  

4 Perawat bersikap kurang peduli kepada anda   

5 Perawat tidak tersenyum ketika berbicara dengan anda    

6 Perawat mencondongkan tubuh ke arah anda saat 

berbicara 

  

7 Perawat mendengarkan dan memberikan perhatian 

terhadap apa yang anda keluhkan 

  

8 Perawat meminta persetujuan kepada anda saat akan 

melakukan prosedur tindakan 

  

9 Perawat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

dan bukan bahasa medis saat berbicara dengan anda 

  

10 Perawat menyimpulkan kembali proses 

tindakan/perawatan dan wawancara dengan anda 

  

11 Perawat sudah mengetahui kondisi medis anda saat 

berinteraksi dengan anda 

  

12 Perawat sudah merencanakan tindakan perawatan yang 

akan dilakukan kepada anda 

  

13 Perawat tampak tenang saat bertemu dengan anda   

14 Perawat memberi salam dan memperkenalkan diri ketika 

pertama kali bertemu dengan anda dan keluarga 

  

15 Perawat menanyakan nama panggilan anda.   

16 Perawat saat bertemu pertama kali dengan anda tidak 

menanyakan keluhan yang anda alami 

  

17 Perawat menginformasikan rencana tindakan yang akan 

dilakukan kepada anda. 
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18 Perawat tidak menjaga privasi anda dan menutupi tirai 

saat melakukan tindakan. 

  

19 Perawat menjelaskan hasil tindakan yang sudah 

dilakukan kepada anda. 

  

20 Perawat menawarkan bantuan kepada anda saat 

mengalami kesulitan. 

  

21 Perawat mendiskusikan terapi yang diberikan.   

22 Perawat memberikan informasi kesehatan kepada anda 

dan keluarga. 

  

23 Perawat menanyakan keadaan/perasaan anda setelah 

dilakukan tindakan keperawatan. 

  

24 Perawat membuat kesepakatan untuk pertemuan lanjutan 

dengan anda (tempat, waktu, topik, dan tujuan yang 

sudah diberikan). 

  

25 Perawat selalu mengucapkan salam kepada anda dan 

keluarga ketika meninggalkan ruangan anda. 

  

 

3. Kepuasan Pasien 

Petunjuk pengisian : 

a. Bacalah dengan teliti pernyataan berikut dibawah ini. 

b. Jawablah seluruh pernyataan berikut dengan mengisi memberi tanda 

ceklist (√) pada salah satu kolom yang telah disediakan : 

1) TP (Tidak Pernah), apabila hal pernyataan tidak pernah dilakukan. 

2) JR (Jarang), apabila hal pernyataan lebih sering tidak dilakukan dari 

pada dilakukan. 

3) KD (Kadang-kadang), apabila hal pernyataan seimbang antara 

dilakukan dan tidak dilakukan. 

4) SR (Sering), apabila hal penyataan lebih banyak dilakukan dari pada 

tidak dilakukan. 

5) SL (Selalu), apabila hal pernyataan selalu dilakukan. 

No. Pertanyaan TP JR KD SR SL 

1 Perawat menjaga kebersihan dan kelengkapan 

fasilitas 

     

2 Perawat selalu menjaga kerapihan dan 

penampilannya. 
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No. Pertanyaan TP JR KD SR SL 

3 Perawat menjelaskan fasilitas yang tersedia di 

rumah sakit kepada anda 

     

4 Ketepatan waktu perawat tiba di ruangan ketika 

anda membutuhkan 

     

5 Perawat membantu memenuhi kebutuhan anda      

6 Perawat menyediakan fasilitas yang anda butuhkan      

7 Perawat dapat menjawab pertanyaan tentang 

tindakan perawatan yang diberikan kepada anda 

     

8 Perawat jujur dalam memberikan informasi tentang 

keadaan anda 

     

9 Perawat selalu memberikan salam dan senyum 

ketika bertemu anda 

     

10 Perawat selalu mendengarkan keluhan yang anda 

rasakan 

     

11 Perawat menanggapi keluhan anda      
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